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Abstract 
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Project name :  Spatial Transformation of Urban Communities in Agricultural Areas  

   of Nakhon Chaisri Basin, Nakhon Pathom Province 

Resercher name:  Miss Tapanee Rattanathavorn, Mr. Pornchai Jittiwasurat 

 

The Tha Chin River flows through the Nakhon Chaisri Basin where Bang Lane, Nakhon 

Chaisri and Sam Pran, 3 districts of Nakhon Pathom Province, are located.  This fertile plain 

fosters settlements and cultivation as well as water transport.  These settlements have later 

been transformed into urban communities yet with a fragile ecosystem because they are 

surrounded by agricultural areas. One distinctive feature of these communities is that they are 

classified as riverine societies comprising farmers, fruit and vegetable growers and those selling 

goods in markets and they all depend on one another. This study aims to analyze the spatial 

transformation of urban communities in the agricultural area of Nakhon Chaisri Basin according to 

the Theory of Urban Morphology.  The travel network and space are drawn up based on 

secondary data which include old maps, aerial photographs, satellite images, along with 

interviews, observation and field surveys. All the data has been studied to determine the 

development of this plain from the past to the present. It has been found that spatial 

development can be divided into 3 periods – 1) the farm-paddy field-orchard encompassing the 

waterfront urban communities (1853–1957), 2) the urban communities expanding into the farm-

paddy field – orchard (1958–1997) and 3) the sprawling urban communities (1998–present). The 

urban development can be witnessed by more road construction and dam construction, key 

factors that cause changes to the ecosystem and spatial foundation. Consequently, agricultural 

practices have been changed.  Bang Lane is an urban community in the context of paddy fields, 

Sam Pran in the context of ridging orchards and Nakhon Chaisri in the context of mixed 

agriculture.  Of all the three districts, Sam Pran has gone through urbanization most rapidly, thus 

it runs the highest risk of losing agricultural areas, coupled with the fact that it is highly accessible 

by road, followed by Nakhon Chaisri and Bang Lane, respectively.  It is recommended that spatial 

planning should take the unique context of an urban community as a priority to preserve its 

agricultural areas. 

Keywords :  Spatial Transformation  Urban Community  Agriculture Area  Nakhon Chaisri Basin 
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9 สถิติเปรียบเทียบการปลูกพืชในระยะ 20 ปYของอําเภอบางเลน นครชัยศรีและ 

สามพราน 
111 

10 สถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสิ่งก�อสร6างในระยะ 20 ปYของอําเภอสามพราน 113 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หน
า 
1 ชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําต�างๆ 13 
2 ย�านพาณิชยกรรมบริเวณริมแม�น้ําลําคลอง (อดีต) และบริเวณริมถนนตัดใหม� (ป'จจุบัน) 17 
3 รูปแบบโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรใน 2 ลักษณะ 18 
4 พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนตลาดบางพลีใหญ� จังหวัดสมุทรปราการ 20 
5 ตําแหน�งชุมชนเมืองท่ีทําการศึกษา ได6แก� ชุมชนเมืองบ6านแหลม เพชรบุร ีท�ายาง 22 
6 แบบจําลองเชิงสัณฐานซ6อนกับตําแหน�งกิจกรรมของเมืองเก�าซูโจว ในระยะต�างๆ 23 
7 ผลการวิเคราะห,ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของเมืองเก�าซูโจว 24 
8 ชุมชนตลาดบางลี่ในอดีต 28 
9 กรอบแนวคิดพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํา

นครชัยศรี 
 

31 
10 แผนท่ีรูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดิน (ซ6าย) และรูปแบบการใช6ประโยชน,อาคาร (ขวา) 35 
11 การวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหว�างระบบพืน้ที่ว�างกับมวลอาคารด6วยเทคนิคภาพและพืน้ 36 
12 แผนภูมิความสัมพันธ,ระหว�างหน�วยพ้ืนท่ีย�อยท่ีแตกต�างกัน 2 ระบบในการเชื่อมโยง

และเข6าถึงพ้ืนท่ี 
36 

13 การแบ�งพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง Gassin ออกเป"นหน�วยพ้ืนท่ีย�อย 37 
14 แผนท่ีแอกเซียลโครงข�ายสัณฐานพ้ืนท่ีของเมือง Gassin 37 
15 การไล�ลําดับแถบสเปคตรัมตามวรรณะสีรุ6งหรือโทนสีอ�อนไปยังสีเข6ม 38 
16 แผนท่ีแอกเซียลของเมือง Gassin วิเคราะห,ด6วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ, 38 
17 สภาพพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศร ี 41 
18 สิ่งก�อสร6าง อาคารบ6านเรือนบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 42 
19 ตําแหน�งของพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 42 
20 ตําแหน�งของจังหวัดนครปฐม 42 
21 แม�น้ํานครชัยศรีบริเวณท่ีไหลผ�าน 3 อําเภอในจังหวดันครปฐม 42 
22 พ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ําเจ6าพระยาในจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร, ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 46 
23 บริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรียุคไร�-นา-สวนโอบล6อมชุมชนเมือง

ริมน้ํา พ.ศ. 2401-2500 
50 



 
ฌ 

สารบัญภาพ (ต�อ) 
 

ภาพท่ี  หน
า 
24 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี  

ยุคไร�-นา-สวนโอบล6อมชุมชนเมืองริมน้ํา พ.ศ. 2401-2500 
53 

25 บริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองขยายตัว 
รุกล้ําไร�-นา-สวน พ.ศ. 2501-2535 

56 

26 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมือง
ขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน พ.ศ. 2501-2535 

57 

27 บริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจาย 
ไร6ทิศทาง (ชุมชนเมืองขยายตัวตามแนวถนน) 

60 

28 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเป"นชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมือง
กระจัดกระจายไร6ทิศทาง พ.ศ. 2540-ป'จจุบัน 

62 

29 แผนภูมิสถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและจํานวนบ6านเรือนในระยะ 30 ปY 66 
30 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี ยุคไร�-นา-สวนโอบล6อมชุมชนเมืองริมน้ํา  

(พ.ศ.2401-2500) 
70 

31 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดิน ยุคไร�-นา-สวนโอบล6อมชุมชนเมืองริมน้ํา  
(พ.ศ.2401-2500) 

71 

32 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน  
(พ.ศ.2501-2535) 

74 

33 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดิน ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน  
(พ.ศ.2501-2535) 

75 

34 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร6ทิศทาง  
(พ.ศ.2536-2557) 

78 

35 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดิน ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร6ทิศทาง  
(พ.ศ.2536-2557) 

79 

36 การขยายตัวข้ึนเป"นชุมชนเมืองในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 81 
37 การยกฐานะการปกครองข้ึนเป"นเขตเทศบาลตําบลและเขตเทศบาลเมือง 82 
38 การขยายตัวข้ึนเป"นชุมชนเมืองในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรผี�านโครงสร6างเชิงสัณฐาน 83 
39 พัฒนาการชุมชนเมืองบางเลนระยะเวลา 10 ปY 87 
40 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองบางเลน 88 
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สารบัญภาพ (ต�อ) 
 

ภาพท่ี  หน
า 
41 รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองบางเลน 88 
42 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลน 89 
43 บริเวณศูนย,กลางทางการค6าของชุมชนเมืองบางเลน 90 
44 บริเวณศูนย,กลางทางการค6าของชุมชนเมืองบางเลน 91 
45 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านบางเลน 92 
46 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองบางเลน 93 
47 โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลน 94 
48 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองบางเลน 94 
49 วงจรแบบแผนการค6าขายในตลาดชุมชนเมืองบางเลน 96 
50 วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ 96 
51 พัฒนาการชุมชนเมืองนครชัยศรีระยะเวลา 10 ปY 98 
52 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองนครชัยศรี 99 
53 รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองนครชัยศรี 99 
54 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี 100 
55 บริเวณศูนย,กลางทางการค6าของชุมชนเมืองนครชัยศรี 101 
56 สิ่งก�อสร6างต�างๆ ท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านนครชัยศรี 102 
57 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองนครชัยศรี 103 
58 โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี 104 
59 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองนครชัยศรี 104 
60 วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ 106 
61 วงจรแบบแผนการค6าขายในตลาดชุมชนเมืองนครชัยศรี 106 
62 พัฒนาการชุมชนเมืองสามพรานระยะเวลา 10 ปY 108 
63 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองสามพราน 109 
64 รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองสามพราน 110 
65 รูปแบบการใช6ประโยชน,ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมแบบสวนยกร�องในพ้ืนท่ีสามพราน 110 
66 บริเวณศูนย,กลางทางการค6าของชุมชนเมืองสามพราน 112 
67 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านสามพราน 113 
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68 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองสามพราน 113 
69 โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพราน 114 
70 ลักษณะโครงสร6างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองสามพราน 115 
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72 วงจรแบบแผนการค6าขายในตลาดชุมชนเมืองสามพราน 117 

  



1 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

การต้ังถ่ินฐานยุคแรกๆ ในอดีต ผู�คนจะกระจายอยู�ตามแหล�งท่ีทําเกษตรกรรม และบนเส�นทางน้ํา
ธรรมชาติ หากไปบุกเบิกท่ีทํากิน ตามแหล�งทรัพยากรในท่ีดอนหรือห�างไกลจากแหล�งน้ําจะทําการขุด
คลองข้ึนเพ่ือใช�สําหรับการคมนาคมและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจซ่ึงกันและกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) 
การขุดคลองและการสร�างเส�นทางคมนาคมอย�างกว�างขวางได�ทําให�เกิดจุดตัดข้ึนโดยเฉพาะในบริเวณปาก
คลอง จึงเกิดเป<นศูนย=กลางของการคมนาคมท้ังทางน้ําและทางบก หรือเรียกว�า “ชุมทางน้ําชุมทางบก” ท่ี
ผู�คนใช�เป<นจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจรและเป<นพ้ืนท่ีศูนย=รวมกิจกรรม (node) ทางการค�า ภายหลังเม่ือ
กลายเป<นท่ีรู�จักและสามารถให�บริการแก�ชุมชนโดยรอบ จึงขยายตัวและพัฒนาข้ึนเป<น “ตลาด” ท่ีต้ังอยู�
บนฝGHงริมน้ํา เรียกกันว�า ตลาดริมน้ําหรือตลาดชุมชนริมน้ํา โดยมีอาคารท่ีเป<นท้ังร�านค�าและใช�พักอาศัย
ควบคู�กัน เรียกว�า เรือนค�าขายพ้ืนถ่ิน (trading vernacular houses หรือ indigenous shophouses) 
(อรศิริ ปาณินท=และสมคิด จิระทัศนกุล, 2545) มีลักษณะเป<นอาคารไม�ถาวรเรียงรายตามริมน้ํา ในขณะท่ี
บนท�องน้ําจะมีเรือน�อยใหญ�สัญจรไปมา รวมท้ังเป<นบริเวณท่ีพ�อค�าแม�ค�าจากท่ีต�างๆ นําสินค�ามาซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนกัน เรียกว�า ตลาดน้ําหรือตลาดเรือ (floating market) เม่ือแหล�งชุมชนการค�านี้ขยายตัวมาก
ข้ึน จึงมีบ�านเรือนเกิดข้ึนอยู�รายล�อมตลาด และเป<นจุดเริ่มต�นของการเกิดเป<น “ชุมชนเมือง” (urban 
community) ซ่ึงเป<นพ้ืนฐานท่ีทําให�เกิดย�านท่ีเป<นตําบลและอําเภอในสมัยต�อมา ชุมชนเมืองเหล�านี้จึงมี
ลักษณะแตกต�างจากชุมชนเมืองท่ัวไป ท่ีพบว�าอยู�ในบริเวณท่ีเป<นศูนย=กลางของการคมนาคมทางน้ําและ
ทางบก รวมท้ัง มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี (spatial transformation) อยู�ตลอดเวลา ท้ัง
จากการงอกและการเกิดเป<นท่ีดอนของพ้ืนดิน และการเปลี่ยนเส�นทางเดินของแม�น้ํา ซ่ึงถือเป<นลักษณะ
เด�นของเมืองท่ีต้ังอยู�ในสภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร= ในบริเวณลุ�มแม�น้ําอีกประการหนึ่ง (ศรีศักร วัล
ลิโภดม, 2000) 

ลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (spatial characteristic) หรือโครงสร�างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial configuration) เป<น
ลักษณะของรูปร�าง (shape) และรูปทรง (form) ของชุมชนและเมือง ซ่ึงมีลักษณะแตกต�างกัน สามารถ
เปรียบเทียบและจําแนกความเหมือนหรือความต�างของเมืองได�ตามลักษณะสัณฐานท่ีเด�นชัด โดยจะ
พิจารณาได�จากความสัมพันธ=ระหว�าง “โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะหรือเส�นทางสัญจรท้ังทางบกและทาง
น้ํา” กับ “ลักษณะกิจกรรมและระดับความนิยมในการใช�โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างนั้นๆ” ของผู�คนภายในเมือง 
(ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 2548) เนื่องจาก พ้ืนท่ีว�างสาธารณะ เป<นองค=ประกอบสําคัญในเชิงสัณฐาน ท่ีผู�คนใช�
ในการดําเนินชีวิต เป<นส�วนหนึ่งท่ีทําให�พ้ืนท่ีเมืองเกิดความหลากหลาย ผสมผสานกิจกรรมการใช�
ประโยชน=ต�างๆ บนพ้ืนท่ีว�างนั้นๆ  ส�งผลต�อเนื่องให�เมืองมีชีวิตชีวา เกิดบรรยากาศและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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ของผู�คนท่ีอาศัยอยู� (Jacobs, 1961) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะจึงสะท�อนและสัมพันธ=กับวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม
ของผู�คน (Jones and Larkham, 1991) ตามแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนท่ีและตรรกะเชิงพ้ืนท่ีใน
สังคม” (Social Logics of Space and Spatial Logics of Society) ท่ีอิทธิพลทางสังคมจะส�งผลต�อการ
จัดระเบียบเชิงพ้ืนท่ี และการจัดการเชิงพ้ืนท่ีจะเป<นผลผลิตของโครงสร�างทางสังคมเสมอ ซ่ึงเป<นผลให�
ชุมชนและเมืองนั้นๆ มีเอกลักษณ=เฉพาะ (Hillier and Hanson, 1984) นอกจากนั้น โครงข�ายถนนยังเป<น
ตัวชี้นําการพัฒนาเมืองท่ีสําคัญ (อภิรดี เกษมศุขและคณะ, 2550) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของเส�นทาง
สัญจร ท้ังทางบกและทางน้ํา จึงมีความสําคัญในการนําไปพิจารณารูปร�างรูปทรง ทิศทางการขยายตัว 
รวมท้ัง การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองด�วย  

บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี1 ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 3 อําเภอของจังหวัดนครปฐม คือ สามพราน บาง
เลน และนครชัยศรี มีสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป<นท่ีราบลุ�มแม�น้ํา มีคลองซอยท้ังคลองธรรมชาติ
และคลองขุดจํานวนมากกระจายอยู�กว�า 200 คลอง ทําให�เกิดเครือข�ายของแม�น้ําซ่ึงเชื่อมโยงร�อยรัดผู�คน
ท้ัง 3 พ้ืนท่ีนี้ให�สัมพันธ=กันภายใต�ระบบนาและสวนเหมือนกัน แต�มีลักษณะของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี
แตกต�างกันไปในแต�ละบริเวณท่ีแม�น้ําไหลผ�าน โดยในอําเภอสามพรานเป<นพ้ืนท่ีทําสวน จากเดิมท่ีเคยทํา
นา ในอําเภอบางเลนยังคงทํานาเป<นหลัก ส�วนในอําเภอนครชัยศรีเป<นการทําแบบผสม คือ มีท้ังการทํานา 
ทําสวนผลไม� สวนดอกไม� กล�วยไม� ฯลฯ (เสาวภา พรสิริพงษ=และคณะ, 2551) รวมท้ัง มีระบบการพ่ึงพาลํา
น้ําและการจัดการน้ํา ด�วยการเบน กัก ดัดแปลงหรือขุดสร�างทางน้ําเพ่ือใช�หล�อเลี้ยงภายในชุมชนเมือง ซ่ึง
เป<นลักษณะท่ีโดดเด�นแบบสังคมชาวนาในท�องทุ�งและสังคมชาวสวนริมน้ําลําคลอง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 
2555) ปGจจุบันมีชุมชนเมืองเกิดข้ึนหลายแห�ง ซ่ึงล�วนมีจุดเริ่มต�นมาจากการเป<น “ชุมทางน้ํา ชุมทางบก” 
ท่ีในอดีตผู�คนเคยใช�เป<นจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร แล�วกลายเป<นพ้ืนท่ีศูนย=รวมกิจกรรมทางการค�าหรือ 
“ตลาด” ท้ังสิ้น เช�น ตลาดบางหลวง ตลาดลําพญา ตลาดบางเลน ตลาดบางปลา ตลาดห�วยพลู ตลาดง้ิว
ราย ตลาดท�านา ตลอดดอนหวาย เป<นต�น (เสาวภา พรสิริพงษ=และคณะ, 2551) การเจริญข้ึนเป<นชุมชน
เมืองของตลาด หรือการเกิดชุมชนเมืองผ�านตลาด ซ่ึงมีอายุร�วม 100 ปe เหล�านี้ จึงเป<นชุมชนท่ีมีบ�านเรือน
หนาแน�น มีวัดสําคัญ เป<นย�านตลาดและเป<นศูนย=กลางการคมนาคม ส�วนพ้ืนท่ีด�านหลังหรือรอบนอกเป<น
ไร�นา พ้ืนท่ีเพาะปลูกและท่ีโล�ง ชุมชนเมืองได�เติบโตข้ึนตามการขยายตัวของผู�คน ท�ามกลางพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ซ่ึงต�างมีความสําคัญและเก้ือหนุนกัน รวมท้ังได�ถูกเรียงร�อยเข�าด�วยกันผ�านเครือข�ายลําน้ํา 

นอกจากนั้น ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํานครชัยศรี ยังมีลักษณะเด�นสําคัญของ “ชีวิตสังคมลุ�มแม�น้ํา” 
(riverine society) ท่ีมีการทําเกษตรกรรม ท้ังทําสวนทํานาและการค�าขายอยู�ด�วยกัน เนื่องจากแม�น้ํานคร
ชัยศรี ซ่ึงเป<นส�วนหนึ่งของแม�น้ําท�าจีนท่ีไหลออกสู�ทะเลได� จึงทําให�มีการเคลื่อนไหวของผู�คน ท้ังจาก
ภายนอกและภายในเข�ามาต้ังหลักแหล�งท่ีอยู�อาศัยอย�างถาวร ชุมชนเหล�านี้ จึงมีการผสมผสานทางชาติ

                                                        
1 บริเวณลุ�มนํ้านครชัยศรี เป<นบริเวณท่ีแม�น้ําท�าจีน ในช�วงท่ีไหลผ�านจังหวัดนครปฐม จึงมักเรียกอีกช่ือหน่ึงว�า แม�นํ้านครชัยศรี  
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พันธุ=อย�างหลากหลาย โดยเฉพาะคนไทยในท�องถ่ินด้ังเดิม และคนจีนซ่ึงอพยพเข�ามาเป<นแรงงานรับจ�าง 
เป<นพ�อค�าแม�ค�าในตลาด ตลอดจนกลุ�มชาติพันธุ=อ่ืนๆ เช�น ลาว มอญ เขมร เม่ือมีผู�ซ้ือผู�ขายมาสังสรรค=กัน 
จึงเกิดเป<นคนหลายกลุ�มเหล�าท่ีดําเนินชีวิตอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2555) ส�วนโดยรอบ
ตลาดก็เป<นพ้ืนท่ีทํานา ทําสวนท่ีมีชาวนา ชาวสวนนําผลผลิตมาแลกเปลี่ยนซ้ือขายในตลาด รวมท้ังมาซ้ือ
สินค�าอุปโภคบริโภคและเครื่องมือเครื่องใช�สําหรับประกอบอาชีพ ตลาดจึงเป<นพ้ืนท่ีสําคัญท่ีผู�คนมากหน�า
หลายตาต�างมาพบปะ ทํากิจกรรมทางสังคม แม�แต�ใช�เพ่ือเป<นท่ีเผยแพร�ข�าวสาร ประกาศต�างๆ ของชุมชน
และระหว�างประชาชนกับภาครัฐ นอกจากนั้น ตลาดยังมีพัฒนาการไปตามการขยายตัวของสังคมเมืองใน
แต�ละยุคสมัยอีกด�วย (สมรักษ= ชัยสิงห=กานานนท=, 2549)  

ส�วนในชุมชน ท้ังชาวสวนชาวนา และชาวบ�าน จะเป<นสังคมในระบบเครือญาติหรือเพ่ือนบ�าน คน
รู�จักท่ีมีความสัมพันธ=แบบเห็นหน�าค�าตา ภายใต�วิถีชีวิต (way of life) ท่ีดําเนินไปอย�างมีแบบแผน ซ่ึง
สมาชิกต�างเข�าใจความหมาย ยอมรับและใช�ปฎิบัติร�วมกัน ทําให�รู�สึกถึงความเป<นชุมชนเดียวกัน หรือรู�สึก
ผูกพันกัน เรียกว�า วัฒนธรรม ซ่ึงยังเป<นแนวทางปฎิบัติหรือทําหน�าท่ีควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 
ได�แก� วิถีประชาหรือวิถีชาวบ�าน (folkways) จารีต (mores) และกฏหมาย (laws) เพ่ือให�ผู�คนเคารพหรือ
อ�อนน�อมต�อพ้ืนท่ี อันเป<นการดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ (Rapoport, 1977; อานันท= กาญจนพันธุ=, 2548; สัญญา 
สัญญาวิวัฒน=, 2545) ผ�านกิจกรรมต�างๆ ท่ีผู�คนในสังคมได�มีการทําร�วมกัน เช�น การประกอบพิธีกรรม
ต�างๆ ท้ังพิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต  พิธีกรรมสิบสองเดือน ซ่ึงอาจไม�ได�มีครบท้ังสิบสองเดือนในรอบปe แต�จะมี
ข้ึนแตกต�างกันไปในแต�ละท�องถ่ิน โดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพทํานาทําสวน เช�น การทําขวัญข�าว 
และพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเป<นการเสริมสร�างความสัมพันธ=ทางสังคมของผู�คนในชุมชนและระหว�างชุมชน
ท่ีอยู�ในท�องถ่ินเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) เป<น“เครือข�ายทางสังคม” (social network) ทํา
หน�าท่ีเชื่อมโยงการร�วมกันกระทําบางสิ่งบางอย�าง การแลกเปลี่ยนและการสื่อสารท่ีเป<นโอกาสและ
ช�องทางเพ่ือสร�างความอยู�รอดในสังคม (ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, 2549) ทุกๆ ชุมชนจึงต�องเก่ียวข�อง
เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนปGจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตท่ีแต�ละฝnายต�างขาดแคลน (ชลธิรา  
สัตยาวัฒนา, 2546) 

โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีประเทศไทยได�เริ่มใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2504-2509) ได�ทําให�พ้ืนท่ีชุมชนในลุ�มน้ําแห�งนี้เปลี่ยนไป เนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ได�กําหนดให�
นครปฐมอยู�ในภาคมหานครท่ีประกอบด�วยกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงมีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีข้ึนอย�างกว�างขวาง ท้ังการสร�างและปรับปรุงถนน โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม และถนนบรมราชชนนี 
(ปrHนเกล�า-นครชัยศรี) ท่ีเชื่อมต�อระหว�างกรุงเทพฯกับพ้ืนท่ีลุ�มน้ํานครชัยศรีให�ติดต�อกันได�สะดวกรวดเร็ว
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ข้ึน จากเดิมท่ีผู�คนจะเดินทางด�วยเรือและรถไฟ2 ภายหลังโครงข�ายถนนได�เชื่อมโยงกันอย�างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ในบริเวณลุ�มน้ําและกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกล�เคียง (นุกูล ชมพูนิช, 2537) ประกอบกับการพัฒนาสาธารณูปโภค
ต�างๆ ตลอดจน การเข�ามาของสินค�าอุปโภคบริโภคสมัยใหม� รวมท้ัง เทคโนโลยีต�างๆ ท่ีทําให�แบบแผนการ
ดําเนินชีวิต ค�านิยม ประเพณีของผู�คนในแบบด้ังเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การสร�างเข่ือน
เจ�าพระยาและเข่ือนแม�กลองใหญ� ซ่ึงทําให�สามารถควบคุมระบบการชลประทานได� จึงทําให�ชาวนาแถบ
สามพรานเปลี่ยนไปทําสวนมากกว�า 90% ส�วนชาวนาในนครชัยศรีและบางเลนก็นํารูปแบบใหม�ท่ีใช�
เทคโนโลยีเครื่องทุ�นแรงเข�ามาช�วยอย�างมาก (เสาวภา พรสิริพงษ=และคณะ, 2551) ความเจริญได�ทําให�บาง
ชุมชนส�วนท่ีอยู�ริมน้ําด�านในซบเซาลง แต�ในขณะท่ีบางชุมชนเติบโตข้ึนเป<นชุมชนเมือง ส�วนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมรอบๆ ถูกเปลี่ยนรูปแบบการใช�ประโยชน=ไปเป<นอย�างอ่ืน ไม�ว�าจะเป<นท่ีอยู�อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม ถนน อาคารของหน�วยงานต�างๆ ฯลฯ ซ่ึงเป<นไปอย�างรวดเร็วและไร�ทิศทาง แม�น้ําคูคลองเริ่ม
หมดความสําคัญ บางส�วนจึงต้ืนเขิน บางส�วนถูกถม หรือเน�าเสียจนไม�สามารถใช�สัญจรและดํารงชีวิตได�
ดังเดิม 

สถานการณ=เช�นนี้ จึงทําให�ชุมชนเมืองต�างๆ ท่ีเติบโตข้ึนจากตลาดริมน้ํา ในบริเวณลุ�มน้ํานครชัย
ศรี ซ่ึงถูกรายล�อมด�วยลักษณะเชิงนิเวศและสภาพทางภูมิศาสตร=ท่ีแตกต�างกันของท้ังพ้ืนท่ีทํานา ทําสวน
และแบบผสมผสาน ได�ส�งผลให� “ลักษณะและพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี” ของชุมชนเมืองเหล�านี้ มีความ
แตกต�างกันอย�างมีนัยยะสําคัญ อันเป<นผลมาจากลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีแตกต�างกัน
ของ“ชีวิตสังคมลุ�มแม�น้ํา” ท้ังชาวนา ชาวสวนและพ�อค�าแม�ค�า รวมท้ัง ผู�คนมากหน�าหลายตาท่ีเข�ามาและ
อยู�อาศัย ซ่ึงทําให�เมืองต�องถูกปรับเปลี่ยนไปให�สอดรับกับกิจกรรมใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากการอยู�
อาศัย ค�าขาย เกษตรกรรมท่ีมีเฉพาะในชุมชน ดังเช�น ในตลาดบางแห�งได�กลายเป<นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมี
ผู�คนให�ความสนใจเข�ามาท�องเท่ียวจํานวนมาก เช�น ชุมชนตลาดบางหลวง ชุมชนตลาดดอนหวาย ชุมชน
ตลาดท�านา ฯลฯ จึงเกิดเป<นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู�คนในพ้ืนท่ีต�องปรับตัวเพ่ือรองรับการท�องเท่ียว
เหล�านี้ จึงอาจกล�าวได�ในทํานองเดียวกันว�า เม่ือชุมชนเล็กๆ ได�ขยายข้ึนเป<นชุมชนเมือง โครงข�ายพ้ืนท่ีว�าง
สาธารณะหรือเส�นทางสัญจรท้ังทางบกและทางน้ํา ตลอดจนความสัมพันธ=ระหว�างลักษณะกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของผู�คนท่ีเกิดข้ึนบนโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างนั้นๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปด�วย เพ่ือทํา
ให�ชุมชนเมืองนั้นๆ สามารถรองรับบทบาทท่ีเปลี่ยนไปของพ้ืนท่ีและกิจกรรมใหม�ๆ ท่ีเข�ามาผสมผสานกับ
กิจกรรมเดิม 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องในเบื้องต�น พบว�า มีการศึกษาใน 2 
ลักษณะ คือ 1) การศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับมิติต�างๆ ของตลาดริมน้ําและชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู�ในลุ�มน้ํา   

                                                        
2 โดยผู�คนจะน่ังเรือมาขึ้นท่ีท�าตลาดง้ิวราย แล�วน่ังรถไฟจากสถานีง้ิวราย ไปลงท่ีสถานีบางกอกน�อย (เสาวภา พรสิริพงษ=และคณะ, 
2551) 
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นครชัยศรี และ 2) การศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับตลาดและชุมชนอ่ืนๆ ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําหรือเป<นชุมชน
ริมน้ํา ซ่ึงเป<นการศึกษาลักษณะโดยรวมในมิต ิทางกายภาพ ม ิต ิทางสถาปGตยกรรม ม ิต ิทาง
ประวัติศาสตร= มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของผู�คนที่แยกจากกันไปในแต�ละประเด็น ทั้งท่ี
เป<นการศึกษาเฉพาะสภาพปGจจุบัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการมาจากอดีตใน
ช�วงเวลาต�างๆ ตลอดจน เป<นการศึกษาชุมชนทั้งลุ�มน้ํา แต�ไม�ได�เป<นประเด็นในเชิงสัณฐานและ
สังคมวัฒนธรรมที่สอดคล�องกัน หรือไม�ได�นํามาเปรียบเทียบให�เห็นถึงความสัมพันธ=หรือความ
แตกต�างกันในแต�ละพื้นที่ นอกนั้นเป<นการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะตัวตลาดชุมชน ซึ่งแยกจาก
บริบทโดยรวมของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา  

ด ังนั ้น  จ ึงย ัง ไม �พบว �า  ม ีการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (spatial 
configuration characteristic) ชุมชนเมืองท่ีเติบโตมาจากตลาดริมน้ําซึ่งมีสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
(socio-economic characteristic) ของพ�อค�าแม�ค�ากับชาวนาและชาวสวนในลุ�มน้ํานครชัยศรี ท่ี
เก่ียวข�องสัมพันธ=กันอย�างใกล�ชิด และแตกต�างกันอย�างมีนัยยะสําคัญ ในลักษณะทางภูมิศาสตร=ของ
ตําแหน�งที่เคยเป<นตลาดแล�วเติบโตขึ้นเป<นเมือง ซึ่งถูกแวดล�อมด�วยพื้นที่เกษตรกรรมแบบต�างๆ 
ด�วยการค�นหาคําตอบจากในทุกๆ ชุมชนเมืองที่อยู�ในพื้นที่ลุ�มน้ําแห�งนี้ก�อน แล�วจึงทําการวิเคราะห=
เปรียบเทียบกันในแต�ละชุมชนเมือง ภายใต�ความแตกต�างกันเชิงพื ้นที่และสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจของผู�คนประกอบกัน  

ในการวิจัยนี้จึงมุ�งค�นหาคําตอบในเชิงพ้ืนท่ี โดยอธิบายและวิเคราะห=ด�วยชุดทฤษฎีและเครื่องมือ
วิเคราะห=เชิงสัณฐานพ้ืนท่ีเป<นหลัก ร�วมกับการใช�แนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือวิเคราะห=อ่ืนๆ ประกอบกัน 
กล�าวคือ เป<นการทําความเข�าใจในสัณฐานพ้ืนท่ี ผ�าน“ความสัมพันธ=ระหว�างศักยภาพการเข�าถึงของ
โครงข�ายทางสัญจรท้ังทางบกและทางน้ํา รวมถึงพ้ืนท่ีว�างสาธารณะกับลักษณะกิจกรรมทางสังคมและ
ระดับความนิยมในการใช�พ้ืนท่ีนั้นๆ” อย�างเป<นระบบ ตามแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี” (Social 
Logic of Space) (Hillier and Hanson, 1984) ว�า โครงสร�างเชิงสัณฐานของท่ีว�างในแหล�งต้ังถ่ินฐานของ
เมืองและชุมชนท่ีปรากฏอยู�ภายใต�การกําหนดกฎเกณฑ=และตรรกะในการจัดวางความสัมพันธ=ของท่ีว�าง
โดยลักษณะทางสังคม  เพ่ือให�ชุมชนสามารถดํารงรักษาไว�หรือเกิดการสร�างซํ้าในเอกลักษณ= ความสําคัญ
หรือความสัมพันธ=ด�านอ่ืนๆ ในสังคม ดังนั้น โครงสร�างเชิงสัณฐานของท่ีว�างภายในเมือง จึงหมายถึง 
โครงข�ายเส�นทางสัญจร รวมถึงพ้ืนท่ีว�างสาธารณะต�างๆ  

ภายใต�กระบวนการพิสูจน=ด�วยหลักฐาน ข�อเท็จจริงจากแผนผังท่ีต้ัง ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบการต้ังถ่ิน
ฐาน การใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร รูปแบบโครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�าง รวมท้ัง ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับผู�คนในสังคม วิถีชีวิต อาชีพและวัฒนธรรม ตลอดจน ลักษณะเครือข�ายและกิจกรรมทางสังคม
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ระบบการผลิต ประเภทและรูปแบบของสินค�า ฯลฯ ซ่ึงการวิเคราะห=และอธิบายเพ่ือทํา
ความเข�าใจในสัณฐานพ้ืนท่ีของเมืองผ�านองค=ประกอบในเชิงสัณฐานและชีวิตสังคมท่ีเก่ียวข�องกันนี้ จะ
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ช�วยให�นักวิจัยหาคําตอบต�างๆ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และสามารถคาดการณ=แนวโน�มทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงได�อย�างมีประสิทธิภาพ (อภิรดี เกษมศุข และสรายุทธ ทรัพย=สุข, 2544)  

ประโยชน=ท่ีได�จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป<นองค=ความรู�ท่ีสามารถนํามาเป<นข�อพิจารณาในการ
วางแผนเชิงพ้ืนท่ี (spatial planning) ท่ีคํานึงถึงความสัมพันธ=ระหว�างตัวเมืองด�วยกันและตัวเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ ซ่ึงเป<นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีคุณค�าไม�ให�สูญเสียเอกลักษณ=สําคัญ สามารถดํารงความเป<น
สังคมท่ีมีชีวิตชีวา เศรษฐกิจท่ีเฟuHองฟูของศูนย=กลางทางการค�าด้ังเดิม และไม�สูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไป
อย�างรวดเร็วก�อนเวลาอันควร ซ่ึงสามารถเป<นประโยชน=ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และผู�สนใจ ซ่ึงต�องการให�
การวางผังเมืองเป<นเครื่องมือในการจัดการระบบการต้ังถ่ินฐาน ให�ก�าวไปในทิศทางท่ีสังคมท�องถ่ินต�องการ 
 
2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ต�องการสืบค�นพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองท่ีเติบโตข้ึนจากการเป<นตลาด
ริมน้ําและถูกแวดล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ภายใต�ความสัมพันธ=ของลักษณะเชิง
สัณฐานพ้ืนท่ี (spatial characteristic) และลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic characteristic) 
จึงมีวัตถุประสงค=ดังนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห=พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�ม
น้ํานครชัยศรีในช�วงเวลาจากอดีตถึงปGจจุบันเก่ียวกับการต้ังถ่ินฐานของชุมชน การใช�ประโยชน=ท่ีดินและ
อาคาร โครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�างสาธารณะ ร�วมกับการศึกษาพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจท่ี
สัมพันธ=กัน ได�แก� ประเภทและบทบาทของผู�คน วิถีชีวิตวัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ รูปแบบกิจกรรม
และเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ัง ปGจจัยภายนอก ได�แก� นวัตกรรมเทคโนโลยี และแผนพัฒนาของ
ภาครัฐและท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง  

2.2 เพ่ือวิเคราะห=และทดสอบความสัมพันธ= ระหว�างปGจจัยในเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีและทางสังคม
เศรษฐกิจของชุมชนเมือง ซ่ึงถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีแตกต�างกัน 

2.3 เพ่ือค�นหาและวิเคราะห=แนวโน�มพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี
ในอนาคต อันนําไปสู�ข�อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี (spatial planning) ชุมชน
เมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีคุณค�าไว�ไม�ให�สูญเสียเอกลักษณ=สําคัญ  
 
3. คําถามการวิจัย 

3.1 พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ในช�วงเวลา
ท่ีผ�านมาจากอดีตจนถึงปGจจุบันเป<นอย�างไร  
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3.2 ในชุมชนเมืองแต�ละบริเวณ ซ่ึงถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความแตกต�างกัน มี
ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีแตกต�างกันหรือไม� อย�างไร รวมท้ังพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีดังกล�าวมี
ความสัมพันธ=กับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผู�คนอย�างไร เพราะเหตุใด  

3.3 ชุมชนเมืองเหล�านี้มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเชิงพ้ืนท่ีในอนาคตอย�างไร 
 

4. นิยามศัพท! 
พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Transformation) ในการวิจัยนี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ

เชิงพ้ืนท่ี (spatial characteristic) หรือโครงสร�างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial configuration) ของแหล�งต้ัง
ถ่ินฐาน โดยพิจารณาได�จากความสัมพันธ=ระหว�างโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะหรือเส�นทางสัญจร กับ
ลักษณะกิจกรรมและระดับความนิยมในการใช�โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างของผู�คน 

ชุมชนเมือง (Urban Community) ในการวิจัยนี้หมายถึง ชุมชนในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีท่ี
เติบโตข้ึนจากการเป<นตลาดริมน้ํา แล�วมีการขยายตัวเติบโตข้ึนเป<นชุมชนขนาดใหญ�อยู�บริเวณใกล�ๆ 
บริเวณเดิม 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agriculture Area) ในการวิจัยนี้หมายถึง ลักษณะเชิงนิเวศและสภาพทาง
ภูมิศาสตร=ท่ีแตกต�างกันในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ซ่ึงก�อให�เกิดเป<นพ้ืนท่ีทํานา ทําสวนและผสมผสาน 

ลุ�มน้ํานครชัยศรี (Nakhon Chaisri Basin) หมายถึง อาณาบริเวณท่ีแม�น้ําท�าจีนไหลผ�านจังหวัด
นครปฐม ในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได�แก� อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอนครชัยศรีจึงมักเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว�า แม�น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเป<นบริเวณหนึ่งท่ีมีชุมชนริมน้ําต้ังอยู�หลายแห�ง 

สเปซซินแทกซ= (Space Syntax) หมายถึง ชุดโปรแกรมและเทคนิคการวิเคราะห=เชิงสัณฐานพ้ืนท่ี 
ท่ีทําการวิเคราะห=ด�วยการสร�างแบบจําลองเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial configuration model) โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร=จะทําการประมวลผล จากนั้นจึงอ�านค�าท่ีได�ตามหลักการท่ีทฤษฎีได�อธิบายไว� ซ่ึงทํา
ให�เห็นภาพของลักษณะเชิงพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ผ�านโครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�าง 

  
5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตด,านพ้ืนท่ี  
จากการศึกษาในเบื้องต�นพบว�า ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีทําการศึกษามีชุมชนเมืองอยู�หลายแห�ง ซ่ึง

มีความหลากหลายรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีและสังคมเศรษฐกิจของผู�คน ท้ังทํานา ทําสวนและผสมผสาน จึงต�อง
ทําการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาออกเป<น 2 ระดับ คือ 

(1) พ้ืนท่ีระดับรวม (global level) เป<นการศึกษาชุมชนเมืองท่ีเติบโตข้ึนจากตลาดริมน้ํา ใน
บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอได�แก� อําเภอสามพราน อําเภอบางเลนและอําเภอ
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นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือทราบถึงลักษณะเฉพาะเชิงพ้ืนท่ีของแต�ละชุมชน ภายใต�บริบทท่ีต�างกัน 
แล�วนําไปสู�การวิเคราะห=ในระดับเฉพาะของชุมชนเมืองท่ีถูกเลือกเป<นตัวแทน 

(2) พ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local level) เป<นการศึกษาข�อมูลเชิงประจักษ=และรายละเอียดของ
ชุมชนเมืองท่ีถูกเลือกเป<นตัวแทน (cast study) จากการวิเคราะห=พ้ืนท่ีในระดับรวม ตามตัวแปรท่ีกําหนด
ข้ึน ดังนั้น หน�วยการวิเคราะห= (unit of analysis) คือ ชุมชนเมือง 

5.2 ขอบเขตด,านเนื้อหา มีเนื้อหาท่ีทําการศึกษาใน 2 ระดับ คือ 
(1) ระดับรวม (global analysis) เป<นการศึกษาชุมชนเมือง ในลุ�มน้ํานครชัยศรี ท่ีมีจุด

กําเนิดเริ่มแรกมาจากตลาดริมน้ํา ปGจจุบันได�พัฒนาและมีบทบาทในการเป<นศูนย=กลางของเมืองและถูก
รายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงทําให�ทราบถึงลักษะเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ัง
ชุมชนท่ีเติบโตข้ึนในบริบทท�องนา บริบทสวน และผสมผสาน ซ่ึงสะท�อนถึงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจท่ี
สัมพันธ=กัน จากนั้นจึงนําไปสู�การคัดเลือกชุมชนเมืองเพ่ือใช�เป<นตัวแทน (cast study) ในการศึกษาระดับ
เฉพาะต�อไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีโดดเด�นในเชิงพ้ืนท่ีเป<นหลัก โดยยกเว�น ชุมชนท่ีได�ซบเซาลง ไม�
มีบทบาทในการเป<นศูนย=กลางของเมือง หรือสูญเสียเอกลักษณ=ของตลาดชุมชนริมน้ํา3 ท่ีเรือนค�าขายพ้ืน
ถ่ินกลายเป<นอาคารพาณิชย= หรือไม�หลงเหลือสภาพเดิม 

(2) ระดับเฉพาะ (local analysis) เป<นการศึกษาวิเคราะห=ชุมชนเมืองในเชิงลึกจากท่ีเลือก
เป<นตัวแทน (cast study)  

5.3 ขอบเขตด,านเวลา 
เนื่องจาก เป<นการศึกษาลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาต้ังอยู�ในบริเวณ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท้ังนา สวน และแบบผสม ดังนั้น ขอบเขตด�านเวลา จึงจําเป<นต�องลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล
ในช�วงฤดูกาลต�างๆ ตามลักษณะการทําการเกษตรของแต�ละประเภท เพ่ือทราบถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
แบบแผนอาชีพ รวมท้ังรูปแบบการทํากิจกรรมและการสร�างเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจของผู�คนท้ัง
ชาวสวน ชาวนา พ�อค�าแม�ค�าและคนกลุ�มอ่ืนๆ ท่ีอาศัยและดํารงชีวิตของในชุมชนเมืองแต�ละแห�ง ว�ามี
ความแตกต�างกันหรือไม� ดังนั้น ท้ัง 3 พ้ืนท่ีท่ีมีการทํานา ทําสวน และผสมผสาน จึงมีขอบเขตด�านเวลาท่ี
เลือกลงเก็บข�อมูลภาคสนามท่ีอาจแตกต�างกันไป  

 
6. ประโยชน!ท่ีคาดว5าจะได,รับ และแนวทางการนําผลวิจัยไปใช,ประโยชน! 

6.1  เป<นการบันทึกรูปแบบและลักษณะพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
บริเวณลุ�มน้ํา ตลอดจนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องสัมพันธ=กัน รวมท้ังปGจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง อันเป<นผลมาจากการขยายตัวของเมือง 

                                                        
3 องค=ประกอบของตลาดชุมชนริมนํ้ามี 5 ประการ ได�แก� ผู�คน รูปแบบสถาปGตยกรรมของตัวเรือน ศาลเจ�า ท�าเรือและกิจกรรมการ
ค�าขาย 
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6.2 เป<นองค=ความรู�ท่ีสามารถนํามาเป<นข�อพิจารณาในการสร�างต�นแบบการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี 
(spatial planning) ท่ีคํานึงถึงความสัมพันธ=ระหว�างตัวเมืองด�วยกันและตัวเมืองกับชนบทโดยรอบ ซ่ึงเป<น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีคุณค�าไม�ให�สูญเสียเอกลักษณ=สําคัญ 

6.3 สามารถเป<นประโยชน=ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังหน�วยงานในท�องถ่ินและ ตลอดจนผู�สนใจ 
ท่ีต�องการให�การวางผังเมืองเป<นเครื่องมือในการจัดการระบบการต้ังถ่ินฐาน ให�ก�าวไปในทิศทางท่ีสังคม
ท�องถ่ินต�องการ 

 
สรุป งานวิจัยนี้ต�องการสืบค�นพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองท่ีเติบโตข้ึนจากการเป<นตลาด

ริมน้ําและถูกแวดล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ภายใต�ความสัมพันธ=ของ
พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial transformation characteristic ) และพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ (socio-economic transformation characteristic) เพ่ือค�นหาและวิเคราะห=แนวโน�ม
พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีในอนาคต อันนําไปสู�ข�อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหรือการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี (spatial planning) ชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมี
คุณค�าไว�ไม�ให�สูญเสียเอกลักษณ=สําคัญ 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ได�ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 4 ประเด็น ได�แก�  
1. นิยามความหมายของชุมชนเมืองและพัฒนาการการเป<นชุมชนเมือง 
2.  แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา 
3. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา 
4. ปGจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา 
5. สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1. นิยามความหมายของชุมชนเมืองและพัฒนาการการเป�นชุมชนเมือง 

1.1 นิยามความหมายและการเกิดชุมชนเมือง 
ชุมชนเมืองคือสถานท่ีซ่ึงมนุษย=ต้ังถ่ินฐานอยู�รวมกัน มีรูปแบบและขนาดท่ีแตกต�างกันไป มี

จุดเริ่มต�นมาจากการต้ังถ่ินฐานอย�างโดดเด่ียวไปจนถึงอยู�รวมกันเป<นหมู�บ�านน�อยใหญ� แสดงออกด�วยการ
จัดการพ้ืนท่ีในรูปของการก�อสร�างอาคารบ�านเรือน ถนนหนทางและการใช�ท่ีดิน เพ่ือเป<นถ่ินอาศัยและ
อํานวยความสะดวกให�แก�มนุษย=ภายใต�สภาพแวดล�อมธรรมชาติ  ใช�เป<นแหล�งดําเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพ เรียกว�า การต้ังถ่ินฐาน (settlement) (องค=การสหประชาชาติ, 1974) การต้ังถ่ินฐานอาจพิจารณา
ได�จากองค=ประกอบพ้ืนฐานตามแบบจําลองเอคิสติกซ= (Ekistics Model) ได�แก� 1) สภาพแวดล�อม
ธรรมชาติ (natural environment) เป<นตัวกําหนดขอบเขตของชุมชนท่ีถูกสร�างข้ึนมา 2) มนุษย= 
(anthropos) เป<นผู�กําหนดการเลือกตําแหน�งท่ีต้ังท่ีปลอดภัย 3) สังคม (society) เป<นระบบเครือข�าย
ความสัมพันธ=ท่ีเกิดข้ึนระหว�างมนุษย=ด�วยกัน 4) ท่ีกําบัง (shells) เป<นท่ีอยู�อาศัยและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีมนุษย=เป<นผู�สร�างและจัดวางลงบนพ้ืนท่ี และ 5) โครงข�าย (network) เป<นสิ่งท่ีมนุษย=ใช�ในการ
เชื่อมโยงกันในพ้ืนท่ีและสังคม เช�น การสัญจร การขนส�ง การสื่อสาร เป<นต�น โดยในแต�ละองค=ประกอบจะ
ผสานเข�าด�วยกันเป<นหนึ่ งเดียว เพ่ือการอยู�รอดของมนุษย=และยกระดับความเป<นอยู� ให� ดี ข้ึน  
(Doxiadis,1976) 

จากองค=ประกอบของการต้ังถ่ินฐานได�ก�อให�เกิดรูปแบบการต้ังถ่ินฐาน (settlement pattern) 
ข้ึนใน 3 รูปแบบหลักๆ ได�แก� 1) รูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบกลุ�ม (cluster settlement) หรือแบบกระจุก
ตัว เป<นรูปแบบการต้ังถ่ินฐานท่ีเป<นผลมาจากความสะดวกทางธรรมชาติ เช�น แหล�งน้ํา แหล�งแร� หุบเขา 
แหล�งท่ีอุดมสมบูรณ=  ตลอดจนบริเวณแยกของเส�นทางคมนาคม  โดยมีอาคารบ�านเรือนและศูนย=บริการ
ชุมชน เช�น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ อยู�ล�อมรอบ มีปGจจัยธรรมชาติ เป<นตัวกําหนดขอบเขตและช�วย
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ป�องกันความปลอดภัย การรวมกลุ�มกันนี้เป<นการประหยัดพ้ืนท่ีไว�สําหรับเพาะปลูก บางครั้งจึงเรียกว�า 
หมู�บ�านเกษตรกรรม (farm village) 2) รูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบกระจัดกระจาย (scattered or 
dispersed settlement) ตัวบ�านจะต้ังอยู�กระจัดกระจายจากกันอย�างโดดเด่ียวไปตามเรือกสวนไร�นาเพ่ือ
ความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศูนย=บริการชุมชนรวมอยู�ท่ีเดียวกันแต�อยู�ห�างจากท่ีพัก
อาศัย การต้ังถ่ินฐานรูปแบบนี้อาจเกิดจากปGจจัยท่ีมีการจับจองท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือเป<นการต้ังถ่ิน
ฐานบนท่ีราบสูง 3) รูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบแนวเส�นตรง (linear settlement) เป<นการต้ังถ่ินฐานตาม
แนวยาวของเส�นทางคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา เช�น บริเวณลุ�มน้ํา ริมแม�น้ําลําคลอง แนวชายฝGHง
ทะเล  ตลอดจน ถนน ทางรถไฟ เป<นต�น (ฉัตรชัย พงศ=ประยูร, 2536)  

1.2 พัฒนาการของชุมชนเมือง 
พัฒนาการของชุมชนและเมือง จึงเกิดจากชุมชนหมู�บ�านเกษตรกรรมยุคแรกๆ ในอดีตมีการ

เพาะปลูก เลี้ยงสัตว= ผลิตอาหาร มีระบบการชลประทานท่ีต�องปรับตัวและพ่ึงพาอยู�กับสภาพแวดล�อม
ธรรมชาติ แล�วพัฒนาสู�การเป<นชุมชนเกษตรกรรม มีการปรับสภาพแวดล�อมให�เหมาะสม เช�น การขุด
คลอง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) เม่ือเวลาผ�านไปชุมชนเกษตรกรรมได�พัฒนาเป<นชุมชนท่ีหนาแน�นข้ึน มี
ผลผลิตเหลือกินเหลือใช� จึงเริ่มเข�าสู�ยุคการค�าขายแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันผู�คนท่ีมีความถนัดในการ
ประกอบอาชีพช�างฝeมือต�างๆ เช�น ช�างเหล็ก ช�างไม� ช�างตัดเสื้อผ�า ช�างตัดผม ฯลฯ ได�ทยอยมาอยู�รวมกัน 
ภายในชุมชนเริ่มมีความเป<นเมืองมากข้ึนมีการให�บริการต�างๆ โดยไม�ข้ึนอยู�กับสภาพดินฟ�าอากาศอีก
ต�อไป เม่ือมีผู�มาใช�บริการมากข้ึนจึงทําให�ชุมชนมีความเป<นป�กแผ�น บริเวณด้ังเดิมกลายเป<นย�านใจกลาง
เมือง ชุมชนหมู�บ�านกลายเป<นเมืองเล็กและขยายเป<นเมืองท่ีใหญ�ข้ึนในเวลาต�อมา ในพ้ืนท่ีเกิดอาคารใหม�ๆ 
มีผู�อพยพเข�ามาอยู�อาศัยเพ่ิมข้ึน ร�านค�ามีสินค�าหลากหลาย ซ่ึงส�งผลให�เกิดการขยายตัวของเมืองข้ึนอย�าง
ต�อเนื่องในหลายลักษณะ เช�น เกิดเป<นชุมชนเมืองเกาะกลุ�มอยู�ริมทางหลวง เกิดหมู�บ�านจัดสรรข้ึนในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เป<นต�น ในทางภูมิศาสตร=การเป<นชุมชนเมืองจะมีการต้ังถ่ินฐานท่ีมีประชากรอยู�ร�วมกันอย�าง
หนาแน�น โดยประชากรส�วนใหญ�ในเมืองนั้นๆ ต�องประกอบอาชีพท่ีไม�ใช� “เกษตรกรรม” และมีกิจกรรม
บริการประชากรในเมือง เช�น ตลาด ศูนย=การค�า โรงเรียน โรงพยาบาล สถานบริการระดับต�างๆ ฯลฯ 
กิจกรรมต�างๆ เหล�านี้จะมีการกระจุกตัวในลักษณะศูนย=กลางอย�างเด�นชัด โดยไม�จําเป<นต�องยึดติดกับ
ขอบเขตการปกครอง แต�สังเกตได�จากขอบเขตของพ้ืนท่ีปลูกสร�าง (built-up area) อาจมีอาณาบริเวณ
ครอบคลุมหลายหมู�บ�าน มีย�านการค�าเป<นศูนย=กลางทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธ=กับท่ีอยู�อาศัยของคนใน
ท�องถ่ิน ในระยะแรกเริ่มย�านการค�าอาจมีแห�งเดียวเป<นศูนย=กลางของชุมชนหรือเมือง เม่ือเมืองขยายตัวได�
มีการตัดถนนออกจากย�านใจกลางไปสู�ชานเมือง ส�งผลให�เกิดการกระจายตัวของท่ีอยู�อาศัย และเริ่มมีย�าน
การค�าเล็กๆ เกิดข้ึนใหม�เพ่ือให�บริการประชาชนท่ีอยู�รอบนอก (บุญนาค ตีวกุล, 2546: 1-13)  

จากจุดเริ่มต�นของการเป<นแหล�งต้ังถ่ินฐานรูปแบบต�างๆ ระดับหมู�บ�าน ชุมชนหรือเมือง
เล็กๆ แล�วเติบโตหรือขยายตัวข้ึนเป<นชุมชนหรือเมืองขนาดใหญ� มีการเปลี่ยนแปลง (transformation) ท่ี
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เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องเป<นกระบวนการ อาจจําแนกการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของเมืองออกเป<น 4 
ระยะ ดังนี้ 1) ข้ันแรก (Infantile stage) เริ่มจากการรวมกลุ�มกันเป<นชุมชนขนาดเล็กไม�มีการแบ�งแยกการ
ใช�ท่ีดินอย�างชัดเจน 2) ข้ันวัยรุ�น (Juvenile stage) เริ่มแบ�งท่ีดินเป<นย�านพักอาศัย และมีกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจเล็กๆ ภายในครัวเรือน รวมไปถึงการเพาะปลูกเพ่ือการดํารงชีพเป<นหลัก 3) ข้ันผู�ใหญ� (Mature 
stage) ปรากฏโครงสร�างภายในชุมชนเมืองอย�างเห็นได�ชัดมีการแบ�งพ้ืนท่ีพักอาศัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน 4) ข้ันชรา (Senile stage) เป<นชุมชนท่ีมีโครงสร�างภายในชุมชน
เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการเติบโตเต็มท่ีของเมือง และมีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างเต็มกําลัง (Keeble, 
1972 อ�างในสมลักษณ= บุญณรงค=, 2549) พัฒนาการของชุมชนเมืองมักเกิดจากความต�องการในการใช�
ท่ีดินภายในเมืองให�เกิดประโยชน=และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด จึงมีการพัฒนาในด�านต�างๆ อย�าง
เต็มท่ีและใช�พ้ืนท่ีว�างท่ีมีอยู�ภายในเมืองไปจนหมดสิ้น ในระยะหลังเมืองมักตกอยู�ในสภาพภาวะถดถอย 
(Conzen,1960) นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนและเมืองมักเกิดควบคู�ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงข�ายการสัญจรอีกด�วย (Carmona, 2003) 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในบริเวณลุ5มน้ํา 

2.1 การเกิดชุมชนเมืองในบริเวณลุ5มน้ํา 
การเกิดข้ึนของชุมชนหรือเมืองส�วนใหญ� สามารถยืนยันจากหลักฐานทางโบราณคดีว�า มัก

เกิดข้ึนในบริเวณลุ�มน้ําและมักเอ้ือให�เติบโตข้ึนเป<นเมืองขนาดใหญ� โดยเมืองแรกๆ ของโลกเกิดข้ึนเม่ือ
ประมาณ 7,000 พันปeก�อนคริสตกาลในบริเวณลุ�มน้ําจอร=แดน ชื่อเมืองเจริโค (Jericho) เมืองโบราณอ่ืนๆ 
ท่ีถูกค�นพบต�อมาก็เกิดข้ึนในบริเวณลุ�มน้ําต�างๆ เช�นกัน เช�น ลุ�มน้ําไนล=ท่ีอียิปต= ราว 4,000 ปeก�อน
คริสตกาล ลุ�มน้ําสินธุท่ีปากีสถาน ราว 2,400 ปeก�อนคริสตกาล ลุ�มน้ําเหลืองท่ีจีนราว 1,800 ปeก�อน
คริสตกาล และลุ�มน้ําไทกริส-ยูเฟรติสท่ีเปอร=เชียราว 1,100 ปeก�อนคริสตกาล เป<นต�น (กําธร กุลชล, 2545: 
1) เช�นเดียวกับชุมชนเมืองส�วนใหญ�ในประเทศไทย ท่ีมักเกิดและเติบโตข้ึนในลุ�มแม�น้ํา โดยเฉพาะบริเวณ
ริมน้ํา เนื่องจากเส�นทางน้ําเป<นเส�นทางสัญจรสําคัญมาต้ังแต�อดีต จึงมีการบุกเบิกและเข�าอยู�อาศัย
ครอบครองพ้ืนท่ีในบริเวณนี้ ชุมชนริมน้ํา (waterfront community) จึงเป<นรูปแบบหนึ่งของการต้ังถ่ิน
ฐานแบบไทยๆ ท่ีมีการวางตัวของบ�านเรือนเรียงรายอยู�ตามสองฝGHงแม�น้ําหรือลําคลอง ใช�แม�น้ําลําคลอง
เป<นเส�นทางคมนาคมรวมท้ังเป<นแหล�งทํามาหากิน ตลอดจนการวางผังชุมชนท่ีสัมพันธ=กับบริบทของน้ํา 
สะท�อนให�เห็นภูมิปGญญาการอยู�อาศัยร�วมกับน้ําได�อย�างกลมกลืน (สุเมธ ชุมสาย, 2528) 
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ภาพท่ี 1  ชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําต�างๆ  
 

การต้ังถ่ินฐานในบริเวณลุ�มน้ํา จึงปรากฏอยู�ในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศไทย โดยสามารถ
แบ�งตามภูมิภาคได�ดังนี้ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู�บริเวณท่ีราบของแอ�งสกลนครซ่ึงมีแม�น้ําสงคราม
ไหลผ�าน และแอ�งโคราชซ่ึงมีแม�น้ําชีและมูลไหลผ�าน พบหลักฐานโบราณคดีในบริเวณเหล�านี้ เช�น บ�าน
เชียง 2) ภาคเหนือ เป<นพ้ืนท่ีราบสูงและท่ีราบระหว�างหุบเขา ริมแม�น้ําปrง วัง ยม น�าน พบหลักฐานว�ามี
การต้ังถ่ินฐานมาต้ังแต�ยุคหิน ปGจจุบันอาจพบเห็นการต้ังถ่ินฐานอยู�ริมแม�น้ําน�านและแม�น้ําสะแกกรังอยู�
บ�าง 3) ภาคตะวันออก อยู�บริเวณท่ีราบลุ�มแม�น้ําบางปะกง แม�น้ําปราจีนบุรี แม�น้ําจันทบุรีและแม�น้ําประ
แสร= รวมท้ังอยู�บริเวณชายฝGHงทะเล แหล�งต้ังถ่ินฐานเก�าแก� ได�แก� เมืองศรีมโหสถ เมืองพนัสนิคม เป<นต�น 
4) ภาคใต� มีการต้ังถ่ินฐานอยู�บริเวณคาบสมุทรท่ียื่นยาวไปในทะเลและริมแม�น้ํา มีเมืองเก�าแก�ท่ีเคย
รุ�งเรือง ได�แก� ไชยา นครศรีธรรมราช ยะรัง ปGตตานี สงขลา 5) ภาคกลางและภาคตะวันตก เป<นบริเวณท่ี
ราบลุ�มมีแม�น้ําไหลผ�านหลายสาย เช�น แม�น้ําเจ�าพระยา แม�น้ําปnาสัก แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําท�าจีน จึงมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร=ท่ีพบว�ามีชุมชนขนาดใหญ�และเป<นแหล�งการค�าท่ีสําคัญ เนื่องจากสามารถ
เดินทางติดต�อค�าขายกับดินแดนอ่ืนๆ ได�สะดวก โดยเฉพาะบริเวณลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยาในเขตภาคกลาง
ตอนล�างดังปรากฏในหลักฐานโบราณคดี ต�อมาในระยะหลังผู�คนได�โยกย�ายมาต้ังถ่ินฐานริมลําน้ําใหม�ท่ี
สามารถใช�เป<นเส�นทางคมนาคมได�สะดวกกว�า จนกระท่ังเกิดเป<นเมืองต�างๆ ข้ึนจากการต้ังถ่ินฐานมาอย�าง
ต�อเนื่อง เช�น ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา นครปฐมโบราณ (นครชัยศรี) เป<นต�น (วิติยา ปrดตังนา
โพธิ์, 2554: 11-13) 

1. ชุมชนเมอืงในลุ�มน้ําสะแกกรัง (ที่มา : http://www.bluffmotels.com/) ภาพซ�ายบน  
2. ชุมชนอัมพวาในลุ�มน้ําแม�กลอง (ที่มา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p) ภาพกลางบน 
3. ชุมชนเมอืงในลุ�มน้ํามูล (ที่มา : http://www.kroobannok.com/blog/22758) ภาพขวาบน 
4. ชุมชนบันนังสตาในลุ�มน้ําปGตตานี (ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=22851) ภาพซ�ายล�าง 
5. ชุมชนบ�านดอนในลุ�มน้ําตาปe (ทีม่า : http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?) ภาพกลางล�าง 
6. ชุมชนหัวเขาแดงในลุ�มน้ําทะเลสาบสงขลา (ที่มา : http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?) ภาพขวาล�าง 
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การต้ังถ่ินฐานในบริเวณลุ�มน้ําอย�างเป<นหลักแหล�ง ในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยนับว�า
มีความหนาแน�นมากกว�าบริเวณอ่ืน เนื่องจากความได�เปรียบของสภาพภูมิสัณฐานและสภาพแวดล�อม
ธรรมชาติ ท่ีอยู�ในบริเวณท่ีราบลุ�มจึงมีการทับถมของโคลนตะกอน ด�วยกลไกการไหลเวียนตามธรรมชาติ
ของน้ํา ก�อให�เกิดความอุดมสมบูรณ= เอ้ือประโยชน=ต�อการดํารงชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีเริ่ม
เป<นแหล�งชุมชนมักกระจายอยู�ตามแนวลําน้ํา แต�ในตําแหน�งท่ีแม�น้ําและลําคลอง รวมถึงทางเกวียนมาตัด
กันมักเกิดเป<นชุมชนหนาแน�น สามารถเดินทางไปมายังชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได�สะดวก กลายเป<นจุด
ศูนย=กลางการคมนาคมหรือชุมทางน้ําชุมทางบก และเกิดเป<นย�านการค�าข้ึนบนท�องน้ํา ในลักษณะท่ีเป<น
การจอดเรือเพ่ือแลกเปลี่ยนซ้ือขายผลผลิตของชาวสวนในชุมชนและละแวกใกล�เคียง เรียกว�า ตลาดน้ํา
หรือตลาดเรือ (floating market) จากนั้นบริเวณนี้ได�พัฒนาข้ึนเป<นตลาดรับซ้ือสินค�าจากเรือและสินค�า
จากทางบกควบคู�กันไปด�วย โดยมีบรรดาพ�อค�าแม�ค�าจากท�องท่ีต�างๆ เข�ามารับซ้ือสินค�าทางเกษตร สินค�า
หัตถกรรมในชุมชนและนําสินค�าจากท่ีอ่ืนๆ มาขายแก�ชาวบ�านชาวสวน รวมท้ังเป<นจุดจอดพักเรือขนส�ง
สินค�าของบรรดาพ�อค�าแม�ค�าท่ีไม�สามารถเดินทางไปกลับได�ภายในวันเดียว จึงกลายเป<นแหล�งค�าขายท่ีมี
ขนาดใหญ�ข้ึน ในระยะต�อมาจึงเกิดเป<นตัวตลาดข้ึนบนฝGHงริมแม�น้ํา มีลักษณะเป<นเรือนแถวไม�หลายห�อง
ยาวต�อกัน หนึ่งหรือสองแถวหันหน�าชนกัน เปrดหน�าร�านกว�างเพ่ือใช�สําหรับค�าขาย อาจมีชั้นเดียวหรือสอง
ชั้น ซ่ึงชั้นบนมักใช�อยู�อาศัย และมีกลุ�มบ�านเรือนต้ังอยู�รายล�อมตลาด นอกจากนั้น บริเวณตลาดยังพบว�ามี
ท�าเรือ ศาลเจ�าหรือโรงเจ วัดอยู�ในบริเวณใกล�ๆ ในตลาดมักจําหน�ายสินค�าสําหรับอุปโภคบริโภคและ
เครื่องมืออุปกรณ=สําหรับทํานาทําสวน เรียกโดยรวมว�า “ตลาดริมน้ํา” (waterfront market) (อรศิริ 
ปาณินท=และสมคิด จิระทัศนกุล, 2544)  

ตลาดริมน้ําจะพบมากในพ้ืนท่ีภาคกลางต�อเนื่องกับภาคตะวันตกและตะวันออก เช�น 
จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ ริมแม�น้ําสายสําคัญ เช�น แม�น้ําเจ�าพระยา แม�นํ้าท�าจีน 
แม�น้ําปnาสัก แม�น้ําสะแกกรัง แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําเพชรบุรี  แม�น้ําบางปะกง หรือลําคลองหลักท่ีตัดกับ
แม�น้ําสําคัญเหล�านี้ เช�น คลองดําเนินสะดวก คลองบางกอกใหญ� คลองบางกอกน�อย ฯลฯ นอกจากนั้น 
หลักฐานทางประวัติศาสตร=ยังแสดงให�เห็นว�าตลาดริมน้ําเกิดข้ึนจํานวนมากในสมัยรัชกาลท่ี 5-7 ใน
ปGจจุบันตลาดบางแห�งจึงมีอายุร�วมร�อยปe (Kritaporn Haocharoen et al., 2011) และได�เป<นจุดเริ่มต�น
ของการเกิดเป<น “ชุมชนเมือง” (urban community) ในระยะต�อมา เม่ือแหล�งการค�าเหล�านี้ถูกรายล�อม
ด�วยท่ีอยู�อาศัยหนาแน�นมากข้ึน ซ่ึงเป<นพ้ืนฐานท่ีทําให�เกิดย�านท่ีเป<นตําบลและอําเภอในสมัยต�อมา ชุมชน
เมืองเหล�านี้จึงมีลักษณะแตกต�างจากชุมชนเมืองท่ัวไป ท่ีพบว�าอยู�ในบริเวณท่ีเป<นศูนย=กลางของการ
คมนาคมทางน้ําและทางบก รวมท้ัง มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี (spatial transformation) 
อยู�ตลอดเวลา ท้ังจากการงอกและการเกิดเป<นท่ีดอนของพ้ืนดิน และการเปลี่ยนเส�นทางเดินของแม�น้ํา ซ่ึง
ถือเป<นลักษณะเด�นของเมืองท่ีต้ังอยู�ในสภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร= ในบริเวณลุ�มแม�น้ําอีกประการ
หนึ่ง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2000) 
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2.2 พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองริมน้ํา 
การขยายตัวข้ึนเป<น“ชุมชนเมือง” (urban community) โดยเฉพาะบริเวณท่ีเคยเป<นตลาด

ชุมชนริมน้ําด้ังเดิมเกิดจากสภาพท่ีเอ้ืออํานวยหลายประการ ต้ังแต�สภาพแวดล�อม ทําเลท่ีต้ังอันเหมาะสม 
การปฏิรูปด�านการเพาะปลูก การพัฒนาด�านเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยในเขต
ชุมชนเมืองจะพบว�าเป<นพ้ืนท่ีท่ีไม�ใช�เกษตรกรรมซ่ึงแสดงจากการใช�ประโยชน=ท่ีดินอย�างชัดเจน เช�น 
เป<นไปเพ่ือการค�า การบริการ อุตสาหกรรม ตลอดจนสิ่งก�อสร�างเพ่ือการคมนาคม ส�วนในบริเวณรอบๆ 
เป<นชุมชนชนบทท่ีมีการใช�ท่ีดินส�วนใหญ�เป<นเกษตรกรรม สิ่งก�อสร�างและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล�อม
ยังคงเบาบาง โดยย�านพักอาศัยในเขตชุมชนเมืองจะมีความหนาแน�นมากกว�ากว�าเขตเกษตรกรรมรอบนอก
หลายเท�าตัว ท้ังนี้อาจเกิดจากการอพยพโยกย�ายเข�ามาอยู�รวมกันในเขตเมืองหรือการรวมตัวของหมู�บ�าน
ในเขตเกษตรกรรม ส�วนพ้ืนท่ีชั้นใน (central area) จะเป<นเขตการค�าด้ังเดิมท่ีค�อยๆ มีการย�ายออกจาก
พ้ืนท่ี (ฉัตรชัย พงศ=ประยูร, 2536)  

 การศึกษาพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง จึงเป<นการทําความเข�าใจถึง
กระบวนการก�อเกิดลักษณะโครงสร�างเชิงสัณฐานของเมืองและชุมชน (morphological structure of 
urban and community) ท่ีมีวิวัฒนาการ (evolution) จากอดีตมาสู�ยุคปGจจุบัน เพ่ือวิเคราะห=ความ
แตกต�างของลักษณะสัณฐานเมือง ไม�ว�าจะเป<นขนาด รูปร�างรูปทรง (Hillier and Hanson, 1984) 
ตลอดจน สามารถนําไปสู�การคาดการณ=แนวโน�มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต (อภิรดี 
เกษมศุขและสรายุทธ ทรัพย=สุข, 2544) กล�าวคือ 

โครงสร�างเชิงสัณฐานมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับรูปแบบการต้ังถ่ินฐาน ซ่ึงสามารถอธิบาย
ได�ด�วยแนวคิดตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี (Social Logic of Space) โดย Hillier and Hanson (1984) ท่ี
กล�าวถึงรูปแบบการต้ังถ่ินฐานว�า ในแหล�งท่ีมีการต้ังถ่ินฐานจะแสดงให�เห็นถึงการเรียงตัวของหน�วยอาคาร 
(cell or building) และพ้ืนท่ีว�างโดยรอบ (surrounding space) โดยมีการจัดวางโครงสร�างเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกิด
จากการจัดระบบของคนในชุมชนเอง ให�มีความสัมพันธ=กับลักษณะการใช�งานในอาคารและมีการเปrดพ้ืนท่ี
ว�างเพ่ือให�เกิดการปะพบปะ (interface) หรือหลีกเลี่ยงกัน ซ่ึงจะเป<นตัวสร�างลักษณะท่ีแตกต�างกันของ
สังคมและทําหน�าท่ีควบคุมอาณาเขตความสัมพันธ=ระหว�างคนในและคนนอกด�วยระดับความซับซ�อนใน
การเข�าถึง รวมท้ัง บ�งบอกถึงอาณาเขตของแหล�งต้ังถ่ินฐานของชุมชนและเมืองนั้นๆ การจัดวางตัวของ
โครงสร�างเชิงสัณฐานมักพบใน 2 ลักษณะ คือ การเรียงตัวของหน�วยอาคารแบบรวมตัวกัน (unitary) และ
คือ การเรียงตัวของหน�วยอาคารแบบกระจายตัว (diffusion) ซ่ึงลักษณะโครงสร�างเชิงสัณฐานแบบรวมตัว
กันจะมีการฝGงตัวท่ีผสาน (integration) อยู�กับเนื้อเมืองโดยรวมเป<นอย�างดี ส�วนลักษณะโครงสร�างเชิง
สัณฐานแบบกระจายตัวมักจะแยกตัว (segregation) ออกจากเนื้อเมือง ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะทาง
สังคมท่ีมีความหนาแน�นและมีความกระจายตัวตามลักษณะเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองอีกด�วย  
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การเติบโตของชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานในลุ�มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณริมน้ํามาก�อน หน�วย
อาคารบ�านเรือนร�านค�า วัดวาอาราม มีการวางตัวเรียงรายเป<นแนวยาวไปตามลําน้ํา (linear) รวมท้ังหัน
ด�านหน�าออกสู�แม�น้ําลําคลองซ่ึงนับเป<นพ้ืนท่ีว�างท่ีใช�สัญจรหลัก ส�วนด�านหลังของชุมชนเป<นพ้ืนท่ีว�าง
ขนาดใหญ�ท่ีใช�เป<นแหล�งเพาะปลูก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2000) นอกจากนั้น อาจพบเห็นได�ท่ัวไปว�าใน
ชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานมาเป<นเวลานานจนกลายเป<นเมืองเก�า ย�านเก�ามักพบหน�วยอาคารบ�านเรือนท่ีมี
ขนาดไม�ใหญ�โต รวมถึงถนน พ้ืนท่ีว�างจะไม�กว�างมากนัก แต�จะเอ้ือให�เกิดการพบปะในในการใช�ชีวิต
ร�วมกันของผู�คนในชุมชนนั้นๆ (ปrHนรัชฎ= กาญจนัษฐิติ, 2552) จากนั้นเม่ือเวลาผ�านไปโครงสร�างเชิงสัณฐาน
ของเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (morphogenesis) ซ่ึงสามารถอธิบายด�วยแนวคิด “กระบวนการ
ขยายตัวของพ้ืนท่ีชั้นนอกและการจัดระเบียบพ้ืนท่ีชั้นใน” (twin process of outward extension and 
internal reorganization) (Smailes, 1966) ท่ีพบว�า พ้ืนท่ีชั้นในและเก�าแก�ท่ีสุดจะถูกปรับเปลี่ยน 
(replacements) เป<นรูปแบบท่ีเกิดอาคารใหม�ทดแทนอาคารเก�า อาจเกิดการเพ่ิมชั้นอาคาร การรวมหรือ
แบ�งซอยแปลงท่ีดิน การปรับเปล ี่ยนผังเส�นทางสัญจรและพ้ืนท่ีว�าง การเปลี่ยนแปลงย�านหรือบางส�วนของ
เมือง ท�ายท่ีสุดพ้ืนท่ีชั้นในจะมีโครงสร�างเก�าอยู�ปะปนกับโครงสร�างใหม�บนแปลงท่ีดินเดิม ส�วนพ้ืนท่ี
ชั้นนอกท่ีอยู�ถัดออกมากจากพ้ืนท่ีชั้นในจะถูกเพ่ิมเติม (accretions) โดยหน�วยอาคารท่ีมีความชัดเจนของ
ขนาดและรูปร�างตามประเภทการใช�สอย เช�น พักอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจไม�ได�แยกจาก
กันอย�างเด็ดขาด รวมท้ังพ้ืนท่ีชั้นในและพ้ืนท่ีชั้นนอกจะถูกแยกจากกันด�วยเส�นทางคมนาคมหลัก เช�น 
ถนน ทางรถไฟ ซ่ึงมักเป<นพ้ืนท่ีว�างขนาดใหญ�ท่ีมีอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย=มา
เกาะตัวอยู�ตามแนวเส�นทางเหล�านี้ 

การศึกษาวิวัฒนาการของชุมชนเมืองจึงมีความเก่ียวข�องกับรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดิน
และอาคาร ซ่ึงจะแสดงถึงกิจกรรมการใช�สอยท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนหรือเมือง รวมท้ังยังชี้ให�เห็นถึงการ
รวมกลุ�มหรือการกระจายตัวของกิจกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความเชื่อมโยงของกิจกรรมท่ีเก้ือหนุน
กันหรือขัดแย�งกัน (Conzen, 1981) ภายในเมืองเก�าหรือย�านใจกลางเมืองชั้นในท่ีมีพัฒนาการมายาวนาน 
จึงมักปรากฏรูปแบบการใช�สอยอาคารและท่ีดินท่ีผสมผสานหลากหลายประเภทซ�อนกันอยู� (Smailes, 
1966) ส�วนกิจกรรมการค�าแบบใหม�ได�กระจายออกไปอยู�รอบๆ แทนศูนย=กลางเดิมเนื่องจากมีทําเลท่ีดีกว�า 
แล�วเชื่อมโยงกันด�วยระบบการขนส�งท่ีพัฒนาข้ึนใหม� ในขณะเดียวกันประชากรท่ีมีฐานะดีก็ย�ายออกจากใจ
กลางเมืองเดิมไปอาศัยตามชานเมือง จึงเกิดย�านพักอาศัยหนาแน�นข้ึนในเวลาต�อมา (ฉัตรชัย พงศ=ประยูร, 
2536) เป<นการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน=ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมท่ีย�ายจากบริเวณริมแม�น้ําลําคลอง
มาสู�บริเวณถนนตัดใหม� ซ่ึงมีการสัญจรสูงกว�าและสะดวกสบายมากกว�า ในขณะท่ีบริเวณย�านพักอาศัย
เดิมมีความหนาแน�นเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของเมือง แสดงให�เห็นถึงแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามมา เช�น การเลิกกิจกรรมการค�าย�อยและอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงจาก
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หน�าบ�านเป<นหลังบ�าน (อภิรดี เกษมศุขและสรายุทธ ทรัพย=สุข, 2544) ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรมท่ีไปสัมพันธ=กับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในและบริเวณบ�านด�วย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ย�านพาณิชยกรรมบริเวณริมแม�น้ําลําคลอง (อดีต) และบริเวณริมถนนตัดใหม� (ปGจจุบัน) 
 
นอกจากนั้นแนวคิด “กระบวนการขยายตัวของพ้ืนท่ีชั้นนอกและการจัดระเบียบพ้ืนท่ี

ชั้นใน” (twin process of outward extension and internal reorganization) ยังอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคารในพ้ืนท่ีเมืองเก�าว�า พ้ืนท่ีชั้นใน มักพบเห็นบริเวณท่ีมี
กิจกรรมหลากหลายประเภทซ�อนกันอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยมีส�วนสนับสนุนหรือเชื่อมโยงไปยังส�วนอ่ืนๆ 
ท่ีสัมพันธ=หรือต�องพ่ึงพากัน ส�วนพ้ืนท่ีชั้นนอก มักพบอาคารหรือท่ีดินท่ีมีประโยชน=ใช�สอยแบบใหม�และ
เก�าผสมผสานกัน บางบริเวณเป<นย�านอุตสาหกรรมใหม� ในส�วนพ้ืนท่ีชั้นในจะมีโครงสร�างท่ีถูกเลิกใช�งาน
และเสื่อมโทรมจํานวนมาก ท่ีรอการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน�าท่ีเพ่ือการใช�สอยแบบใหม� หรือการแทนท่ี
ด�วยอาคารใหม� อาคารท่ีถูกเลิกใช�งานแล�วหรือท่ีมักขัดขวางการพัฒนาตามปกติตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยท่ัวไป เรียกว�าเป<น “พ้ืนท่ีท่ีมีสัณฐานปrดล�อม” (enclaves of relict 
morphological units) ทําให�พ้ืนท่ีบริเวณนั้นเกิดเป<นพ้ืนท่ีปrดล�อมท่ีอาจถูกปล�อยให�เสื่อมโทรมเนื่องจาก
ไม�มีการใช�งาน ซ่ึงเป<นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�เมืองเก�าในพ้ืนท่ีชั้นในของเมืองเสื่อมถอยลง (Smailes, 1966; ไข
ศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 2553) ประกอบกับการต้ังอยู�ริมน้ําได�กลายเป<นพ้ืนท่ีด�านหลัง ยากแก�การเข�าถึง 
เนื่องจากแม�น้ําลําคลองถูกลดบทบาทลงโดยมีถนนเข�ามาแทนท่ี ซ่ึงหากโครงข�ายการสัญจรระบบใหม�ทาง
บกไม�เชื่อมต�ออย�างเป<นระบบกับระบบเดิมทางน้ํา ก็จะยิ่งเป<นการปrดก้ันพ้ืนท่ีชั้นในให�ทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลามากข้ึน  

ภายในชุมชนเมืองริมน้ําจึงมีความเก่ียวข�องกับรูปแบบโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการ
สัญจร เนื่องจากเป<นองค=ประกอบสําคัญของการต้ังถ่ินฐานมนุษย=และเป<นปGจจัยพ้ืนฐานสําคัญของ
กระบวนการเป<นเมือง โดยพ้ืนท่ีว�าง (space) จะเกิดจากการจัดวางอย�างเป<นระบบของคนในชุมชนเอง ให�
สัมพันธ=กับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหรือเมืองนั้น พ้ืนท่ีว�างจะใช�เป<นพ้ืนท่ีสัญจร 
(movement) ของผู�คน ใช�เป<นตัวกําหนดขอบเขตของส�วนต�างๆ รวมท้ังขอบเขตชุมชน ใช�เป<นพ้ืนท่ีพบปะ
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ระหว�างคนในและคนในกับคนนอก ใช�เป<นตัวควบคุมคนนอกท่ีจะเข�าสู�พ้ืนท่ี ตลอดจนใช�จําแนกประเภท
และสถานะของผู�คนท่ีเข�าสู�พ้ืนท่ีเมืองอีกด�วย (Hillier and Hanson, 1984) รูปแบบโครงข�ายพ้ืนท่ีว�าง
สาธารณะและการสัญจรท่ีพบโดยท่ัวไปมี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะกริดมุมฉาก (regular orthogonal 
grid) 2) ลักษณะกริดเบี้ยว (irregular deformed grid) ท้ังสองลักษณะจะชี้ให�เห็นความแตกต�างเชิงพ้ืนท่ี 
โดยกริดมุมฉากอาจดูเป<นระเบียบเข�าใจง�ายเม่ือมองในภาพรวมจากด�านบน แต�ในความเป<นจริงเม่ือมีการ
สัญจรอยู�ภายในเมือง อาจไม�สามารถทําความเข�าใจลําดับศักด์ิของเมืองได�อย�างแท�จริง เนื่องจากพ้ืนท่ีแต�
ละส�วนมีลักษณะเหมือนๆ กันจากความสัมพันธ=ของรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงมีแนวโน�มจะทําให�ย�านสูญเสีย
ความสามารถในการทําความเข�าใจได�ในระดับรวม รูปแบบเช�นนี้มักพบในเมืองท่ีมีการวางผัง (planed 
town) ส�วนกริดเบี้ยวท่ีดูเหมือนเป<นความผิดปกติ แต�กลับเป<นคุณลักษณะเฉพาะของเมืองท่ีมีการต้ังถ่ิน
ฐานแบบด้ังเดิม (traditional town) ซ่ึงเม่ือมองในภาพรวมจากด�านบนอาจเข�าใจได�ยากกว�า แต�เม่ือมีการ
สัญจรอยู�ภายในเมืองจะช�วยให�เห็นลําดับศักด์ิ (order) ของเมืองได�ดี เนื่องจากย�านต�างๆ จะมีลักษณะ
ต�อเนื่องท่ีบอกนัยยะเก่ียวกับรูปแบบ (pattern) ในภาพรวมของท้ังหมดท่ีเป<นลักษณะเฉพาะของเมืองนั้นๆ 
(Hillier al et,. 1987) นอกจากนั้น ลักษณะกริดถนนในชุมชนหรือเมืองยังสัมพันธ=กับลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจของผู�คนท่ีอาศัยอยู� ซ่ึงจะอธิบายเป<นลําดับต�อไปในหัวข�อแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  รูปแบบโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรใน 2 ลักษณะ (Hillier et al., 1987) 
 

พ้ืนท่ีว�างและเส�นทางสัญจรจึงมีความสําคัญในการทําหน�าท่ีหล�อเลี้ยงส�วนต�างๆ ของเมือง
ให�มีการเคลื่อนไหวไหลเวียนของผู�คน สินค�า และการบริการภายในเมือง ระบบสัญจรทุกชนิดจึงมี
ความสําคัญในฐานะเป<นโครงสร�างหลักท่ีนําความเจริญมาสู�เมืองนั้นๆ โดยเป<นตัวกําหนดรูปร�างและทิศ
ทางการขยายตัวของเมือง การจัดเส�นทางสัญจรจึงควรมีหลากหลายประเภทเพ่ือให�ผู�คนได�เลือกใช�ตาม
ความเหมาะสม (บุญนาค ตีวกุล, 2546: 42-49) ซ่ึงลักษณะและระดับความนิยมในการเข�าใช�พ้ืนท่ีและ

1) ลักษณะกริดมมุฉาก (regular orthogonal grid)  2) ลักษณะกริดเบ้ียว (irregular deformed grid) 
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เส�นทาง รวมถึงลักษณะกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ล�วนเป<นผลมาจากประสิทธิภาพในการเชื่อมต�อของ
โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างและสาธารณะและการสัญจรอย�างเป<นระบบในพ้ืนท่ีเอง ท่ีจะเอ้ือให�คนในและคนนอก
เลือกเข�าไปใช�อย�างอิสระ ท้ังเพ่ือสัญจรผ�าน (move through) และสัญจรเพ่ือเข�าถึง (move to) ด�วย
วัตถุประสงค=และจุดหมายปลายทางท่ีหลากหลายแตกต�างกันไป ภายในโครงข�ายกริด (grid) จะกระจาย
ระดับการสัญจรไปยังบริเวณต�างๆ อย�างไม�เท�าเทียมกัน ตามแนวคิด “การสัญจรอิสระ” (Natural 
Movement) (Hillier et al., 1993) ซ่ึงค�าท่ีแตกต�างกันนี้ได�สะท�อนปริมาณการใช�งานพ้ืนท่ี มีผลทําให�
บางส�วนคึกคัก บางส�วนสงบเงียบ และส�งผลสืบเนื่องให�เกิดกิจกรรมต�างๆ กระจายอยู�บนเส�นทาง  

การสัญจรอิสระยังสัมพันธ= กับแนวคิด “กระบวนการเศรษฐสัญจร” (Movement 
Economy Process) (Hillier, 1996) ท่ีว�าบริเวณเส�นทางท่ีมีศักยภาพในการเข�าถึงตํ่ามีแนวโน�มว�าจะพบ
กิจกรรมท่ีต�องการความสงบ เช�น พักอาศัย ฯลฯ ในขณะท่ีบนเส�นทางท่ีมีศักยภาพในการเข�าถึงสูงกว�าอาจ
พบกิจกรรมการค�า เนื่องจากได�ประโยชน=จากการสัญจรของผู�คน และส�งผลให�เกิดเป<นพ้ืนท่ีท่ีดึงดูด
กิจกรรมการค�าอ่ืนๆ มาเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง จากระดับการสัญจรอิสระเดิมท่ีสูงตามศักยภาพการเชื่อมต�อ
ของโครงข�าย และจากกิจกรรมการค�าท่ีมักเป<นตัวดึงดูด (attractors) กิจกรรมการค�าอ่ืนๆ มากระจุกตัวจน
เกิดเป<นผลกระทบทวีคูณ (multiplier effects) จะส�งผลให�ยิ่งดึงดูดกิจกรรมการค�าอ่ืนๆ มากระจุกตัวเพ่ิม
มากข้ึน ทําให�พ้ืนท่ีบริเวณนี้ปรากฏเป<นย�านค�าขายท่ีคึกคักหนาแน�นกว�าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ควบคู�ไปกับบริเวณ
ท่ัวไปท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจายตัวอยู�ท่ัวไปในย�านชุมชน ซ่ึงสัณฐานพ้ืนท่ีเช�นนี้ เป<นลักษณะของความเป<น
ศูนย=กลางท่ีไม�หยุดนิ่ง (dynamic centrality) ซ่ึง Hillier (2000) เรียกว�า “ศูนย=กลางท่ีมีชีวิต” (live 
center) เป<นกระบวนการท้ังระบบท่ีเป<นคุณสมบัติสําคัญของ “สัณฐานพ้ืนท่ี” (spatial configuration) ท่ี
ช�วยหล�อเลี้ยงให�ชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา รักษาความมีชีวิตชีวาจากการไหลเวียนของผู�คนและการทํากิจกรรม
ไว�ได� โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชั้นในบริเวณตลาดริมน้ําเก�าแก�ไม�ให�ถูกตัดขาดจากบริบทโดยรอบเม่ือเมืองขยายตัว
มากข้ึน  

 
2.3 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในลุ5มน้ํา 

นอกจากนั้น จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา ต�างๆ 
ท่ีมีพัฒนาการมาจากการเป<นตลาดชุมชนริมน้ํามาก�อน มักพบว�าเป<นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
คมนาคมขนส�งจากทางน้ํามาสู�ทางบก รวมท้ังปGจจัยอ่ืนๆ ท่ีทําให�แต�ละพ้ืนท่ีมีพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงในแต�ละระยะและรูปแบบท่ีแตกต�างกันไป ดังนี้ 

จากการศึกษาชุมชนตลาดบางพลีใหญ� จังหวัดสมุทรปราการของสรายุทธ ทรัพย=สุข (มมป.) 
พบว�า ตลาดบางพลีใหญ�เป<นหนึ่งในชุมชนริมน้ําขนาดใหญ�ท่ีเคยรุ�งเรืองมากในอดีต เกิดเป<นชุมชนข้ึนเม่ือ
ปe พ.ศ. 2400 ต้ังอยู�ริมคลองสําโรงบริเวณจุดตัดของคลองสําโรงกับคลองบางพลี การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนส�วนใหญ�สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมขนส�งและเครือข�ายการสัญจรหลัก
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ภายในชุมชน จากคลองบางพลีมาเป<นถนนขนาดเล็กภายในชุมชน ก�อนท่ีจะเปลี่ยนเป<นถนนเทพารักษ=ดังท่ี
ปรากฏในปGจจุบัน การถดถอยของกิจกรรมการค�าภายในตลาดเป<นผลกระทบท่ีเกิดจากการย�ายถ่ินฐาน
และการลดลงของอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนภาวะคุกคามจากย�านการค�าใหม�และร�านค�าปลีกขนาดใหญ�
บนถนนเทพารักษ=  

การเปลี่ยนแปลงการเข�าถึงและเส�นทางสัญจรหลักนําไปสู�การเปลี่ยนรูปของถ่ิน
ฐาน ตลอดจนการดําเนินชีวิตของผู�คน แบ�งได�เป<น 3 ระยะ ได�แก� 1) ก�อนมีระบบถนนเป<นเส�นทาง
หลัก ในอดีตชุมชนมีเส�นทางน้ําคือ คลองสําโรงและคลองบางพลีเป<นทางสัญจรหลัก ชุมชนจึงเกาะ
กลุ�มไปตามสองฝGHงคลอง มีศูนย=กลางชุมชนอยู�บริเวณตลาด 2) ต�อมามีการตัดถนนทางด�านทิศเหนือ
เข�าสู�วัดบางพลีใหญ�ใน (ถนนสุขาภิบาล5) ชุมชนจึงเริ่มขยายตัวมาเกาะกลุ�มตามแนวถนนแทน 3) การ
ตัดถนนเทพารักษ=ทางด�านทิศใต�ของคลองสําโรง ทําให�เปลี่ยนแปลงทางเข�าหลักของวัดบางพลีใหญ�ใน
ท่ีเป<นศูนย=กลางของชุมชน และการตัดถนนสายสุขาภิบาล 6 เชื่อมถนนเทพารักษ=กับถนนบางนา-บาง
ปะกง ทําให�เกิดการเกาะกลุ�มของอาคารสร�างใหม�ตามแนวถนนตัดใหม� และเปลี่ยนรูปแบบการใช�
ท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย=และบ�านจัดสรร  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนตลาดบางพลีใหญ� จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีมีต�อชุมชนตลาดบางพลีเกิดจาก 1) การมีการก้ัน

ประตูน้ําในคลองสําโรง ทําให�การสัญจรทางน้ําไม�สะดวกต�อชาวสวนท่ีอยู�ในคลองลึกออกไป โดยไม�
สามารถใช�เรือเข�ามาซ้ือขายสินค�าท่ีตลาดบางพลีใหญ�ได�อีก 2) การเกิดอาคารขนาดใหญ�และท่ีพัก
อาศัยรูปแบบสมัยใหม�ข้ึนในพ้ืนท่ี 3) เกิดซุปเปอร=สโตร=ขนาดใหญ�ท่ีมีขนาดแปลกแยกจากสัณฐาน
ชุมชนเดิม ทําให�ร�านค�าปลีกขนาดเล็กในชุมชนไม�สามารถการแข�งขันและดํารงอยู�ได� 4) ภาวะเสื่อม
โทรมของสถาปGตยกรรมแบบด้ังเดิม และรูปแบบอาคารด้ังเดิมไม�สามารถตอบสนองความต�องการใน
วิถีชีวิตสมัยใหม�ได� สิ่งท่ีปรากฏในปGจจุบันคือการย�ายตําแหน�งของศูนย=กลางเดิมท่ีอยู�ริมน้ํา มาอยู�บน
ถนนเทพารักษ= ซ่ึงเป<นบริเวณท่ีมีศูนย=การค�าแห�งใหม�และร�านค�าปลีกจํานวนมากแทน 
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อย�างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบการสัญจรจากทางน้ํามาเป<นทางบก ได�ส�งผลให�เมืองมี
พัฒนาการในรูปแบบต�างๆ เช�น เปลี่ยนตําแหน�งของศูนย=กลางเดิม การขยายตัวของเมืองและศูนย=กลาง
เมือง การกระจัดกระจายตัวของเมือง ตลอดจน การหยุดนิ่งในช�วงเวลาหนึ่ง เป<นต�น ดังการศึกษาชุมชน
เมืองในลุ�มน้ําเพชรบุรี โดยอภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญและสิงหนาท แสงสีหนาท (2550) ซ่ึงเป<น
การศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนริมแม�น้ําเพชรบุรีใน 3 เมืองท่ีมีลักษณะร�วมและลักษณะ
เฉพาะท่ีเกิดข้ึนแตกต�างกัน ได�แก� เมืองท�ายาง ซ่ึงอยู�ในตําแหน�งต�นน้ําท่ีสุดจึงมีลักษณะเป<นน้ําจืด เมือง
เพชรบุรี อยู�ในตําแหน�งถัดมาช�วงกลางแม�น้ําจึงเป<นน้ํากร�อย และเมืองบ�านแหลมอยู�ในตําแหน�งท่ีแม�น้ํา
ไหลออกสู�อ�าวไทย จึงมีลักษณะเป<นน้ําเค็ม โดยพบว�า พ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 แห�งมีปรากฏการณ=ด�านรูปทรง
หรือลักษณะเชิงสัณฐานท่ีเหมือนกัน คือ การขยายตัวของเมือง นอกจากนั้น เมืองเพชรบุรีและเมืองท�ายาง
ยังมีปรากฏการณ=การเปลี่ยนตําแหน�งของศูนย=กลาง แต�ไม�ปรากฏในเมืองบ�านแหลม และยังพบว�าเมือง
เพชรบุรีมีการหยุดนิ่งและมีการกระจัดกระจายตัวอีกด�วย 

ปGจจัยท่ีส�งผลต�อรูปทรงของเมืองให�เปลี่ยนแปลงพบว�ามี 5 ปGจจัยได�แก� (1) การ
เกิดเส�นทางคมนาคมสายหลัก ทําให�เมืองขยายตัว เปลี่ยนแปลงบทบาทและเปลี่ยนแปลงตําแหน�ง
ศูนย=กลาง ซ่ึงส�งผลต�อเนื่องให�รูปทรงเมืองเปลี่ยนไปด�วย (2) การเกิดเส�นทางคมนาคมเพ่ิมข้ึน ได�ทํา
ให�เมืองขยายตัวอย�างไม�ต�อเนื่องและกระจัดกระจาย (3) การเปลี่ยนบทบาทเมือง มีส�วนทําให�เมือง
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย�างหลากหลายมากท่ีสุด ท้ังการเปลี่ยนตําแหน�งศูนย=กลาง การขยายตัวและ
การหยุดนิ่ง รวมท้ังยังส�งผลต�อปGจจัยอ่ืน เช�น เกิดเส�นทางคมนาคมเพ่ิมข้ึนจนเป<นผลให�เมืองขยายตัว
ไปอีก เมืองมีบทบาทเพ่ิมข้ึนจนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนรูปทรง และยังส�งผลให�เมืองหยุดนิ่งหากเมืองถูก
ลดความสําคัญลง (4) องค=ประกอบปrดก้ัน เป<นปGจจัยท่ีทําให�รูปทรงของเมืองมีลักษณะเฉพาะตัว
เนื่องจากต�องอยู�ภายในกรอบขององค=ประกอบเหล�านี้ โดยเมืองเพชรบุรี มีองค=ประกอบท่ีปrดก้ันมาก
ท่ีสุด ท้ังพระนครคีรี แม�น้ําเพชรบุรี ทางรถไฟและถนนเพชรเกษม ส�วนเมืองท�ายางถูกขนาบด�วย
แม�น้ําเพชรบุรีและถนนใหม�ท�ายางขนาบด�านบนและด�านล�างทําให�เมืองขยายตัวเป<นแนวยาวทาง
ตะวันตก-ตะวันออก และหากเส�นทางคมนาคมสายหลักไปเกิดข้ึนในบริเวณอ่ืนท่ีไม�ถูกปrดก้ัน ก็จะทํา
ให�เกิดการย�ายศูนย=กลางทางพาณิชยกรรมไปยังพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงส�งผลให�เมืองเปลี่ยนรูปทรงได�เช�นกัน 
(5) ราคาท่ีดิน เป<นปGจจัยท่ีส�งผลให�เมืองเกิดการกระจัดกระจายเป<นกลุ�มๆ อย�างไรทิศทาง โดยเกิดข้ึน
ร�วมกับเส�นทางคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ภาพท่ี 5  ตําแหน�งชุมชนเมืองท่ีทําการศึกษา ได�แก� ชุมชนเมืองบ�านแหลม เพชรบุรี และท�ายาง 
(ภาพประกอบจาก http://www.dooasia.com/phetchaburi/map/3151.gif) 
 

การศึกษายังอยู�ภายใต�กรอบแนวคิดและทฤษฎีสัณฐานวิทยาเมือง ด�วยการ
สร�างแบบจําลองเชิงสัณฐานโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร เพ่ือศึกษารูปแบบโครงข�าย
การเชื่อมต�อและจัดวางหน�วยพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรของชุมชนเมืองท้ัง 3 ในปGจจุบัน พบว�า 
ทุกพ้ืนท่ีในชุมชนมีโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างและการสัญจรภายในท่ีสัมพันธ=กันอย�างดีกับโครงข�ายภายนอก 
โดยสามารถเข�าถึงได�จากหลายเส�นทาง ภายในชุมชนเดินทางไปมาได�สะดวกในระบบกริดและวง
แหวนทําให�กิจกรรมกระจายตัวในพ้ืนท่ีได�ดี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีศูนย=กลางชุมชนท่ีสามารถเข�าถึงได�
โดยตรง ซ่ึงได�พัฒนาไปเป<น “ฐานบก” (land-base) อย�างชัดเจนและมีแนวโน�มว�าวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ=
กับแม�น้ําเพชรบุรีจะลดลงเรื่อยๆ ส�วนพ้ืนท่ีพักอาศัยมักถูกจัดในระบบวงแหวนหรือปลายตัน 

นอกจากนั้น ผลการศึกษาความสัมพันธ=ระหว�างโครงสร�างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีกับ
การใช�ประโยชน=ท่ีดิน และความหนาแน�นของสิ่งปลูกสร�างรวมถึงตําแหน�งอาคารสําคัญในพ้ืนท่ี พบว�า 
เมืองเพชรบุรีมีลักษณะโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรเป<นรูปวงล�อ (deformed wheel 
shape) มีขอบเขตกว�าง ถนนหลักบางเส�นมีศักยภาพการเข�าถึงสูงท้ังระดับเมืองและชุมชน ทําให�เมือง
มี 2 ศูนย=กลาง คือ บริเวณถนนราชดําเนินท่ีมุ�งสู�สถานท่ีสําคัญและย�านการค�าริมแม�น้ําเพชรบุรี 
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ภายใต�โครงข�ายระบบกริดตารางห�าง ทําให�เกิดทางเลือกในการเดินทางและร�นระยะทางในการสัญจร
ได�ดีกว�า เมืองท�ายางมีเส�นแกนของศูนย=กลางเมืองอยู�บริเวณขอบเมือง พบย�านการค�าต้ังอยู�หนาแน�น 
อาคารสําคัญและตลาดกระจุกตัวอยู�ในย�านศูนย=กลางเมืองท่ีสามารถเข�าถึงได�ดีท้ังในระดับเมืองและ
ย�าน ภายใต�โครงข�ายระบบกริดท่ีกระชับ ส�วนเมืองบ�านแหลมมีจํานวนและความหนาแน�นของหน�วย
พ้ืนท่ีน�อยท่ีสุด ศูนย=กลางของโครงข�ายมีลักษณะเป<นแนวยาว เส�นเรียงตัวต�อกันเป<นวงแหวนรอบ
แม�น้ําเพชรบุรี ในเขตกลางเมืองมีศักยภาพในการเข�าถึงสูงสุด อาคารสําคัญและตลาดต้ังอยู�บน
เส�นทางท่ีประกอบกันเป<นเส�นทางหลักของศูนย=กลางเมือง สามารถเข�าถึงได�สะดวก แต�ตลาดจะอยู�
บนเส�นทางท่ีมีศักยภาพสูงกว�า 

การคงตําแหน�งศูนย=กลางเมืองเดิมจะเกิดข้ึนได� หากระบบการสัญจรในรูปแบบใหม�สามารถ
ผสานเข�ากับแบบเดิมเป<นอย�างดี กล�าวคือ เม่ือระบบการสัญจรทางน้ํายังคงมีความสําคัญต�อการดําเนิน
ชีวิตของผู�คนหรือยังคงมีการสัญจรทางน้ําอยู�ควบคู�กับการสัญจรทางบกท่ีเกิดข้ึนใหม� ดังเช�นจาก
การศึกษาพัฒนาการของสัณฐานพ้ืนท่ีของเมืองเก�าซูโจว (Suzhou) ประเทศจีน โดย Xiaoling Dai (2004) 
ได�ทําการศึกษาภายใต�กรอบแนวคิดและทฤษฎีสัณฐานวิทยาเมือง ด�วยการสร�างแบบจําลองเชิงสัณฐาน
ของโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรท้ังหมด เมืองเก�าซูโจวเป<นเมืองท่ีมีการสัญจรทางน้ําเป<น
หลัก ภายในเมืองจึงมีโครงข�ายคูคลองจํานวนมากท่ีผู�คนใช�สําหรับการสัญจร รวมท้ังมีองค=ประกอบต�างๆ  
ท้ังวัด ตลาด สวนหรืออุทยาน ภายใต�โครงข�ายการสัญจรของถนนและคูคลองในระบบตาตาราง กระจาย
อยู�ภายในกําแพงเมืองและบริเวณรอบๆ  พ้ืนท่ีแต�ละจุดถูกเชื่อมโยงถึงกันด�วยสะพานจํานวนมาก  

ในระยะแรกของการสร�างเมือง โครงข�ายการสัญจรทางน้ํามีความสําคัญสูงสุด
จึงมีศักยภาพในการเข�าถึงสูง (ดังปรากฏเส�นสีโทนร�อน) รวมท้ังตลาดและพ้ืนท่ีกิจกรรมต�างๆ ก็ต้ังอยู�
ในตําแหน�งริมน้ํา โดยเฉพาะในตําแหน�งท่ีมีศักยภาพการเข�าถึงสูง รวมท้ังในระยะต�อๆ มา เม่ือมีการ
พัฒนาโครงข�ายถนน รวมท้ังมีกิจกรรมต�างๆ เพ่ิมข้ึน กิจกรรมเหล�านี้ก็ยังเกาะตัวอยู�บนโครงข�ายทาง
น้ํามากกว�าทางบก 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6  แบบจําลองเชิงสัณฐานซ�อนกับตําแหน�งกิจกรรมของเมืองเก�าซูโจว ในระยะต�างๆ 
 

ผลการวิเคราะห=แบบจําลองเชิงสัณฐานโครงข�ายทางน้ํา แสดงให�เห็นว�า ตําแหน�งที่ตั้งของสถานที่ต�างๆ ส�วนใหญ�เกาะตวัอยู�บนเส�นทาง
ที่มีศักยภาพในการเข�าถึงสูง และล�วนตั้งอยู�ริมน้ําทั้งส้ิน 
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ภาพท่ี 7  ผลการวิเคราะห=ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของเมืองเก�าซูโจว  
 

โครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�างสาธารณะมีศักยภาพในการเข�าถึงสูง เม่ือถูกใช�ร�วมกัน 
แต�หากแยกพิจารณาโครงข�ายถนนเพียงอย�างเดียว ศักยภาพการเข�าถึงในภาพรวมของเมืองจะตํ่าลง
มากในหลายพ้ืนท่ี เนื่องจาก แนวถนนใหม�ในช�วงหลังไม�ผสานเป<นหนึ่งเดียวกับระบบคลองเดิมและ
เนื้อเมืองโดยรวม แต�มักถูกตัดขาดหรือหยุดลงตรงบริเวณกําแพงเมือง ในขณะท่ีโครงข�ายของคูคลอง  
ยังคงศักยภาพการเข�าถึงท่ีสูงอยู�ในภาพรวม เนื่องจาก ระบบคูคลอง เป<นเส�นทางสัญจรหลักมาต้ังแต�
ในอดีต ซ่ึงมีการเชื่อมต�อของโครงข�ายได�ดีและท่ัวถึงกว�าถนน ลักษณะดังกล�าวส�งอิทธิพลอย�างมากต�อ
การเหนี่ยวนําให�ผู�คนเลือกใช�เส�นทางน้ําเป<นหลัก โดยจะเห็นได�จากการใช�เรือและกิจกรรมท่ีหันออกสู�
เส�นทางน้ํา รวมท้ัง ย�านการค�าก็ยังคงอยู�ริมน้ําในตําแหน�งเดิมเหมือนเม่ือครั้งอดีต อาจเห็นได�ว�า สิ่ง
สําคัญประการหนึ่งของโครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�างสาธารณะของเมืองท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน ไม�
เพียงแต�ต�องการความเชื่อมโยงให�พ้ืนท่ีว�างท่ีมีอยู�เดิมในชุมชนและถนนท่ีเกิดใหม�ให�เป<นอันหนึ่งอัน
เดียวกันแล�ว ยังต�องคํานึงถึงแผนผังของเมืองท่ีสามารถสะท�อนวิถีชีวิตบนพ้ืนท่ีของผู�คนในอดีตท่ีได�
สร�างสรรค=ข้ึนอย�างมีแบบแผน ท้ังนี้เพ่ือให�เมืองยังคงรักษาเอกลักษณ=ไว� และชุมชนในปGจจุบันสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันได�อย�างร�วมสมัยและมีประสิทธิภาพ (ธาดา สุทธิธรรม, 2544)  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจึงอาจสรุปได�ว�า ปGจจัยเชิงสัณฐาน
พ้ืนท่ีมีปGจจัยท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน รูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร รูปแบบ
โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร รวมท้ังยังมีความเก่ียวข�องกับปGจจัยทางสังคมเศรษฐกิจท่ี
สัมพันธ=อีกด�วย ซ่ึงจะทําการศึกษาในลําดับถัดไป 

b) ผลการวิเคราะห=แบบจําลองเชิงสัณฐานพัฒนาการของเมืองและตําแหน�งของศูนย=กลางเมือง ใน 4 ช�วงเวลา ที่ยังคงอยู�ในตําแหน�งเดิม 

a) ตําแหน�งพ้ืนที่ศูนย=กลางเมือง (ตลาด) ใน 4 ช�วงเวลา 
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3. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในลุ5มน้ํา 
พัฒนาการของชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา ยังเก่ียวข�องกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจอีกด�วย ซ่ึงเป<น

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายในเมืองท่ีสัมพันธ=กับการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี
ของเมือง แสดงให�เห็นอย�างชัดเจนจากสัดส�วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรท่ีอยู�
ภายในเมือง และส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบต�างๆ เช�น บทบาท ค�านิยม วัฒนธรรม 
รวมท้ังการปะทะสัมพันธ=ทางสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคมเศรษฐกิจจากชุมชนขนาดเล็ก
เรียบง�าย มาเป<นชุมชนท่ีมีโครงสร�างทางสังคมเศรษฐกิจท่ีสลับซับซ�อน มีรูปแบบความสัมพันธ=จากไม�เป<น
ทางการมาเป<นทางการมากข้ึน (ดารณี ถวิลพิพัฒน=กุล, 2549: 1) 

 
3.1 พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในลุ5มน้ํา 

ชุมชนและเมืองเป<นสังคมรูปแบบหนึ่งบนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาก “ผู�คน” (people) เป<นผู�กําหนด 
และถือเป<นองค=ประกอบสําคัญของชุมชนท่ีส�งผลให�เมืองมีพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท้ังใน
รูปแบบท่ีซบเซาลงจนสูญสลายไปในท่ีสุดหรือขยายตัวเจริญเติบโตเป<นเมืองท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน สามารถ
อธิบายด�วยแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี” (The Social Logics of Space) (Hillier and Hanson 
,1984) ท่ีโดยท่ัวไปในชุมชนหรือเมืองจะประกอบด�วยคนท�องถ่ินและคนแปลกหน�า (inhabitants and 
strangers) หรือ “คนใน” และ “คนนอก” มีรูปแบบของพ้ืนท่ีในการดําเนินชีวิตและสัญจรท่ีแตกต�างกัน 
โดยคนในมีบทบาทในการกําหนดอาณาเขตของชุมชน และสร�างให�เกิดพ้ืนท่ีต�างๆ เพ่ือใช�สอยตามความ
ต�องการให�เกิดข้ึนอย�างครบถ�วนอยู�ภายในอาณาเขตหนึ่งๆ ท่ีเรียกว�า ชุมชน มีการดําเนินชีวิต การกระทํา 
และความต�องการในแบบต�างๆ รวมท้ัง เป<นผู�ควบคุมการใช�สอยส�วนต�างๆ ของพ้ืนท่ี มีการกําหนดอาณา
บริเวณเพ่ือพบปะ (encounter) หรือหลีกเลี่ยงกันบนพ้ืนท่ีในรูปแบบใดระหว�างคนในและคนนอก ซ่ึงมี
ความสําคัญในฐานะผู�เข�ามาสู�พ้ืนท่ีหรือสัญจรผ�านไปมา และกลายเป<นผู�มาเยือน (visitors) ผู�คนในชุมชน
เมืองในลุ�มน้ําจึงมีบทบาทท่ีแตกต�างกันไปตามประเภทของผู�คนเหล�านี้  

นอกจากนั้น ในสังคมยังมีกลไกท่ีผู�คนจะดูแลกันเอง ด�วยการมอบความเชื่อถือไว�วางใจ
ให�แก�บุคคลในฐานะผู�นํา (leader) ของชุมชนท�องถ่ิน เห็นได�ชัดเจนในรูปแบบของการท่ีผู�เฒ�า ผู�
อาวุโส ผู�นําทางศาสนา ผู�นําในการทําพิธีกรรมทางจิตใจ ฯลฯ มักจะได�รับการยกย�องจากคนในกันเอง 
ภายใต�รูปแบบท่ีไม�มีระเบียบแบบแผนเป<นทางการ โดยเฉพาะในชุมชนท�องถ่ินหรือย�านท่ีมีความ
เก�าแก� (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) ส�วนผู�นําอีกรูปแบบหนึ่งคือ ผู�ท่ีได�รับอํานาจ (power) ให�เป<น
ตัวแทน เพ่ือทําหน�าท่ีต�างๆ จากสมาชิก รวมท้ังได�รับสิทธิ์และการรับรองในอํานาจหน�าท่ีจากรัฐ เช�น 
กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน รวมถึงบุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการบริหารปกครอง ซ่ึงมีบทบาทระเบียบแบบแผนท่ี
ชัดเจน  ผู�นํากลุ�มนี้จึงสามารถจะใช�ความเป<นกันเองของความเป<นคนใน ในการประนีประนอมไกล�
เกลี่ยข�อขัดแย�ง และใช�อํานาจรัฐในการตัดสินอย�างเด็ดขาด หากใช�อํานาจอย�างแรกไม�เป<นผล ดังนั้น 
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อํานาจท้ัง 2 อย�างนี้จะเก้ือกูลกันและกัน มีผลให�เกิดความราบรื่นและปลอดภัยในการอยู�ร�วมกัน จึง
อาจกล�าวได�ว�า บทบาทหน�าท่ีของผู�คนในชุมชนจึงหมายถึงการท่ี “คนใน” จะต�องรู�จักใช�ทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีสาธารณะร�วมกันเพ่ือการอยู�รอด ไม�ใช�เพียงเพ่ือปGจเจกบุคคลและพรรคพวก ส�วน “ผู�นํา” ซ่ึงมี
อํานาจในสังคมจะต�องดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะให�คงอยู� และเป<นประโยชน=ต�อชีวิตความเป<นอยู�ของคนใน
ชุมชนท�องถ่ิน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) ผู�นําจึงเป<นผู�ท่ีมีบทบาทให�ชุมชนเมืองมีการเปลี่ยนแปลง  

การดําเนินชีวิตของผู�คนเป<นส�วนหนึ่งท่ีทําให�แต�ละชุมชนและเมืองมีรูปแบบท่ีแตกต�างกัน 
เรียกว�า วิถีชีวิต (way of life) หรือวัฒนธรรม (culture) ท่ีแต�ละชุมชนได�สืบทอดกันมาจากประวัติศาสตร= 
โดยมีสิ่งท่ีเป<นบทสรุปความคิดและการยึดถือปฏิบัติสืบต�อกันมาของคนในชุมชนนั้นๆ เป<นพลังผลักดันให�
ชุมชนเกิดการพัฒนา ปลุกให�สมาชิกมีจิตสํานึกรับรู�ในวัฒนธรรม จึงเป<นอุดมการณ=และระบบคุณค�า มี
กลไกการผลิตซํ้า (reproduction) ท่ีแม�มีปGจจัยใหม�เข�ามาสิ่งเดิมก็ยังคงอยู� เม่ือถือปฏิบัตินานเข�าก็
กลายเป<นพิธีกรรมท่ีอยู�คู�กับชุมชน ซ่ึงสังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ีสะท�อนระบบคิดและวิถีชีวิตของคน มี
รายละเอียดปลีกย�อยต�างกันระหว�างสังคมเมืองกับชนบท (ฉัตรทิพย= นาถสุภา, 2547) โดยท่ัวไปแบ�งเป<น 
3 ประเภท คือ 1) วิถีประชาหรือวิถีชาวบ�าน (folkways) เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีปฏิบัติกันมาจน
เคยชิน แตกต�างกันไปในแต�ละสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได� 2) จารีต (mores) เป<นข�อห�ามท่ีกําหนดว�า
การกระทําใดถูกผิดและเก่ียวข�องกับศีลธรรม 3) กฎหมาย (laws) เป<นระเบียบกฎเกณฑ=ท่ีควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคมอย�างเป<นทางการ กฎหมายท่ีดีจะต�องสอดคล�องกับวิถีประชาและจารีตท่ีผู�คน
ยึดถือ มีความทันต�อเหตุการณ=หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม (สัญญา สัญญาวิวัฒน=, 2545: 29; อัมพร สุ
คันธวณิชและศรีรัฐ โกวงศ=, บรรณาธิการ, 2553) วัฒนธรรมท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีทางสังคม ได�แสดงให�เห็น
จากการกําหนดท่ีต้ังชุมชน ลักษณะการวางแผนผังชุมชน ตลอดจน การวางตําแหน�งขององค=ประกอบ
ต�างๆ ในพ้ืนท่ีชุมชน ฯลฯ ท้ังนี้ เพ่ือให�สมาชิกท่ีอาศัยอยู�มีความเคารพหรืออ�อนน�อมต�อพ้ืนท่ี ซ่ึงเป<นการ
ช�วยกันปกปGกดูแลพ้ืนท่ีและรักษาทรัพยากรไว�ร�วมกัน (อานันท= กาญจนพันธุ=, 2548 :130; ชินสัคค 
สุวรรณอัจฉริยะ, 2549: 13)  

วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู�คนในสังคมมีความเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพ ซ่ึงแสดงถึง
ลักษณะทางเศรษฐกิจของเมือง โดยเม่ือชุมชนและเมืองมีการขยายตัวจึงมีแนวโน�มว�าแบบแผนในการ
ประกอบอาชีพของผู�คนในเมืองจะเปลี่ยนแปลงตามไปด�วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวข�องกับระบบการ
ผลิต ระบบการบริโภคและระบบการบริการท่ีเป<นไปเพ่ือรองรับการดํารงชีพ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการ
รวมกลุ�มทางสังคมเพ่ือแบ�งงานกันทําใน 2 รูปแบบ คือ (1) การรวมกลุ�มแบบอิสระ (organic solidarity) 
เป<นรูปแบบท่ีคนในชุมชนต�างมีบทบาทและหน�าท่ีท่ีเกิดจากการแบ�งงานกันทํา ในแต�ละส�วนจะกลายเป<น
ส�วนประกอบซ่ึงกันและกัน และทําให�ต�องพ่ึงพากันมากข้ึน (2) การรวมกลุ�มแบบเป<นระบบ (mechanical 
solidarity) เป<นรูปแบบท่ีคนในชุมชนต�าง มีความสัมพันธ=ท่ีเชื่อมโยงระหว�างบุคคลอย�างเป<นระบบ แต�ละ
คนมีหน�าท่ีและกิจกรรมในการประกอบอาชีพคล�ายๆ กัน ซ่ึงการรวมกลุ�มแบบเป<นระบบมีแนวโน�มท่ีจะ
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เปลี่ยนเป<นการรวมกลุ�มแบบอิสระ เม่ือชุมชนมีพัฒนาการหรือมีขนาดใหญ�ข้ึน (Durkheim, 1964) 
อย�างไรก็ตาม การรวมกลุ�มแบบเป<นระบบมักมีแนวโน�มต�อการส�งผลให�เกิดลักษณะทางสังคมบนพ้ืนท่ีแบบ
แยกตัวและกระจัดกระจาย (segregated and dispersed space) ส�วนการรวมกลุ�มแบบอิสระจะส�งผลให�
เกิดลักษณะทางสังคมบนพ้ืนท่ีแบบผสมผสานและมีความหนาแน�น (integrated and dense space) ได�
มากกว�า  (Hillier and Hanson,1984: 18) นอกจากนั้น การมีอยู�ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะแสดงถึง
ความเป<นป�กแผ�น ความเป<นอยู�ท่ีดีทางสังคม สังเกตได�จากการมีอยู�และจํานวนของสินค�า เหตุการณ= 
กิจกรรม บริการทางสังคม ตลอดจนสถาบันท่ีเป<นกลไกท่ีทําให�เกิดแรงประสานเครือข�ายนี้ข้ึน (Young, 
Spencer and Flora, 1968 ; ดารณี ถวิลพิพัฒน=กุล, 2549) ปGจจัยด�านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผน
อาชีพ จึงเป<นปGจจัยภายในสําคัญอีกหนึ่งปGจจัยท่ีต�องทําการศึกษา 

นอกจากนั้น ระบบกิจกรรม (activities) ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีหรือเรียกว�า ระบบท่ีต้ัง อันเป<น
ลักษณะของการสร�างสรรค=สภาพแวดล�อม (built environment) โดยมนุษย= มักมีกิจกรรมต�างๆ เกิดข้ึน
ใน 3 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมส�วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนเป<นกิจวัตรประจําวันเพ่ือความสุนทรีย=ในชีวิต (2) 
กิจกรรมเชิงธุรกิจ เป<นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับการผลิต การบริโภค การบริการต�างๆ และ(3) 
กิจกรรมเชิงสถาบันท่ีเกิดข้ึนระหว�างผู�คนท่ีมีร�วมกัน เช�น การประกอบพิธีกรรม การละเล�น เทศกาล งาน
ประเพณี กิจกกรรมถูกกระทําข้ึนบนพ้ืนท่ีและเวลา (space and time) ท่ีซ�อนกัน โดยตําแหน�งท่ีเกิด
กิจกรรมในเวลาหนึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับตําแหน�งของกิจกรรมอ่ืนในอีกเวลาหนึ่ง หรือเชื่อมโยงกับ
ตําแหน�งพ้ืนท่ีในช�วงเวลานั้น (Chapin, 1972 ; Warren-Boulton, Frederick R, 1978 ; Rapoport, 
1990) ซ่ึงสภาพแวดล�อมของท่ีต้ัง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนและเมือง รวมถึงช�วงเวลาของชีวิตและ
โอกาสในการทํากิจกรรม จะส�งผลให�เกิดเป<นโครงสร�างรูปแบบของกิจกรรม (Structure of Activities 
Pattern) ของคนในชุมชนในระดับวัน สัปดาห= ฤดูกาล และช�วงชีวิต และจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ทําให�เป<น
บทบาทท่ีโดดเด�นกลายเป<นเอกลักษณ=เฉพาะของพ้ืนท่ี ชุมชน ท�องถ่ิน หรือเมืองนั้นๆ (Golledge and 
Stimson, 1997)  

การทํากิจกรรมได�ก�อให�เกิดการพบปะเผชิญหน�ากันหรือการมีปฎิสัมพันธ=กันทางสังคม
ร�วมกัน (social interaction) (Poplin, 1972) บนพ้ืนท่ี ในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค=
และจุดมุ�งหมายในการพบปะกันของคนเหล�านี้ โดยท่ัวไปการรวมกลุ�มจะมี 2 ลักษณะ คือ กลุ�มพ้ืนท่ี 
(spatial group) และกลุ�มข�ามพ้ืนท่ี (transpatial group) โดยกลุ�มพ้ืนท่ีเป<นกลุ�มคนในพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู�
ร�วมกันในบริเวณเดียวกัน (co-residence) มีการพบปะเผชิญหน�ากันด�วยการไปมาหาสู�อย�างใกล�ชิดกัน มี
ความสัมพันธ=แบบประเพณีระหว�างครอบครัวในพ้ืนท่ีหนึ่ง ซ่ึงมีขนาดเล็กพอท่ีคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ จะสามารถ
เผชิญหน�าซ่ึงกันและกันได� แต�ด�วยความจําเป<นในการดําเนินชีวิต ท่ีกลุ�มพ้ืนท่ีไม�สามารถตอบสนองความ
ต�องการได�ท้ังหมด ทําให�ผู�คนต�องมาพบปะเผชิญหน�าทํากิจกรรมข�ามพ้ืนท่ี (across space หรือ 
transpatial) เกิดเป<นกลุ�มข�ามพ้ืนท่ีข้ึน ภายใต�ความต�องการเดียวกันมารวมกลุ�มกันผ�านสัมพันธภาพแบบ
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เป<นทางการ (formal) ท่ีเก่ียวพันกันเฉพาะวัตถุประสงค=บางด�าน (segmental) และเป<นไปตามบทบาท 
(role) ท่ีเป<นอยู� ณ ขณะนั้น โดยคนเหล�านั้นอาจไม�ได�อยู�ในภูมิลําเนาเดียวกันหรือไม�ก็ได� ท้ังกลุ�มพ้ืนท่ีและ
กลุ�มข�ามพ้ืนท่ี จึงมีความสําคัญเฉพาะในตัวเองข้ึนอยู�กับสถานการณ=และมีอยู�ในทุกๆ สังคม  (Hillier and 
Hanson, 1984) เป<น “เครือข�ายทางสังคม” (social network) ทําหน�าท่ีเชื่อมโยงการร�วมกันทํากิจกรรม
บางสิ่งบางอย�าง การแลกเปลี่ยน และการสื่อสาร ท่ีผู�คนใช�เป<นโอกาสและช�องทางเพ่ือสร�างความอยู�รอด
ในสังคม (ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, 2549) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ จึงเป<นอีก
ปGจจัยหนึ่งท่ีจะชี้ให�เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจในชุมชนเมืองริมน้ําได�อย�างชัดเจน  

 
3.2 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนเมืองในลุ5มน้ํา 

พัฒนาการของชุมชนเมืองในลุ�มน้ําอาจเกิดจากลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องได�แสดงให�เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปGจจัยทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจท่ีแตกต�างกันไป ดังนี้ 

จากการศึกษาชุมชนตลาดบางลี่ ในลุ�มน้ําท�าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีของสกุณา ฉันทดิลก 
(2541) ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนตลาดบางลี่ ซ่ึงเป<นชุมชนการค�าขนาดใหญ�และมี
ความเก�าแก�แห�งหนึ่งของจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีในช�วงเวลาต�างๆ ต้ังแต�ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
โดยมีการก�อสร�างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปสู�พ้ืนท่ีต�างๆ บริเวณลุ�มน้ําท�าจีนทําให�สามารถเดินทางติดต�อ
กับชุมชนอ่ืนๆ ได�อย�างสะดวก โดยเฉพาะเมืองนครชัยศรีและมหาชัยในบริเวณลุ�มน้ําท�าจีนตอนล�าง ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวกลับแตกต�างจากพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีท่ียังคงเป<นเมืองปrด มีการใช�เส�นทางแม�
น้ําท�าจีนเป<นหลัก ทําให�ชุมชนต�างๆ โดยเฉพาะชุมชนริมน้ําในพ้ืนท่ีสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ความเป<นอยู�แบบเดิมๆ ไว�ได�มากกว�า แม�ว�าในช�วงปe 2490 จะเริ่มมีถนนจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู�จังหวัด
ใกล�เคียง  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  ชุมชนตลาดบางลี่ในอดีต (ท่ีมา : ภาพจากhttp://phd777.blogspot.com/2012/01/blog-
post_3366.html) 

ชุมชนตลาดบางลี่ได�เกิดความเปลี่ยนแปลงอย�างชัดเจนในช�วงหลังปe 2520 เป<น
ต�นมา เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเมืองโดยกลุ�มผู�นําท�องถ่ิน ท่ีเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร�าง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต�างๆ ในตลาด รวมท้ังการกระจายเงินทุนหมุนเวียนให�ออกสู�ภายนอก
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ตลาดอย�างกว�างขวาง ได�ก�อให�เกิดระบบอุปถัมภ=ท่ีผูกขาดของกลุ�มนักการเมือง ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีอย�างรวดเร็วและมีส�วนทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคม จากการ
เป<นชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจเป<นโครงสร�างหลัก ผู�คนมีพ้ืนฐานทางสังคมท่ีเก้ือหนุนกัน ได�
เปลี่ยนแปลงไปเป<นสังคมท่ีแตกแยกเป<นกลุ�มเล็กกลุ�มน�อยตามแนวทางของตัวเอง จากนั้น ด�วย
นโยบายการพัฒนาโครงข�ายถนนเชื่อมโยงพ้ืนท่ีตลาดและชุมชนไปยังบริเวณต�างๆ โดยรอบ ยังทําให�
การดําเนินชีวิตของผู�คนได�รับความสะดวกสบายมากข้ึน ส�งผลทางให�เกิดปรากฏการณ=สิ่งก�อสร�าง
อาคารร�านค�าและบริการท่ีทันสมัยเกิดข้ึนตามริมถนนจํานวนมาก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมถูก
คุกคาม โดยเฉพาะตลาดบางลี่ท่ีค�อยๆ ซบเซาลง รวมท้ังอาชีพท่ีเก่ียวเนื่องเช�น อาชีพขับเรือรับจ�าง 
อาชีพเกษตรกรรม อาชีพขนส�งผลผลิตทางการเกษตรและของใช�ในชีวิตประจําวัน ฯลฯ ก็ค�อยๆ เลือน
หายไป ซ่ึงเป<นผลมาจากค�านิยมของผู�คนในชุมชนท่ีมีต�อระบบการเมืองแบบผูกขาดดังกล�าวครอบงํา 
ซ่ึงเติบโตฝGงรากลึกยาวนาน ท�ายท่ีสุดตลาดบางลี่ซึ่งเป<นพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร
ของชาวบ�าน จึงได�รับผลกระทบมากท่ีสุด 

จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนเมืองในลุ�มน้ําชี กรณีเมืองร�อยเอ็ดและเมืองยโสธร โดย
ถนอม ตะนาและคณะ (2546) พบว�า เมืองมีพัฒนาการสําคัญใน 4 ช�วงเวลา ได�แก� (1) ยุคการสร�างบ�าน
แปงเมือง เป<นช�วงเวลาท่ีผู�คนดําเนินชีวิตอยู�บนฐานทรัพยากรเครือข�ายของท�องถ่ิน มีพิธีกรรมเป<นตัว
ควบคุมทางสังคม (2) ยุคการปรับตัว เป<นช�วงเวลาท่ีภาครัฐเข�ามาควบคุมการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีและ
ควบคุมการใช�ทรัพยากร ทําให�ผู�คนในพ้ืนท่ีต�องปรับตัวจากการถูกควบคุม (3) ยุคการขายท่ีขายนา เป<น
ช�วงเวลาท่ีชาวจีนและนายทุนเข�าสู�พ้ืนท่ี ผลักดันให�ชาวชุมชนออกจากพ้ืนท่ีและเกิดการขายท่ีดินและท่ีนา 
(4) ยุคการพัฒนาฟu�นฟูพ้ืนท่ี เป<นช�วงท่ีเมืองถูกพัฒนาให�ทันสมัย มีการเข�ามาของเทคโนโลยีส�งผลให�ฐาน
ทรัพยากรของชุมชนหมดไป 

การขยายตัวของเมืองมีรูปแบบการขยายตัวตามพัฒนาการในแต�ละยุค ได�แก� 
(1) ยุคการสร�างบ�านแปงเมือง มีการขยายตัวอยู�ในเฉพาะบริเวณบ�านและสวน (2) ยุคการปรับตัว เกิด
การขยายตัวตามแนวถนนท้ังบ�านเรือนและร�านค�าของชาวจีน เกิดโรงสีข้ึนริมน้ํา (3) ยุคการขายท่ีขาย
นา เกิดการขยายตัวของเมืองบนฐานทุนนิยม เช�น โรงเรียน ย�านการค�า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ (4) 
ยุคการพัฒนาฟu�นฟูพ้ืนท่ี เกิดท่ีอยู�อาศัยรูปแบบใหม� ท้ังบ�านจัดสรร หอพัก บ�านเช�า ฯลฯ ขยายตัวเข�า
ใกล�หน�วยงานภาครัฐ รวมท้ังเกิดโรงงานอุตสาหกรรมริมน้ําชี  

การเปลี่ยนแปลงของเมืองท้ัง 2 เกิดจากปGจจัยท่ีคล�ายคลึงกัน ได�แก� (1) การ
เพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนท่ีและการอพยพเข�ามาของคนนอกพ้ืนท่ี ในช�วงท่ีมีการขายท่ีดินและท่ีนา 
(2) การขยายตัวของย�านการค�า อุตสาหกรรมและการบริการของนายทุนจากภายนอก (3) ปGจจัย
ภายนอกของนโยบายภาครัฐท่ีมุ�งพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและกระจายความเจริญสู�พ้ืนท่ีชนบท 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจชุมชน
เมืองในลุ�มน้ําจึงอาจสรุปได�ว�า ปGจจัยทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 1) ประเภทและบทบาท
ของผู�คน 2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ 3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ 
อย�างไรก็ตาม ยังพบว�า พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองยังมีปGจจัยภายนอกท่ีส�งผลให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด�วย ดังรายละเอียดในลําดับถัดไป  

 
4.  ป�จจัยภายนอกท่ีเก่ียวข,องกับพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในลุ5มน้ํา 

พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองสามารถอธิบายด�วยทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความขัดแย�ง (Conflict Theory) ได�กล�าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีไม�
มีเสถียรภาพว�าเป<นผลมาจากความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างชนชั้นหรือกลุ�มบุคคลในสังคม (Marx, 
1818-1883; Dahrendorf, 1959) ทฤษฎีนี้มองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระเทศกําลังพัฒนาว�า
เป<นการหลุดพ�น หรือเป<นอิสระจากการพ่ึงพาหรือการมีอํานาจเหนือของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะใน
ส�วนท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน=ทางเศรษฐกิจ เห็นว�า การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวอาจเกิดข้ึนจาก
ตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง (change agent) เช�น รัฐบาล กลุ�มผู�มีอํานาจ รวมท้ังสถานการณ=ต�างๆ 
เช�น การแข�งขัน และเทคนิควิทยาการ โดยท่ัวไปสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ตัวกลางท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดมักเป<น “รัฐบาล” ส�วนสถานการณ=ท่ีสําคัญท่ีสุดมักเป<น “เทคโนโลยี” (Wallerstein, 1974; 
Dos Santos, 1970; O’Brien, 1975) ดังนั้น พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง จึงมีปGจจัยภายนอก
ท่ีเก่ียวข�องคือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และแผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ิน 
 
5. สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต�น จึงมีความชัดเจนว�า พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองใน
บริเวณลุ�มน้ํา มีลักษณะเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial configuration characteristics) ท่ีมีความสอดคล�อง
สัมพันธ=กันกับลักษณะสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic characteristics) ของผู�คน ประกอบกับปGจจัย
ภายนอกท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนแผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ิน ท่ีส�งผลต�อ
สัณฐานพ้ืนท่ีและสังคมเศรษฐกิจอย�างมีนัยยะสําคัญ ดังนั้น กรอบแนวคิดการวิจัยจึงเป<นการศึกษาร�วมกัน
ระหว�างลักษณะเชิงพ้ืนท่ีกับลักษณะสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือสามารถอธิบายถึงเง่ือนไขปGจจัยท่ีส�งผลต�อ
พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแบบต�างๆ บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 
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ภาพท่ี 9  กรอบแนวคิดพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี  
 

จากกรอบแนวความคิด สามารถอธิบายได�ว�า เง่ือนไขปGจจัยสําคัญในเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี 
ประกอบด�วย (1) การต้ังถ่ินฐานของชุมชน (2) การใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร (3) โครงข�ายพ้ืนท่ีว�าง
สาธารณะและการสัญจร ส�วนในเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประกอบด�วย (1) ประเภทและบทบาท
ของผู�คน (2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ 
ส�วนปGจจัยภายนอก ประกอบด�วย (1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) แผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ินท่ี
เก่ียวข�อง ปGจจัยต�างๆ เหล�านี้ต�างๆ ส�งผลซ่ึงกันและกัน โดยจะข้ึนอยู�กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีต�างกันและจะ
ค�นพบความชัดเจน เม่ือได�ทําการศึกษาวิจัยอย�างครบถ�วนตามกระบวนการ ดังเนื้อหาในลําดับถัดไป 

 
สรุป จากการทบทวนวรรณกรรม มีความชัดเจนว�า พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความเก่ียวข�องกับปGจจัยเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี (spatial 
configuration characteristic) ใน 3 ปGจจัยได�แก� (1) การต้ังถ่ินฐานของชุมชน (2) การใช�ประโยชน=ท่ีดิน
และอาคาร (3) โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร รวมท้ังปGจจัยทางสังคมเศรษฐกิจของผู�คน 
(socio-economic characteristics) ท่ีสัมพันธ=กันใน 3 ปGจจัยได�แก� (1) ประเภทและบทบาทของผู�คน (2) 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ังมี
ปGจจัยภายนอกท่ีมีส�วนสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงของเมืองใน 2 ปGจจัย ได�แก�  (1) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (2) แผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ิน ในทุกๆ ปGจจัยล�วนมีอิทธิพลต�อพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของ
ชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ําอย�างมีนัยยะสําคัญ  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป<นการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (spatial research) โดยบูรณาการระหว�างลักษณะเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี 

(spatial configuration characteristic) ของชุมชนเมืองและลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ (socio-
economic characteristics) รวมท้ัง ปGจจัยภายนอก เพ่ือทราบถึงพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองต�างๆ ใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี และแนวโน�มหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองเหล�านี้ 
เม่ือเมืองมีการขยายตัวมากข้ึนในอนาคต เพ่ือดํารงไว�ซึ่งความมีชีวิตชีวาของศูนย=กลางการค�าด้ังเดิมและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมโดยรอบ โดยคํานึงถึงความสัมพันธ=ระหว�างระหว�างชุมชนเมืองด�วยกัน และระหว�างชุมชนเมือง
กับชุมชนชนบทโดยรอบ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
1.  ประชากรและกลุ5มตัวอย5าง 

1.1  ประชากร ในการวิจัยนี้ หมายถึง ชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ
ได�แก� อําเภอสามพราน อําเภอบางเลนและอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมีจุดกําเนิดเริ่มแรกมาจาก
ตลาดริมน้ํา จากนั้นได�พัฒนาและมีบทบาทในการเป<นศูนย=กลางของเมืองและถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ท้ังในบริบทท�องนา บริบทสวน และผสมผสาน จากนั้นจึงนําไปสู�การคัดเลือกกลุ�มตัวอย�าง
ชุมชนเมือง เพ่ือใช�เป<นตัวแทนในการศึกษา (cast study) ระดับเฉพาะต�อไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ี
โดดเด�นในเชิงพ้ืนท่ีเป<นหลัก จึงยกเว�น ชุมชนท่ีซบเซาลง ไม�มีบทบาทในการเป<นศูนย=กลางของเมือง หรือ
สูญเสียเอกลักษณ=ของตลาดชุมชนริมน้ํา4 ท่ีเรือนค�าขายพ้ืนถ่ินกลายเป<นอาคารพาณิชย=หรือไม�หลงเหลือ
สภาพเดิม 

1.2 กลุ5มตัวอย5าง ในการวิจัยนี้ หมายถึง ตัวแทนชุมชนเมืองท่ีได�จากการคัดเลือกประเภท 
(typologies) ของรูปแบบพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีในบริบทท�องนา บริบทสวน และผสมผสาน มาทําการศึกษา
ในเชิงลึก 

 
2.  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข,อมูล 

2.1  การเก็บข,อมูล จะทําใน 2 ระดับ คือ 
2.1.1  การเก็บข,อมูลในระดับรวม (global level) เป<นการเก็บข�อมูลชุมชนเมืองในลุ�มน้ํา

นครชัยศรี จากพ้ืนท่ี 3 อําเภอได�แก� อําเภอสามพราน อําเภอบางเลนและอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ท่ีมีคุณสมบัติดังท่ีกําหนดไว�ในหัวข�อประชากรและกลุ�มตัวอย�างข�างต�น โดยการเก็บข�อมูลทุติย

                                                        

4 องค=ประกอบของตลาดชุมชนริมนํ้ามี 5 ประการ ได�แก� ผู�คน รูปแบบสถาปGตยกรรมของตัวเรือน ศาลเจ�า ท�าเรือและกิจกรรมการ
ค�าขาย 
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ภูมิร�วมกับการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ (ดังรายละเอียดในลําดับถัดไป) เพ่ือทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะเชิง
สัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง 

2.1.2  การเก็บข,อมูลในระดับเฉพาะ (local level) เป<นการเก็บข�อมูลเชิงลึกของ
ลักษณะเฉพาะเชิงสัณฐาน ตามตัวแปรท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด�วย ตัวแปรเชิงสัณฐาน
พ้ืนท่ี ได�แก� (1) รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน (2) รูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร (3) รูปแบบโครงข�าย
พ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร และตัวแปรลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ได�แก� (1) 
ประเภทและบทบาทของผู�คน (2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (3) รูปแบบกิจกรรมและ
เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ัง ตัวแปรท่ีเกิดจากปGจจัยภายนอก ได�แก� (1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(2) แผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ิน 

2.2  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข,อมูล 
2.2.1 ข,อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได�แก� สถิติ แผนท่ี/ภาพถ�ายโบราณ ภาพถ�าย

ดาวเทียม ข�อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) รวมท้ัง เอกสารท่ีเป<น
ลายลักษณ=อักษร ตามท่ีผู�วิจัยได�กําหนดประเด็นสําคัญไว�ใน  “ตัวแปร” ท้ังเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีและเชิงสังคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ รวมถึงปGจจัยภายนอก ท่ีส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง ตาม
วัตถุประสงค=และสามารถตอบคําถามการวิจัยได� โดยเลือกทําการค�นคว�าเฉพาะเอกสารท่ีสําคัญ มีความถูก
ต�องน�าเชื่อถือ ประกอบกับการบันทึกแหล�งท่ีมาท้ังข�อมูล ภาพถ�าย และแผนท่ีท่ีมีอยู�ในปGจจุบันและ
หลักฐานในอดีต ช�วงท่ีก�อเกิดชุมชนการค�าและช�วงเวลาต�อมา  

2.2.2 การสัมภาษณ!ด,วยการใช,แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือทราบถึงประเด็น
เก่ียวกับความเก่ียวข�องกับสภาพท่ัวไปของพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และ
ลักษณะทางสังคม เช�น วิถีชีวิต แบบแผนการประกอบอาชีพ ประเพณี กิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมใน
ชุมชน สถานท่ีซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค�าเพ่ือการดํารงชีวิต ตลอดจน กฎเกณฑ=ทางสังคมท่ีมีร�วมกัน โดยผู�ตอบ
แบบสอบถาม ได�แก� คนในชุมชนท่ีเป<นผู�ขาย-ผู�ซื้อสินค�า ผู�อยู�อาศัยในชุมชนเมืองท่ีมาซ้ือสินค�า เป<นต�น 

2.2.3 การสัมภาษณ!เชิงลึก (in-depth interview) เป<นการสัมภาษณ=ผู�ให�ข�อมูลหลัก
รายบุคคล (key informants) โดยใช�แบบสอบถามท่ีกําหนดไว�ด�วยคําถามปลายเปrด ในประเด็นท่ีเจาะลึก
เก่ียวกับชุมชน พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากประสบการณ= มุมมอง ความคิดเห็นส�วนตัว 
ตามลําดับเหตุการณ=ของสภาพหรือสถานการณ=ท่ีเกิดข้ึน โดยผู�ให�สัมภาษณ=จะต�องมีความเก่ียวข�องกับ
พ้ืนท่ี ได�แก� ผู�นําชุมชน ผู�นําศาสนา ตัวแทนประชาชนซ่ึงเป<นคนด้ังเดิมในพ้ืนท่ี ตลอดจน เจ�าหน�าท่ีใน
หน�วยงานราชการท�องถ่ิน (เทศบาล /อบต.) 

2.2.4  การสํารวจพ้ืนท่ีและการสังเกตการณ!อย5างไม5มีส5วนร5วม (field survey and 
observation) เป<นการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงใช�วิธีเก็บข�อมูลด�วยการรังวัดขนาด ระยะ บันทึกข�อมูล/
ตัวเลข และบันทึกภาพ เก่ียวกับรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชน รูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร 
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รูปแบบและการใช�งานโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรท่ีพบอยู�ในปGจจุบัน ตลอดจนลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของผู�คนท่ีพบเห็นอยู�ในพ้ืนท่ี เช�น ประเภทและบทบาทของผู�คนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ ตลอดจน รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจของ
ผู�คนในชุมชนเมือง 

2.3  ช5วงเวลาในการเก็บรวบรวมข,อมูล  
การศึกษาลักษณะและพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง มีพ้ืนท่ีศึกษาต้ังอยู�ในบริเวณ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท้ังนา สวน และแบบผสม ดังนั้น ขอบเขตด�านเวลา จึงจําเป<นต�องลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล
ในช�วงฤดูกาลต�างๆ ตามลักษณะการทําการเกษตรของแต�ละประเภท เพ่ือทราบถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
แบบแผนอาชีพ รวมท้ังรูปแบบการทํากิจกรรมและการสร�างเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจของผู�คนท้ัง
ชาวสวน ชาวนา พ�อค�าแม�ค�าและคนกลุ�มอ่ืนๆ ท่ีอาศัยและดํารงชีวิตของในชุมชนเมืองแต�ละแห�ง ว�ามี
ความแตกต�างกันหรือไม� ดังนั้น ท้ัง 3 พ้ืนท่ีท่ีมีการทํานา ทําสวน และผสมผสาน จึงมีขอบเขตด�านเวลาท่ี
อาจแตกต�างกัน  

 
3. การวิเคราะห!ข,อมูล  

เป<นการนําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มาทําการวิเคราะห=ด�วยวิธีการต�างๆ ซ่ึงเป<นไปตามตัวแปรท่ี
กําหนด ได�แก� 

3.1  การวิเคราะห=ข�อมูลทุติยภูมิ  
มีแนวทางการวิเคราะห=โดยการจัดลําดับเชื่อมโยงข�อมูล เพ่ืออธิบายลักษณะและการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง ในช�วงเวลาต�างๆ จากอดีตมาสู�ปGจจุบัน โดยแสดงให�เห็นถึง
กระบวนการคลี่คลายของลักษณะเชิงสัณฐานและลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี ท่ีเกิดจาก
เง่ือนไขปGจจัยอันหลากหลายและซับซ�อนดังท่ีได�กําหนดไว�ในวัตถุประสงค= ว�าแต�ละปGจจัยมีความสัมพันธ=
หรือเก่ียวข�องกันอย�างไร ซ่ึงปGจจัยในเชิงสัณฐานและปGจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจต�างส�งผลให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงซ่ึงกันและกันในบางโอกาส ท้ังนี้ การแบ�งช�วงเวลาต�างๆ จะทําให�เห็นกระบวนการ
คลี่คลายต้ังแต�สมัยประวัติศาสตร= มาจนกระท่ังปGจจุบัน ตามเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัณฐาน 
ประกอบกับการอธิบายลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในขณะนั้นควบคู�กัน ดังนั้น การแบ�ง
ช�วงเวลา หรือ “ยุค” ท่ีได�จะเป<นการแบ�งตามการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานพ้ืนท่ี ไม�เก่ียวข�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร=แห�งชาติ ซ่ึงผลการวิเคราะห=ข�อมูลทุติยภูมิจะใช�ร�วมกับผลการวิเคราะห=
จากวิธีการอ่ืนๆ ด�วย 

3.2  การวิเคราะห!ข,อมูลจากแผนท่ี  
การวิเคราะห=ข�อมูลจากแผนท่ี ได�แก� แผนท่ีโบราณ แผนท่ีกระดาษ L7018 ภาพถ�าย

ดาวเทียม และภาพถ�ายทางอากาศ ทําการวิเคราะห=โดยการซ�อนทับแผนท่ี (overlay) ของข�อมูลท่ีเป<น
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ประโยชน=ต�อการวิเคราะห=ในแบบ 2 มิติเช�น ตําแหน�งอาคาร ตําแหน�งพ้ืนท่ีว�าง การใช�ประโยชน=อาคาร
หรือท่ีดิน โครงข�ายถนน แม�น้ําลําคลอง ฯลฯ ในแต�ละชั้นข�อมูล (overlay) ร�วมกับการวิเคราะห=พ้ืนท่ีในสิ่ง
ท่ีผู�วิเคราะห=ต�องการคาดการณ= เช�น การวางแผนการใช�ท่ีดิน การวางแผนโครงข�ายคมนาคม ฯลฯ ซ่ึงใน
การวิจัยนี้จะใช�ข�อมูลจากแผนท่ีในการวิเคราะห=ปGจจัยในเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี โดยนํามาสร�างแผนท่ีเฉพาะตัว
แปรนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การสร,างแผนท่ีรูปแบบการใช,ประโยชน!ท่ีดินและอาคาร 
แผนท่ีรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร จากข�อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

ใช�วิเคราะห=ลักษณะรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร เพ่ือพิจารณาปริมาณ ความหนาแน�น 
การกระจายตัว การกระจุกตัวของกิจกรรมท่ีเก้ือหนุนกันหรือขัดแย�งกันในพ้ืนท่ี จําแนกด�วยการใช�
สัญลักษณ=สี (color) แทนรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคารประเภทต�างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  แผนท่ีรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดิน (ซ�าย) และรูปแบบการใช�ประโยชน=อาคาร (ขวา) 
 

3.2.2  การสร,างแผนท่ีแบบจําลองเชิงสัณฐาน 
แผนท่ีแบบจําลองเชิงสัณฐานใช�สําหรับวิเคราะห=ลักษณะลักษณะโครงข�ายพ้ืนท่ี

ว�างสาธารณะและการสัญจรของชุมชน หรือเรียกว�า แบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial configuration 
model) หรือ“แผนท่ีแอกเซียล” (axial map) สร�างจากโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและเส�นทาง
สัญจร (open space & transportation networks) เพ่ือใช�แสดงความสัมพันธ=ระหว�าง “ลักษณะ
โครงสร�างเชิงสัณฐานของโครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะหรือเส�นทางสัญจร”กับ “ลักษณะกิจกรรมการ
ใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคารท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ี” จากนั้นนําแผนท่ีแอกเซียลประมวลผลด�วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร=สเปชซินแทกซ= (Space Syntax) ผลท่ีได�จะใช�อธิบายลักษณะและระดับความนิยมในการ
ใช�งานของพ้ืนท่ีนั้นๆ ว�าผู�คนมีนัยยะในการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจอย�างไร  

การสร�างแผนท่ีแอกเซียล เริ่มต�นจากการเขียนแผนภูมิแสดงหน�วยย�อยในพ้ืนท่ี
และโครงสร�างการเชื่อมต�อระหว�างหน�วยเหล�านั้น ดังเช�น ระบบ 2 ระบบ ซ่ึงประกอบด�วยหน�วยย�อย
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ภายในระบบ 3 หน�วยเช�นเดียวกัน แต�มีลักษณะการเชื่อมต�อระหว�างหน�วยย�อย (convex spaces) 
แตกต�างกัน แผนภูมิท่ีได�จะแสดงความสัมพันธ=ในระบบท่ีแตกต�างกัน (ภาพท่ี 12)  

 
 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 12  แผนภูมิความสัมพันธ=ระหว�างหน�วยพ้ืนท่ีย�อยท่ีแตกต�างกัน 2 ระบบในการเชื่อมโยงและเข�าถึง
พ้ืนท่ี (Hillier, 1996) 
 

ในหลักการเดียวกันนี้ เม่ือนํามาพิจารณาพ้ืนท่ีระดับเมืองหรือชุมชน สามารถทํา
ได�โดยการสร�างแผนภูมิความสัมพันธ=ระหว�างหน�วยย�อยในพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงหน�วยย�อยในชุมชนอาจเป<น
เส�นทางสัญจรหรือพ้ืนท่ีว�างท่ีต�องการวิเคราะห= แล�วทําการแบ�งเส�นทางสัญจรหรือพ้ืนท่ีว�างนั้น
ออกเป<น “หน�วยพ้ืนท่ีย�อย” ท่ีต�อกัน (ภาพท่ี 13) จากนั้นจึงลากเส�นท่ียาวท่ีสุดเชื่อมต�อระหว�างหน�วย
พ้ืนท่ีย�อยเหล�านั้น โดยมีจํานวนน�อยท่ีสุด ท้ังนี้ ภายในหน�วยพ้ืนท่ีย�อยจะต�องสามารถเดินถึงและ
มองเห็นกันได�ตามสภาพความเป<นจริง เส�นท่ีลากเชื่อมต�อกันเหล�านี้ เรียกว�า “เส�นแอกเซียล” (axial 
line) และระบบโครงข�ายท้ังหมดของเส�นแอกเซียล คือ แผนท่ีแอกเซียล (ภาพท่ี 14) ท่ีแสดงโครงข�าย
ลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีชุมชนนั้น 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 13  การแบ�งพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง Gassin ออกเป<นหน�วยพ้ืนท่ีย�อย (Hillier, 1996) 
ภาพท่ี 14  แผนท่ีแอกเซียลโครงข�ายสัณฐานพ้ืนท่ีของเมือง Gassin (Hillier, 1996) 

 
การวิเคราะห=แผนท่ีแอกเซียล ด�วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร=สเปชซินแทกซ=นั้น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร=จะทําการคํานวณแผนท่ีแอกเซียล ซ่ึงเป<นโครงข�ายลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี
ท่ีสัมพันธ=กับโครงข�ายเส�นทางการสัญจร ว�าเส�นทางใดมีศักยภาพในการเข�าถึงสูงสุด หรือเป<นเส�นทาง
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ท่ี “ฝGงตัว” (integration) อยู�ในเนื้อเมืองมากกว�าเส�นอ่ืนๆ โดยกลุ�มของเส�นทางท่ีมีศักยภาพในการ
เข�าถึงสูง จะแสดงออกมาเป<นสีแดง แล�วไล�ลําดับตามแถบสเปคตรัมเป<นสีส�ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ�า 
(ตามวรรณะสีรุ�ง) (ภาพท่ี 15) กลุ�มของเส�นทางท่ีมีศักยภาพในการเข�าถึงน�อยท่ีสุด หรือเป<นเส�นทางท่ี 
“แยกตัว” (segregation) ออกจากเนื้อเมืองมากท่ีสุด จะแสดงค�าสีน้ําเงิน ซ่ึงแสดงว�ามีแนวโน�มท่ีจะมี
การสัญจรผ�านน�อย หรือมีศักยภาพในการเข�าถึงตํ่า (ภาพท่ี 16) ตลอดจนอาจพบว�า บนเส�นสีแดง 
เป<นท่ีตั้งของพ้ืนท่ีกิจกรรมการค�า ส�วนสีน้ําเงิน อาจสัมพันธ=กับการเป<นพ้ืนท่ีพักอาศัย ผลท่ีได�จากการ
คํานวณจะทําให�ทราบถึงลักษณะและระดับการสัญจร ลักษณะการใช�ประโยชน=ท่ีดิน ลักษณะความ
หนาแน�นของเนื้อเมือง การกระจุกตัวของเนื้อเมือง ตลอดจนราคาท่ีดินได�เช�นกัน (ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 
2548) 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 15  การไล�ลําดับแถบสเปคตรัมตามวรรณะสีรุ�งหรือโทนสีเย็นไปยังสีร�อน 
ภาพท่ี 16  แผนท่ีแอกเซียลของเมือง Gassin วิเคราะห=ด�วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ= (Hillier, 1996) 

 
การวิเคราะห=ลักษณะโครงข�ายการเชื่อมต�อของเส�นทางสัญจร หรือศักยภาพใน

การเข�าถึงของเส�นทางสัญจร ประกอบด�วย 3 ระดับ ได�แก�  
(1) ศักยภาพในการเข�าถึงในระดับเมือง (global) เป<นศักยภาพในการเข�าถึง

ของเส�นทางใดเส�นทางหนึ่ง จากเส�นทางอ่ืนๆ ท้ังหมดภายในเมือง หรือเรียกว�า การฝGงตัวในระดับเมือง 
(global integration หรือ Rn ,n step) โดยเส�นทางท่ีมีศักยภาพในการเข�าถึงในระดับเมืองสูง แสดงว�าเป<น
เส�นทางสําคัญท่ีผู�คนนิยมใช�ในการสัญจรในระดับเมือง หรือเรียกว�า “ผ�านเมือง” 

(2) ศักยภาพในการเข�าถึงในระดับย�าน (local) หรือชุมชน เป<นศักยภาพในการ
เข�าถึงของเส�นทางใดเส�นทางหนึ่งจากเส�นทางอ่ืนๆ ถัดไปทุกๆ 2 เลี้ยว หรือเรียกว�า “การฝGงตัวในระดับ
ย�าน” (local integration) หรือ “การฝGงตัวในระดับ 3” (integration-3 หรือ R3 ,3 steps) โดยเส�นทางท่ีมี
ศักยภาพในการเข�าถึงในระดับย�านสูง แสดงว�าเป<นเส�นทางสําคัญท่ีผู�คนนิยมใช�สัญจรในระดับย�าน หรือ
เรียกว�า “ผ�านย�าน”  
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(3) ศักยภาพในการเข�าถึงในระดับตัวเอง หรือเรียกว�า “ความเชื่อมต�อ” 
(connectivity) เป<นศักยภาพในการเข�าถึงของเส�นทางใดเส�นทางหนึ่งจากเส�นทางอ่ืนๆ ซ่ึงเป<นเส�นทางท่ีอยู�
ถัดไป 1 เลี้ยว หรือเป<นเส�นทางท่ีผู�คนสามารถเข�าถึงได�โดยตรง หรือเรียกว�า “ย�อยกว�าย�าน” 

ดังนั้น อาจกล�าวได�ว�า “พ้ืนท่ีว�าง” และ “การสัญจร” เป<นปGจจัยหลักสําคัญของ
ชุมชนและเมือง โดยเครื่องมือวิเคราะห=เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ= จะช�วยวิเคราะห=และนําเสนอ
บริเวณพ้ืนท่ีหรือเส�นทางท่ีควรได�รับการพัฒนา หรือกระตุ�นให�เกิดการใช�งาน มีกิจกรรมต�างๆ ควบคู�
กัน ทําให�พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา นําไปสู�ลักษณะสัณฐาน  “ศูนย=กลางท่ีมีชีวิต” แสดงผ�านแผนภูมิสี ท่ีทําให�
มองเห็นภาพรวมได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
3.3  การวิเคราะห!ข,อมูลจากการสัมภาษณ!ด,วยการใช,แบบสอบถาม และการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 เม่ือได�ข�อมูลแล�วจะทําการวิ เคราะห= เชื่ อมโยงประเด็นท่ีได�จากการตอบคําถาม 
ประกอบด�วย 2 ส�วน คือ ส�วนท่ีเป<นข�อมูลเชิงปริมาณจะทําการคํานวณทางสถิติ และส�วนท่ีเป<นข�อมูลเชิง
คุณภาพ จะนําข�อมูลมาวิเคราะห=ตีความ โดยการอ�านทําความเข�าใจข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ=อย�าง
ละเอียด แล�วจึงทําการให�สัญลักษณ=ประโยคหรือข�อความสําคัญในประเด็นท่ีศึกษา จัดกลุ�มของ
ความหมายข�อมูลในประเด็นท่ีเหมือนกัน ตีความประเด็นสําคัญ ตรวจสอบความถูกต�องเท่ียงตรง และการ
สรุปโครงสร�างท่ีสําคัญของประเด็น เพ่ือให�ได�ข�อสรุปข้ันต�นท่ีสมบูรณ=และเป<นข�อค�นพบท่ีได�จาก
ประสบการณ=จริงของผู�ให�ข�อมูลนั้น มีวิธีการตรวจสอบท่ีเรียกว�า “การตรวจสอบข�อมูลสามเส�า” (Data 
Triangulation) (Denzin, 1970) เพ่ือตรวจสอบว�า ข�อมูลท่ีได�มามีความเหมือนกันหรือไม� ซ่ึงถ�าข�อค�นพบ
เหมือนกัน แสดงว�าข�อมูลท่ีได�มามีความถูกต�อง ไม�มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประเด็นคําถามท่ีคาดว�า
จะทําการสัมภาษณ= เพ่ือทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ช�วงเวลาท่ี
เปลี่ยนแปลง และผลของการเปลี่ยนแปลง 

3.4  การวิเคราะห!ข,อมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีและการสังเกตการณ!อย5างไม5มีส5วนร5วม  
เป<นการนําข�อมูลท่ีได�จากการรังวัดขนาด ระยะ บันทึกข�อมูล/ตัวเลข และบันทึกภาพมา

วิเคราะห=ร�วมกับการใช�แผนท่ี รูปถ�าย ภาพถ�ายดาวเทียม ภาพถ�ายทางอากาศของพ้ืนท่ีศึกษา ในช�วงเวลา
ต้ังแต�อดีตถึงปGจจุบัน ประกอบกับข�อมูลปฐมภูมิ 

 
สรุป การศึกษาพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองต�างๆ ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัย

ศรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอได�แก� อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยเลือกศึกษาเมืองท่ีมีจุดกําเนิดเริ่มแรกมาจากตลาดริมน้ํา จากนั้นได�พัฒนาและมีบทบาทในการเป<น
ศูนย=กลางของเมืองและถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีแตกต�างกันใน 3 บริบท คือ บริบทท�องนา 
บริบทสวน และบริบทผสมผสาน โดยมีเครื่องมือสําคัญในการศึกษา ได�แก� ข�อมูลทุติยภูมิท้ังเอกสารและ
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แผนท่ี การสัมภาษณ=ด�วยการใช�แบบสอบถาม การสัมภาษณ=เชิงลึก การสํารวจพ้ืนท่ีและการสังเกตการณ=
อย�างไม�มีส�วนร�วม ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะห=เชิงพ้ืนท่ีท่ีสําคัญประกอบด�วย การสร�างแผนท่ีแบบจําลองเชิง
สัณฐาน แผนท่ีรูปแบบการใช�ประโยชน=ท่ีดินและอาคาร การสร�างแผนท่ีภาพและพ้ืน เพ่ือค�นหาพัฒนาการ
หรือความเปลี่ยนแปลงในช�วงเวลาต�างๆ ต้ังแต�อดีตถึงปGจจุบัน ตลอดจนแนวโน�มหรือทิศทางของชุมชนเมือง
เหล�านี้เม่ือเมืองมีการขยายตัวมากข้ึนในอนาคต เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงความมีชีวิตชีวาของศูนย=กลางการค�าด้ังเดิม
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ในส�วนนี้เปนการนําผลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี ได�แก� การสํารวจและ

สัมภาษณ,ผู�คนท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน ร�วมกับการใช�ข�อมูลทุติยภูมิ ได�แก� เอกสารสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับชุมชน
เมืองริมน้ํา แผนท่ีโบราณ แผนท่ีกระดาษ L7018 ภาพถ�ายดาวเทียม ภาพถ�ายทางอากาศ และการสร�าง
แบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial configuration model) มาประมวลผลร�วมกันตามตัวแปรท่ีกําหนดไว�ท้ัง
ในเชิงสัณฐานและเชิงสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือค�นหาพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี อันเปนพ้ืนท่ีซ่ึงเจริญข้ึนจาก “ย�านการค�าริมน้ํา” ท่ีรายล�อมด�วยเรือกสวนไร�นา 
กลายเปนชุมชนเมืองท่ีเจริญรุ�งเรืองและมีขนาดใหญ�ข้ึนจนกลายเปน “ย�านการค�าริมถนน” ท่ีรุกล้ําไร� นา
และสวน ทําให�บริเวณลุ�มน้ําแห�งนี้มีแนวโน�มท่ีจะสูญเสียเอกลักษณ,พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ,และ
ระบบนิเวศไป โดยมีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้ 

1. ประวัติศาสตร,และพัฒนาการของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี  
1.1  ความสําคัญของพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีและการเกิดชุมชนเมือง 
1.2  ยุคเมืองโบราณ 
1.3  ยุคก�อร�างสร�างตัวเปนชุมชนเมืองริมน้ํา (ก�อน พ.ศ.2400) 
1.4  ยุคไร�-นา-สวนโอบล�อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) 
1.5  ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535) 
1.6  ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร�ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) 

2. พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีระดับรวม (Global Level) 
2.1  สัณฐานพ้ืนท่ียุคไร�-นา-สวนโอบล�อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) 
2.2  สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535) 
2.3  สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร�ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) 
2.4  สรุปผลการวิเคราะห,สัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 
2.5  การคัดเลือกชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีเพ่ือเปนตัวแทนกรณีศึกษา 

3. พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีระดับเฉพาะ (Local Level)  
3.1  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทท�องนา: ชุมชนเมืองบางเลน 
3.2  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน:ชุมชนเมืองนครชัยศรี 
3.3  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกร�อง: ชุมชนเมืองสามพราน 
3.4  สรุปพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 

100 ป\ 

35 ป\ 

23 ป\ 
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1. ประวัติศาสตร�และพัฒนาการของชุมชนเมืองบริเวณลุ&มน้ํานครชัยศรี  
1.1 ความสําคัญของพ้ืนท่ีบริเวณลุ&มน้ํานครชัยศรีและการเกิดชุมชนเมือง 

แม�น้ํานครชัยศรีหรือแม�น้ําท�าจีน ส�วนท่ีไหลผ�านบริเวณจังหวัดนครปฐม เปนแม�น้ําสาย
สําคัญสายหนึ่งของภาคกลาง เปนต�นกําเนิดของการต้ังถ่ินฐานและบ�อเกิดอารยธรรมต�างๆ ของประเทศ
และภูมิภาคแถบนี้มาต้ังแต�สมัยโบราณและสืบเนื่องมาจนถึงป_จจุบัน แม�น้ําท�าจีนแยกตัวออกจากแม�น้ํา
เจ�าพระยาท่ีตําบลท�าซุง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับ ฝ_aงตะวันตกท่ีอําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท 
ไหลผ�านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก�อนจะไหลออกสู�อ�าวไทย
ท่ีตําบลบางหญ�าแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 325 
กิโลเมตร แม�น้ําท�าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อ โดยตอนท่ีไหลผ�านจังหวัดชัยนาทเรียกว�า "แม�น้ํามะขามเฒ�า" 
ตอนท่ีผ�านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว�า "แม�น้ําสุพรรณบุรี" ตอนท่ีผ�านจังหวัดนครปฐมเรียกว�า "แม�น้ํานคร
ชัยศรี" ส�วนตอนท่ีไหลผ�านจังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู�อ�าวไทยเรียกว�า "แม�น้ําท�าจีน" การท่ีแม�น้ําไหล
ออกสู�ทะเลทําให�เกิดการทับถมของตะกอนลําน้ํามีเกลือในดินสูง พ้ืนท่ีถัดมาจากบริเวณดินเค็มจึงมี
ปฏิกิริยาเปนกลางเม่ือเวลาผ�านไป ประกอบกับตําแหน�งท่ีต้ังอยู�ระหว�างแม�น้ําเจ�าพระยาและแม�น้ําแม�
กลองทําให�สภาพดินอุดมสมบูรณ,ไปด�วยธาตุอาหารพืชท่ีสะสมอยู� 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17  สภาพพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี (ผู�วิจัย, 2557) 
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ภาพท่ี 18  สิ่งก�อสร�าง อาคารบ�านเรือนบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี (ผู�วิจัย, 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ี 19  ตําแหน�งของพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี จ.นครปฐม (google map, 2557) (บนซ�าย) 
แผนท่ี 20  ตําแหน�งของจังหวัดนครปฐม (google map, 2557) (ล�างซ�าย) 
แผนท่ี 21  แม�น้ํานครชัยศรีบริเวณท่ีไหลผ�าน จ.นครปฐม (google map ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557) (ขวา) 
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ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณลุ�มน้ําท�าจีนท้ังสายท่ีไหลมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะมี
ระดับความสูงมากกว�าพ้ืนท่ีอ่ืน ประมาณสิบเมตรเศษจากระดับน้ําทะเล จากนั้นความสูงจะลดลงเรื่อยๆ 
โดยบริเวณตอนกลางของลุ�มน้ําท่ีอยู�ในเขตจังหวัดนครปฐมจะไม�เกินสิบเมตร เม่ือไหลมาถึงบริเวณจังหวัด
สมุทรสาครความสูงจะลดลงเหลือประมาณ 2-3 เมตร โดยเฉพาะบริเวณปากแม�น้ําท�าจีนจะมีระดับความ
สูงเฉลี่ยใกล�กับระดับน้ําทะเลในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ส�วนระดับความลาดเอียงจะลาดจากทาง
ตะวันออกไปตะวันตก อาจพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร,ของลุ�มน้ําท�าจีนเพ่ือเห็นภาพรวม โดยแบ�ง
ออกเปน 4 เขต (ซีเกฮารุ ทานาเบ�, 2519) คือ 

1.  เขตพ้ืนท่ีรูปพัด (Fan Complex) เปนพ้ืนท่ีบริเวณตะวันตกของลุ�มน้ําท�าจีน 
มีความลาดชันมากท่ีสุด พ้ืนท่ีบางส�วนอยู�ห�างไกลจากแม�น้ํามากและมีเนินเขาเต้ียๆ ลักษณะเปนขอบ
ของท่ีราบภาคกลาง ความลาดชันของพ้ืนท่ีและความห�างไกลจากแม�น้ําทําให�บริเวณนี้มีอุปสรรคใน
การเพาะปลูกและการคมนาคม บริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ,น�อยกว�าเขตอ่ืนๆ 

2. เขตท่ีราบลุ�มน้ําเก�า (Old Delta) เปนพ้ืนท่ีบริเวณตอนบนของลุ�มน้ําท�าจีน 
อยู�ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนแม�น้ําก�อนบริเวณอ่ืนๆ พ้ืนท่ีริม
ฝ_aงแม�น้ําลําคลองหลายสายมีคันก้ันน้ําตามธรรมชาติติดต�อกันอยู�ทําให�มีเนื้อท่ีทําการเพาะปลูก สร�าง
บ�านเรือนได�ตามลําน้ํา ส�วนด�านหลังของแนวก้ันน้ําจะเปนท่ีลุ�ม (Black Swamp) ท่ีได�รับน้ําจากแม�น้ํา
จึงเหมาะแก�การเพาะปลูก 

3. เขตท่ีราบลุ�มน้ําใหม�ตอนบน (New Delta) เปนพ้ืนท่ีบริเวณตอนกลางของลุ�ม
น้ําท�าจีน อยู�ในเขตจังหวัดนครปฐม เปนท่ีราบต�อเนื่องจากบริเวณกรุงเทพฯ มีลักษณะเปนเกาะเก�าท่ี
ทับถมกันหนาอยู�ในอ�าวไทยหรืออาจเกิดจากคันก้ันน้ําธรรมชาติแถบใกล�ปากแม�น้ํา ลักษณะพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูงกว�าตอนล�าง มีความอุดมสมบูรณ,เหมาะแกการเพาะปลูก 

4. เขตท่ีราบลุ�มน้ําใหม�ตอนล�าง (New Delta: Delta Flat) เปนพ้ืนท่ีท่ีกระจัด
กระจายอยู�ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร มีความเปนพ้ืนท่ีลุ�มมากกว�าเขต
อ่ืนๆ ในฤดูฝนจึงมีน้ําขังและเกิดเปนบึงและหนองน้ําตามธรรมชาติ สามารถเพาะปลูกได�ดี 

จากลักษณะทางภูมิศาสตร,ของลุ�มน้ําท�าจีน จึงทําให�ทราบว�า พ้ืนท่ีโดยรวมของบริเวณท่ี
เปนลุ�มน้ํานครชัยศรี มีความอุดมสมบูรณ,เหมาะแก�การต้ังถ่ินฐานและการทําเกษตรกรรม มีโครงข�ายแม�น้ํา
ลําคลองสายสําคัญท่ีเชื่อมโยงกันอย�างท่ัวถึง สามารถเดินทางและขนส�งผลผลิตได�อย�างสะดวก ทําให�
บริเวณนี้เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีสําคัญของประเทศ และในขณะเดียวกันก็เติบโตข้ึนเปนชุมชนเมืองท่ี
หนาแน�นแห�งหนึ่งของบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีลุ�มน้ําภาคกลางในประเทศไทย ซ่ึงลักษณะการต้ังถ่ินฐานท่ีได�มี
วิวัฒนาการและการสั่งสมอารยธรรมมาก�อนยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร,นั้น แล�วเกิดเปนชุมชนเมืองท่ีโดดเด�น
สืบเนื่องมาถึงป_จจุบัน (สุภาภรณ, จินดามณีโรจน,, ม.ป.ป.) สามารถสรุปได�ดังนี้  
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1. บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีมีภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ,เหมาะสมกับการอยู�อาศัย 
ด�วยการมีโครงข�ายเส�นทางคมนาคมทางน้ํา การต้ังถ่ินฐานจึงมักกระจุกตัวอยู�บริเวณริมแม�น้ําและลํา
คลอง ประกอบกับยังมีการเคลื่อนย�ายอยู�ตลอดเวลาด�วยภาวะสงครามและโรคภัยไข�เจ็บ จึงยังไม�นิยม
ต้ังถ่ินฐานอยู�ตอนในท่ีห�างไกลจากริมฝ_aงแม�น้ํา ซ่ึงไม�เหมาะกับการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูก
ข�าว นอกจากนั้น การกระจุกตัวของประชากรยังมีเพียงไม�ก่ีแห�งท่ีเติบโตข้ึนระดับเมือง ได�แก� เมือง
นครชัยศรี เมืองสุพรรณบุรี เปนต�น ซ่ึงเมืองเหล�านี้มีบทบาทในการเปนศูนย,กลางการปกครองและ
เศรษฐกิจ 

2. การมีเส�นทางคมนาคมทางน้ําท่ีออกสู�ทะเลได�ทําให�สามารถติดต�อผ�านไปยัง
กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ทําให�มีกลุ�มคนพ้ืนเมืองและกลุ�มคนจากภายนอกโยกย�ายเข�ามาต้ังถ่ิน
ฐานต้ังแต�สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยต�นกรุงรัตนโกสินทร, บริเวณนี้จึงมีประชากรหลากหลายกลุ�มชาติ
พันธุ,และหลายภาษาท้ังไทย จีน ลาว มอญและเขมร ซ่ึงมีประวัติการอพยพเข�ามาแตกต�างกันด�วย
หลายสาเหตุ หลายช�วงเวลา การต้ังถ่ินฐานจึงอยู�รวมกันเปนกลุ�มชุมชนในระดับหมู�บ�าน ท่ีรักษา
ประเพณีของตนไว�อย�างเหนียวแน�น ระหว�างกลุ�มมีการสังสรรค,ในลักษณะการแลกเปลี่ยนผลผลิตซ่ึง
กันและกัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีอยู�ภายใต�ระบบความเชื่อเดียวกัน คือ พุทธศาสนา และภายใต�
การปกครองแบบเดียวกัน คือ ระบบไพร� มีสังกัดมูลนาย มีหน�าท่ีส�งส�วยอากรให�แก�รัฐ 

ช�วงเวลาต�างๆ ท่ีก�อเกิดชุมชนข้ึนในบริเวณนี้จึงมีความน�าสนใจในการศึกษาถึงเหตุ ป_จจัย
และลักษณะการก�อเกิดรวมท้ังรูปแบบพัฒนาการ โดยสามารถแบ�งเปนช�วงเวลาต�างๆ ได�ดังต�อไปนี้ 

1.2 ยุคเมืองโบราณ 
ชุมชนลุ�มน้ํานครชัยศรีมีการก�อตัวและมีพัฒนาการมาต้ังแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร, สมัย

ประวัติศาสตร, สมัยทวาราวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร, จากหลักฐาน
โบราณคดีแสดงให�เห็นว�าบริเวณท่ีราบลุ�มน้ํานครชัยศรีเปนท่ีต้ังของชุมชนโบราณมาก�อน โดยเฉพาะ
บริเวณตามแนวถนนมาลัยแมนท่ีเชื่อมต�อกับจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีในป_จจุบัน (มานิต วัลลิโภ
ดม, 2530) การก�อตัวของชุมชนในระยะแรกเปนสังคมเกษตรกรรมขนาดเล็ก มีการปลูกสร�าง
บ�านเรือนและเลี้ยงสัตว, รู�จักทําเครื่องมือเครื่องใช�ด�วยดินเผาและโลหะ จากนั้นราว 2,500 ป\ท่ีผ�านมา 
ได�มีการติดต�อสังสรรค,กับพ�อค�าและนักเดินเรือจากดินแดนโพ�นทะเลทําให�มีการรับวัฒนธรรมจาก
ภายนอกเข�ามาผสมกับวัฒนธรรมท�องถ่ิน โดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดีย พร�อมกันนั้นก็มีผู�อพยพเข�ามา
ต้ังหลักแหล�งด�วย ชุมชนโบราณในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีจึงขยายตัวเปนแคว�นใหญ�ข้ึนในเวลาต�อมา 

ลุ�มน้ํานครชัยศรีราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 สมัยทวาราวดี เปนช�วงเวลาก�อนเกิดเปน
แม�น้ํานครชัยศรี พ้ืนท่ียังคงมีลักษณะเปนชุมทางคลองและชายฝ_aงทะเลท่ีน้ําท�วมถึงมาก�อน จาก
ชายฝ_aงทะเลเข�ามาทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร เปนท่ีต้ังของ “เมืองพระประโทณ” ซ่ึงเปน
ชุมชนเมืองสําคัญ และมีเมืองร�วมสมัยเดียวกันแต�มีขนาดเล็กกว�า ได�แก� เมืองกําแพงแสน คูบัว พงตึก
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และอู�ทอง (ธิดา สาระยา, 2532)  จากหลักฐานได�แสดงให�เห็นว�าเมืองมีความเจริญรุ�งเรืองมาก 
เนื่องจากอยู�ในตําแหน�งท่ีไม�ไกลจากทะเล จึงกลายเปนเมืองท�าค�าขายท่ีสําคัญ โดยมีแม�น้ําบางแก�ว
เปนเส�นทางเดินเรือเข�า-ออกไหลผ�านตัวเมืองมาสู�ทะเล ภายในเมืองมีการจัดระเบียบระบบ
ชลประทานด�วยการชักน้ําเข�ามาใช�สอย ชาวเมืองยังมีความเจริญสูงสุดทางด�านสังคมวัฒนธรรม 
กล�าวคือ มีภาษาใช� มีช�างฝ\มือทางด�านศิลปกรรมสูง ท่ีสืบทอดมาจากวัฒนธรรมอินเดีย ท้ังทางด�าน
ศาสนา ศิลปกรรม ความเชื่อ ฯลฯ มาผสมกลมกลืนกับลักษณะพ้ืนเมืองจนกลายเปนรูปแบบ
วัฒนธรรม “ทวาราวดี” ซ่ึงปรากฏอยู�ในหลายเมืองบริเวณท่ีราบภาคกลางของประเทศไทยในป_จจุบัน 
และนักวิชาการมักเรียกเมืองท่ีเจริญรุ�งเรืองในช�วงพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ว�ากลุ�มเมืองทวาราวดี (อ�าง
ในนิตยา กนกมงคล, 2534) อาณาจักรทวาราวดีเสื่อมลงในช�วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 16 สันนิษฐานว�า
เนื่องจากการทําสงครามระหว�าง 3 นคร คือ เมืองละโว� หริภุญชัย และสิริธรรมนคร 
(นครศรีธรรมราช) ด�วยท่ีต้ังเมืองอยู�ระหว�างเส�นทางเดินทัพจึงอาจได�รับผลกระทบจากสงคราม 
(ไพจิตร ปอศรี, ม.ป.ป.) นอกจากนั้น ยังเปนผลมาจากการแพร�อิทธิพลของมหาอํานาจข�างเคียง ได�แก� 
อาณาจักรพุกามและขอม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางทางภูมิศาสตร,ท่ีชายฝ_aงทะเลต้ืนเขินข้ึน จนริม
ฝ_aงทะเลอยู�ห�างไกลออกไป ซ่ึงมีผลต�อแม�น้ําลําคลองท่ีไหลออกสู�ทะเล จึงเปนเหตุให�เมืองพระประโทณ
สิ้นสภาพการเปนเมืองท�าทางทะเลท่ีสําคัญ  

ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ตรงกับสมัยสุโขทัย บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีมีการกระจาย
ของชุมชนบริเวณลําน้ําต�างๆ ท่ีเชื่อมต�อกับแม�น้ํานครชัยศรี ได�แก� คลองบางแก�ว คลองบางพระ และ
ต�อเนื่องกับบริเวณใกล�เมืองพระประโทณ จากหลักฐานท่ีปรากฏในวัดต�างๆ ได�แก� วัดโบสถ, (ในสาย
คลองบางพระ) และวัดไทร (ในสายคลองบางแก�ว) พบว�า มีชุมชนชาวพ้ืนเมืองอาศัยอยู� โดยได�รับอิทธิ
จากขอม เช�น บริเวณบ�านบ�อโตนด (อยู�ทางทิศใต�ของเมืองพระประโทณ) วัดศรีมหาโพธิ์ วัดทุ�งน�อย 
ในเขตอําเภอนครชัยศรี จากนั้นในพุทธศตวรรษท่ี 18 ชุมชนได�เริ่มขยายชุมชนมาทางตะวันออก แต�
ยังไม�หนาแน�นมาก (อ�างในนิตยา กนกมงคล, 2534) ชุมชนเมืองต�างมีความเจริญข้ึนมาอีกครั้ง แต�
ไม�ได�อยู� ณ ตําแหน�งเดิม เรียกกลุ�มเมืองใหม�นี้ว�า สุพรรณภูมิ พร�อมกับการเกิดรูปแบบศิลปะแบบอู�
ทองหรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต�น การค�นพบหลักฐานดังกล�าวนับว�ามีความสําคัญมาก เพราะเปน
การแสดงให�เห็นว�าชุมชนเมืองนครชัยศรีโบราณ (เมืองพระประโทณ) ท่ีสลายไปได�มาเกาะกลุ�มเริ่มต�น
สร�างสรรค,วัฒนธรรมต�อจากสมัยทวาราวดีอยู�ท่ีบริเวณลุ�มน้ําแห�งนี้ และบริเวณท่ีตั้งเมืองก็เปนชุมชนท่ี
มีมาก�อนสมัยกรุงศรีอยุธยา (น. ณ ปากน้ํา, 2517: 6)  

จนกระท่ังพุทธศตวรรษท่ี 19-24 ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนได�ขยายตัวไปทางทิศ
ตะวันออกติดริมแม�น้ํานครชัยศรีอย�างชัดเจน ในบริเวณปากคลองบางพระถึงปากคลองบางแก�ว 
ชุมชนมีการอยู�อาศัยมากข้ึน โดยปรากฏชื่อเมืองในสมัยพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2091-2111) โดย
ได�รับการสถาปนาเปน “เมืองนครไชยศรี” ในป\ พ.ศ.2104 มีฐานะเปนเมืองชั้นจัตวาในเขตการ
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ปกครองชั้นใน (กรมศิลปากร, 2507) ศูนย,กลางเมืองอยู�ท่ีบ�านปากน้ํา (บริเวณอําเภอนครชัยศรี
ป_จจุบัน) ซ่ึงอยู�ห�างจากเมืองพระประโทณ (สมัยทวาราวดี) ประมาณ 10 กิโลเมตร มีวัดกลางบางแก�ว
เปนวัดประจําเมือง รวมท้ังปรากฏหลักฐานร�องรายของศิลปะและสถาป_ตยกรรมสมัยอยุธยาท่ีวัดต�างๆ 
ได�แก� วัดศรีมหาโพธิ์ วัดห�วยพลู วัดตุtกตา และวัดบางพระ ยุคนี้เมืองมีความสําคัญในฐานะเปนแหล�ง
เสบียงและสินค�าเกษตรกรรม ได�แก� ข�าว ไม�ผล หมากพลู ฯลฯ ซ่ึงเมืองนครชัยศรีต�องทําหน�าท่ีส�งส�วย
ให�กับเมืองหลวง (กรุงศรีอยุธยา) และเพ่ือเตรียมกําลังพลไว�รับศึกกับพม�าในยามสงคราม (ชูสิริ จามร
มาน, 2525) การเติบโตของเมืองยังเปนผลมาจากการเดินทางเข�ามาของกลุ�มคนจีนเพ่ือค�าขายกับกรุง
ศรีอยุธยา แล�วลงหลักป_กฐานอยู�ท่ีเมืองนครชัยศรีซ่ึงอยู�ใกล�ริมฝ_aงทะเล นับว�าก�อให�เกิดการปะทะ
สังสรรค,ของกลุ�มคนจํานวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนค�าขายสินค�า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
มีบทบาทท่ีก�อให�เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ, 2551) ใน
จดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร, ได�แสดงให�เห็นว�า แม�น้ําท�าจีน (ในแผนท่ีเขียนว�า Taquin) เปนส�วนหนึ่ง
ของพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ําเจ�าพระยา ซ่ึงแยกมาทางด�านตะวันตก ดังภาพท่ี 21 (อ�างใน ทวัชชัย ต้ังศิริวา
นิช, 2549)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 22  พ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ําเจ�าพระยาในจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร, ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ (อ�าง
ใน ทวัชชัย ต้ังศิริวานิช, 2549)   

บรเิวณลุม่นํ าทา่จนี 

บรเิวณลุม่นํ าทา่จนี 
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1.3 ยุคก&อร&างสร4างตัวเป5นชุมชนเมืองริมน้ํา ก&อน พ.ศ. 2400 (อยู&อาศัยกันในไร&-นา-สวน
ริมน้ํา) 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร,ตอนต�น การต้ังถ่ินฐานของชุมชนบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีมีอยู�อย�างต�อ
เนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบด�วยกลุ�มคนท�องถ่ินด้ังเดิม กลุ�มคนท่ีอพยพมาต้ังแต�สมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย และกลุ�มคนจีนอพยพ จากหลักฐานพบว�า ชาวจีนอพยพเข�ามาต้ังถ่ินฐานบริเวณลุ�มน้ํา
นครชัยศรีมากท่ีสุดในช�วงนี้ ได�ทําให�เมืองมีความเจริญรุ�งเรือง โดยมีฐานะเปน “หัวเมืองชั้นตรี” แห�งกรุง
รัตนโกสินทร, ชุมชนท่ีเกิดข้ึนส�วนใหญ�อาศัยอยู�บริเวณริมแม�น้ําและหนาแน�นมากข้ึนกว�าในอดีต มีวัดอยู�
ริมน้ําเปนศูนย,กลางชุมชน บริเวณรอบนอกถัดออกไปเปนพ้ืนท่ีเรือกสวนไร�นาท่ีมีความอุดมสมบูรณ, 
สภาพการต้ังถ่ินฐานจึงมีลักษณะท่ีเปนการอยู�อาศัยกันในไร�-นา-สวนบริเวณริมแม�น้ํา ซ่ึงจะเกิดข้ึนก�อน 
ต�อมาเม่ือมีการขยายชุมชนจึงขยับเข�าไปตอนในหรือท่ีดอน ซ่ึงจะมีคนอยู�อาศัยค�อนข�างเบาบาง เดินทาง
โดยใช�เกวียนหรือเดินเท�าเข�ามาติดต�อกับหมู�บ�านริมน้ํา ซ่ึงมักมีตลาดเพ่ือมาแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขาย โดย
คนในท่ีดอนมักนําเอาข�าว เครื่องจักรสาน และโดยมากมักเปนของปwา เช�น เสาไม� ไม�ไผ� น้ําผึ้ง ถ�าน ฟyน 
หนังสัตว, เนื้อสัตว,ปwามาแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขาย จึงมีคําท่ีชาวลุ�มน้ําท�าจีนเรียกคนตามลักษณะการต้ังถ่ิน
ฐาน คือ คนแม�น้ํา คนในตลาด คนกลางทุ�ง และคนบ�านปwา (สุภาภรณ, จินดามณีโรจน,, 2539) สภาพ
เศรษฐกิจจึงเปนแบบพอยังชีพ แต�ละครอบครัวจะผลิตของใช�เท�าท่ีจําเปน การค�าอยู�ในขอบเขตแคบ เปน
การแลกของ การใช�เงินตราไม�แพร�หลาย การค�าต�างประเทศเปนการผูกขาดโดยรัฐ มีพระคลังสินค�าทํา
หน�าท่ีกํากับและผูกขาดการค�า เปนการค�าด�วยสินค�าออกเพียงไม�ก่ีชนิด  

จนกระท่ังต้ังแต�ปลายสมัยรัชกาลท่ี 2 – รัชกาลท่ี 4 พ้ืนท่ีโดยรวมกลายเปนแหล�งปลูกอ�อย
อย�างกว�างขวางเพ่ือส�งขายยังต�างประเทศ รวมท้ังเปนแหล�งต้ังโรงงานน้ําตาลทราย ซ่ึงถูกกําหนดให�เปน
สินค�าผูกขาดการเก็บภาษี ท้ังภาษีน้ําตาลทราย ภาษีฟyนและน้ําอ�อย ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการสร�างโรงงาน
น้ําตาลเพ่ิมข้ึน จนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ในช�วงป\ พ.ศ. 2391 มีโรงงานน้ําตาลทราย 20-30 โรงต้ังอยู�ริมแม�น้ํา 
เพ่ือง�ายต�อการลําเลียงอ�อยและน้ําตาลไปยังเมืองหลวง นอกจากนั้นผลผลิตท่ีสําคัญยังประกอบด�วยข�าว 
ไม�ผล หมาก พลู ฯลฯ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงเปนอาชีพหลักของคนท�องถ่ิน ส�วนชาวจีนท่ี
อพยพเข�ามาจะมีอาชีพรับจ�างใช�แรงงาน เช�น เปนกุลี รับจ�างตัดอ�อย ใช�แรงงานในโรงงานน้ําตาล ฯลฯ ซ่ึง
มีความสามารถและมีความชํานาญอยู�เดิม จึงเปนกลุ�มท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจอย�างกว�างขวางเรื่อยมา 
(นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ, 2546)  

หลังจากท่ีเมืองนครชัยศรีมีความเจริญรุ�งเรืองจากการผลิตอ�อยและน้ําตาล ในระยะต�อมา
นั้นการปลูกอ�อยและทําน้ําตาลเริ่มลดความนิยมลง เนื่องจากประเทศคู�ค�าสามารถผลิตได�เองและเพียงพอ
กับการบริโภค อุตสาหกรรมน้ําตาลจึงเริ่มตกตํ่า แต�ภายหลังจากจากการทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศ
อังกฤษ ในป\พ.ศ. 2398 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 4 จึงเปนผลให�ระบบเศรษฐกิจของไทยเข�าสู�ระบบทุนนิยม
เสรีและกลายเปนส�วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก การทําการเกษตรจึงทยอยปรับเปลี่ยนไปเปนการทํานา
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เพ่ิมข้ึน ซ่ึงประจวบเหมาะกับความต�องการข�าวจากต�างประเทศและนโยบายการค�าข�าว ข�าวได�กลายเปน
สินค�าส�งออกท่ีสําคัญ อย�างไรก็ตาม การปลูกอ�อยได�กลับมีความสําคัญเนื่องจากมีการต้ังโรงงานน้ําตาลข้ึน
อีกหลายโรง ท้ังในบริเวณเดิมริมแม�น้ําและในตําแหน�งใหม�ท่ีมีการบุกเบิกพ้ืนท่ีใหม� ส�วนหนึ่งเกิดจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจข�าวได�เกิดข้ึนอย�างกว�างในลุ�มน้ํานครชัยศรีท่ีมีการบุกเบิกพ้ืนท่ีปwารกร�างเพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีทํานาและพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ด�วยการขุดคลองเจดีย,บูชา1 เพ่ือขนส�งผลผลิตทางการเกษตร อันได�แก� 
ข�าวและน้ําตาล และเพ่ือให�การเดินทางติดต�อค�าขายทําได�คล�องตัวมากข้ึน (เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ, 
2551) อย�างไรก็ตาม การขุดคลองและการเป{ดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมเติมในยุคนี้ ยังไม�ทําให�บริเวณนี้มี
พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีไม�มากนัก เพียงแต�เปนผลทําให�เมืองนครชัยศรีเติบโตข้ึนเปนเมืองสําคัญ มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในระยะเวลาต�อมา 

1.4 ยุคไร&-นา-สวนโอบล4อมชุมชนเมืองริมน้ํา (ชุมชนเมืองรุ&งเรืองเฟ=>องฟูควบคู&การสัญจร
ทางน้ํา) พ.ศ. 2401-2500 

ชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรียุคนี้ มีความเด�นชัดของการเปนชุมชนริมน้ําและการต้ังถ่ิน
ฐานมีความหนาแน�นมากข้ึนกว�าช�วงก�อน การต้ังถ่ินฐานของชุมชนพบได�อย�างชัดเจนในบริเวณจุดเชื่อมต�อ
ระหว�างแม�น้ํานครชัยศรีและปากคลองสําคัญ โดยเปนชุมชนท่ีมีบ�านเรือนหนาแน�น มีวัดสําคัญ รวมท้ังมี
ย�านตลาดท่ีเกิดข้ึนบริเวณริมน้ํา และกลายเปนชุมทางคมนาคมทางน้ํา-ทางบก  ซ่ึงชาวบ�านนําผลผลิต
ทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันอย�างคึกคัก นอกจากนั้น ได�เกิดการต้ังถ่ินฐานกระจายสู�พ้ืนท่ีด�าน
ในมากข้ึนเปนหมู�บ�านต้ังอยู�เปนกลุ�มๆ นอกเหนือจากท่ีเรียงรายอยู�ตามริมฝ_aงแม�น้ํา เนื่องจากมีการบุกเบิก
จับจองท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจากเดิมท่ีเปนพ้ืนท่ีว�างเปล�าอยู�จํานวนมาก โดยเฉพาะเอ้ือให�เกิดการ
ทํานาข้ึนอย�างกว�างขวาง  เรือกสวนไร�นาจึงแผ�ขยายรายล�อมชุมชนมากข้ึน การขุดและซ�อมคลองข้ึน
จํานวนมาก ได�แก� คลองมหาสวัสด์ิ2 คลองทวีวัฒนา3 คลองนราภิรมย,4 คลองพระราชาภิมล5 รวมท้ังคลอง

                                                        

1
 คลองเจดีย,บูชา ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 (ช�วงป\ พ.ศ.2398) เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯกับดินแดนแถบแม�นํ้านครชัยศรี คลองเร่ิมจากตําบล

ท�านาไปถึงพระราชวังท่ีสร�างใหม�บริเวณองค,ประปฐมเจดีย, แล�วเล้ียวแยกไปส้ินสุดท่ีเขตวัดพระงาม เพื่อใช�ลําเลียงอ�อยจากแหล�งปลูก
อ�อยในแถบท่ีคลองผ�านมายังโรงงานนํ้าตาลริมแม�น้ํานครชัยศรีและเป{ดพื้นท่ีเพาะปลูก ทํานา (ป{ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2525: 67) 
2
 คลองมหาสวัสด์ิ ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 พ.ศ.2403 เพื่อเช่ือมฝ_aงตะวันตกของแม�นํ้าเจ�าพระยากับฝ_aงตะวันออกของแม�นํ้านครชัยศรี 

แล�วไปเช่ือมกับคลองเจดีย,บูชา เพื่อลําเลียงอ�อยและนํ้าตาลจากแถบแม�นํ้านครชัยศรีและคลองเจดีย,บูชามายังฝ_aงตะวันตกของแม�นํ้า
เจ�าพระยา และเพื่อเป{ดพื้นท่ีเพาะปลูก (ป{ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2525: 68) 
3
 คลองทวีวัฒนา ขุดแล�วเสร็จในป\ พ.ศ.2421 เพื่อแก�ป_ญหาความต้ืนเขินของคลองมหาสวัสด์ิและคลองภาษีเจริญ เน่ืองจากแม�นํ้า

เจ�าพระยาและแม�นํ้านครชัยศรีไหลเข�าคลองท้ังสองพร�อมกัน ทําให�เกิดการต้ืนเขินเพราะโคลนตมมาทับถม และเพื่อขยายพื้นท่ี
เพาะปลูก เปนคลองแรกท่ีราษฎรช�วยกันเสียค�าขุดคลองท้ังหมด รัฐบาลไม�ต�องออกค�าใช�จ�าย เพียงแต�ทําหน�าท่ีสํารวจว�าจะขุดคลอง
บริเวณไหน (ป{ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2525: 94) 
4
 คลองนราภิรมย, ขุดแล�วเสร็จในป\ พ.ศ.2423 ต�อเน่ืองกับคลองทวีวัฒนา ช�วยระบายนํ้าจากแม�นํ้านครชัยศรีให�ไหลลงสู�คลองมหา

สวัสด์ิและคลองทวีวัฒนาทําให�น้ําในคลองไหลแรงและลึกอยู�เสมอและเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก (ป{ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2525: 95) 
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ขุดอ่ืนๆ ตลอดลําน้ํานครชัยศรีร�วม 122 คลอง (ตลอดลําน้ําท�าจีนกว�า 200 คลอง) เพ่ือใช�ในการเดินทาง 
การแลกเปลี่ยนซ้ือขาย รวมท้ังใช�ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรมายังกรุงเทพฯ เอ้ือให�การเดินทาง
ติดต�อกันในพ้ืนท่ีห�างไกลทําได�สะดวกมากข้ึน จึงเกิดการขยายตัวเปนชุมชนเมืองริมน้ําอย�างชัดเจน ทําให�
เมืองได�รับบทบาทเปน “มณฑลนครชัยศรี”6  ตลอดลําน้ํามีชุมชนต้ังเรียงรายอยู�เปนระยะ ในบริเวณตัว
เมืองจะหนาแน�นกว�าบริเวณอ่ืนเนื่องจากมีศูนย,กลางการปกครองและเศรษฐกิจของท�องถ่ินดังท่ีกล�าว
ข�างต�น ลักษณะการต้ังถ่ินฐานในยุคนี้จึงมีความชัดเจนของการเกิดเปนชุมชนเมืองท่ีเฟyaองฟูอยู�ริมแม�น้ําลํา
คลองควบคู�การสัญจรทางน้ํา ท้ังตามริมคลอง ปากคลองและท่ีดอนตอนใน โดยมีไร�-นา-สวนโอบล�อม
ชุมชนเมืองเหล�านี้ 

ส�วนการคมนาคมทางบกท่ีสําคัญจะเปนทางเกวียน ใช�ลําเลียงข�าวและผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงเปนสินค�าเปนหลัก แต�ไม�สามารถบรรทุกได�ปริมาณมากเท�าการใช�เรือ และใช�ได�เพียงในหน�าแล�งหรือ
พ้ืนท่ีท่ีไม�มีน้ําท�วมถึง การเดินทางและขนส�งสินค�าทางเกวียนจึงยังมีข�อจํากัด ผู�คนจึงต�องพ่ึงพาการสัญจร
ทางน้ํามากกว�า นอกจากนั้น ในยุคนี้ได�มีการพัฒนาเส�นทางรถไฟข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ช�วงป\ พ.ศ. 2446 
โดยมีเส�นทางรถไฟผ�านมณฑลนครชัยศรี คือ สายบางกอกน�อย (ธนบุรี) - เพชรบุรี ซ่ึงมีสถานีบ�านท�า
แฉลบ สถานีบ�านเขมร (นครชัยศรี) สถานีง้ิวราย สถานีคลองมหาสวัสด์ิ สถานีวัดสุวรรณาราม และสถานี
ศาลายา (ข�อมูลจากแผนท่ีโบราณ ป\พ.ศ. 2455-2460, กรมแผนท่ีทหาร) นับเปนเส�นทางสําคัญท่ีในระยะ
ต�อมาผู�คนได�ใช�เดินทาง ติดต�อค�าขายและขนส�งสินค�ากับชุมชนใกล�เคียงและกรุงเทพฯ ซ่ึงทําให�ในช�วงป\ 
พ.ศ. 2485 จึงเกิดเรือเมล,เพ่ือรับส�งผู�โดยสารและสินค�าล�องตามลําน้ําท�าจีนจากจังหวัดสุพรรณบุรี ผ�าน
นครปฐมไปยังสมุทรสาคร โดยมีท่ีทําการอยู�ท่ีท�าเรือง้ิวราย ผู�คนในลุ�มน้ําจะเดินทางโดยสารเรือเมล,มาข้ึน
รถไฟท่ีสถานีง้ิวราย (เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ, 2551) ทําให�จุดนี้เกิดเปนชุมทางน้ํา-ชุมทางบกท่ีสําคัญ
และเกิดเปนตลาดข้ึน เช�นเดียวกับจุดท่ีเรือเมล,แวะจอดรับ-ส�งสินค�าและผู�โดยสารตามลําน้ํา 

เม่ือการค�าภายในเริ่มขยายตัวมากข้ึน ชุมชนบางแห�งเริ่มขยายตัวเปนตลาด บางแห�งพัฒนา
เปนเมือง ในจุดท่ีเปนท�าเรือหรือชุมทางน้ํา-ชุมทางบก กลายเปนย�านการค�าท่ีมีคนจีนกระจุกตัวอยู� ตลาด
ท่ีปรากฏชื่ออยู�ในแผนท่ีโบราณ (ซ่ึงทําการสํารวจช�วงป\พ.ศ. 2455-2460, กรมแผนท่ีทหาร) ในลุ�มน้ํานคร
ชัยศรีมีจํานวน 11 แห�ง ได�แก� ตลาดบางหลวง ตลาดสามขา ตลาดบางไทรปwา ตลาดคุณพระทวี ตลาดบาง
เลน ตลาดบางภาษี ตลาดใหม�บางปลา ตลาดบางนกกระทุง ตลาดลําพระยา ตลาดห�วยพลูและตลาดท�านา  
 
 

                                                                                                                                                               

5
 คลองพระราชาภิมล ขุดแล�วเสร็จในป\ พ.ศ.2442 ขุดต้ังแต�ทุ�งบางบัวทอง ไปออกบ�านบางปลา บางภาษี แขวงเมืองนครชัยศรี เพื่อเป{ด

พื้นท่ีปลูกข�าวและเปนเส�นทางคมนาคม (ป{ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2525: 103) 
6
 “มณฑลนครชัยศรี” ประกอบด�วยเมืองนครชัยศรี เมืองสมุทรสาครและเมืองสุพรรณบุรี มีแม�น้ําท�าจีนไหลผ�านติดต�อกันได�สะดวก 
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ภาพท่ี 23  บริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคไร�-นา-สวนโอบล�อมชุมชนเมืองริมน้ํา พ.ศ. 
2401-2500 (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557)  
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เรียกกันว�า “ตลาดริมน้ํา” (ดังภาพท่ี 23) เนื่องจากมีตําแหน�งอยู�บริเวณริมน้ําท่ีเปนศูนย,รวมกิจกรรม
การค�าและจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจรทางน้ําและบก แล�วพัฒนาข้ึนเปนตลาดอยู�บนฝ_aงริมแม�น้ํา มีเรือนแถว
หลายห�องยาวขนาบหรือต้ังฉากกับแม�น้ํา จําหน�ายสินค�าสําหรับอุปโภคบริโภค เช�น ยา อาหาร เสื้อผ�า 
เครื่องมือเกษตร รวมท้ังในตลาดหรือใกล�ๆ ตลาดจะมีโรงบ�อน โรงหวย โรงฝ{aน ตีไก� กัดปลา รวมท้ังมีโรงเจ
หรือศาลเจ�าและวัดต้ังอยู�  (อรศิริ ปาณินท,และสมคิด จิระทัศนกุล, 2544) ในเวลาต�อมาได�กลายเปน
จุดเริ่มต�นสําคัญท่ีทําให�เกิดเปน“ชุมชนเมือง” ท่ีเจริญข้ึนหลายแห�งในบริเวณลุ�มน้ําแห�งนี้  

ในระยะนี้ การปลูกอ�อยเริ่มลดความนิยมลง เนื่องจากข�อจํากัดด�านกลุ�มนายทุนท่ีเปนกลุ�ม
คนจีน กลุ�มคนจากตะวันตกและกลุ�มข�าราชการ จึงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจน�อยกว�าข�าว ประกอบกับ
ป_ญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีผู�คนส�วนใหญ�มุ�งขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกข�าวมากกว�า ทําให�ปริมาณผลผลิตอ�อย
ไม�แน�นอนและต�นทุนสูงจากการจัดเก็บภาษีซํ้าซ�อน ระบบการผลิตอ�อยและน้ําตาลจึงเฟyaองฟูอยู�เพียงกลาง
สมัยรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ. 2418 และความนิยมไปช�วงปลายรัชสมัย นอกจากนั้นการยกเลิกระบบไพร�และ
การเลิกทาส ในช�วง พ.ศ.2448 ผู�คนจึงมีอิสระมากข้ึนในการกลับไปใช�แรงงานในครอบครัว ทํามีการขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมากข้ึนอย�างชัดเจน ในป\พ.ศ. 2446 – 2450 มีท่ีนาเพ่ิมข้ึนกว�าแสนไร� (มณฑล คงแถวทอง, 
2527) ทําให�ตลอดลุ�มน้ํานครชัยศรีและบริเวณแยกปากคลองท่ีเปนชุมทางผ�านไปมากลายเปนท่ีรับซ้ือข�าว 
รวมท้ังเกิดโรงสีขนาดใหญ�-เล็กเรียงรายอยู� ท่ัวไปริมแม�น้ํา โดยมีนายทุนกลุ�มคนจีนเปนเจ�าของและ
จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงมีนายทุนในท�องถ่ินต้ังโรงสีข้ึน แต�กลุ�มคนจีนก็ยังมีบทบาทมากในหลายด�าน
ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมือง (พลกูล อังกินันท,, 2514) โดยเฉพาะด�านแรงงาน ซ่ึงมีความ
ต�องการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือก�อสร�างทางรถไฟ ขุดคลอง และเปนแรงงานในโรงงาน เช�น โรงสีข�าว นอกจากนั้น 
คนจีนยังเปนพ�อค�าคนกลางและเปนเจ�าภาษีนายอากรอีกด�วย จากการศึกษาของสุภาภรณ, จินดามณีโรจน, 
(2539) ได�ทําการสํารวจร�องรอยเก่ียวกับโรงงานน้ําตาล พบว�า ในบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีมีโรงงานน้ําตาล
อยู� 3 แห�ง คือ ในเขตตําบลท�าข�าม (จํานวน 2 โรง) และท่ีตําบลดอนหวาย (จํานวน 1 โรง) อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงชี้ให�เห็นว�า บริเวณนี้เคยเปนแหล�งปลูกอ�อยท่ีสําคัญและเปนแหล�งชุมชนอีกด�วย 

ในช�วงป\ พ.ศ.2444 มณฑลนครชัยศรีเติบโตข้ึนเปนชุมชนเมืองอย�างเห็นได�ชัด บริเวณริม
แม�น้ํานครชัยศรีเกิดความคับแคบไม�สามารถขยายตัวเมืองออกไปได� รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดฯ ให�ย�ายท่ีทําการ
มณฑลนครชัยศรีจากตัวเมืองเดิมริมแม�น้ํามายังตําบลพระปฐมเจดีย, และในป\ พ.ศ.2456 รัชกาลท่ี 6 ได�
ทรงโปรดเกล�าฯ ให�เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเปนชื่อใหม�ว�า เมืองนครปฐม และเรียกท่ีต้ังเมืองเก�าท่ีอยู�ริม
แม�น้ําว�า  “อําเภอนครไชยศรี” ในช�วงป\ พ.ศ.2453-2468 บริเวณเมืองนครไชยศรี ได�กลายเปนเส�นทางท่ี
พระมหากษัตริย,ทรงโปรดใช�เดินทางไปยังเมืองนครปฐมเพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจ ทําให�ท้ังเมืองนคร
ไชยศรีและนครปฐมมีความเจริญรุ�งเรืองสูงสุด ด�วยการเดินทางโดยเรือและรถไฟ ภายหลังป\ พ.ศ.2460 
ตลอดสองข�างริมฝ_aงแม�น้ํามีบ�านเรือนต้ังอยู�เต็มทุกระยะไม�เว�นแม�แต�พ้ืนท่ีท่ีอยู�ถัดเข�าไป จนราวป\ พ.ศ.
2476 สภาพปwาในแถบลุ�มน้ํานครชัยศรีกลายเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีราคา รวมท้ัง เกิดตลาดริมน้ําข้ึน
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เพ่ิมเติม เช�น ตลาดรางกระทุ�ม ตลาดง้ิวราย ตลาดดอนหวายและตลาดสามพราน7 เนื่องจากปรากฏเปน
ตลาดโบราณอยู�ในป_จจุบัน  

ความชัดเจนในการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรของผู�คนบริเวณลุ�มน้ําแห�งนี้มีชัดเจนข้ึนในช�วง 
ป\ พ.ศ.2480 เม่ือผู�คนเริ่มมีการทําสวนเพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากการทํานาท่ีกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร,และระบบนิเวศน,ของพ้ืนท่ีท้ัง 3 อําเภอ ท้ังบางเลน นครชัยศรีและสามพรานมี
ความแตกต�างกัน ดังท่ี เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ (2551) ได�ทําการศึกษาไว�และจากข�อมูลท่ีปรากฏใน
แผนท่ีโบราณ (จากกรมแผนท่ีทหาร) ได�แสดงให�เห็นว�า พ้ืนท่ีแถบบางเลนมีการทํานาเปนหลักในบริเวณ
กว�าง  ในพ้ืนท่ีแถบนครชัยศรีเปนพ้ืนท่ีท่ีทําแบบผสม คือ มีการทํานาและทําสวนอ่ืน ได�แก� มะพร�าว ไผ� 
ส�วนบริเวณแถบสามพรานมีลักษณะเปนดินตะกอนน้ํากร�อยท่ีอุดมสมบูรณ,และเปนระบบสองน้ํา (น้ําจืด
และน้ํากร�อย) จึงสามารถปลูกไม�ยืนต�นได�ดี โดยเปนลักษณะสวนผสมท่ีปลูกพืชหลายอย�างคละกันไป 
ได�แก� มะพร�าว หมาก อ�อย และกล�วย มีลักษณะเปนสวนยกร�อง8 มีขนัดสวนท่ีเปนคันดินล�อมรอบแปลง
ปลูก มีคลองซอยชักน้ําเข�าสวนเรียกว�า ลําประโดงหรือลํากระโดง โดยชาวสวนจะยึดถือปรากฏการณ,น้ํา
ข้ึน-น้ําลงช�วยในการหมุนเวียนน้ําให�มีการถ�ายเทอยู�เสมอ นอกจากนั้น ในเขตสามพรานยังมีท่ีดินท่ีอยู�สอง
ฝ_aงริมแม�น้ําท่ีเปนฝ_aงคุ�งฝ_aงแหลม ท่ีมีความแตกต�างของความอุดมสมบูรณ, โดยส�วนท่ีเปนฝ_aงแหลมคือ
บริเวณท่ีเปนแม�น้ําอ�อมหรือแม�น้ําโค�งจะเปนดินตะกอนท่ีปลูกพืชได�ผลดี (แถบบางเตย) ส�วนฝ_aงคุ�งจะเปน
ท่ีดอนสภาพดินจะไม�อุดมสมบูรณ,เท�าฝ_aงแหลม (แถบบางระทึก) ดังภาพท่ี 24 

ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีในยุคนี้ จึงเปนการปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีจากท่ีโล�งหรือปwารกร�างให�เปน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกว�างใหญ� มีการขุดลอกคลองข้ึนเพ่ือเชื่อมแม�น้ํา และขุดคลองย�อยขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
รวมท้ังขุดคลองซอยเพ่ือชักน้ําเข�าสู�เรือกสวน เกิดเปนโครงข�ายแม�น้ําคูคลองท่ีเชื่อมโยงกันอย�างท่ัวถึง เพ่ือ
ใช�สัญจรและขนส�งผลผลิต ร�วมกับทางเกวียน มีการต้ังถ่ินฐานอยู�ริมน้ําและบริเวณท่ีดอนในบริเวณถัดไป
ด�านในมากข้ึน อย�างไรก็ตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยังคงครอบคลุมบริเวณกว�าง แม�ชุมชนเมืองเติบโตข้ึนเปน
แหล�งแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจภายในท�องถ่ินและระหว�างท�องถ่ิน โดยเฉพาะบริเวณริมน้ําท่ีเปนปากคลอง
สําคัญ นับเปนยุคสมัยท่ีมีความรุ�งเรืองสูงสุดของสังคมเกษตรกรรม ภายใต�ระบบเศรษฐกิจภายในท่ีเกิด
จากการพ่ึงพาตนเองของชาวบ�าน ซ่ึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างภายในมากนัก เนื่องจาก ภาครัฐ
ไม�ได�ยุ�งเก่ียวกับการปกครองภายใน เพียงแต�เปนการจัดหาป_จจัยพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การศึกษา การ
สาธารณสุข เปนต�น ซ่ึงเปนผลให�ภายในกลุ�มชนต�างๆ มีเอกภาพและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  

                                                        

7
 ตลาดสามพรานคาดว�าน�าจะเกิดขึ้นในช�วงป\ พ.ศ. 2487 เน่ืองจากตลาดมีงานฉลองครบรอบ 87 ป\ เม่ือป\ 2545 (เสาวภา พรสิริพงษ,

และคณะ, 2551) 
8
 การทําสวนยกร�องเปนภูมิป_ญญาของคนจีนท่ีอพยพเข�ามาอาศัยอยู�ในประเทศไทย การทําสวนลักษณะน้ีจึงมีอยู�ในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ธนบุรีและนนทบุรี (เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ, 2551) 
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ภาพท่ี 24  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคไร�-นา-สวนโอบล�อม
ชุมชนเมืองริมน้ํา พ.ศ. 2401-2500 (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557)  
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ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (หลังป\ พ.ศ. 2484) เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ชาวบ�านต�อง
เผชิญกับป_ญหาข�าวยากหมากแพงและความยากจน ประกอบกับป\ 2485 จะมีน้ําท�วมพืชผลเสียหายอย�าง
มาก ส�งผลให�เกิดการปล�นสะดมท่ีทําให�ชาวบ�านตกอยู�ในภาวะเดือดร�อนอยู�นับสิบป\ จนกระท่ังจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต, ทํารัฐประหารในป\ พ.ศ.2501 และเปนนายกรัฐมนตรีจึงมีการปราบปรามอย�างเด็ดขาด 
เหตุการณ,จึงสงบลง (สุภาภรณ, จินดามณีโรจน,, 2539) รวมท้ังมีการพัฒนาประเทศให�เกิดความ
เจริญก�าวหน�า ซ่ึงส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในลุ�มน้ําอย�างมาก จึงนับเปนจุดสิ้นสุด
ยุคไร�-นา-สวนโอบล�อมชุมชนเมืองริมน้ํา 

1.5 ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกลํ้าไร&-นา-สวน (ชุมชนเมืองเติบโตพร4อมสร4างถนนและถม
คลอง) พ.ศ. 2501-2535 

นับต้ังแต�ช�วงป\ พ.ศ.2500 เปนต�นมา ประเทศไทยได�เข�าสู�ยุคพัฒนาโดยมีการจัดต้ังสภา
พัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติและได�จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ี 1 โดยประกาศใช�ครั้งแรกในป\
พ.ศ. 2504-2509 โดยใช�เปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจได�กระจายไปยังสาขาการพัฒนาต�างๆ ซ่ึงส�งผลกระทบต�อลุ�มน้ํานครชัย
ศรี โดยในเบื้องต�นจากการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําด�วยการปรับปรุงโครงข�ายถนน การ
พัฒนาระบบชลประทาน การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ได�เริ่มส�งผลให�ชุมชนเมืองริมน้ําเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงถนนเพชรเกษม ในป\ พ.ศ.2505 ให�สามารถเดินทางจากนครปฐมไปยัง
กรุงเทพฯได�ตลอดเส�นทาง ซ่ึงจากเดิมเปนการเดินทางโดยรถไฟและเรือ จากนั้นในป\พ.ศ. 2518 จาก
นโยบายเงินผันและโครงการสร�างงานในชนบท (กสช.) ในป\ 2523 ของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท, 
ได�ทําให�เกิดโครงข�ายถนนกระจายสู�พ้ืนท่ีชนบทและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเปนถนนลูกตามแนวทางเกวียน
เดิมและเป{ดพ้ืนท่ีใหม� ต�อมาในป\พ.ศ.2527 มีการก�อสร�างถนนบรมราชชนนี (ป{aนเกล�า-นครชัยศรี) ไป
บรรจบกับถนนเพชรเกษม รวมท้ังการตัดถนนพุทธมณฑลสาย 4,5,6,7 เชื่อมกับถนนบรมราชชนนี รวมถึง
การขยายถนนเส�นนี้ในป\ พ.ศ.2531 ให�เปนถนนหกช�องจราจร ตลอดจนการขยายถนนสายต�างๆ ในพ้ืนท่ี 
เช�น ถนนศาลายา-บางภาษี ถนนศาลายา-นครชัยศรี ถนนศาลายา-บางใหญ� ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ถนน
ห�วยพลู-วัดมะเกลือ-พุทธมณฑล ถนนนครชัยศรี-พุทธมณฑล ถนนเลียบแม�น้ําท�าจีนผ�านตําบลหอมเกร็ด 
ตําบลทรงคะนอง ตําบลบางระทึก ตําบลบางเตย ตําบลไร�ขิงและตําบลท�าตลาด ทําให�การพัฒนา
ถนนลาดยางและสร�างสะพานข�ามแม�น้ําเข�าสู�พ้ืนท่ีชุมชนริมน้ําและเรือกสวนไร�นาเกือบทุกแห�ง (เสาวภา 
พรสิริพงษ,และคณะ, 2551) 

จากแผนท่ีในช�วงป\ 2530 แสดงให�เห็นว�า ในพ้ืนท่ีประกอบด�วยท้ังโครงข�ายแม�น้ําลําคลอง
และโครงข�ายถนน บางส�วนได�ตัดข�ามผ�านแม�น้ําเพ่ือลดระยะในการเดินทางลง รวมท้ังกลายเปนถนนสาย
หลักท่ีสําคัญ นอกจากนั้น ยังมีถนนสายรองท่ีแยกมาเพ่ือเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีใกล�เคียง และมีถนนสายย�อย
ท่ีตัดขนานไปกับแนวแม�น้ําลําคลอง ในบริเวณท่ีเปนตลาดริมน้ํามีถนนเข�าถึงในทุกๆ ตลาด เชื่อมโยงแต�ละ 
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ภาพท่ี 25  บริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน พ.ศ. 
2501-2535 (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557)  
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ตลาดให�ไปมาหาสู�กันด�วยถนน อีกท้ังยังเชื่อมต�อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะจังหวัดใกล�เคียง ท้ังสุพรรณบุรี 
ปทุมธานี และนนทบุรี ซ่ึงชี้ให�เห็นว�า การเดินทางในยุคนี้สามารถใช�เดินทางได�ท้ัง 2 ระบบตามความ
สะดวก โดยเฉพาะคนในชุมชนเองท่ีจะใช�เส�นทางน้ํา ส�วนการเกิดข้ึนเปนชุมชนเมืองท่ีหนาแน�นบริเวณใน
เขตลุ�มน้ําท้ัง 3 อําเภอยังไม�ปรากฏ แต�พบว�า บริเวณใกล�เคียง คือ ตัวเมืองนครปฐมซ่ึงเชื่อมต�อกับเขต
อําเภอนครนครชัยศรี และพ้ืนท่ีฝ_aงธนของกรุงเทพฯ ซ่ึงมีตําแหน�งท่ีเชื่อมต�อกับอําเภอสามพราน มี
แนวโน�มท่ีความเปนเมืองจะขยายตัวมายังพ้ืนท่ีเหล�านี้ก�อนบริเวณอ่ืนๆ ตามแนวถนนเพชรเกษมและถนน
บรมราชชนนี  

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเห็นได�ชัดเจน คือ การอยู�อาศัยท่ีเริ่มหันหลังให�กับแม�น้ําลํา
คลอง บ�านเรือนท่ีเคยหันหน�าบ�านออกสู�แม�น้ํา ได�ปรับเปลี่ยนให�มีทางเข�าจากถนน ส�วนด�านท่ีติดแม�น้ํา
กลายเปนหลังบ�าน บ�านเรือนท่ีสร�างข้ึนใหม�จะเกาะตัวอยู�ริมถนนและหันหน�าบ�านออกสู�ถนนเท�านั้น 
ตลอดจน การเดินทางและขนส�งสินค�า ได�เกิดความสะดวกมากข้ึนด�วยโครงข�ายถนนท่ีมีอย�างท่ัวถึง ทําให�
ระบบการค�าริมน้ําและขนส�งทางน้ําค�อยๆ ยุติบทบาทลง เกิดการยกเลิกของเรือเมล,ขนส�งผู�โดยสารและ
สินค�าทางน้ํา ตลาดริมน้ําในเวลานี้เริ่มซบเซาลง บรรยากาศการค�าขายในตลาดเงียบเหงาลงกว�ายุค
ก�อน  ร�านค�าหลายเจ�าทยอยป{ดตัวเอง บางร�านใช�เปนเพียงท่ีอยู�อาศัย บางร�านแยกย�ายไปอยู�ท่ีอ่ืน รวมท้ัง
ย�ายออกไปอยู�ริมถนนด�านนอกท่ีตัดเข�ามาใกล�ๆ ตลาดเก�า ซ่ึงนิยมสร�างเปนอาคารพาณิชย,เกาะตัวอยู�ริม
ถนนสองฝ_aง แต�ยังไม�หนาแน�นมากนัก  

จากข�อมูลท่ีปรากฏในภาพท่ี 26 ได�แสดงให�เห็นว�า พ้ืนท่ีแถบบางเลนยังคงมีการทํานาเปน
หลักในบริเวณกว�างครอบคลุมเกือบท้ังพ้ืนท่ีอําเภอ แม�ในบริเวณตอนล�างท่ีต�อเนื่องกับอําเภอนครชัยศรี 
ใกล�ๆ กับลุ�มน้ําจะมีการทําไร�ทําสวน แต�ก็มีการทํานากระจายอยู�ด�วย สังเกตได�ว�า ท่ีดินส�วนใหญ�ยังเปน
แปลงขนาดใหญ� มีถนนตัดเข�าสู�พ้ืนท่ีนาไม�มากนัก ในพ้ืนท่ีแถบนครชัยศรียังคงทําเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน ท้ังทํานา ทําไร�และทําสวนกระจายอยู�ท่ัวไปในเขตอําเภอ แต�ตามแนวลําน้ํานครชัยศรีจะทํา
สวนทําไร�เปนส�วนใหญ� และพบว�ามีโครงข�ายถนนเกิดข้ึนมากกว�าอําเภออ่ืนๆ ถนนส�วนใหญ�จะเปนถนน
สายหลักและสายรองเชื่อมโยงกันเปนโครงข�าย บางส�วนท่ีตัดเข�าสู�พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนถนนปลายตัน 
ส�วนบริเวณแถบสามพราน พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปนการทําสวน มีการทํานาอยู�น�อยมาก ลักษณะพ้ืนท่ีพบว�าเปน
ขนัดสวนท่ีมีแนวร�องน้ําคลองซอยอยู�จํานวนมาก ถนนส�วนใหญ�มีลักษณะคดเค้ียวไปตามสภาพพ้ืนท่ีและ
แนวลําน้ํา โดยเฉพาะบริเวณช�วงท่ีถนนเพชรเกษมตัดผ�านโครงข�ายถนนจะถ่ีมาก เปนถนนย�อยท่ีแยกมา
จากถนนเพชรเกษม มีลักษณะคล�ายก�างปลา บางส�วนจึงเปนถนนปลายตัน อย�างไรก็ตาม พ้ืนท่ีของท้ัง 3 
อําเภอยังไม�มีบริเวณใดท่ีกลายเปนเมือง แต�ยังคงปรากฏว�าเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยู�ท้ังหมด ซ่ึงแสดงให�
เห็นว�า พ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีในช�วงเวลานี้ ยังคงมีลักษณะเปนดินตะกอนน้ํากร�อยท่ีอุดมสมบูรณ,
สามารถปลูกพืชได�ดี 
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ภาพท่ี 26  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ํา
ไร�-นา-สวน พ.ศ. 2501-2535 (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557)  
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ความเปลี่ยนแปลงท่ีส�งผลกระทบต�อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในยุคนี้ท่ีสําคัญอีกประการ คือ จาก
อดีตท่ีโรงงานจะต้ังอยู�บริเวณริมแม�น้ํา ในยุคนี้เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนท้ังสองฝ_aงถนนเพชรเกษม 
ก�อนป\ 2534 ในช�วงท่ีเศรษฐกิจขยายตัวสูงในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัน เปนนายกรัฐมนตรี เกิดการ
กว�านซ้ือท่ีดินของนายทุนข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีริมน้ําและริมถนน ซ่ึงทําให�เกิดการซ้ือขายท่ีดินท่ีเคยจับจอง
เพ่ือทําการเกษตร รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดินเกิดข้ึน พบมากท่ีสุด ในอําเภอนครชัยศรี 
(โดยเฉพาะริมถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี และบริเวณท่ีถนนท้ังสองสายมาบรรจบกัน) และ
อําเภอสามพราน (ริมถนนเพชรเกษม) จากช�วงป\ 2510 มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอสามพราน 
จํานวน 14 โรง ในเขตอําเภอนครชัยศรี 1 โรง และอําเภอบางเลน 2 โรง (กรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2545) จากนั้น จํานวนโรงงานได�เพ่ิมข้ึนตามลําดับ ในป\ 2535 มีโรงงานเกิดข้ึนถึงกว�า 600 
โรงงาน ซ่ึงล�วนเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ� และในเขตอําเภอสามพรานยังคงมีมากท่ีสุด ส�งผลให�
ผู�คนท่ีอาศัยอยู�ริมน้ําและผู�คนในพ้ืนท่ีท่ีประกอบอาชีพทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว,ได�รับผลกระทบจาก
มลพิษจากโรงงานเหล�านี้ (เสาวภา พรสิริพงษ,และคณะ, 2551) 

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ� ท้ังเข่ือน ประตูน้ําและคลองส�งน้ํา ทํา
ให�การสัญจรทางน้ําไม�สะดวกเช�นในยุคก�อน โครงการชลประทานเจ�าพระยา (เกิดข้ึนช�วงป\ พ.ศ.2493-
2512) ซ่ึงเปนระบบควบคุมน้ําสําหรับการเกษตรในพ้ืนท่ีราบลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยา จากท่ีผ�านมาได�ช�วยเพ่ิม
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท�าจีนถึงร�อยละ 45-50 จากนั้นใน ป\ พ.ศ.2506-2542 ได�เกิดโครงการพัฒนา
ลุ�มน้ําแม�กลองใหญ� ท่ีช�วยควบคุมปริมาณน้ําเพ่ือทําการเกษตร เพ่ือแก�ป_ญหาภัยแล�งและแก�ป_ญหาน้ําเค็ม 
แต�ได�ทําให�ระบบการข้ึนลงของน้ําไม�เปนไปตามธรรมชาติเช�นในอดีต ไม�สามารถควบคุมน้ําเข�าสู�ร�องสวนไร�
นาได�อีก ระบบนิเวศท่ีช�วยให�พืชผลงอกงามและมีรสชาติดีเริ่มเปลี่ยนไป รวมท้ังน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีปล�อยลงสู�ลําน้ํานครชัยศรี คูคลองสาขาก็เกิดข้ึนและทวีความรุนแรงสู�ชุมชนท่ีอาศัยอยู�
ริมน้ําและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม นอกจากนั้น ชาวสวนเริ่มหันไปปลูกพืชเชิงเด่ียว ร�วมกับการใช�สารเคมี 
ปุ~ยเคมีในการปลูกพืช ซ่ึงนับเปนสิ่งใหม�ท่ีเข�ามาสู�สังคมลุ�มน้ํานครชัยศรีในช�วงเวลานี้ ส�วนหนึ่งเกิดจากการ
สนับสนุนของภาครัฐท่ีได�นําความรู�ทางการเกษตรเข�ามาถ�ายทอดให�เกษตรกรเพ่ือช�วยเพ่ิมผลผลิต สามารถ
ตอบสนองความต�องการของท�องตลาดได�ทันเวลา โดยเฉพาะการเข�ามาของรถเก่ียวข�าวในป\ 2530 ได�ทํา
ให�วิถีการดําเนินชีวิตของชาวนาเปลี่ยนไป คือ การใช�แรงงานท่ีไม�ต�องพ่ึงพาคนจํานวนมาก การทํานา
ได�มากข้ึนต�อป\ แต�กลับมีต�นทุนท่ีสูงข้ึนซ่ึงบางครั้งเปนการกู�ยืมท่ีก�อให�เกิดหนี้สิน เปนต�น 

สังคมเกษตรกรรมแห�งลุ�มน้ํานครชัยศรีในยุคนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปจากยุคท่ีผ�านมา เนื่องจาก
ความเจริญท่ีถาโถมเข�ามา ซ่ึงไม�เพียงเกิดข้ึนในลุ�มน้ําแห�งนี้เท�านั้น แต�ได�เกิดข้ึนอย�างแพร�หลายท่ัว
ประเทศ จนกล�าวได�ว�า พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีในช�วงเวลานี้เปนยุคท่ีชุมชนเมืองเติบโตพร�อมสร�างถนนและถม
คลอง โดยไร�นาสวนริมน้ําเริ่มถูกแทนท่ีด�วยท่ีอยู�อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและถนนหนทาง แต�การ
เปลี่ยนแปลงในช�วงหลังจากนี้ ได�เกิดเปนชุมชนเมืองหนาแน�นอย�างชัดเจนดังท่ีจะกล�าวถึงต�อไป 
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1.6 ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร4ทิศทาง (ชุมชนเมืองขยายตัวตามแนวถนน) พ.ศ. 
2535-2557 (ปBจจุบัน) 

ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในช�วงเวลาก�อนหน�านี้ได�ดําเนินมาอย�างต�อเนื่องจนถึงป_จจุบัน ซ่ึง
พ้ืนท่ีในจังหวัดนครปฐมบริเวณท่ีมีแนวโน�มการกระจายตัวของประชากรสูงจะเปนบริเวณท่ีต�อเนื่องกับเขต
กรุงเทพฯ ด�านทิศตะวันตก (เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และเขตบางแค) ตามแนวถนนบรมราชชนนีและ
ถนนเพชรเกษม โดยเฉพาะอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน โดยพบว�ามีการใช�ประโยชน,ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู�อาศัยและพาณิชยกรรม (บ�านจัดสรรและห�างสรรพสินค�า) ทดแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงคาด
ว�าเกิดจากผู�ท่ีทํางานอยู�ในกรุงเทพฯ ท่ีต�องการท่ีพักอาศัย (รัฐพล อ�นแฉ�ง, มปพ) ซ่ึงก�อให�เกิดความ
เปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงสังคมเศรษฐกิจอย�างมาก ยุคนี้ผู�คนนิยมสร�างบ�านเรือน อาคารร�านค�า
ต�างๆ ท่ีหันหน�าบ�านออกสู�ถนนท้ังหมด ชุมชนเมืองริมน้ําได�เข�าสู�กระบวนการเปนเมืองเต็มรูปแบบ โดยมี
ถนนตัดเข�าสู�พ้ืนท่ีด�านในและถนนเลียบริมแม�น้ํา มีหมู�บ�านจัดสรรเกิดข้ึนจํานวนมาก บริเวณรอบตลาด
ริมน้ําท่ีถนนเข�าถึงได�เติบโตข้ึนเปนชุมชนเมืองหนาแน�น โดยตลาดสามพรานได�เติบโตข้ึนเปนเขตเทศบาล
เมือง ส�วนบริเวณตลาดบางหลวง บางเลน รางกระทุ�ม ลําพญา ห�วยพลู นครชัยศรี และดอนหวาย (บาง
ระทึก) เติบโตข้ึนเปนเขตเทศบาลตําบล (กรมการปกครอง, 2557)  

จากแผนท่ีช�วงป\ 2543 (ภาพท่ี 27)  ชี้ให�เห็นว�า บริเวณใกล�ๆ กับตําแหน�งท่ีเคยเปนตลาด
ริมน้ําในยุคก�อน ได�ขยายตัวข้ึนเปนชุมชนเมืองอย�างชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณ 3 ตลาด ได�แก� ตลาดบาง
เลน ตลาดท�านา และตลาดสามพราน เปนผลมาจากโครงข�ายการสัญจรทางน้ําเดิม ประกอบกับการ
เกิดข้ึนของถนนสายหลักสําคัญและสายย�อยท่ีตัดเข�าสู�พ้ืนท่ีทําให�เข�าถึงได�สะดวกกว�าบริเวณอ่ืน โดย
บริเวณตลาดบางเลนมีทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข 346 ท่ีสามารถเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปยังจังหวัด
สุพรรณบุรีได� ตลาดท�านามีถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี และตลาดสามพรานมีถนนเพชรเกษม 
จึงช�วยให�ผู�คนสามารถเลือกเดินทางได�ท้ังเส�นทางน้ําและเส�นทางบก แต�เส�นทางบกได�ทําให�การเดินทาง
สะดวกรวดเร็วกว�าทางน้ําอยู�มาก ประกอบการความเจริญหลายๆ ด�าน จึงทําให� 3 บริเวณนี้ก�อตัวข้ึนเปน
ชุมชนเมืองเร็วกว�าบริเวณอ่ืนๆ ในลุ�มน้ํา 

นอกจากนั้น จากการลงพ้ืนท่ีในช�วงเดือนพฤษภาคม 2557 เพ่ือสํารวจบริเวณท่ีปรากฏชื่อ
ตลาดริมน้ําในแผนท่ีโบราณ พบว�า มีตลาดอยู�เพียง 7 แห�ง ได�แก� ได�แก� ตลาดบางหลวง ตลาดบางไทรปwา 
(ป_จจุบันชื่อตลาดบางไทร) ตลาดบางเลน ตลาดใหม�บางปลา (ป_จจุบันชื่อตลาดบางปลา) ตลาดลําพระยา 
(ป_จจุบันชื่อตลาดลําพญา) ตลาดห�วยพลูและตลาดท�านา ส�วนตลาดสามขา ตลาดคุณพระทวี ตลาดบาง
ภาษี และตลาดบางนกกระทุงไม�พบว�ามีตลาดเหลืออยู� นอกจากนั้น ยังพบตลาดริมน้ําซ่ึงปรากฏอยู�ใน
ป_จจุบัน 4 แห�ง ได�แก� ตลาดรางกระทุ�ม ตลาดง้ิวราย ตลาดดอนหวาย และตลาดสามพราน สันนิษฐานว�า
เกิดข้ึนหลังจากการสํารวจเพ่ือจัดทําแผนท่ีในป\ 2456 ในป_จจุบันบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีจึงพบตลาดริมน้ํา
ท้ังสิ้น 11 แห�ง ดังภาพท่ี 27 



60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27  บริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร�ทิศทาง 
(ชุมชนเมืองขยายตัวตามแนวถนน) พ.ศ. 2540-2557 (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557) 
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ในตลาดริมน้ําส�วนใหญ�ซบเซาลง เหลือเพียงการค�าขายเล็กๆ น�อยๆ กันเองในชุมชน หรือ
ถูกปรับเปลี่ยนเปนแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงไม�ใช�บทบาทการค�าเพ่ือดํารงชีพดังเดิม ในขณะท่ีบริเวณรอบตลาด
ริมน้ําท่ีถนนเข�าถึงได�เจริญข้ึนเปนชุมชนเมือง (จากการสํารวจ, พฤษภาคม 2557) การค�าในยุคนี้เปนการ
สร�างแหล�งการค�ารูปแบบใหม�ให�มีความทันสมัย ในลักษณะห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ�-เล็กข้ึนมากมาย 
พร�อมกับการขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมทางเกษตรอุตสาหกรรมเข�าสู�พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะทุ�งนาเปนบริเวณกว�าง ซ่ึงทําลายระบบนิเวศท่ีเก้ือกูลของธรรมชาติไปมากข้ึน พร�อมๆ กับความ
นิยมในการหันมาเน�นการทําเกษตรกรรมเชิงเด่ียวท่ีเปนฟาร,มขนาดใหญ� เช�น ฟาร,มไม�ดอก ไม�ผล พืชผัก
ต�างๆ ฯลฯ ซ่ึงพบมากในพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรี ส�วนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู�มากท่ีสุดใน อําเภอสาม
พราน รองลงมาจะอยู�ในอําเภอนครชัยศรีและอําเภอบางเลน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, 2557)  

จากข�อมูลท่ีปรากฏในภาพท่ี 27 ซ่ึงเปนแผนท่ีท่ีทําการสํารวจในป\ 2543 ได�แสดงให�เห็นว�า 
พ้ืนท่ีแถบบางเลนยังคงมีการทํานาเปนหลัก ครอบคลุมเกือบท้ังพ้ืนท่ีอําเภอ แม�ในบริเวณตอนล�างท่ี
ต�อเนื่องกับอําเภอนครชัยศรี ใกล�ๆ กับลุ�มน้ําจะมีการทําไร�ทําสวน แต�ก็มีการทํานากระจายอยู�ด�วย ท่ีดิน
ส�วนใหญ�ซ่ึงเปนทุ�งนา ได�มีถนนตัดผ�านเข�าไปจํานวนมากเปนโครงข�ายกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ี แปลงนาถูกซอย
ย�อยลงเพราะถนนเหล�านี้ รวมถึง เส�นทางคูคลองสาขาก็หายไป เหลือเพียงลักษณะท่ีเปนแอ�งน้ํา สระน้ํา
ขนาดใหญ�กระจายอยู� ในพ้ืนท่ีแถบนครชัยศรียังคงทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ท้ังทํานา ทําไร�และทํา
สวนกระจายอยู�ท่ัวไปในเขตอําเภอ แต�ตามแนวลําน้ํานครชัยศรีเปนการทําสวน โครงข�ายถนนท่ีเกิดข้ึน
ในช�วงก�อนได�ทําให�พ้ืนท่ีหนาแน�นข้ึน ส�วนบริเวณแถบสามพราน ซ่ึงพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ยังคงเปนการทําสวน มี
การทํานาอยู�บ�าง รวมท้ังมีโครงข�ายกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีเช�นกัน ถนนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบางส�วนกระจุกตัว
เปนโครงข�ายถ่ีและคดเค้ียว ซ่ึงคาดว�าน�าจะเกิดจากสภาพพ้ืนท่ีร�องสวน พ้ืนท่ีชุมชนเมืองหนาแน�นยัง
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอสามพราน บริเวณเขตติดต�อกับจังหวัดสมุทรสาครอีกด�วย  
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ภาพท่ี 28  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี ยุคชุมชนเมืองกระจัด
กระจายไร�ทิศทาง พ.ศ. 2540-ป_จจุบัน (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557) 
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ภาพท่ี 29  บริเวณท่ีเกิดเปนชุมชนเมืองในลุ�มน้ํานครชัยศรี (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดยผู�วิจัย, 2557) 
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จากการศึกษาข�อมูลการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํานครชัยศรี ในช�วงป\ พ.ศ.2536 – 
2556 รวมระยะเวลา 20 ป\ สามารถจําแนกการทําเกษตรกรรมได� 5 ประเภท คือ ข�าว พืชไร� ไม�ผล พืชผัก
สมุนไพร และไม�ดอก ซ่ึงท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความแตกต�างกันของการปลูกพืชแต�ละประเภทเช�นเดียวกับข�อมูล
จากแผนท่ีแสดงไว� กล�าวคือ บางเลน ปลูกข�าวมากท่ีสุด รองลงมาคือพืชไร�และพืชผักสมุนไพร นครชัยศรี
ปลูกข�าว ไม�ผลและไม�ดอกผสมผสานกัน สามพรานปลูกไม�ผล ข�าว และไม�ดอก ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณการปลูกพืชชนิดต�างๆ ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํานครชัยศรี (หน�วยเปนไร�) 

ป\ พ.ศ. 
อําเภอ 

2536 
2541 2546 2551 2556 ชนิดพืช 

บางเลน 202,500  218,595  227,977         224,216  216,323  

ข4าว นครชัยศรี         51,317          32,331          32,610          42,430  38,455  
สามพราน         15,905            7,847            6,968            7,914  11,636  

       บางเลน           3,369            1,218            1,118              573  190  

พืชไร& นครชัยศรี             303                -                 71              241  74  
สามพราน             162                -                 -                 -   10  

       บางเลน           9,054          13,163            5,646            3,378  896  

ไม4ผล นครชัยศรี         13,497          15,847            4,355          10,917  5,462  
สามพราน         38,619          64,857          40,357          37,754  37,811  

       บางเลน           2,415            4,549            7,035            5,804  1,841  

พืชผัก นครชัยศรี           4,143            4,278            1,116            1,922  2,420  
สามพราน           4,523              690            1,541              937  110  

       บางเลน N/A           1,242            1,012  2528.25 1,222  

ไม4ดอก นครชัยศรี N/A           3,044            2,005            3,642  4,543  

สามพราน N/A           4,806            2,772            2,977  2,994  

       
บางเลน 

217,338 238,767 
(+8.97) 

242,788 
(+1.68) 

236,499 
(-2.59) 

220,472 
(-3.68) 

รวมพ้ืนที่
ปลูก :ไร& 
(ร4อยละ) 

นครชัยศรี 
69,260 55,500 

(-19.87) 
40,157 
(-27.65) 

59,151 
(+47.30) 

50,954 
(-6.51) 

สามพราน 
59,209 78,200 

(+32.07) 
51,638 
(-33.97) 

49,582 
(-3.98) 

52,561 
(+14.96) 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2557 
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การปลูกพืชของแต�ละพ้ืนท่ีพบว�า ในช�วงป\ 2541 เปนต�นมา มีอัตราการขยายตัวของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเพ่ิมข้ึนจากป\ 2536 เปนร�อยละ 10.48 จนกระท่ัง ป\ 2556 ปริมาณพ้ืนท่ีทําการเกษตรลดลง 
จากป\ 2551 ร�อยละ 6.77 เปนผลมาจากภัยพิบัติในช�วงป\ 2554 ซ่ึงส�งผลให�พืชผลในบริเวณลุ�มน้ํานครชัย
ศรีเสียหายเปนบริเวณกว�าง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในอําเภอบางเลน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังอําเภอ ส�วนอําเภอ
นครชัยศรีพบว�าได�รับผลกระทบกว�าร�อยละ 50 ของพ้ืนท่ี ส�วนอําเภอสามพรานได�รับผลกระทบน�อยท่ีสุด 
โดยบริเวณท่ีได�รับผลกระทบจากน้ําท�วมจะครอบคลุมเพียงบริเวณใกล�กับแม�น้ํานครชัยศรีเท�านั้น 
(โครงการชลประทานนครปฐม, 2557) จากภัยพิบัติดังกล�าว ส�งผลให�ในป\ 2556 การปลูกไม�ผล พืชผักและ
ข�าวมีสัดส�วนการปลูกลดลง และจากผลรวมของการปลูกพืชโดยรวมในป\ 2556 จึงพบว�าท้ังในอําเภอบาง
เลนและนครชัยศรี มีอัตราการปลูกพืชลดลงจากป\ 2551 เปนร�อยละ 3.68 และร�อยละ6.51 แต�อําเภอสาม
พรานยังคงมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 14.96  

ภาพรวมของการทําเกษตรกรรมจึงอาจกล�าวได�ว�า ในรอบ 20 ป\ ( พ.ศ.2536-2556) อัตรา
การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี มีอัตราส�วนลดลง โดยในพ้ืนท่ีนครชัย
ศรีและสามพราน ลดลงร�อยละ 26.43 และ 11.23 ตามลําดับ ส�วนพ้ืนท่ีบางเลนมีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเพียง ร�อยละ 1.44 ซ่ึงเปนการขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีค�อนข�างตํ่า ซ่ึงสัมพันธ,กับการ
ขยายตัวของเมืองท่ีสูงข้ึน จํานวนประชากรและสิ่งก�อสร�างท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเกษตรกรมีจํานวนลดลง จาก
การศึกษาสถิติจํานวนประชากรและจํานวนบ�านเรือนในระยะ 20 ป\ ( พ.ศ.2536-2556) พบว�า จํานวน
อาคารบ�านเรือนและประชากรได�เพ่ิมสูงข้ึนในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอสามพรานมีจํานวน
บ�านเรือนท่ีสูงข้ึนมากกว�า 4 เท�า อําเภอนครชัยศรีสูงข้ึนกว�าร�อยละ 90 และอําเภอบางเลนสูงข้ึนกว�าร�อย
ละ 70 (ตารางท่ี 2) ซ่ึงมีความชัดเจนว�า พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได�ถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและถนน  

 
ตารางท่ี 2   สถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและจํานวนบ�านเรือนในระยะ 20 ป\ 

อําเภอ พ.ศ.2536 พ.ศ.2546 (ร4อยละ) พ.ศ.2556 (ร4อยละ) 
อําเภอบางเลน (มีเน้ือท่ี 575,020 ตร.กม.) 

จํานวนประชากร (คน) 84,497 88,881 (+5.19) 91,945 (+3.45) 
จํานวนบ�าน (หลัง) 17,076 22,320 (+30.71) 29,703 (+33.08) 

อําเภอนครชัยศรี (มีเน้ือท่ี 219,110 ตร.กม.) 
จํานวนประชากร (คน) 89,983 101,423 (+12.71) 30,473 (-69.95) 
จํานวนบ�าน (หลัง) 20,875 30,473 (+45.98) 40,298 (+32.24) 

อําเภอสามพราน (มีเน้ือท่ี 199,940  ตร.กม.) 
จํานวนประชากร (คน) 120,764 153,894 (+27.43) 195,976 (+27.34) 
จํานวนบ�าน (หลัง) 40,271 68,223 (+69.41) 110,526 (+62.01) 

ท่ีมา :  กรมการปกครอง, 2557 
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ภาพท่ี 29  แผนภูมิสถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและจํานวนบ�านเรือนในระยะ 30 ป\ (กรมการ
ปกครอง, 2557) 
 

สังคมเกษตรกรรมแห�งลุ�มน้ํานครชัยศรีในยุคนี้ เปลี่ยนแปลงไปจากยุคท่ีผ�านมามากท่ีสุด ท้ัง
อัตราการขยายตัวของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีตํ่าและมีแนวโน�มลดลง ในขณะท่ีการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
การเพ่ิมข้ึนของประชากรโดยเฉลี่ยสูงเกินร�อยละ 70 ในท้ัง 3 อําเภอ ซ่ึงสัมพันธ,กับท่ีบริเวณตลาดริมน้ํา
สําคัญของแต�ละอําเภอได�กลายเปนพ้ืนท่ีชุมชนเมืองหนาแน�น คือ ตลาดบางเลน ตลาดท�านา (นครชัยศรี) 
และตลาดสามพราน ซ่ึงอาจกล�าวได�ว�า  

ย�านตลาดบางเลนเปนชุมชนเมืองท่ีถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม “บริบทท�องนา”  
ย�านตลาดท�านาเปนชุมชนเมืองท่ีถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม “บริบทผสมผสาน” 
ย�านตลาดสามพรานเปนชุมชนเมืองท่ีถูกรายล�อมด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรม “บริบทสวน”  
อย�างไรก็ตาม ความเจริญท่ีถาโถมเข�ามาไม�ได�เกิดข้ึนเพียงในบริเวณลุ�มน้ําแห�งนี้เท�านั้น แต�

ได�เกิดข้ึนท่ัวประเทศ จนกล�าวได�ว�า พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีในช�วงเวลานี้เปนยุคท่ีชุมชนเมืองขยายตัวสูง ท้ัง
การก�อสร�างท่ีอยู�อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ� และการสร�างถนน บางบริเวณเปนการเป{ดพ้ืนท่ี
ใหม�ผ�านเรือกสวนไร�นาและย�านชุมชน มีการถมคลอง แหล�งน้ําต�างๆ มากข้ึนเพ่ือสร�างหมู�บ�านจัดสรร 
รวมท้ังโครงข�ายถนนท่ีเชื่อมโยงกันได�อย�างท่ัวถึง โดยในพ้ืนท่ีสามพรานมีแนวโน�มท่ีจะสูญเสียพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ นครชัยศรีและบางเลน ตามลําดับ 

ป\ 2536          ป\ 2546           ป\ 2556 

อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี 

อําเภอสามพราน 

 ป\ 2536           ป\ 2546           ป\ 2556  ป\ 2536         ป\ 2546          ป\ 2556 
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2. การวิเคราะหพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี (Global Level) 
การวิเคราะหพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี  ในส"วนนี้จะเป)น

การวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามท่ีว"า “พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี 
ในช"วงเวลาท่ีผ"านมาจากอดีตจนถึงป0จจุบัน เป)นอย"างไร” จึงทําการศึกษาต้ังแต"ช"วงป5 พ.ศ.2401 เป)นต;น
มา เนื่องจากมีข;อมูลและแผนท่ีท่ีสามารถใช;ทําการวิเคราะหข;อมูลได;อย"างถูกต;องแม"นยํา รวมท้ัง เป)น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการวิเคราะหเพ่ือชี้ให;เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได; การวิเคราะห
พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีในส"วนนี้ จะใช;เครื่องมือวิเคราะหเชิงสัณฐานโดยเฉพาะ ได;แก" การสร;างแผนท่ี
แบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial model map) รวมกับการเปรียบเทียบโดยใช;แผนท่ีรูปแบบการใช;
ประโยชนท่ีดิน (land use map) โดยทําการวิเคราะหในระดับลุ"มน้ํา เพ่ือเห็นภาพรวมท้ังพ้ืนท่ี  

การวิเคราะหเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี เป)นการวิเคราะหลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานมีความเก่ียวข;อง
กับ “โครงข"ายพ้ืนท่ีว"างหรือระบบพ้ืนท่ีว"าง” ซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุดในการวิเคราะหลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของ
เมือง นับเป)น “กระดูกเมือง” ท่ีชี้ให;เห็นว"าเมืองๆ นั้นมีลักษณะอย"างไร พ้ืนท่ีว"างในเมืองนั้นหมายถึง 
โครงข"ายการสัญจรท้ังทางน้ําและทางบก พ้ืนท่ีโล"ง พ้ืนท่ีว"างสาธารณะ ตลอดจนพ้ืนท่ีว"างอ่ืนๆ ท่ีผู;คนใน
เมืองหรือชุมชนสามารถเข;าไปใช;ได;อย"างอิสระ ระบบท่ีว"างในการศึกษานี้หมายถึง โครงข"ายเส;นทางการ
สัญจรทางบกและทางน้ํา ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบจากอดีตมาถึงป0จจุบัน กล"าวคือ ต้ังแต"ช"วงป5 พ.ศ.
2401-2557 โดย 

ช"วงท่ี 1 สัณฐานพ้ืนท่ียุคไร"-นา-สวนโอบล;อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) ใช;แผนท่ี
โบราณ ป5พ.ศ.2456 จากกรมแผนท่ีทหาร 

ช"วงท่ี 2 สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร"-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535) ใช;แผนท่ี 
L7018 ป5 พ.ศ. 2531 จากกรมแผนท่ีทหาร 

ช"วงท่ี 3 สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร;ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) ใช;แผนท่ี 
L7018 ป5 พ.ศ. 2543 จากกรมแผนท่ีทหาร 

ระบบการสัญจรในช"วงท่ี 1 ประกอบด;วยเส;นทางแม"น้ํา ลําคลอง ลําราง ทางเกวียน ทางกระบือ 
ทางรถไฟ เป)นต;น ซ่ึงเป)นเส;นทางท่ีแสดงอยู"ในแผนท่ีโบราณ ป5พ.ศ.24561 ส"วนระบบการสัญจรในช"วงท่ี 2 
และ 3 ประกอบด;วยเส;นทางถนน ซอย ทางรถไฟ ท่ีว"างต"างๆ รวมถึงเส;นทางน้ําท่ีใช;สัญจรได; ซ่ึงแสดงอยู"
ในข;อมูลจากแผนท่ี L7018 ป5 พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2543  

ข;อมูลโครงข"ายพ้ืนท่ีว"างหรือระบบพ้ืนท่ีว"างของลุ"มน้ําท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได;แก" บางเลน 
นครชัยศรี และสามพราน จะนํามาสร;างแบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial configuration model) หรือ

                                                        

1
 การระบุชื่อแม"น้ํา ลําคลอง ตลาด ฯลฯ ในงานวิจัยจะระบุตามในแผนท่ีโบราณ พ.ศ. 2456 ท้ังหมด จึงอาจพบว"า บางส"วนอาจสะกด

ไม"ตรงกับช่ือท่ีใช;อยู"ในป0จจุบัน 
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แผนท่ีเอกเซียล (axial map) แล;วทําการวิเคราะหด;วยชุดโปรแกรม Space Syntax เรียกว"า การวิเคราะห
ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐาน 

การวิเคราะหสามารถแสดงผลได; 2 ระดับ คือ การวิเคราะหศักยภาพการเข;าถึงพ้ืนท่ีระดับรวม 
(global analysis) และการวิเคราะหศักยภาพการเข;าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local analysis) กล"าวคือ 

1)  ศักยภาพการเข;าถึงพ้ืนท่ีระดับรวม (global analysis) หมายถึง ศักยภาพในการมองเห็น
และเข;าถึงพ้ืนท่ีตลาดและแหล"งชุมชนด;วยโครงข"ายการสัญจรในระดับกว;าง เช"น ระดับลุ"มน้ํา ระดับเมือง
หรือระดับตําบล เป)นต;น ซ่ึงเป)นการเดินทางในระยะไกลและมักเป)นการเดินทางของคนนอกพ้ืนท่ี 

2)  ศักยภาพการเข;าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local analysis) หมายถึง ศักยภาพในการ
มองเห็นและเข;าถึงพ้ืนท่ีตลาดและแหล"งชุมชนด;วยโครงข"ายการสัญจรในระดับย"าน เช"น ระดับหมู"บ;าน 
ระดับชุมชน ระดับชุมชนตลาด เป)นต;น ซ่ึงเป)นการเดินทางในระยะใกล;ๆ จึงมักเป)นการเดินทางของคนใน
พ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ซ่ึงแบ"งตามช"วงเวลา ดังนี้ 

2.1 สัณฐานพ้ืนท่ียุคไร"-นา-สวนโอบล4อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) 
ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี ในช"วง พ.ศ.

2401-2500 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับรวม (global analysis) 

ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานในระยะนี้ พบว"า ประกอบด;วยเส;น 2 ลักษณะ คือ 
ส"วนใหญ"เป)นเส;นรูปร"างอิสระท่ีเกิดจากการไหลโดยธรรมชาติของลําน้ํา และเส;นตรงค"อนข;างยาวของ
คลองขุดและทางรถไฟ เชื่อมต"อกันเป)น loop โดยบริเวณตอนกลางของลุ"มน้ํา มีคลองขุดเชื่อมโยงกัน
เป)นโครงข"ายกริดเกือบฉากระหว"างแม"น้ํานครชัยศรี คลองนราภิรมณ คลองมหาสวัสด์ิ คลองเจดีย
บูชา ต"อเนื่องกับคลองทวีวัฒนา และคลองภาษีเจริญ ประกอบกับเส;นทางรถไฟ ทําให;เส;นทางน้ํา
เหล"านี้มีระดับการสัญจรอิสระสูงและมีศักยภาพการเข;าถึงสัณฐานศูนยกลางสูงสุด โดยมีค"า high 
integration อยู"ท่ี 0.3541 ปรากฏเส;นสีแดงชัดเจนอยู"ในพ้ืนท่ีอําเภอบางเลน บริเวณคลองนราภิรมณ
บรรจบกับแม"น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเป)นแหล"งชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณตลาดลําพญาและตลาดบางนกกระทุง  
และในพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรี บริเวณคลองมหาสวัสด์ิและคลองนครปฐมบรรจบกับแม"น้ํานครชัยศรี 
เป)นอีกบริเวณท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูง โดยมีแหล"งชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณตลาดบางปลา และตลาดท"า
นา รวมท้ังตลาดท"าเรือง้ิวราย ลักษณะเช"นนี้ยังทําให;พ้ืนท่ีต"อเนื่องในบริเวณปากคลอง มีศักยภาพการ
เข;าถึงค"อนข;างสูงถึงปานกลาง ในตําแหน"งท่ีเป)นสีส;ม-เหลือง โดยพบว"า เป)นแหล"งชุมชนเมือง
หนาแน"นในพ้ืนท่ีอําเภอบางเลน บริเวณตลาดบางไทรปeา ตลาดคุณพระทวี ตลาดบางเลน และตลาด
ห;วยพลู นอกจากนั้นในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงค"อนข;างตํ่าก็พบว"ามีชุมชนหนาแน"นในพ้ืนท่ี
บริเวณตลาดบางหลวง ตลาดรางกระทุ"ม ตลาดบางภาษี ตลาดดอนหวาย และตลาดสามพราน 
เนื่องจากมีความต"อเนื่องกับระบบท่ีว"างอ่ืนๆ เช"น คูคลองสาขาและทางเกวียนท่ีอยู"ในโครงข"ายลุ"มน้ํา 
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อีกท้ังเป)นพ้ืนท่ีท่ีอยู"ในเส;นทางเดินเรือโดยสาร ส"วนบริเวณท่ีมีระดับการสัญจรอิสระตํ่าสุดจะเป)นพ้ืนท่ี
ลึกเข;าไปด;านในเป)นช"วงปลายคลองท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงตํ่า โดยมีค"า low integration อยู"ท่ี 
0.1169 หรือมีลักษณะการแยกตัว (segregation) จากเนื้อเมือง ดังปรากฏเป)นเส;นสีฟhา-น้ําเงิน ซ่ึง
เป)นพ้ืนท่ีปeา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชุมชนเบาบาง 

2) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local analysis) 
ศักยภาพในการมองเห็นและเข;าถึงพ้ืนท่ีตลาดและแหล"งชุมชน ผ"านโครงข"ายการ

สัญจรในระดับเฉพาะหรือระดับย"าน ซ่ึงเป)นการเดินทางของคนในพ้ืนท่ีพบว"า มีแนวโน;มท่ีจะสัญจร
ด;วยเส;นทางท่ีตรง เช"น คลองนราภิรมณ คลองนครปฐม และบางส"วนของแม"น้ํานครชัยศรี ซ่ึงมีระดับ
การสัญจรอิสระสูงและมีศักยภาพการเข;าถึงสัณฐานศูนยกลางสูงสุด โดยมีค"า high integration อยู"ท่ี 
3.3070 ในพ้ืนท่ีอําเภอบางเลน ซ่ึงเป)นตําแหน"งท่ีมีตลาดและเป)นแหล"งชุมชนหนาแน"นกระจุกอยู" เช"น 
ตลาดคุณพระทวี ตลาดบางเลน รวมท้ังบริเวณท่ีเป)นจุดตัดระหว"างแม"น้ํานครชัยศรีและคลองนรา-
ภิรมณก็พบว"ามีตลาดบางนกกระทุง ตลาดลําพญาและชุมชนกระจุกอยู"โดยรอบ ส"วนบริเวณท่ีมีระดับ
การสัญจรอิสระตํ่าสุดจะเป)นพ้ืนท่ีลึกเข;าไปด;านในเป)นช"วงปลายคลองท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงตํ่า โดยมี
ค"า low integration อยู"ท่ี 0.3333 หรือมีลักษณะการแยกตัว (segregation) จากเนื้อเมือง ดัง
ปรากฏเป)นเส;นสีฟhา-น้ําเงิน ซ่ึงเป)นพ้ืนท่ีปeา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชุมชนเบาบาง ส"วนบริเวณท่ีมี
ศักยภาพการเข;าถึงตํ่า แต"เกิดเป)นแหล"งชุมชนและมีตลาดเกิดข้ึน มีแนวโน;มว"าบริเวณนั้นจะเป)น
ตําแหน"งท่ีคนในชุมชนจะรู;จักกันดี เหมาะสําหรับการต้ังถ่ินฐานและทําเกษตรกรรม  ซ่ึงพบกระจาย
อยู"ท้ัง 3 อําเภอ 

อาจสรุปได;ว"า ผู;คนท่ีสัญจรผ"านหรือเข;าถึงพ้ืนท่ีบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีมีแนวโน;มท่ีจะเลือก
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีต"างๆ ท่ีมีระยะทางไกลๆ เช"น กรุงเทพฯ ราชบุรี สมุทรสงคราม โดยสัญจรผ"านทาง
คลองนราภิรมณ คลองทวีวัฒนา คลองมหาสวัสด์ิ คลองเจดียบูชา และคลองภาษีเจริญ ควบคู"กับการ
เดินทางโดยรถไฟ เนื่องจากเป)นเส;นทางท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูงหรือมีระดับการสัญจรอิสระสูง ซ่ึงจะช"วย
ให;การเดินทางเป)นไปอย"างรวดเร็ว แต"ผู;คนจะนิยมต้ังถ่ินฐานบ;านเรือนอยู"ในตําแหน"งหรือบนเส;นทางท่ีมี
ศักยภาพการเข;าถึงหรือมีระดับการสัญจรอิสระปานกลางถึงค"อนข;างตํ่า ท่ีไม"จําเป)นต;องสามารถเดิน
ทางผ"านหรือเข;าถึงได;ง"ายท่ีสุดแต"อย"างใด 
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ภาพที่ 30   ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพื้นที่ ยุคไร"-นา-สวนโอบล;อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500)

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

0.3541 

 
0.1169 

ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับรวม (global) ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับเฉพาะ (local) 

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

3.3070 

 
0.3333 
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ภาพที่ 31  รูปแบบการใช;ประโยชนที่ดิน ยุคไร"-นา-สวนโอบล;อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500)

ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ํา ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ําและลักษณะพื้นที่เกษตรกรรม 
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2.2 สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกลํ้าไร"-นา-สวน(พ.ศ.2501-2535) 
ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี ในช"วง พ.ศ.

2501-2535 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับรวม (global analysis) 

ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานในระยะนี้ พบว"า ประกอบด;วยเส;น 2 ลักษณะ คือ 
ยังคงเป)นเส;นรูปร"างอิสระท่ีเกิดจากการไหลโดยธรรมชาติของลําน้ําต"างๆ และเส;นตรงค"อนข;างยาวท่ี
เกิดจากทางรถไฟ คลองขุดท่ีมีอยู"เดิมและถนนท่ีสร;างข้ึนใหม"จํานวนมากในสัดส"วนใกล;เคียงกัน 
กระจายท่ัวพ้ืนท่ีลุ"มน้ําท้ังท่ีขนานกับแนวคลองและตัดขวางคลอง รวมท้ังมีถนนบางส"วนต"อเนื่องกับ
คลอง บริเวณตอนกลางถึงตอนล"างของลุ"มน้ําในอําเภอนครชัยศรีและสามพรานจะหนาแน"นมาก 
โครงข"ายถนนท่ีครอบคลุมไปท่ัวได;ดึงให;ศักยภาพการเข;าถึงสัณฐานศูนยกลางทางน้ําสูงกว"าช"วงท่ีผ"าน
มา โดยมีค"า high integration เป)น 0.5924 ท่ีคลองมหาสวัสด์ิ และศักยภาพการเข;าถึงทางบกก็อยู"
ในระดับใกล;เคียงกันท่ี 0.5931 บนถนนเพชรเกษม ดังปรากฏเป)นเส;นสีแดง นอกจากนั้นยังพบกลุ"ม
เส;นท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูงในระดับรองลงมาท่ีถนนบรมราชชนนี  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ทาง
หลวงชนบท 4006, 4048, 3235 และคลองมหาสวัสด์ิ คลองเจดียบูชา คลองนราภิรมย รวมถึงทาง
รถไฟ ซ่ึงมีแนวโน;มว"าผู;คนจะเลือกสัญจรทางบกมากกว"า บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูงนี้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส"วนของท้ัง 3 อําเภอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน ทาง
ตอนล"างของลุ"มน้ํา โครงข"ายมีความถ่ีและหนาแน"น ซ่ึงพบว"าเป)นแหล"งชุมชนบริเวณตลาดลําพญา 
ตลาดห;วยพลู ตลาดท"านาและตลาดง้ิวราย บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงค"อนข;างสูง มีตําแหน"งท่ีเป)น
สีส;ม พบว"าเป)นชุมชนหนาในบริเวณตลาดดอนหวาย และตลาดสามพราน บริเวณท่ีมีศักยภาพการ
เข;าถึงปานกลางถึงตํ่า มีตําแหน"งท่ีเป)นสีเหลือง-น้ําเงิน พบว"า เป)นชุมชนในบริเวณตลาดบางนกกระทุง 
ตลาดบางปลา ตลาดบางภาษี ตลาดบางเลน ตลาดรางกระทุ"ม ตลาดคุณพระทวี ตลาดบางไทรปeาและ
ตลาดบางหลวง ซ่ึงอยู"ทางตอนบนของลุ"มน้ํา ในเขตอําเภอบางเลน ซ่ึงมีศักยภาพการเข;าถึงในระดับ
ตํ่าสุดอยู"ท่ี 0.1196 เป)นผลมาจากในพ้ืนท่ีนี้ยังไม"มีโครงข"ายถนนสายหลักขนาดใหญ"ตัดผ"านและ
โครงข"ายทางน้ํายังคงมีประสิทธิภาพ แม;ศักยภาพการเข;าถึงจะไม"สูงก็ตาม โครงข"ายการสัญจรโดยรวม
ท้ังทางบกและทางน้ําในบริเวณนี้ยังเป)นโครงข"ายหลวมๆ มีลักษณะ segregation จากเนื้อเมือง 
เนื่องจากเป)นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ" นอกจากนั้น เม่ือเปรียบเทียบลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐาน
ของลําน้ําในช"วงเวลานี้กับช"วงท่ีผ"านมาพบว"ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปท่ีแนวคลองบางคลองหายไป
เนื่องจากถูกถมเพ่ือตัดถนน 

อาจสรุปได;ว"า ผู;คนท่ีสัญจรผ"านหรือเข;าถึงพ้ืนท่ีบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีมีแนวโน;ม
ท่ีจะเลือกเดินทางไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีระยะทางไกลๆ เช"น ระหว"างอําเภอหรือจังหวัด โดยใช;ถนนบรม
ราชชนนี ถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ทางหลวงชนบท 4006, 4048, 3235 และคลอง
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มหาสวัสด์ิ คลองเจดียบูชา คลองนราภิรมย รวมถึงการเดินทางโดยรถไฟ เนื่องจากเป)นเส;นทางท่ีมี
ศักยภาพการเข;าถึงสูงหรือมีระดับการสัญจรอิสระสูง ซ่ึงจะช"วยให;การเดินทางเป)นไปอย"างรวดเร็ว 
โดยมีแนวโน;มว"า บริเวณนี้ซ่ึงเป)นตอนล"างของลุ"มน้ํามีโอกาสกลายเป)นชุมชนเมืองหนาแน"นและ
สูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปมากกว"าทางตอนบนของลุ"มน้ํา 

2) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local analysis) 
ศักยภาพในการมองเห็นและเข;าถึงพ้ืนท่ีตลาดและแหล"งชุมชน ผ"านโครงข"ายการ

สัญจรในระดับเฉพาะหรือระดับย"าน ซ่ึงเป)นการเดินทางของคนในพ้ืนท่ี ในระยะชุมชนเมืองขยายตัว
รุกล้ําไร"-นา-สวนพบว"า มีแนวโน;มท่ีจะสัญจรด;วยเส;นทางท่ีตรงท้ังด;วยแม"น้ําลําคลองและถนนท่ีเป)นท่ี
นิยมมากกว"า เช"น คลองมหาสวัสด์ิ ซ่ึงมีระดับการสัญจรอิสระสูงและมีศักยภาพการเข;าถึงสัณฐาน
ศูนยกลางสูงสุด โดยมีค"า high integration อยู"ท่ี 3.3170 ซ่ึงมีเส;นทางรถไฟและสถานีรถไฟเป)น
ระยะ ส"วนถนนท่ีมีบทบาทสําคัญในช"วงนี้ คือ ถนนปklนเกล;านครชัยศรี ถนนเพชรเกษม รวมท้ังถนน
ทางหลวงสายต"างๆ ท่ีเชื่อมต"อกันในพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรี มีแนวโน;มท่ีจะเกิดชุมชนหนาแน"นมากข้ึน 
เนื่องจากโครงข"ายการสัญจรท่ีสานกันหนาแน"นมากกว"าบริเวณอ่ืน  ส"วนบริเวณท่ีมีระดับการสัญจร
อิสระตํ่าสุดจะเป)นพ้ืนท่ีลึกเข;าไปด;านในเป)นช"วงปลายคลองท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงตํ่า โดยมีค"า low 
integration อยู"ท่ี 0.3333 หรือมีลักษณะการแยกตัว (segregation) จากเนื้อเมือง ดังปรากฏเป)นเส;น
สีฟhา-น้ําเงิน ซ่ึงเป)นพ้ืนท่ีปeา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชุมชนเบาบาง ส"วนบริเวณท่ีมีศักยภาพการ
เข;าถึงตํ่า แต"เกิดเป)นแหล"งชุมชนและมีตลาดเกิดข้ึน มีแนวโน;มว"าบริเวณนั้นจะเป)นตําแหน"งท่ีคนใน
ชุมชนจะรู;จักกันดี เหมาะสําหรับการต้ังถ่ินฐานและทําเกษตรกรรม  ซ่ึงพบกระจายอยู"ท้ัง 3 อําเภอ 

อาจสรุปได;ว"า ผู;คนท่ีสัญจรผ"านหรือเข;าถึงพ้ืนท่ีบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีมีแนวโน;มท่ีจะเลือก
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีระยะทางไกลๆ เช"น ระหว"างอําเภอหรือจังหวัด โดยใช;ถนนบรมราชชนนี ถนน
เพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ทางหลวงชนบท 4006, 4048, 3235 และคลองมหาสวัสด์ิ คลองเจดีย
บูชา คลองนราภิรมณ รวมถึงการเดินทางโดยรถไฟ เนื่องจากเป)นเส;นทางท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูงหรือมี
ระดับการสัญจรอิสระสูง ซ่ึงจะช"วยให;การเดินทางเป)นไปอย"างรวดเร็ว  โดยมีแนวโน;มว"า บริเวณนี้ซ่ึงเป)น
ตอนล"างของลุ"มน้ํามีโอกาสกลายเป)นชุมชนเมืองหนาแน"นและสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปมากกว"าทาง
ตอนบนของลุ"มน้ํา ส"วนการเดินทางของคนในพ้ืนท่ีเอง มีแนวโน;มท่ีจะใช;การเดินทางด;วยทางน้ําและ
ผสมผสานกัน 

 



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 32  ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพื้นที่ ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร"-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535)

ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับรวม (global) ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับเฉพาะ (local) 

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

0.7164 (ทางน้ํา) 
0.7871 (ทางบก) 

0.1581 (ทางน้ํา) 
0.1601 (ทางบก) 

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

0.5924 (ทางน้ํา) 
0.5931 (ทางบก) 

0.3333 (ทางน้ํา) 
0.3564 (ทางบก) 
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ภาพที่ 33  รูปแบบการใช;ประโยชนที่ดิน ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร"-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535)

ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ําที่เจริญขึ้นเป)นชุมชนเมือง ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ําและลักษณะพื้นที่เกษตรกรรม 
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2.3 สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร4ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) 
ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี ในช"วง (พ.ศ.

2536-2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับรวม (global analysis) 

ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานในระยะนี้ พบว"า ประกอบด;วยเส;น 2 ลักษณะ คือ 
แนวเส;นตรงของถนนสายสําคัญ ทางรถไฟและถนนเลียบคลองขุด และเส;นรูปร"างอิสระจํานวนมาก
ของเครือข"ายถนนท่ีเข;าสู"ชุมชนหมู"บ;าน บางส"วนเป)นทางสายสั้นๆ ปลายตันแยกจากถนนสายหลัก
และหยุดลงบริเวณริมแม"น้ําหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โครงข"ายถนนได;กระจายอย"างหนาแน"นท่ัวพ้ืนท่ีลุ"ม
น้ํา โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางถึงตอนล"าง ถนนได;เชื่อมโยงกันเป)นโครงข"ายกริดเกือบฉากระหว"าง
ถนนปklนเกล;า-นครชัยศรี (บรมราชชนนี) ถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4,5,6,7 ทางหลวง
ชนบท 4006, 4048, 3235 รวมถึงทางรถไฟ ส"งผลให;ระดับการสัญจรอิสระทางบกหรือศักยภาพการ
เข;าถึงสัณฐานศูนยกลางทางบกสูงกว"าบริเวณอ่ืน อยู"ท่ี 0.6373 ปรากฏกลุ"มเส;นสีแดง-ส;มชัดเจน อยู"
ในพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน บริเวณถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ทางหลวงชนบท 4006, 4048, 3235 รวมถึงทางรถไฟ ซ่ึงเป)นแหล"งชุมชนในพ้ืนท่ี
บริเวณตลาดห;วยพลู ตลาดท"านาและตลาดง้ิวราย โดยบริเวณตลาดท"านาได;ขยายตัวเป)นชุมชนเมือง
หนาแน"นท่ีสุด บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงปานกลางถึงค"อนข;างตํ่า มีตําแหน"งท่ีเป)นสีเหลือง-เขียว 
พบว"ามีชุมชนหนาแน"นปานกลางในบริเวณตลาดลําพญาและตลาดบางหลวง สอดคล;องกับระดับการ
สัญจรอิสระท่ีมีระดับปานกลางท่ีเกิดจากอยู"ในตําแหน"งท่ีไกลจากถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ ไปทาง
ตอนเหนือของลุ"มน้ํา  และยังพบว"า บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงตํ่าหรือมีลักษณะการแยกตัว 
(segregation) อยู"ท่ี 0.1518 ดังปรากฏเป)นเส;นสีฟhา-น้ําเงิน ทางตอนล"างของลุ"มน้ํา และตอนกลาง
บริเวณริมแม"น้ํานครชัยศรี เป)นชุมชนบริเวณตลาดบางเลน ตลาดบางไทรปeา ตลาดสามพราน ตลาด
บางภาษี ตลาดดอนหวายและตลาดบางปลา แต"ชุมชนบริเวณตลาดบางเลนและบริเวณตลาดสาม
พราน ได;ขยายตัวเป)นชุมชนเมืองหนาแน"นท่ีสุด เช"นเดียวกับบริเวณตลาดท"านา แม;จะมีระดับการ
สัญจรอิสระค"อนข;างตํ่า เม่ือเทียบกับท้ังระบบ ส"วนบริเวณท่ีมีระดับการสัญจรอิสระตํ่าสุดจะเป)นพ้ืนท่ี
ลึกเข;าไปด;านใน ดังปรากฏเป)นเส;นสีฟhา-น้ําเงิน ซ่ึงเป)นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีชุมชนเบาบางท่ี
กระจัดกระจายอยู" 

2) ศักยภาพการเข4าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local analysis) 
การเข;าถึงพ้ืนท่ีระดับเฉพาะ (local) ของลุ"มน้ํานครชัยศรี มีศักยภาพการเข;าถึง

สูงสุดอยู"ทางตะวันออกของลุ"มน้ําในอําเภอบางเลนหรือมีค"าการฝ0งตัวสูงสุดอยู"ท่ี 5.4718  แต"ไม"พบว"า
มีตลาดและเป)นแหล"งชุมชนหนาแน"น ตลาดและพ้ืนท่ีชุมชนอยู"ในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพในการเข;าถึง
และมองเห็นในระดับปานกลางถึงตํ่าท้ังหมด กระจายอยู"ในพ้ืนท่ีท้ัง 3 อําเภอ โดยเฉพาะบริเวณ
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ตอนล"างของลุ"มน้ํา ซ่ึงมีถนนสายสําคัญผ"านพ้ืนท่ี ได;แก" ถนนปklนเกล;า-นครชัยศรี (บรมราชชนนี) ถนน
เพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4,5,6,7 ทางหลวงชนบท 4006, 4048, 3235 รวมถึงทางรถไฟ ส"วน
บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข;าถึงและมองเห็นตํ่า ดังปรากฏกลุ"มเส;นสีเหลือง-สีเขียว-ฟhาเกือบท้ังหมด 
โดยมีค"าการฝ0งตัวตํ่าสุดท่ี 0.2108 นั้น กลับลายเป)นตําแหน"งท่ีเคยเป)นแหล"งชุมชนหนาแน"นท่ีมีตลาด
ริมน้ําเกิดข้ึนในอดีต โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณริมแม"น้ํานครชัยศรี มีแนวโน;มว"า คนในพ้ืนท่ีส"วนใหญ"
ไม"ได;สนใจท่ีจะเดินทางบนเส;นทางท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูง แต"เลือกเดินทางด;วยเส;นทางท่ีเข;าใจและ
คุ;นเคย ซ่ึงสามารถไปมาหาสู"กันได;สะดวก 

อาจสรุปได;ว"า ผู;คนท่ีสัญจรผ"านหรือเข;าถึงพ้ืนท่ีบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีมีแนวโน;มท่ีจะเลือก
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีระยะทางไกลๆ เช"น ระหว"างอําเภอหรือจังหวัด โดยใช;ถนนบรมราชชนนี ถนน
เพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ทางหลวงชนบท 4006, 4048, 3235 รวมถึงการเดินทางโดยรถไฟ 
เนื่องจากเป)นเส;นทางท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูงหรือมีระดับการสัญจรอิสระสูง ซ่ึงจะช"วยให;การเดินทาง
เป)นไปอย"างรวดเร็ว สัมพันธกับการกระตุ;นให;เกิดเป)นชุมชนเมืองหนาแน"นในบริเวณตลาดท"านา อย"างไรก็
ตาม การเกิดเป)นชุมชนเมืองหนาแน"นก็ยังพบในบริเวณตลาดบางเลนและตลาดสามพราน ซ่ึงอยู"ใน
ตําแหน"งท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงตํ่า เป)นไปได;ว"าชุมชนเมืองท้ัง 2  แห"งไปต้ังอยู"ในบริเวณท่ีใกล;กับเส;นทางท่ี
สามารถเดินทางได;ในระยะไกลออกไปจากบริเวณลุ"มน้ํา แม;จะมีศักยภาพตํ่าก็ตาม 
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ภาพที่ 34  ลักษณะโครงสร;างเชิงสัณฐานพื้นที่ ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร;ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557)

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

0.6373 

 
0.1518 

ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับรวม (global) ศักยภาพการเข;าถึงพื้นที่ระดับเฉพาะ (local) 

ศักยภาพการเข;าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข;าถึงต่ํา 

5.4718 

 
0.2108 

78 



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  รูปแบบการใช;ประโยชนที่ดิน ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร;ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557)

ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ําที่เจริญขึ้นเป)นชุมชนเมือง ตําแหน"งตลาดชุมชนริมน้ําและลักษณะพื้นที่เกษตรกรรม 
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จึงเห็นได;อย"างชัดเจนว"า บริเวณชุมชนท่ีอยู"ในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพการเข;าถึงสูง เอ้ือให;เกิด
ระดับการสัญจรอิสระสูงกว"าบริเวณอ่ืน ไม"ว"าจะเป)นการสัญจรด;วยระบบใด มีแนวโน;มท่ีจะเจริญข้ึนเป)น
ชุมชนเมืองท้ังสิ้น แต"ศักยภาพท่ีสูงข้ึนจากโครงข"ายการสัญจรทางบกมีบทบาทท่ีจะทําให;ชุมชนกลายเป)น
ชุมชนเมืองหนาแน"น และมีโอกาสสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปมากกว"าโครงข"ายการสัญจรทางน้ํา ซ่ึงการ
เป)นชุมชนเมืองแห"งสังคมเกษตรกรรมนั้น ควรรักษาระดับของศักยภาพในการเข;าถึงพ้ืนท่ีของโครงข"ายการ
สัญจรทางน้ําให;มีประสิทธิภาพ มากกว"าโครงข"ายการสัญจรทางบก เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและความ
สมดุลของระบบนิเวศไว; ไม"ให;สูญเสียไปอย"างรวดเร็วก"อนเวลาอันควรจากการขยายตัวของเมือง 
 

2.4 สรุปผลการวิเคราะหสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี 
จากข้ันตอนการวิเคราะหพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี 

(Global Level) ต้ังแต"ช"วงป5 พ.ศ.2401 เป)นต;นมา ประกอบด;วย 3 ช"วงเวลา คือ 1) สัณฐานพ้ืนท่ียุคไร"-
นา-สวนโอบล;อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) 2) สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร"-นา-
สวน (พ.ศ.2501-2535) และ 3) สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร;ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) 
จึงนําไปสู"การค;นพบพัฒนาการของลักษณะเชิงสัณฐานในอดีตมาสู"ป0จจุบัน ทําให;สามารถประมวลลักษณะ
เชิงสัณฐาน รวมถึงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนเมืองริมน้ําในแต"ละแห"งได;ว"า มีลักษณะการ
เกิดข้ึนในตําแหน"งของสัณฐานพ้ืนท่ีเป)นอย"างไรในอดีต และมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานไปเป)นอย"างไร
ในป0จจุบัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานดังกล"าว ได;สัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของ
ชุมชนเมืองนั้นๆ อย"างไร โดยสามารถจําแนกรูปแบบหรือประเภทได;จากลักษณะเชิงสัณฐานท่ีแตกต"างกัน 
ดังแสดงในลําดับถัดไป 

พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี ได;ขยายตัวข้ึนเป)นชุมชน
เมืองท่ีชัดเจนใน 3 ตําแหน"ง คือ เมืองบางเลน เมืองนครชัยศรี และเมืองสามพราน ดังภาพท่ี 36  และภาพ
ท่ี 37  สอดคล;องกับพ้ืนท่ีเหล"านี้ได;รับการยกฐานะเป)นเทศบาลเมืองสามพราน ในป5 2551 เป)นเทศบาล
ตําบลนครชัยศรีและเทศบาลตําบลบางเลน ในป5 2542 จึงใช;เป)นข;อมูลประกอบกับการวิเคราะหลักษณะ
เชิงสัณฐานในข้ันตอนท่ีผ"านมา ดังจําแนกรายละเอียดใน ตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

 



81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 36  การขยายตัวข้ึนเป)นชุมชนเมืองในบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี (กรมแผนท่ีทหาร ปรับปรุงโดย
ผู;วิจัย, 2557) 
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ภาพท่ี 37  การยกฐานะการปกครองข้ึนเป)นเขตเทศบาลตําบลและเขตเทศบาลเมือง (Google Map 2014 
ปรับปรุงโดยผู;วิจัย, 2557) 
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ภาพท่ี 38  การขยายตัวข้ึนเป)นชุมชนเมืองในบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีผ"านโครงสร;างเชิงสัณฐาน 
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ตารางท่ี 3  สรุปศักยภาพการมองเห็นและเข;าถึงพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรี 

อําเภอ 
ตลาด 

ชุมชนริมน้ํา 

ลักษณะเชิงสัณฐานช"วง 1 ลักษณะเชิงสัณฐานช"วง 2 ลักษณะเชิงสัณฐานช"วง 3 ความเปLน
ชุมชนเมือง
ในปNจจบุัน ระดับรวม ระดับเฉพาะ ระดับรวม ระดับเฉพาะ ระดับรวม ระดับเฉพาะ 

บา
งเล

น 

บางหลวง  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ค"อนข;างตํ่า  

X 

บางไทรปeา ปานกลาง  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  ตํ่า  
ตํ่า  

X 

สามขา ตํ่า  ตํ่า  ตํ่า  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  ตํ่า  X 

คุณพระทวี  ปานกลาง  ค"อนข;าง
สูง 

 ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  X 

บางเลน  ปานกลาง  
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ปาน
กลาง  

ค"อนข;าง
ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  / 

ใหม"บางปลา  ค"อนข;าง
สูง 

 
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ปาน
กลาง  

ค"อนข;าง
ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่ามาก  X 

บางภาษี  ตํ่า  ตํ่า  
ปาน
กลาง  ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  X 

บาง
นกกระทุง  

สูง  
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ปาน
กลาง  ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  X 

รางกระทุ"ม -  -  
ค"อนข;าง
ตํ่า  ตํ่ามาก  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่า  X 

ลําพระยา สูง  สูง  สูง  
ค"อนข;าง
ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ค"อนข;างตํ่า  X 

ห;วยพลู ปานกลาง  
ค"อนข;าง
ตํ่า 

   ปานกลาง  สูง  ค"อนข;างตํ่า  X 

นค
รชั

ยศ
ร ี ท"านา 

 
สูง  ปานกลาง  สูง  ปานกลาง  สูง  ค"อนข;างตํ่า  / 

ง้ิวราย 
สูง  ปานกลาง  

ค"อนข;าง
สูง  ปานกลาง  สูง  ค"อนข;างตํ่า  X 

สา
มพ

รา
น ตลาดดอน

หวาย 
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ค"อนข;าง
สูง  

ค"อนข;าง
ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ตํ่ามาก  X 

ตลาดสาม
พราน 

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ค"อนข;าง
ตํ่า 

 
ค"อนข;าง
สูง  

ค"อนข;าง
ตํ่า  

ค"อนข;าง
ตํ่า 

 ค"อนข;างตํ่า  / 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดยผู;วิจัย, 2557 
 

จากตารางสามารถสรุปรูปแบบและการแบ"งประเภทตัวแทนชุมชนเมืองริมน้ําตามลักษณะ
เชิงสัณฐานได;ดังนี้ 

1) รูปแบบ A เป)นชุมชนเมืองริมน้ํา ท่ีต้ังอยู"ในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพในการเข;าถึง
ตํ่า เป)นชุมชนเมืองท่ีมีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทท;องนา ได;แก" ชุมชนเมืองบริเวณ
ตลาดบางเลน 
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2) รูปแบบ B เป)นชุมชนเมืองริมน้ํา ท่ีต้ังอยู"ในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพในการเข;าถึง
สูง เป)นชุมชนเมืองท่ีมีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน ได;แก" ชุมชน
เมืองบริเวณตลาดท"านา 

3) รูปแบบ C เป)นชุมชนเมืองริมน้ํา ท่ีต้ังอยู"ในตําแหน"งท่ีมีศักยภาพในการเข;าถึง
ปานกลางถึงค"อนข;างตํ่า เป)นชุมชนเมืองท่ีมีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกร"อง 
ได;แก" ชุมชนเมืองบริเวณตลาดสามพราน 

ส"วนบริเวณตลาดและแหล"งชุมชนอ่ืนๆ ยังไม"พบว"าได;มีการขยายตัวกลายเป)นชุมชนเมืองท่ี
หนาแน"นข้ึน จึงไม"จัดอยู"ในประเภทตัวแทนชุมชนเมืองริมน้ําข;างต;น 
 

2.5 การคัดเลือกชุมชนเมืองบริเวณลุ"มน้ํานครชัยศรีเพ่ือเปLนตัวแทนกรณีศึกษา 
 

ตารางท่ี 4 สรุปการคัดเลือกประเภทตัวแทนชุมชนเมืองตามลักษณะเชิงสัณฐานและการขยายตัว
กลายเป)นชุมชนเมืองท่ีหนาแน"น 

ประเภทตลาด 
บริเวณตลาด 
ชุมชนริมนํ้า 

ชื่อประเภท รูปแบบของประเภทตัวแทนชมุชนเมืองริมนํ้า 

A 

บางหลวง    
บางไทรปeา   
สามขา   
คุณพระทวี    
บางเลน  A1 ตัวแทนชุมชนเมืองบริบทท;องนา 
ใหม"บางปลา    
บางภาษี    
บางนกกระทุง    
รางกระทุ"ม   
ลําพระยา   
ห;วยพลู   

B 
ท"านา B1 ตัวแทนชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน 
ง้ิวราย   

C 
ตลาดดอนหวาย C1 ตัวแทนชุมชนเมืองบริบทสวนยกร"อง 
ตลาดสามพราน   

ท่ีมา : การวิเคราะหโดยผู;วิจัย, 2557 
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3. พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรีระดับเฉพาะ (Local Level)  
การวิเคราะหพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี ในส�วนนี้จะเป�นการตอบคําถามท่ีว�า “ในชุมชนเมืองแต�ละบริเวณ 

ซ่ึงถูกรายล.อมด.วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความแตกต�างกันนั้น มีลักษณะเฉพาะและพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีแตกต�าง
กันหรือไม� อย�างไร รวมท้ัง พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีดังกล�าว มีความสัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผู.คน
ในพ้ืนท่ีนั้นๆอย�างไร เพราะเหตุใด”  

การศึกษาจึงทําการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบว�า ช�วงเวลาท่ีสัดส�วนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมลดลงอย�างชัดเจนและเกิดสิ่งก�อสร.างอาคารต�างๆ มากข้ึนนั้น อยู�ในช�วงป: 2546 เป�นต.นมา จึง
ทําการศึกษาข.อมูลเชิงพ้ืนท่ีในช�วงป: 2546 2551 และ 2556 ตามลําดับ โดยวิเคราะห “ป@จจัยด.านลักษณะ
สัณฐานพ้ืนท่ี” ประกอบด.วย (1) การต้ังถ่ินฐานของชุมชน (2) การใช.ประโยชนท่ีดินและอาคาร (3) โครงข�าย
พ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร และ “ป@จจัยด.านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ” ประกอบด.วย (1) ประเภท
และบทบาทของผู.คน (2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคม
เศรษฐกิจ รวมท้ังวิเคราะห “ป@จจัยภายนอก” ประกอบด.วย (1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) แผนพัฒนาของ
ภาครัฐและท.องถ่ิน โดยใช.เครื่องมือวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี ได.แก� (1) แผนท่ีรูปแบบการใช.ประโยชนท่ีดินและอาคาร 
(2) แผนท่ีแบบจําลองเชิงสัณฐาน ประกอบกับการประมวลผลข.อมูลเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ท่ีได.มา
จากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจพ้ืนท่ีและการสังเกตอย�างไม�มีส�วนร�วม มาอธิบาย
พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองระดับเฉพาะ 

3.1 ชุมชนเมืองบางเลน: พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทท/องนา 
3.1.1 ลักษณะสัณฐานพ้ืนท่ี 

(1) การตั้งถ่ินฐานของชุมชน  
ชุมชนเมืองบางเลน เป�นแหล�งต้ังถ่ินฐานท่ีเติบโตข้ึนจากบริเวณตลาดริมน้ําบางเลน 

ใกล.ปากคลองบางเลนท่ีแยกจากแม�น้ํานครชัยศรี ในเขตท.องท่ีอําเภอบางเลน มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ�สุดของ
อําเภอท่ีแม�น้ํานครชัยศรีไหลผ�าน (575,020 ตร.กม.)  มีระยะทางท่ีแม�น้ํานครชัยศรีไหลผ�านยาวท่ีสุดและ
มีความคดเค้ียวของลําน้ําน.อยท่ีสุด เดิมขนาดเมืองเป�นชุมชนเมืองขนาดเล็กอยู�รายรอบตลาดเก�าริมน้ํา 
และบริเวณริมน้ําใกล.ๆ ปากคลองท่ีแยกมาจากแม�น้ํานครชัยศรี ได.แก� คลองพระพิมล คลองบางเลน 
ป@จจุบันบริเวณท่ีมีการต้ังถ่ินฐานเป�นชุมชนเมืองหนาแน�นท่ีสุดของลุ�มน้ําอยู�ด.านตะวันตกของแม�น้ํานครชัย
ศรี โดยเฉพาะตามแนวถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 (ดังภาพท่ี 39) ในระยะเวลาเพียง 10 ป: มี
กลุ�มอาคารพาณิชยกรรมเกาะตัวหนาแน�นตามแนวถนนสายนี้อย�างเห็นได.ชัด บางส�วนถูกสร.างข้ึนแทนท่ี
บ.านพักอาศัยเดิม ส�วนพ้ืนท่ีรอบๆ เป�นบริเวณบ.านพักอาศัยท่ีขยายตัวตามแนวถนน (ทางหลวงแผ�นดิน 
346, 3356, ถนนเทศบาล 4) และบางส�วนเป�นแหล�งพักอาศัยด้ังเดิมท่ีขยายตัวตามแนวแม�น้ําลําคลองใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นทุ�งนา ในพ้ืนท่ีตลาดเก�ากลายเป�นท่ีพักอาศัยท่ีค�อนข.างเงียบสงบ ด.านใน
แทบไม�มีการค.าขายในป@จจุบัน (ดังภาพท่ี 40, 41) 
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ภาพท่ี 39  พัฒนาการชุมชนเมืองบางเลนระยะเวลา 10 ป: (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 

สัญลักษณ8 
 บริเวณชุมชนตลาดเก�าบางเลน 
 บริเวณท่ีขยายตัวเป�นชุมชนเมือง 

ป: 2551 

ป: 2556 

ป: 2546 



88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 40 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองบางเลน (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557) 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยและค.าขายบริเวณตามแนวถนน 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณริมนํ้า  รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณตลาดเก�าริมนํ้าบางเลน 
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(2) การใช/ประโยชน8ท่ีดินและอาคาร  
การใช.ประโยชนท่ีดินสําคัญในพ้ืนท่ี คือ การเป�นแหล�งปลูกข.าวและพืชไร�ท่ีสําคัญของ

จังหวัด โดยมีสถิติการปลูกข.าวสูงสุดของอําเภอท่ีอยู�ในลุ�มน้ํานครชัยศรีมาโดยตลอดระยะเวลา 20 ป: (ดัง
ตารางท่ี 5) โดยมีการปลูกข.าวท้ังข.าวนาปรังและนาป: รวมท้ังประกอบอาชีพเกษตรกรรมอ่ืนๆ เช�น ทําสวน
ผลไม. ปลูกผัก เลี้ยงสัตว ได.แก�ทําฟารมเป�ด ไก� บ�อปลา บ�อกุ.ง เป�นต.น การทํานาส�วนใหญ�เป�นนาเช�าโดย
เกษตรกรในพ้ืนท่ีบางเลน และจะส�งผลผลิตขายให.กับโรงสี (สํานักงานเทศบาลตําบลบางเลน, 2557) 

  
ตารางท่ี 5  สถิติเปรียบเทียบการปลูกข.าวในระยะ 20 ป:ของอําเภอบางเลน นครชัยศรีและสามพราน 

ปA พ.ศ. 
อําเภอ 

2536 
(ไร�) 

2541 
(ไร�) 

2546 
(ไร�) 

2551 
(ไร�) 

2556 
(ไร�) 

บางเลน  202,500  218,595  227,977  224,216  216,323  
นครชัยศรี 51,317  32,331  32,610  42,430  38,455  

สามพราน 15,905  7,847  6,968  7,914  11,636  

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42  รูปแบบการใช.ประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557) 
 

นอกจากนั้น ในพ้ืนท่ีบางเลน ยังเป�นศูนยกลางทางการเศรษฐกิจประกอบด.วยตลาด
ต�างๆ ถึง 4 ตลาด ได.แก� ตลาดเก�า ตลาดสด ตลาดบัวทอง และตลาดค.าส�งปลาน้ําจืดบางเลนธานี มา
กระจุกตัวอยู�ในบริเวณใกล.ๆ กัน ตรงบริเวณสี่แยกท่ีสามารถใช.เดินทางไปยังต�างอําเภอและต�างจังหวัดได. 
ทําให.บริเวณนี้กลายเป�นย�านการค.าท่ีมีความหนาแน�นคึกคักมากท่ีสุดในอําเภอ โดย (1) บริเวณตลาดเก�า
ริมน้ําบางเลน ไม�มีบทบาทการค.า แต�ยังเป�นแหล�งผลิตสินค.าออกมาจําหน�ายในตลาดด.านนอก เช�น ขนม
และอาหารต�างๆ และเป�นท่ีอยู�อาศัยของแม�ค.าในตลาดสด รวมท้ังมีอาชีพบริการเล็กๆ น.อยๆ เช�น เย็บ
ซ�อมเสื้อผ.า (2) ตลาดสด เป�นตลาดเช.าเริ่มขายต้ังแต�เช.ามืดราวตี 4 ถึงช�วงสาย จะเริ่มเก็บร.านไปจนถึง
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เท่ียงเม่ือสินค.าและลูกค.าเริ่มหมดลง แม�ค.าบางส�วนเก็บร.านเสร็จจะนําสินค.าไปขายท่ีตลาดนัดใกล.ๆ 
ในช�วงเย็นต�อ ส�วนบางร.านอาจเปVดขายท้ังวัน (3) ตลาดบัวทอง เป�นตลาดของเอกชนท่ีต้ังข้ึนในระยะหลัง 
แต�ผู.คนไม�นิยมร.านค.าจึงยังไม�ติดตลาด (แวว ศรีบัวโชติ. ผู.อยู�อาศัยและค.าขายบริเวณอาคารพาณิชยใกล.
ตลาดสดบางเลน, ทิวาพร ป@กศรี. ผู.อยู�อาศัยและค.าขายในตลาดสดบางเลน และยายบุญ สุขใจ. ชาวสวนท่ี
นําสินค.าเกษตรมาขายในตลาดสดบางเลน, สัมภาษณ สิงหาคม 2557) (4) ตลาดค.าส�งปลาน้ําจืดบางเลน
ธานี เป�นตลาดของเอกชนท่ีเน.นจําหน�ายปลาน้ําจืดทุกชนิด (รวมท้ังมีสัตวน้ําจืดอ่ืนๆ เช�น ปู หอย กุ.ง) เปVด
ขายต้ังแต�ตี 4 ถึงช�วงเท่ียง (สมบูรณ ศรีสุขดี. พ�อค.าในตลาดค.าส�งปลาน้ําจืดบางเลนธานี, สัมภาษณ 
สิงหาคม 2557) ดังภาพท่ี 43 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 43  บริเวณศูนยกลางทางการค.าของชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557) 

บริเวณตลาดสดบางเลน 

บริเวณตลาดค.าส�งปลานํ้าจืดบางเลนธานี 

บริเวณย�านพาณิชยกรรมริมถนนท่ีเกาะอยู�รอบตลาดต�างๆ    ตลาดนัดละแวกเมืองบางเลน 

บริเวณตลาดเก�าริมนํ้าบางเลน 
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ย�านศูนยกลางพาณิชยกรรมของชุมชนเมืองบางเลน ไม�เพียงรองรับการค.าขายใน
ระดับชุมชนและเมืองแถบบางเลนเท�านั้น แต�ยังมีบทบาทรองรับในระดับจังหวัดอีกด.วย โดยจะเห็นว�า มี
ผู.คนจากต�างอําเภอและต�างจังหวัดเข.ามาซ้ือ-ขายสินค.าในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการค.าในตลาดค.าส�งปลาน้ําจืด
บางเลนธานี มีส�วนสําคัญท่ีทําให.พ้ืนท่ีบางเลนขยายตัวเป�นชุมชนเมืองหนาแน�น เนื่องจากมีอาคาร
สิ่งก�อสร.างๆ โดยเฉพาะอาคารพาณิชยสูง 3-4 ชั้น เกิดข้ึนเป�นกลุ�มก.อนอยู�ในบล็อกท่ีดินขนาดใหญ�ใกล.
ตลาด (ภาพท่ี 44) ซ่ึงเป�นแหล�งพักอาศัยของแรงงานท่ีบางส�วนเป�นแรงงานต�างด.าว รวมท้ังเกิดเป�นย�าน
ค.าขายสินค.าอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณทางการเกษตร เครื่องจักรกลต�างๆ อยู�ด.วย ในย�านชุมชนบาง
เลนยังเป�นท่ีต้ังของสถานท่ีราชการสําคัญอีกหลายแห�ง ได.แก� ท่ีว�าการอําเภอ สํานักงานเทศบาลตําบล ท่ี
ทําการองคการบริหารส�วนตําบลบางเลน โรงเรียนบางเลนวิทยา เป�นต.น แต�ยังไม�มีบทบาทท่ีทําให.เมือง
ขยายตัวได.มากนัก เนื่องจาก เม่ือพิจารณาจากตําแหน�งท่ีตั้งของท่ีว�าการอําเภอ ซ่ึงได.ย.ายจากบริเวณตลาด
เก�ามาอยู�ริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 ต้ังแต�ป: พ.ศ. 2521 จนป@จจุบันพบว�าความเป�นเมืองยัง
ขยายตัวไปไม�ถึง ดังภาพท่ี 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 44 บริเวณศูนยกลางทางการค.าของชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

นอกจากนั้น สภาพท่ัวไป โดยเฉพาะริมถนนยังพบว�า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน
อย�างกระจัดกระจายในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท้ังโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ�ท่ีเก่ียวข.องกับผลผลิต
ทางการเกษตร เช�น  โรงเลื่อยไม. โรงงานนึ่ง-อบพืชผลทางการเกษตร โรงสีข.าวและอบข.าวเปลือก โรงงาน
ขัดข.าวและคัดแยกคุณภาพข.าวสาร โรงงานอบ ผสมและแบ�งบรรจุผลิตภัณฑจากการเกษตร  โรงงานผลิต
อาหารเสริมบํารุงร�างกาย โรงงานกะเทาะเปลือกเมล็ดพืช โรงงานบด ปYน หรือย�อยส�วนต�างๆของพืช 
ตลอดจนโรงงานท่ีไม�เก่ียวข.องกับการเกษตร เช�น โรงขุด ตัก ดิน ทราย และดูดทราย โรงงานผลิตภัณฑ

อาคารพาณิชยบริเวณตลาดค.าส�งปลานํ้าจืดบางเลนธานี 

ย�านพาณิชยกรรมริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 (ถนนพลดําริห)   
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พลาสติก การฉีดและเปYาพลาสติก เครื่องใช. ภาชนะบรรจุภัณฑ เป�นต.น (ศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) การเข.าถึงพ้ืนท่ีได.อย�างสะดวกของถนนหนทาง ซ่ึงเป�นไป
ตามแผนพัฒนาของภาครัฐ และท่ีนาผืนใหญ� จึงมีความเหมาะสมสําหรับการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ได.
ก�อให.เกิดการรุกล้ําของพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร.างต�างๆ เข.าไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมี
จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนสูงถึงกว�าร.อยละ 30 ในระยะเวลาเพียง 10 ป: และเพ่ิมข้ึนกว�าร.อยละ 60 ในระยะเวลา 
20 ป: (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6  สถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสิ่งก�อสร.างในระยะ 20 ป:ของอําเภอบางเลน 

อําเภอ พ.ศ.2536 พ.ศ.2546 (ร/อยละ) พ.ศ.2556 (ร/อยละ) 
อําเภอบางเลน (มีเน้ือท่ี 575,020 ตร.กม.) 

ส่ิงก�อสร.าง (หลัง) 17,076 22,320 (+30.71) 29,703 (+33.08) 

ท่ีมา :  กรมการปกครอง, 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 45 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านบางเลน (ผู.วิจัย, 2557) 
 

(3) โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร  
โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรในพ้ืนท่ี นับว�าทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 

346 (ถนนพลดําริหหรือถนนบางเลน-กําแพงแสน) ซ่ึงเชื่อมต�อไปยังอําเภอกําแพงแสน และจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี โดยตัดมาจากจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี (ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก.ว)  ผ�านข.าม
แม�น้ํานครชัยศรีก�อนถึงตัวเมืองบางเลน) เป�นเส.นทางหลักสําคัญท่ีมาตัดเป�นสี่แยกกับทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 3351,3296 (ถนนบางเลน-ตอนตูม)  สามารถใช.เดินทางไปสู�ชุมชนต�างๆ ในท.องท่ีตําบลบางเลน
และตําบลใกล.เคียง อย�างไรก็ตาม จากการเก็บข.อมูลวิจัยในช�วงเดือนธันวาคม 2556 ยังพบเห็นผู.คนใช.การ
สัญจรทางน้ํามาตามลําน้ํานครชัยศรี เพ่ือเดินทางมาขายสินค.าท่ีตลาดสด ส�วนพ้ืนท่ีว�างสาธารณะเป�นพ้ืนท่ี
ว�างระดับชุมชน เช�น ลานวัด ลานท่ีว�างในสถานท่ีราชการ ลานบริเวณตลาดเก�า 
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ภาพท่ี 46  โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

จากการวิเคราะหลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบางเลน พบว�า มีศักยภาพ
ในการเข.าถึงพ้ืนท่ีปานกลางถึงตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ ท้ังลุ�มน้ํา ท้ังนี้น�าจะเป�นผลมาจาก 
ความหนาแน�นของโครงข�ายการสัญจรท่ีมีจํานวนเส.นทางโดยรวม เบาบางกว�าบริเวณสามพราน และนครชัยศรี 
รวมท้ังอยู�ไกลจากถนนสายหลักอย�างถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซ่ึงเชื่อมระหว�างภูมิภาค โดยรวม
ในพ้ืนท่ีมีลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานกระจายออกจากศูนยกลาง ซ่ึงเป�นถนนท่ีตัดไปสู�พ้ืนท่ีชุมชนต�างๆ บาง
เส.นขนาดกับลําคลอง โดยมีเส.นท่ีเป�นแกนหลักคือทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 มีศักยภาพในการเข.าถึง
สูงสุด เนื่องจากเป�นถนนท่ีกว.างและตัดตรงผ�านหลายพ้ืนท่ีชุมชนและเมืองจํานวนมาก จากปทุมธานีไปยัง
สุพรรณบุรี จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมต�อทําให.ถนนเส.นนี้มีศักยภาพสูง นอกจากนั้น เส.นทางท่ีแยกจากถนน
สายนี้ ยังก�อให.เกิดถนนปลายตันสายสั้นๆ คล.ายก.างปลา ซ่ึงเป�นลักษณะของการเปVดเส.นทางเข.าสู�ท่ีดินผืนใหญ� 
เนื่องจากได.มีสิ่งก�อสร.างเกิดข้ึน ไม�ว�าจะเป�นท่ีพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจากเดิมเป�นทุ�งนา 

 
 
 

ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 (ถนนพลดําริห)   หลวงแผ�นดินหมายเลข 3351 

หลวงแผ�นดินหมายเลข 3351 (ถนนหน.าตลาดเก�าบางเลน) 

ถนนสายย�อยในพื้นท่ีชุมชนแถบย�านบางเลน 
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ภาพท่ี 47  โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 48  ลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557)  

ศักยภาพการเข.าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข.าถึงตํ่า 
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3.1.2 ลักษณะสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
(1) ประเภทและบทบาทของผู/คน  

ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลนแห�งลุ�มน้ํานครชัยศรี พบว�า กลุ�มคนคนสําคัญท่ีก�อให.เกิด
การขยายตัวของเมืองมี 2 ประเภท คือ (1) คนในชุมชน ประกอบด.วยเกษตรกรและพ�อค.าแม�ค.า (2) คน
นอกชุมชน ประกอบด.วยลูกค.าท่ีเข.ามาซ้ือสินค.า แรงงานรับจ.าง รวมถึงนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรม 
กล�าวคือ คนในชุมชนท่ีเป�นเกษตรกร มีบทบาทสําคัญในการผลิตสินค.าต�างๆ ออกมาสู�ผู.บริโภค โดยเฉพาะ
ข.าว และกลุ�มพ�อค.าแม�ค.าท่ีเข.ามาค.าขายในตลาดต�างๆ บริเวณพ้ืนท่ีบางเลน คนนอกชุมชน ประกอบด.วย
ลูกค.าท่ีเข.ามาซ้ือสินค.าแรงงานรับจ.าง ท้ังแรงงานในภาคเกษตรกรรม เช�น รับจ.างทํานา ทําไร� เก็บเก่ียว
ผลผลิต เลี้ยงสัตว และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ัง ในตลาดสดค.าส�งปลาน้ําจืด ซ่ึงมีแพปลาอยู�
จํานวนมาก กลุ�มคนเหล�านี้ก�อให.เกิดการขยายตัวของสิ่งก�อสร.าง ท่ีอยู�อาศัยตลอดจน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต�างๆ นอกจากนั้น กลุ�มนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรมก็มีบทบาทอย�างมากในการทําให.บาง
เลนขยายตัวเป�นเมืองมากข้ึน 

(2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ  
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ พบว�า ผู.คนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ีประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ได.แก� การทํานาเป�นหลัก รองลงมาเป�นการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว (ฟารมเป�ด ไก� บ�อ
ปลา บ�อกุ.ง วัว ควาย) การค.าขายและรับราชการ อาชีพการทํานาส�วนใหญ�เป�นนาเช�าโดยเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีบางเลน ผลผลิตจะส�งขายให.กับโรงสี การทํานาจะทําท้ังนาป:และนาปรัง (สํานักงานเทศบาลตําบล
บางเลน, 2557) ส�วนอาชีพการค.าขาย แม�ค.าส�วนใหญ�เป�นคนในพ้ืนท่ีมีอาชีพหลักในการค.าขายในตลาด
สด  มีแม�ค.าบางร.านท่ีเป�นชาวสวนแถบบางเลนนําผลผลิตมาจําหน�ายเอง ช�วงก�อนเท่ียงจึงเก็บร.านเพ่ือเข.า
สวนหรือไปเตรียมหาซ้ือสินค.ามาไว.จําหน�ายในวันถัดไป ส�วนแม�ค.าบางคนอาจนําสินค.าไปจําหน�ายต�อท่ี
ตลาดนัดในช�วงเย็น การค.าขายในตลาดค.าส�งปลาน้ําจืดบางเลนธานี เปVดขายต้ังแต�ตี 4 ถึงช�วงเท่ียง โดยมี
พ�อค.าและเจ.าของบ�อปลาแถบเมืองนครปฐม กําแพงแสน สุพรรณบุรีและรอบๆ บางเลนมาส�งปลาขายท่ี
แพปลาต�างๆ (ลักษณะเหมือนเป�นร.านค.า) มาส�งช�วงเท่ียงเป�นต.นไปเม่ือลูกค.าท่ีเข.ามารับซ้ือปลาเริ่มเบา
บางลง (ดังภาพท่ี 49) ลูกค.าส�วนใหญ�มาจากพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี อ�างทอง 
เพชรบูรณ ตลอดจนประเทศกัมพูชา รวมท้ังแม�ค.าในตลาดบางเลนก็มาซ้ือปลาสดจากตลาดแห�งนี้ไป
จําหน�าย ส�วนการค.าขายในตลาดบัวทอง เป�นตลาดของเอกชนท่ีต้ังข้ึนในระยะหลัง แต�ผู.คนไม�นิยมร.านค.า
จึงยังไม�ติดตลาด อาจเพราะสินค.ามีไม�ครบถ.วนเท�าตลาดสดและความเคยชินของลูกค.าท่ีมักจะมาท่ีตลาด
สดมากกว�า (สมบูรณ ศรีสุขดี. พ�อค.าในตลาดค.าส�งปลาน้ําจืดบางเลนธานี, แวว ศรีบัวโชติ. ผู.อยู�อาศัยและ
ค.าขายบริเวณอาคารพาณิชยใกล.ตลาดสดบางเลน, ทิวาพร ป@กศรี. ผู.อยู�อาศัยและค.าขายในตลาดสดบาง
เลน และยายบุญ สุขใจ. ชาวสวนท่ีนําสินค.าเกษตรมาขายในตลาดสดบางเลน, สัมภาษณ สิงหาคม 2557) 
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ภาพท่ี 49  วงจรแบบแผนการค.าขายในตลาดชุมชนเมืองบางเลน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 50  วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (ผู.วิจัย, 2557)  
 

 (3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางสังคมยังคงเป�นแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ภายใต.ความเป�นเครือญาติ

และคนรู.จักคุ.นเคย มีความเข.มแข็งในการทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน เช�น เทศกาลประจําป:สําคัญต�างๆ 
ผู.คนในพ้ืนท่ีจะไปทําบุญท่ีวัดใกล.บ.านได.แก� วัดบางเลน วัดผาสุกการามและวัดชุมนุมศรัทธาธรรม แต�ผู.คน
ในตลาดบางส�วนจะไม�ค�อยมีโอกาสไปร�วมงานบุญมากนัก เนื่องจากต.องค.าขาย แต�ชาวสวนและชาวบ.าน
ยังคงมีการร�วมกันทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างเหนียวแน�น  การแจ.งข�าวสารในชุมชนจะมีเสียง
ตามสายท่ีประกาศข�าวสาร โดยเทศบาลตําบลบางเลน เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงเป�น
ลักษณะท่ีเกิดจากดํารงชีวิต โดยเฉพาะการค.าขายท่ีผู.คนจะเก่ียวข.องกันไปโดยธรรมชาติ เป�นการพ่ึงพา
อาศัยกันระหว�างผู.ซื้อและผู.ขาย ระหว�างผู.ขายด.วยกัน เช�น การให.บริการธุรกิจการค.าและบริการท่ีสัมพันธ



97 

 

กัน เช�น ในตลาดจะมีร.านจําหน�ายถุงบรรจุภัณฑ เกิดแรงงานรับจ.างขนของ เกิดร.านขายอาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีบริการส�งถึงท่ี เป�นต.น นอกจากนั้น เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวน จะเป�นลักษณะท่ี
นําผลผลิตมาส�งให.แม�ค.าคนกลางนําไปจําหน�ายต�อหรือส�งให.ชาวสวนด.วยกัน ซ่ึงจะนําไปจําหน�ายท่ีตลาด
ช�วงเช.า นับเป�นเครือข�ายท่ีเกิดข้ึนแบบถ�อยทีถ.อยอาศัย (แวว ศรีบัวโชติ. ผู.อยู�อาศัยและค.าขายบริเวณ
อาคารพาณิชยใกล.ตลาดสดบางเลน, ทิวาพร ป@กศรี.    ผู.อยู�อาศัยและค.าขายในตลาดสดบางเลน, 
สัมภาษณ สิงหาคม 2557) 

 
3.2 ชุมชนเมืองนครชัยศรี :  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน 

3.2.1 ลักษณะสัณฐานพ้ืนท่ี 
(1) การตั้งถ่ินฐานของชุมชน  

ชุมชนเมืองนครชัยศรี มีขนาดพ้ืนท่ีและมีการต้ังถ่ินฐานเป�นชุมชนเมืองหนาแน�น
รองลงมาจากอําเภอบางเลน (219,110 ตร.กม.) เดิมมีชุมชนกระจุกอยู�แถวปากคลองและตามลําน้ํานคร
ชัยศรี คลองเจดียบูชา และคลองบางแก.วเป�นระยะ ซ่ึงเดิมปากคลองเจดียบูชามีตลาดชุมชนริมน้ําต.นสน 
แต�ได.ซบเซาลงในช�วงท่ีถนนเข.ามามีบทบาทมากกว�าแม�น้ําลําคลอง เนื่องจากตลาดต.นสนสามารถเข.าถึงได.
อย�างสะดวกจากแม�น้ํานครชัยศรีและคลองเจดียบูชาเท�านั้น ทําให.ตลาดท�านาซ่ึงเข.าถึงได.จากถนนมีความ
เจริญรุ�งเรืองเป�นย�านการค.ามาถึงป@จจุบัน ประกอบกับบริเวณปากคลองบางแก.วเป�นท่ีต้ังของวัดกลางบาง
แก.ว ซ่ึงมีความสําคัญมาต้ังแต�สมัยกรุงศรีอยุธยา จึงมีชุมชนมาต้ังถ่ินฐานอยู�เดิมและมีตลาดน้ําขนาดใหญ�ท่ี
ยังคงมีการค.าขายอยู�ในป@จจุบัน (แต�ได.ย.ายข้ึนมาขายบนฝ@\งในเขตวัด) นอกจากนั้นยังมีวัดสําคัญอ่ืนๆ ได.แก� 
วัดตุ]กตาและวัดใหม� ส�งผลให.บริเวณนี้เจริญข้ึนกลายเป�นศูนยกลางชุมชนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของ
อําเภอนครชัยศรี มีสถานีรถไฟนครชัยศรีและสถานท่ีราชการต�างๆ ต้ังอยู�รายรอบ รวมท้ังเกิดตลาดและ
ย�านการค.าข้ึนหลายตลาดในละแวกใกล.ๆ  

ลักษณะท่ีอยู�อาศัยเดิมเป�นบ.านเด่ียวเกาะกลุ�มและกระจายอยู�ตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ประปราย เม่ือเมืองขยายตัวก็ได.ขยายจากบริเวณท่ีมีการต้ังถ่ินฐานอยู�แล.วออกไปตามแนวถนน ป@จจุบัน
ตําแหน�งท่ีมีการต้ังถ่ินฐานอยู�หนาแน�นท่ีสุดอยู�ทางตะวันตกของแม�น้ํานครชัยศรี ซ่ึงขยายตัวต�อเนื่องจาก
ตลาดท�านามาทางทิศตะวันตกและทิศใต. โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3094 , 3235, 
ถนนเทศบาล1 ซ่ึงเป�นถนนสายรองไปเชื่อมต�อกับถนนเพชรเกษม สําหรับถนนเทศบาล1 วางตัวขนานกับ
คลองบางแก.วจะมีบ.านเรือนหนาแน�นอย�างเห็นได.ชัด ยาวตลอดแนวคลองไปจรดกับตําบลพระประโทน 
โดยเป�นถนนสายย�อยสั้นๆ แยกเข.าสู�กลุ�มบ.าน โดยมักพบว�าเป�นซอยตันในลักษณะก.างปลา ไปสุดทาง
บริเวณริมคลอง (ดังภาพท่ี 51) อาคารท่ีเกิดข้ึนมีท้ังบ.านพักอาศัย อาคารพาณิชย และโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยู�ประปราย ส�วนในพ้ืนท่ีตลาดท�านายังคงมีกลุ�มอาคารเรือนแถว
ไม.สองชั้นเปVดทําการค.าขายทุกวัน ดังภาพท่ี 52-53 



98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 51  พัฒนาการชุมชนเมืองนครชัยศรีระยะเวลา 10 ป: (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 
 
 

สัญลักษณ8 
 บริเวณชุมชนตลาดเก�าท�านา 
 บริเวณท่ีขยายตัวเป�นชุมชนเมือง 

ป: 2546 

ป: 2554 

ป: 2557 
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ภาพท่ี 52 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองนครชัยศรี (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 53  รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557) 
 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยและค.าขายบริเวณตามแนวถนน 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณริมนํ้า รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณตลาดเก�าริมนํ้าท�านา 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณตลาดเก�าริมนํ้าท�านา 
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(2) การใช/ประโยชน8ท่ีดินและอาคาร 
การใช.ประโยชน ท่ีดินท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงเป�นการทํา

เกษตรกรรมผสมผสาน ท้ังข.าว ไม.ดอกไม.ประดับ พืชผักสมุนไพร ไม.ผล และพืชไร� ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 
7) ซ่ึงมีความหลากหลายตามท่ีมีการบันทึกสถิติในรอบ 20 ป:ท่ีผ�านมา ในภาพรวมพบว�า การปลูกข.าว 
พืชผักสมุนไพร และไม.ดอกไม.ประดับ มีแนวโน.มเพ่ิมข้ึนจากป: 2546 มีเพียงพืชไร�และไม.ผลท่ีมีปริมาณ
ลดลงในป: 2556 

 

ตารางท่ี 7  สถิติเปรียบเทียบการปลูกพืชในระยะ 20 ป:ของอําเภอบางเลน นครชัยศรีและสามพราน 
ปA พ.ศ. 

อําเภอ 
2536 
(ไร�) 

2541 
(ไร�) 

2546 
(ไร�) 

2551 
(ไร�) 

2556 
(ไร�) 

ชนิดพืช
พรรณ 

บางเลน 202,500  218,595  227,977  224,216  216,323  
ข.าว นครชัยศรี 51,317  32,331  32,610  42,430  38,455  

สามพราน 15,905  7,847  6,968  7,914  11,636  

บางเลน 3,369  1,218   1,118  573  190  

พืชไร� นครชัยศรี 303  0   71  241  74  
สามพราน 162  0  0   0   10  

บางเลน 9,054  13,163  5,646  3,378  896  
ไม.ผล นครชัยศรี 13,497  15,847  4,355  10,917  5,462  

สามพราน 38,619  64,857  40,357  37,754  37,811  

บางเลน 2,415  4,549  7,035  5,804  1,841  
พืชผัก 

สมุนไพร 
นครชัยศรี 4,143  4,278  1,116  1,922  2,420  
สามพราน 4,523  690  1,541  937  110  

บางเลน  N/A  1,242  1,012  2,528 1,222  
ไม.ดอกไม.
ประดับ 

นครชัยศรี  N/A  3,044  2,005  3,642  4,543  
สามพราน  N/A  4,806  2,772  2,977  2,994  

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 54 รูปแบบการใช.ประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557) 
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นอกจากนั้น ในชุมชนเมืองนครชัยศรี ยังมีบริเวณท่ีเป�นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ประกอบด.วยตลาดต�างๆ ถึง 3 ตลาด ได.แก� ตลาดเก�าริมน้ําท�านา ตลาดสดไฟฟaา ตลาดนัดวัดกลางบาง
แก.ว ทําให.บริเวณนี้กลายเป�นย�านการค.าท่ีมีความคึกคักท่ีสุดของอําเภอทําให.มีอาคารพาณิชย ร.านค.า
สะดวกซ้ือต�างๆ มาเกาะตัวอยู�ตามแนวถนนอีกด.วย โดยแต�ละตลาดมีรูปแบบท่ีแตกต�างกันดังนี้ (1) ตลาด
เก�าริมน้ําท�านา ในป@จจุบันได.ปรับเปลี่ยนบทบาทการค.าเป�นแหล�งท�องเท่ียวควบคู�กับการค.าขายสินค.าท่ี
จําเป�นในชีวิตประจําวัน จึงมีบทบาทรองรับการค.าระดับเมืองท่ีเป�นกลุ�มนักท�องเท่ียว และระดับย�าน-
ชุมชนท่ีเป�นกลุ�มคนในพ้ืนท่ี (2) ตลาดสดไฟฟaา เป�นตลาดท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีของการไฟฟaาส�วนภูมิภาคอําเภอ
นครชัยศรี จึงเรียกกันติดปากว�า “ตลาดไฟฟaา” ป@จจุบันสํานักงานการไฟฟaาได.ย.ายสํานักงานออกไปต้ังอยู�
ในพ้ืนท่ีอ่ืนแล.ว แต�ตลาดยังคงมีการค.าขายอยู�และขยายเป�นตลาดใหญ�ข้ึน จึงมีบทบาทรองรับการค.าขาย
ในระดับย�าน-ชุมชนท่ีเป�นกลุ�มคนในพ้ืนท่ีเป�นหลัก (3) ตลาดนัดวัดกลางบางแก.ว เป�นตลาดสดเช.าท่ีอยู�ใน
วัดกลางบางแก.ว เดิมเป�นตลาดน้ําท่ีมีชาวนาชาวสวนพายเรือขนผลผลิตจากสวนมาแลกเปลี่ยนกัน ใน
ป@จจุบันตลาดยังคงมีการค.าขายอยู� แต�ได.ย.ายข้ึนมาขายบนฝ@\งในเขตวัด ตลาดจึงมีบทบาทรองรับการค.า
ขายในระดับย�าน-ชุมชนท่ีเป�นกลุ�มคนในพ้ืนท่ีเป�นหลักแต�คนละเวลากับตลาดสดไฟฟaา (ดังภาพท่ี 55) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 55  บริเวณศูนยกลางทางการค.าของชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557) 
 

บริเวณตลาดเก�าริมนํ้าท�านา 

บริเวณตลาดสดวัดกลางบางแก.ว 

บริเวณตลาดสดไฟฟaา 
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ภาพท่ี 55  บริเวณศูนยกลางทางการค.าของชุมชนเมืองนครชัยศรี (ต�อ) (ผู.วิจัย, 2557) 
 

ในพ้ืนท่ียังพบว�ามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู�ท่ัวไปในย�านชุมชน โดยเฉพาะบริเวณริมน้ํา
ท่ีสามารถเข.าถึงได.ด.วยถนน ท้ังโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ� ซ่ึงพบว�ามีท้ังท่ีเก่ียวข.องกับกิจการ
ทางการเกษตรและไม�เก่ียวข.อง มีลักษณะคล.ายอุตสาหกรรมย�านบางเลน เช�น โรงเลื่อยไม. โรงงานนึ่ง-อบ
พืชผลทางการเกษตร โรงสีข.าวและอบข.าวเปลือก โรงงานขัดข.าวและคัดแยกคุณภาพข.าวสาร ตลอดจน
โรงงานท่ีไม�เก่ียวข.องกับการเกษตร เช�น โรงขุด ตัก ดิน ทราย และดูดทราย โรงงานผลิตภัณฑพลาสติก 
การฉีดและเปYาพลาสติก เครื่องใช. ภาชนะบรรจุภัณฑ เป�นต.น (ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2557) แต�อัตราการเพ่ิมข้ึนและความหนาแน�นของโรงงานอุตสาหกรรมและ
สิ่งก�อสร.างในนครชัยศรี มีระดับสูงกว�าบางเลนในช�วงป: 2546 ในอัตราร.อยละ 45.98 และค�อยๆ ลดลง ใน
ป: 2556 เหลือเพียงร.อยละ 32.24 เนื่องจากการเป�นพ้ืนท่ีเมืองหนาแน�นไม�สามารถขยายตัวได.อีก (ตาราง
ท่ี 8) นอกจากนั้น ยังมีหมู�บ.านจัดสรรท้ังของภาครัฐ (บ.านเอ้ืออาทรและการเคหะแห�งชาติ) และเอกชน 
(หมู�บ.านกฤษดานคร ฯลฯ) รวมท้ัง ห.างสรรพสินค.าขนาดใหญ�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี ซ่ึงล.วน
มีบทบาทให.ย�านนี้กลายเป�นชุมชนเมืองมากกว�าแถบบางเลนและสามพราน (ดังภาพท่ี 56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 56  สิ่งก�อสร.างต�างๆ ท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557) 
 

บริเวณย�านพาณิชยกรรมท่ีเกาะตัวอยู�ริมถนน 
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ตารางท่ี 8  สถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสิ่งก�อสร.างในระยะ 20 ป:ของอําเภอนครชัยศรี 
อําเภอ พ.ศ.2536 พ.ศ.2546 (ร/อยละ) พ.ศ.2556 (ร/อยละ) 

อําเภอนครชัยศรี (มีเน้ือท่ี 219,110  ตร.กม.) 
ส่ิงก�อสร.าง (หลัง) 20,875 30,473(+45.98) 40,298 (+32.24) 

ท่ีมา :  กรมการปกครอง, 2557  
 

(3) โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร  
โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจรในพ้ืนท่ี มีถนนเพชรเกษมเป�นถนนสาย

สําคัญ เนื่องจากมีศักยภาพในการเชื่อมต�อไปสู�พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น ทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 4006, 3094, 3023, 3351 (ศาลายา-นครชัยศรี) สามารถใช.เดินทางไปสู�ชุมชนต�างๆ ในท.องท่ี
อําเภอนครชัยศรีและอําเภอใกล.เคียง นับเป�นโครงข�ายการสัญจรสําคัญท่ีมีบทบาทให.นครชัยศรีกลายเป�น
เมือง ส�วนพ้ืนท่ีว�างสาธารณะเป�นพ้ืนท่ีว�างระดับชุมชน เช�น ลานวัด ลานท่ีว�างในสถานท่ีราชการ เป�นต.น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 57 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557)  
 
 

ถนนบริเวณตลาดท�านา     หลวงแผ�นดินหมายเลข 3351 (ศาลายา-นครชัยศรี) 

ทางหลวงแผ�นดิน 3094 (ไปเพชรเกษม)  หลวงแผ�นดิน 3094 (มาจากเพชรเกษม)  ถนนเพชรเกษม 

ถนนในพื้นท่ีชุมชน 
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ภาพท่ี 58  โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 59  ลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557)  

ศักยภาพการเข.าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข.าถึงตํ่า 
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จากการวิเคราะหลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองนครชัยศรี พบว�า มีศักยภาพ
ในการเข.าถึงพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ ในลุ�มน้ํานครชัยศรี มีถนนเพชรเกษมเป�นถนนสาย
สําคัญ เนื่องจากมีศักยภาพในการเชื่อมต�อไปสู�พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับถนนบรมราชชนนี ซ่ึง
เป�นถนนสายท่ีแยกจากถนนเพชรเกษม ช�วงระหว�างพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรีและชุมชนเมืองสามพรานแล.ว
ตัดคู�ขนานเข.าสู�กรุงเทพฯ ก็มีศักยภาพการเข.าถึงสูงในตัวเอง โครงสร.างเชิงสัณฐานโดยรวมมีลักษณะคล.าย
โครงข�ายกริดเบี้ยวขนาดใหญ�และมีศักยภาพการเข.าถึงสูงสุดจากถนนสองสายนี้ เนื่องจากเป�นถนนท่ีกว.างและ
ตัดตรงผ�านหลายพ้ืนท่ีข.ามจังหวัด จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมต�อทําให.โครงข�ายถนนเหล�านี้มีศักยภาพสูง ถนน
สายท่ีแยกจากถนนสายหลักและสายรองมักเป�นถนนท่ีใช.เข.าสู�ชุมชน มักมีลักษณะคดเค้ียวไปตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือขนาดไปตามแนวแม�น้ําลําคลอง และมีลักษณะเป�นถนนปลายตันสายสั้นๆ คล.ายก.างปลา  (ดังภาพ ) 

3.2.2 ลักษณะสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
(1) ประเภทและบทบาทของผู/คน  

ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรี พบว�า กลุ�มคนคนสําคัญท่ีก�อให.เกิดการขยายตัวของ
เมืองมี 2 ประเภท คือ (1) คนในชุมชน ประกอบด.วยเกษตรกรและพ�อค.าแม�ค.า (2) คนนอกชุมชน 
ประกอบด.วยลูกค.าท่ีเข.ามาซ้ือสินค.า แรงงานรับจ.าง รวมถึงนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรม กล�าวคือ คนใน
ชุมชนท่ีเป�นเกษตรกร มีบทบาทสําคัญในการผลิตสินค.าต�างๆ ออกมาสู�ผู.บริโภค โดยเฉพาะผลผลิตจาก
ภาคเกษตร เช�น ผลไม. ไม.ดอกไม.ประดับ พืชผักสมุนไพรต�างๆ และกลุ�มพ�อค.าแม�ค.าท่ีเข.ามาค.าขายใน
ตลาดต�างๆ ส�วนคนนอกชุมชน ประกอบด.วยเจ.าของกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม กลุ�มลูกค.าท่ีเข.ามาซ้ือ
สินค.า แรงงานรับจ.าง ท้ังแรงงานในภาคเกษตรกรรมและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ�มคนเหล�านี้
ก�อให.เกิดการขยายตัวของสิ่งก�อสร.าง ท่ีอยู�อาศัย ตลอดจน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต�างๆ 
โดยเฉพาะกลุ�มนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรม การค.าและบริการ มีบทบาทอย�างมากในการทําให.นครชัย
ศรีขยายตัวเป�นเมืองในระดับสูง 

(2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ  
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ พบว�า ผู.คนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ีประกอบ

อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได.แก� ค.าขาย รับราชการ ทํางานในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ส�วนภาค
เกษตรกรรมเป�นการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ท้ังข.าว ไม.ดอกไม.ประดับ พืชผักสมุนไพร ไม.ผล และ
พืชไร� ตามลําดับ (สํานักงานเทศบาลตําบลบางเลน, 2557) ส�วนอาชีพค.าขาย แม�ค.าประกอบไปด.วยท้ังคน
ในพ้ืนท่ีและต�างอําเภอ คนในตลาดมีวิถีชีวิตและแบบแผนอาชีพค.า ดังนี้ (1) ตลาดเก�าริมน้ําท�านา เป�น
ตลาดเปVดท้ังวัน ทุกวัน ป@จจุบันได.ปรับเปลี่ยนบทบาทการค.าเป�นแหล�งท�องเท่ียว จึงมักพบเห็นกลุ�ม
นักท�องเท่ียวเข.ามาในช�วงวันหยุด ท้ังท่ีมาซ้ือสินค.า พักผ�อน จุดแวะพักของกลุ�มนักป@\นจักรยาน ฯลฯ ใน
ตลาดจําหน�ายสินค.าท่ีมีชื่อเสียงของนครชัยศรี เช�น ส.มโอ น้ําตาลโตนด อาหารคาวหวานและผักผลไม.สด
จากสวน ตลอดจนของสะสมโบราณ ฯลฯ บางร.านยังคงการค.าขายแบบเดิม เช�น สังฆภัณฑ หนังสือ 
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ข.าวสาร เสื้อผ.า ฯลฯ ผู.ขายจึงมีท้ังคนด้ังเดิม บางส�วนย.ายออกมาจากตลาดต.นสน บางส�วนย.ายมาจากต�าง
ท.องท่ี รวมท้ังผู.ซ้ือก็ผสมผสานไปท้ังคนในและคนนอกชุมชน (2) ตลาดสดไฟฟaา เป�นตลาดเปVดท้ังวัน ทุก
วัน มีขนาดใหญ� มีสินค.าอุปโภคบริโภค ของสดของแห.ง เสื้อผ.า ฯลฯ ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีและอําเภอใกล.เคียง
นิยมมาซ้ือสินค.าท่ีตลาดนี้ เนื่องจาก มีสินค.าจํานวนมาก หลากหลาย ราคาย�อมเยาและเดินทางสะดวก 
ลักษณะการค.าขายจะเป�นการซ้ือ-ขายของคนในท.องถ่ินผสมผสานกับคนในละแวกใกล.เคียง (3) ตลาดนัด
วัดกลางบางแก.ว เป�นตลาดนัดเช.าเปVดทุกวัน เดิมเป�นตลาดน้ําท่ีมีชาวนาชาวสวนพายเรือขนผลผลิตจาก
สวนมาแลกเปลี่ยนกันบริเวณท�าน้ําวัดกลางบางแก.ว  ป@จจุบันได.ย.ายข้ึนมาขายบนฝ@\งในเขตวัด ตลาดเปVด
ขายต้ังแต�เช.ามืด ส�วนใหญ�เป�นสินค.าท.องถ่ิน เช�น ผัก ผลไม. อาหาร รวมถึงของใช.ในครัวเรือน เสื้อผ.า เป�น
ต.น ลักษณะการค.าขายจะเป�นการซ้ือ-ขายของคนในท.องถ่ิน แม�ค.าบางคนเป�นชาวสวนนําสินค.าจากสวน
มาจําหน�ายเอง (ดังภาพท่ี 60-61) (อุทัย สุขสมบูรณ. ชาวสวน, มณีวรรณ รุ�งโรจนพาณิชย ผู.อยู�อาศัยและ
ค.าขายบริเวณตลาดท�านา, อาภากร แซ�ต้ัง. แม�ค.าขายในตลาดนัดวัดกลางบางแก.ว, สัมภาษณ สิงหาคม 
2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 60 วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (ผู.วิจัย, 2557)  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 61  วงจรแบบแผนการค.าขายในตลาดชุมชนเมืองนครชัยศรี (ผู.วิจัย, 2557)  
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 (3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ  
ลักษณะทางสังคมเป�นแบบผสมผสาน ท้ังในรูปแบบสังคมเมืองท่ีต�างคนต�างอยู�และ

สังคมชนบทท่ีพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จากพ้ืนฐานความเป�นเครือญาติและคนรู.จักคุ.นเคยกันมาก�อน คน
ด้ังเดิมในพ้ืนท่ียังมีความเข.มแข็งในการทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน เช�น เทศกาลประจําป:สําคัญต�างๆ ผู.คน
ในพ้ืนท่ีจะไปทําบุญท่ีวัดใกล.บ.าน ได.แก� วัดกลางบางแก.ว วัดตุ]กตา และวัดใหม� แต�ผู.คนในตลาดบางส�วน
จะไม�ค�อยมีโอกาสไปร�วมงานบุญมากนัก เนื่องจากต.องค.าขาย แต�ชาวสวนและชาวบ.านยังคงมีการร�วมกัน
ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างเหนียวแน�น  การแจ.งข�าวสารในชุมชนจะมีเสียงตามสายท่ีประกาศ
ข�าวสาร โดยเทศบาลตําบลนครชัยศรี เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงเป�นลักษณะท่ีเกิดจาก
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะการค.าขายท่ีผู.คนจะเก่ียวข.องกันไปโดยธรรมชาติ เป�นการพ่ึงพาอาศัยกันระหว�างผู.ซ้ือ
และผู.ขาย ระหว�างผู.ขายด.วยกัน เช�น การให.บริการธุรกิจการค.าและบริการท่ีสัมพันธกัน เช�น ในตลาดจะ
เกิดแรงงานรับจ.างขนของ เกิดร.านขายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีบริการส�งถึงท่ี เป�นต.น นอกจากนั้น 
เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวน จะเป�นลักษณะท่ีนําผลผลิตมาส�งให.แม�ค.าคนกลางนําไป
จําหน�ายต�อหรือส�งให.ชาวสวนด.วยกัน ซ่ึงจะนําไปจําหน�ายท่ีตลาดช�วงเช.า นับเป�นเครือข�ายท่ีเกิดข้ึนแบบ
ถ�อยทีถ.อยอาศัย (อุทัย สุขสมบูรณ. ชาวสวน, มณีวรรณ รุ�งโรจนพาณิชย ผู.อยู�อาศัยและค.าขายบริเวณ
ตลาดท�านา, อาภากร แซ�ต้ัง. แม�ค.าขายในตลาดนัดวัดกลางบางแก.ว, สัมภาษณ สิงหาคม 2557) 
นอกจากนั้น จากการเก็บข.อมูลในพ้ืนท่ีช�วงเดือนพฤษภาคม 2557 ยังพบเห็นชาวบ.านในละแวกใกล.ๆ พาย
เรือมาซ้ือสินค.าท่ีตลาดวัดกลางบางแก.ว รวมท้ัง ยังมีพ�อค.าแม�ค.าท่ีขนสินค.ามาทางเรืออีกด.วย (การสํารวจ, 
พฤษภาคม 2557) จึงเห็นได.ว�า ชุมชนเมืองนครชัยศรี มีลักษณะความเป�นชุมชนเมืองและความเป�นชุมชน
ชนบทผสมผสานกันอยู�มาก 

 
3.3 ชุมชนเมืองสามพราน : พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกร�อง 

3.3.1 ลักษณะสัณฐานพ้ืนท่ี 
(1) การตั้งถ่ินฐานของชุมชน  

ชุมชนเมืองสามพรานมีขนาดพ้ืนท่ีน.อยท่ีสุด (199,940 ตร.กม.) และมีการต้ังถ่ินฐาน
เป�นชุมชนเมืองหนาแน�นรองลงมาจากอําเภอนครชัยศรี เดิมมีชุมชนกระจุกอยู�ตามลําน้ํานครชัยศรี คลอง
จินดา และคูคลองสาขาต�างๆ ท่ีแยกจากแม�น้ํานครชัยศรี เป�นลักษณะชุมชนชาวสวนท่ีมีบ.านเรือนอยู�ใน
สวน บางส�วนกระจุกตัวอยู�ตามปากคลอง และบางส�วนอยู�รายรอบวัด ใช.การสัญจรทางน้ําเป�นหลัก 
ศูนยกลางทางการค.าขายอยู�ท่ีตลาดเก�าสามพราน ป@จจุบันเม่ือมีถนนเข.าสู�พ้ืนท่ี ถนนส�วนใหญ�จะขนาบไป
กับแม�น้ําลําคลองและตามสภาพพ้ืนท่ีทําให.ถนนสายย�อยส�วนใหญ�มีลักษณะคดเค้ียว การค.าขายในตลาด
เก�าริมน้ําก็ซบเซาและขยับออกมาอยู�บริเวณริมถนนด.านนอกแทน 
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ภาพท่ี 62  พัฒนาการชุมชนเมืองสามพรานระยะเวลา 10 ป: (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 
 

ป: 2546 

ป: 2551 

สัญลักษณ8 
 บริเวณชุมชนตลาดเก�าสามพราน 
 บริเวณท่ีขยายตัวเป�นชุมชนเมือง 

ป: 2557 
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ลักษณะท่ีอยู�อาศัยเดิมเป�นบ.านเด่ียวเกาะกลุ�มและกระจายอยู�ตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
โดยการต้ังถ่ินฐานหนาแน�นจะอยู�บริเวณท่ีเป�นคุ.งน้ํา ซ่ึงมีลักษณะคล.ายเกาะท่ีแม�น้ํานครชัยศรีไหลอ.อม
และวกวน และฝ@\งตะวันตกของแม�น้ํานครชัยศรีแถบคลองจินดา  เม่ือเมืองขยายตัวก็ได.ขยายจากบริเวณท่ี
มีการต้ังถ่ินฐานอยู�แล.วออกไปตามแนวถนน ป@จจุบันตําแหน�งท่ีมีการต้ังถ่ินฐานอยู�หนาแน�นท่ีสุดอยู�ทาง
ตะวันตกของแม�น้ํานครชัยศรี ซ่ึงขยายตัวต�อเนื่องจากตลาดสามพรานข้ึนไปทางด.านเหนือตามแนวถนน
เพชรเกษม เรื่อยมาทางทิศตะวันตกและทิศใต. โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3098 อาคาร
ท่ีเกิดข้ึนมีท้ังบ.านพักอาศัย อาคารพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ดังภาพท่ี 
63-64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 63  ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองสามพราน (Google earth ปรับปรุงโดยผู.วิจัย, 2557) 
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ภาพท่ี 64  รูปแบบท่ีอยู�อาศัยในชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557) 
 

(2) การใช/ประโยชน8ท่ีดินและอาคาร  
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป�นการใช.ประโยชนท่ีดินสําคัญของสามพราน โดยเป�นการทํา

เกษตรกรรมแบบสวนยกร�อง จากตารางท่ี 9 จะเห็นว�า สัดส�วนการทําสวนผลไม.สูงสุดจาก 3 อําเภอ การ
ปลูกไม.ผลและไม.ดอกไม.ประดับมีสัดส�วนสูงของพ้ืนท่ี ซ่ึงเป�นแบบสวนยกร�องท้ังสิ้น รองลงมาเป�นการปลูก
ข.าว พืชผักสมุนไพรตามลําดับ และมีการทําไร�ในสัดส�วนท่ีตํ่ามาก แตกต�างจากบางเลนท่ีมีการปลูกข.าวใน
สัดส�วนสูงอย�างชัดเจน และแตกต�างจากนครชัยศรีท่ีปลูกแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร
และระบบนิเวศของสามพรานท่ีอยู�ใกล.ปากแม�น้ํา นอกจากนั้น แนวโน.มโดยรวมของอัตราการปลูกพืชมี
สัดส�วนลดลงต้ังแต�ป: 2546 เกือบทุกชนิด จากการบันทึกสถิติในระยะ 20 ป:ท่ีผ�านมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 65 รูปแบบการใช.ประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมแบบสวนยกร�องในพ้ืนท่ีสามพราน (ผู.วิจัย, 2557) 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยบริเวณตลาดเก�าริมนํ้า 

รูปแบบท่ีอยู�อาศัยตามแนวริมถนน 
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ตารางท่ี 9  สถิติเปรียบเทียบการปลูกพืชในระยะ 20 ป:ของอําเภอบางเลน นครชัยศรีและสามพราน 
ปA พ.ศ. 

อําเภอ 
2536 
(ไร�) 

2541 
(ไร�) 

2546 
(ไร�) 

2551 
(ไร�) 

2556 
(ไร�) 

ชนิดพืช
พรรณ 

บางเลน 202,500  218,595  227,977  224,216  216,323  
ข.าว นครชัยศรี 51,317  32,331  32,610  42,430  38,455  

สามพราน 15,905  7,847  6,968  7,914  11,636  

บางเลน 3,369  1,218   1,118  573  190  

พืชไร� นครชัยศรี 303  0   71  241  74  
สามพราน 162  0  0   0   10  

บางเลน 9,054  13,163  5,646  3,378  896  

ไม.ผล นครชัยศรี 13,497  15,847  4,355  10,917  5,462  
สามพราน 38,619  64,857  40,357  37,754  37,811  

บางเลน 2,415  4,549  7,035  5,804  1,841  
พืชผัก 

สมุนไพร 
นครชัยศรี 4,143  4,278  1,116  1,922  2,420  
สามพราน 4,523  690  1,541  937  110  

บางเลน  N/A  1,242  1,012  2,528 1,222  
ไม.ดอกไม.
ประดับ 

นครชัยศรี  N/A  3,044  2,005  3,642  4,543  

สามพราน  N/A  4,806  2,772  2,977  2,994  

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2557 
 
นอกจากนั้น ในชุมชนเมืองนครชัยศรี ยังมีบริเวณท่ีเป�นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ประกอบด.วยตลาดต�างๆ ถึง 3 ตลาด ได.แก� ตลาดเก�าริมน้ําสามพราน ตลาดสดเทศบาลและตลาดสด
เอกชน (ต้ังอยู�ติดกัน ชาวบ.านในพ้ืนท่ีเรียกว�า ตลาดบน-ตลาดล�าง) บริเวณนี้กลายเป�นย�านการค.าท่ีมีความ
คึกคักท่ีสุดของอําเภอทําให.มีอาคารพาณิชย ร.านค.าสะดวกซ้ือต�างๆ มาเกาะตัวอยู�ตามแนวถนนอีกด.วย 
โดยแต�ละตลาดมีรูปแบบท่ีแตกต�างกันดังนี้ (1) ตลาดเก�าริมน้ําสามพราน มีลักษณะเป�นเรือนแถวไม. 2 ชั้น 
วางตัวต�อเนื่องกันเป�นกลุ�มอาคารขนานกับแม�น้ํานครชัยศรี บางหลังเปVดค.าขายตามปกติเช.าถึงเย็น บาง
หลังใช.อยู�อาศัยเพียงอย�างเดียว ป@จจุบันค�อนข.างทรุดโทรมและถูกดัดแปลงไปหลายหลัง บางหลังถูกรื้อ
ถอนเหลือเพียงโครงสร.าง (2) ตลาดสดเทศบาล และ (3) ตลาดสดเอกชน  คนในพ้ืนท่ีเรียกว�าตลาดบน
และตลาดล�าง เนื่องจากสร.างอยู�ติดกัน โดยตลาดสดเทศบาลจะอยู�เหนือข้ึนไปด.านบน ตลาดสดเอกชนอยู�
ถัดลงมาด.านล�างจึงถูกเรียกว�าตลาด ตัวอาคารเป�นโครงสร.าง คสล. ช�วงกว.าง ซ่ึงมีการปรับปรุงมาหลาย
ครั้ง มีแผงค.าขายอยู�ด.านใน มีถนนเข.าถึงได.โดยรอบ และรอบตลาดเป�นตึกแถวท่ีใช.ค.าขายและอยู�อาศัยท่ี
ขยายตัวต�อเนื่องจากตลาดเก�าและตลาดสด (ดังภาพท่ี 66) 
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ภาพท่ี 66  บริเวณศูนยกลางทางการค.าของชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557) 
 

การใช.ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีสามพราน มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู�จํานวนมาก 
โดยเฉพาะบริเวณริมถนน ท้ังโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ� พบว�ามีความหลากหลายต�างจากโรงงาน
แถบบางเลนท่ีส�วนใหญ�เก่ียวข.องกับผลิตผลทางการเกษตร โรงงานแถบสามพรานแบ�งได.เป�น 2 หมวดหมู�
หลักๆ คือ ผลิตท่ีเก่ียวข.องกับอาหารและไม�เก่ียวข.องกับอาหาร โดยผลิตภัณฑเก่ียวกับอาหาร เช�น 
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป ก่ึงสําเร็จรูปและเครื่องด่ืม โรงงานผลิตและจัดจําหน�ายน้ําด่ืมบรรจุขวด เป�น
ต.น ส�วนผลิตภัณฑท่ีไม�เก่ียวกับอาหาร เช�น โรงงานผลิตปุeยเคมี ธาตุอาหารพืช โรงงานผลิตและแบ�งบรรจุ
อาหารเสริมสําหรับสัตวเลี้ยง โรงงานกลึง เจาะ กัด ไส เจียนและเชื่อมโลหะ โรงงานผลิตอะไหล�
รถจักรยานยนตท่ีทําด.วยยาง โรงงานผลิตภัณฑเคมีสําหรับใช.เป�นตัวผสมในอุตสาหกรรมกระดาษ โรงงาน
ทอผ.า โรงงานทําเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตขวดพลาสติก-ฉีด-เปYาถุงพลาสติก โรงงานผลิตและจําหน�าย
คอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตเครื่องจักรและชิ้นส�วนอุปกรณการเกษตร โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
เครื่องเรือนจากไม. ซ�อม-ต�อเรือ ทําเครื่องเรือน โรงงานผลิตแม�พิมพเครื่องประดับเงิน โรงงานผลิตสิ่งของท่ี
ระลึกทุกชนิด โรงงานฟอกย.อมผ.า ตัดตัดเย็บเสื้อผ.าสําเร็จรูป เป�นต.น (ศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557)  

จากตารางท่ี 10  จะเห็นว�า อัตราการเพ่ิมข้ึนและความหนาแน�นของโรงงาน
อุตสาหกรรมและสิ่งก�อสร.างในสามพรานมีระดับสูงสุด โดยในช�วงป: 2546 สูงข้ึนถึงร.อยละ 69.41 และ

บริเวณตลาดเก�าริมนํ้าสามพราน 

บริเวณย�านการค.าริมถนนท่ีขยายตัวต�อเน่ืองจากตลาดเก�าและตลาดสด 

บริเวณตลาดสดเทศบาลและตลาดสดเอกชน (คนในพื้นท่ีเรียกว�า ตลาดบนและตลาดล�าง) 
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ลดลงเพียงเล็กน.อยในป: 2556 ร.อยละ 62.01 แต�มีบทบาทให.ย�านนี้กลายเป�นชุมชนเมืองน.อยกว�าแถบนคร
ชัยศรี  
 

ตารางท่ี 10  สถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสิ่งก�อสร.างในระยะ 20 ป:ของอําเภอสามพราน 
อําเภอ พ.ศ.2536 พ.ศ.2546 (ร/อยละ) พ.ศ.2556 (ร/อยละ) 

อําเภอสามพราน (มีเน้ือท่ี 199,940 ตร.กม.) 
ส่ิงก�อสร.าง (หลัง) 40,271 68,223 (+69.41)  110,526 (62.01) 

ท่ีมา :  กรมการปกครอง, 2557 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 67 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย�านสามพราน (ผู.วิจัย, 2557) 
 

(3) โครงข�ายพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและการสัญจร 
ในพ้ืนท่ีสามพราน มี 2 ลักษณะสําคัญ คือ โครงข�ายระบบใหญ�และระบบย�อย 

โครงข�ายระบบใหญ�เป�นโครงข�ายของถนนสายหลักซ่ึงเป�นถนนเพชรเกษม ส�วนโครงข�ายระบบย�อย จะเป�น
ถนนสายซอยต�างๆ ท่ีเข.าสู�พ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมถึง โครงข�ายทางน้ําท่ีเป�นแนวสวนยกร�อง 
ซ่ึงนับเป�นเส.นทางสัญจรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีสามพราน จึงอาจกล�าวได.ว�า พ้ืนท่ีบริเวณสามพรานแทบไม�พบ
ถนนสายรองท่ีทําหน.าท่ีรองรับการจราจรจากถนนสายหลัก อย�างถนนเพชรเกษมก�อนเข.าสู�พ้ืนท่ีชุมชน
ตามลําดับศักย ลักษณะเช�นนี้จึงส�งผลให.ระดับการจราจรท่ีหนาแน�นบนถนนสายหลักถูกกระจายสู�ถนน
สายย�อยทันที ทําให.เกิดการจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีชุมชน และก�อให.เกิดความไม�ปลอดภัยจากระดับ
การจราจร หรืออาจพบว�า รถจํานวนมากจากพ้ืนท่ีชุมชนได.หลั่งไหลเข.าสู�ถนนสายหลักซ่ึงมีปริมาณรถและ
ระดับการจราจรสูงในทันที 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 68 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557)  

โครงข�ายการสัญจรและพื้นท่ีว�างของถนนสายหลักในพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 68 โครงข�ายการสัญจรสําคัญในชุมชนเมืองสามพราน (ต�อ) (ผู.วิจัย, 2557)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 69  โครงข�ายการสัญจรและสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

จากการวิเคราะหลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองสามพราน พบว�า อยู�ใน
ตําแหน�งท่ีมีศักยภาพในการเข.าถึงปานกลางถึงค�อนข.างตํ่า ซ่ึงจะเห็นได.ชัดโครงสร.างเชิงสัณฐานโดยรวมมี
โครงข�ายกริดเบี้ยวขนาดใหญ�ท่ีต�อเนื่องมาจากพ้ืนท่ีนครชัยศรี ซ่ึงเป�นโครงข�ายของถนนเพชรเกษม แต�สําหรับ
ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพรานเอง พบว�า โครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�าง มีลักษณะเป�นเส.นสั้นๆ วางตัวต�อกัน 
คล.ายกางปลาขนาดเล็กจํานวนมาก ลักษณะเป�นเส.นขยุกขยิก แทบไม�พบเส.นทางท่ีมีความยาวเลย ยกเว.น มี
เพียงซอยสามพราน1 และทางหลวงหมายเลข 3098 ซ่ึงเป�นถนนเข.าสู�พ้ืนท่ีชุมชนเมืองนี้ ท่ีมีลักษณะเป�นเส.น
ยาวกว�าเส.นอ่ืนๆ แต�โดยรวมมีลักษณะเป�นเส.นสั้นๆ จํานวนมาก (ดังภาพท่ี 70) ซ่ึงไม�มีศักยภาพมากพอ ท่ีจะ

โครงข�ายการสัญจรและพื้นท่ีว�างของถนนสายรองในพื้นท่ี 
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ทําให.โครงสร.างเชิงสัณฐานโดยรวมของสามพราน เอ้ือให.เกิดการเข.าถึงท่ีดีเหมือนนครชัยศรี และค�อนข.าง
ขัดแย.งกับปริมาณสิ่งก�อสร.างท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามพรานมีปริมาณสิ่งก�อสร.างมากท่ีสุดจากท้ัง 3 อําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 70  ลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

3.3.2 ลักษณะสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
(1) ประเภทและบทบาทของผู/คน  

ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพราน พบว�า กลุ�มคนคนสําคัญท่ีก�อให.เกิดการขยายตัวของ
เมืองมี 2 ประเภท คือ (1) คนในชุมชน ประกอบด.วยเกษตรกรและพ�อค.าแม�ค.า (2) คนนอกชุมชน 
ประกอบด.วยกลุ�มนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรม กลุ�มผู.ท่ีเข.ามาทํางานในพ้ืนท่ีท้ังรับราชการ บริษัท 
โรงงานอุตสาหกรรม แรงงานในภาคเกษตรกรรม ตลอดจน กลุ�มลูกค.าท่ีเข.ามาซ้ือสินค.า กลุ�มคนเหล�านี้
ก�อให.เกิดการขยายตัวของสิ่งก�อสร.าง ท่ีอยู�อาศัย ตลอดจน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต�างๆ 
โดยเฉพาะกลุ�มนักลงทุนในระบบอุตสาหกรรม การค.าและบริการ มีบทบาทอย�างมากในการทําให.สาม
พรานมีความหนาแน�นของสิ่งก�อสร.างและขยายตัวเป�นเมือง 

(2) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ  
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ พบว�า ผู.คนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ีประกอบ

อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได.แก� ค.าขาย รับราชการ ทํางานในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ส�วนภาค
เกษตรกรรมเป�นการทําเกษตรกรรมแบบสวนยกร�อง มีการทําสวนผลไม. ไม.ดอกไม.ประดับ รองลงมาเป�น
การปลูกข.าว พืชผักสมุนไพรตามลําดับ ส�วนอาชีพค.าขาย แม�ค.าประกอบไปด.วยท้ังคนในพ้ืนท่ีและต�าง

ศักยภาพการเข.าถึงสูง 
 
 
 
 
ศักยภาพการเข.าถึงตํ่า 
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อําเภอ คนในตลาดมีวิถีชีวิตและแบบแผนอาชีพค.า ดังนี้ (1) ตลาดเก�าริมน้ําสามพราน ป@จจุบันยังคงมี
การค.าขายสินค.าท่ีจําเป�นในชีวิตประจําวัน เจ.าของร.านเล�าว�า ค.าขายกันมาต้ังแต�รุ�นกfง กลุ�มลูกค.าส�วน
ใหญ�เป�นลูกค.าประจําท้ังจากละแวกใกล.เคียงและต�างจังหวัดท่ีบอกกันมาปากต�อปาก เช�น นนทบุรี ราคา
สินค.าจะขายได.ถูกกว�าตลาดด.านนอก เพราะสั่งสินค.ามาจากแหล�งชุมชนผลิตหรือมีการเจรจากับร.านค.าส�ง
ให.ส�งในราคาพิเศษ โดยทางร.านจะไม�สั่งสินค.าจากเจ.าอ่ืนมาขาย นอกจากนั้น สินค.าบางส�วนจะไปรับมา
จากกรุงเทพฯ สินค.าในตลาดจะเป�นสินค.าสําหรับชาวบ.านชาวสวน เช�น เครื่องประมงน้ําจืด อุปกรณทํา
เกษตรกรรม อาหารสัตว สังฆภัณฑ เลี่ยมกรอบพระ ฯลฯ อาคารและท่ีดินเป�นของตนเอง ชาวตลาดเก�าจึง
ไม�ย.ายออกไปขายด.านนอก เนื่องจากไม�ต.องเสียค�าเช�าและค�าเซ.งในราคาแพง ตลาดจึงมีบทบาทรองรับ
การค.าขายในระดับย�าน-ชุมชน (2) ตลาดสดเทศบาลและ (3) ตลาดสดเอกชน เป�นตลาดเช.า จึงเปVดขาย
ต้ังแต�เช.าจนถึงช�วงสายๆ ร.านค.าต�างๆ จะเริ่มทยอยปVด มีเพียงบางร.านท่ียังคงขายอยู� แต�บรรยากาศ
โดยท่ัวไปเริ่มเงียบเหงา เนื่องจากลูกค.าเบาบาง สินค.าในตลาดท้ัง 2 แห�งจะมีหลากหลายท้ังของสด ของ
แห.ง เสื้อผ.า ของใช.ในครัวเรือน (ดังภาพท่ี 71) (จรรยา เอนกพงศพันธ. เจ.าของร.านในตลาดเก�าสามพราน, 
ยุพิน คเชนทรชัย. แม�ค.าขายสินค.าบริเวณตลาดสดเทศบาล, ชัยยุทธ กิตติพิชัย เจ.าของร.านในตลาดเก�า
สามพราน, สัมภาษณ สิงหาคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 71 วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ (ผู.วิจัย, 2557)  

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพแม�ค.าในตลาด 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพชาวสวน 
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 ภาพท่ี 73  วงจรแบบแผนการค.าขายในตลาดชุมชนเมืองสามพราน (ผู.วิจัย, 2557)  
 

(3) รูปแบบกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจ  
ลักษณะทางสังคมเป�นแบบผสมผสาน ท้ังในรูปแบบสังคมเมืองท่ีต�างคนต�างอยู�และ

สังคมชนบทท่ีพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จากพ้ืนฐานความเป�นเครือญาติและคนรู.จักคุ.นเคยกันมาก�อน คน
ด้ังเดิมในพ้ืนท่ียังมีความเข.มแข็งในการทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกัน เช�น เทศกาลประจําป:สําคัญต�างๆ ผู.คน
ในพ้ืนท่ีจะไปทําบุญท่ีวัดใกล.บ.าน ได.แก� วัดบางช.างเหนือและวัดบางช.างใต. แต�ผู.คนในตลาดบางส�วนจะไม�
ค�อยมีโอกาสไปร�วมงานบุญมากนัก เนื่องจากต.องค.าขาย แต�ชาวสวนและชาวบ.านยังคงมีการร�วมกันทํา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างเหนียวแน�น แต�ผู.คนในตลาดจะรู.จักกับชาวสวน เนื่องจากต.องมาซ้ือของ
ท่ีตลาดเป�นประจํา ชาวบ.านท่ีมาซ้ือสินค.าท่ีตลาดจะเป�นชาวบ.านจากทางแถบวัดบางช.างเหนือและวัดบาง
ช.างใต. แถบคลองจินดา เป�นต.น การแจ.งข�าวสารในชุมชนจะมีเสียงตามสายท่ีประกาศข�าวสาร โดย
เทศบาลตําบลสามพราน เครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงเป�นลักษณะท่ีเกิดจากดํารงชีวิต 
โดยเฉพาะการค.าขายท่ีผู.คนจะเก่ียวข.องกันไปโดยธรรมชาติ เป�นการพ่ึงพาอาศัยกันระหว�างผู.ซ้ือและผู.ขาย 
ระหว�างผู.ขายด.วยกัน เช�น การให.บริการธุรกิจการค.าและบริการท่ีสัมพันธกัน เช�น ในตลาดจะเกิดแรงงาน
รับจ.างขนของ เกิดร.านขายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีบริการส�งถึงท่ี เป�นต.น นอกจากนั้น เครือข�ายทางสังคม
เศรษฐกิจของชาวสวน จะเป�นลักษณะท่ีนําผลผลิตมาส�งให.แม�ค.าคนกลางนําไปจําหน�ายต�อหรือส�งให.
ชาวสวนด.วยกัน ซ่ึงจะนําไปจําหน�ายท่ีตลาดช�วงเช.า นับเป�นเครือข�ายท่ีเกิดข้ึนแบบถ�อยทีถ.อยอาศัย 
(จรรยา เอนกพงศพันธ. เจ.าของร.านในตลาดเก�าสามพราน, ยุพิน คเชนทรชัย. แม�ค.าขายสินค.าบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล, ชัยยุทธ กิตติพิชัย เจ.าของร.านในตลาดเก�าสามพราน, สัมภาษณ สิงหาคม 2557) 
 

3.4 สรุปพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 
ในข้ันตอนการวิเคราะหพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี 

(Global Level) พบว�า ช�วงเวลาท่ีสัดส�วนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลงอย�างชัดเจนและเกิดสิ่งก�อสร.างอาคารต�างๆ 
มากข้ึนนั้น อยู�ในช�วงป: 2546 เป�นต.นมา จึงทําการศึกษาข.อมูลเชิงพ้ืนท่ีในช�วงป: 2546 2551 และ 2556 
ตามลําดับ พบว�า พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ได.ขยายตัวข้ึนเป�นชุมชน
เมืองท่ีชัดเจนใน 3 ตําแหน�ง คือ เมืองบางเลน เมืองนครชัยศรี และเมืองสามพราน 
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1) ชุมชนเมืองบางเลน : พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทท.องนา พบว�า มีศักยภาพใน
การเข.าถึงพ้ืนท่ีปานกลางถึงตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ ท้ังลุ�มน้ํา ท้ังนี้น�าจะเป�นผลมาจาก 
ความหนาแน�นของโครงข�ายการสัญจรท่ีมีจํานวนเส.นทางโดยรวม เบาบางกว�าบริเวณสามพราน และนครชัยศรี 
รวมท้ังอยู�ไกลจากถนนสายหลักอย�างถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซ่ึงเชื่อมระหว�างภูมิภาค โดยรวม
ในพ้ืนท่ีมีลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานเป�นระบบตาตาราง ซ่ึงเป�นถนนท่ีตัดผ�านพ้ืนท่ีชุมชนต�างๆ บางเส.น
ขนาดกับลําคลอง โดยมีเส.นท่ีเป�นแกนหลักคือทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 346 มีศักยภาพในการเข.าถึงสูงสุด 
เนื่องจากเป�นถนนท่ีกว.างและตัดตรงผ�านหลายพ้ืนท่ีชุมชนและเมืองจํานวนมาก จากปทุมธานีไปยังสุพรรณบุรี 
จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมต�อทําให.ถนนเส.นนี้มีศักยภาพสูง นอกจากนั้น เส.นทางท่ีแยกจากถนนสายนี้ ยัง
ก�อให.เกิดถนนปลายตันสายสั้นๆ คล.ายก.างปลา ซ่ึงเป�นลักษณะของการเปVดเส.นทางเข.าสู� ท่ีดินผืนใหญ� 
เนื่องจากได.มีสิ่งก�อสร.างเกิดข้ึน ไม�ว�าจะเป�นท่ีพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจากเดิมเป�นทุ�งนา 

2) พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน : ชุมชนเมืองนครชัยศรี 
พบว�า ลักษณะโครงสร.างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการเข.าถึงพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ 
ในลุ�มน้ํานครชัยศรี จึงมีแนวโน.มท่ีจะเกิดกระบวนการเป�นเมืองสูงสุด เนื่องจากถนนเพชรเกษม เป�นถนนสาย
สําคัญ มีศักยภาพในการเชื่อมต�อไปสู�พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับถนนบรมราชชนนี ซ่ึงเป�นถนน
สายท่ีแยกจากถนนเพชรเกษม ช�วงระหว�างพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรีและชุมชนเมืองสามพรานแล.วตัดคู�ขนาน
เข.าสู�กรุงเทพฯ ก็มีศักยภาพการเข.าถึงสูงในตัวเอง โครงสร.างเชิงสัณฐานโดยรวมมีลักษณะคล.ายโครงข�ายกริด
เบี้ยวขนาดใหญ�และมีศักยภาพการเข.าถึงสูงสุดจากถนนสองสายนี้ เนื่องจากเป�นถนนท่ีกว.างและตัดตรงผ�าน
หลายพ้ืนท่ีข.ามจังหวัด จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมต�อทําให.โครงข�ายถนนเหล�านี้มีศักยภาพสูง ถนนสายท่ีแยก
จากถนนสายหลักและสายรองมักเป�นถนนท่ีใช.เข.าสู�ชุมชน มักมีลักษณะคดเค้ียวไปตามสภาพพ้ืนท่ีหรือขนาด
ไปตามแนวแม�น้ําลําคลอง และมีลักษณะเป�นถนนปลายตันสายสั้นๆ คล.ายก.างปลา   

3) พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกร�อง: ชุมชนเมืองสามพราน พบว�า อยู�ใน
ตําแหน�งท่ีมีศักยภาพในการเข.าถึงปานกลางถึงค�อนข.างตํ่า ซ่ึงจะเห็นได.ชัดโครงสร.างเชิงสัณฐานโดยรวมมี
โครงข�ายกริดเบี้ยวขนาดใหญ�ท่ีต�อเนื่องมาจากพ้ืนท่ีนครชัยศรี ซ่ึงเป�นโครงข�ายของถนนเพชรเกษม แต�สําหรับ
ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพรานเอง พบว�า โครงข�ายการสัญจรและพ้ืนท่ีว�าง มีลักษณะเป�นเส.นสั้นๆ วางตัวต�อกัน 
คล.ายกางปลาขนาดเล็กจํานวนมาก ลักษณะเป�นเส.นขยุกขยิก แทบไม�พบเส.นทางท่ีมีความยาวเลย ยกเว.น มี
เพียงซอยสามพราน1 และทางหลวงหมายเลข 3098 ซ่ึงเป�นถนนเข.าสู�พ้ืนท่ีชุมชนเมืองนี้ ท่ีมีลักษณะเป�นเส.น
ยาวกว�าเส.นอ่ืนๆ แต�โดยรวมมีลักษณะเป�นเส.นสั้นๆ จํานวนมาก ซ่ึงไม�มีศักยภาพมากพอ ท่ีจะทําให.โครงสร.าง
เชิงสัณฐานโดยรวมของสามพราน เอ้ือให.เกิดการเข.าถึงท่ีดีเหมือนนครชัยศรี และค�อนข.างขัดแย.งกับปริมาณ
สิ่งก�อสร.างท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามพรานมีปริมาณสิ่งก�อสร.างมากท่ีสุดจากท้ัง 3 อําเภอ รวมท้ังมีสัดส�วนพ้ืนท่ี
สิ่งก�อสร.างเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 
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สรุป จากการเก็บรวบรวมข.อมูลเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี มาประมวลผลร�วมกันตามตัวแปรท่ีกําหนดไว.ท้ังใน
เชิงสัณฐานและเชิงสังคมเศรษฐกิจ พบว�า การเกิดชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุ�มน้ํานครชัยศรี ซ่ึง
เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญข้ึนจาก “ย�านการค.าริมน้ํา” ท่ีรายล.อมด.วยเรือกสวนไร�นา กลายเป�นชุมชนเมืองท่ี
เจริญรุ�งเรืองและมีขนาดใหญ�ข้ึนจนกลายเป�น “ย�านการค.าริมถนน” จากท่ีมีการก�อร�างสร.างตัวเป�นชุมชนเมือง
ริมน้ําได.มีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีสําคัญใน 3 ระยะ คือ1) ยุคไร�-นา-สวนโอบล.อมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-
2500) 2) ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร�-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535) 3) ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไร.
ทิศทาง (พ.ศ.2536-2557) โดยบางเลนเป�นชุมชนเมืองบริบทท.องนา สามพรานเป�นชุมชนเมืองบริบทสวนยก
ร�อง และนครชัยศรีเป�นชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน ผลจากการศึกษาพบว�า การพัฒนาสู�ความเป�น
เมือง อันได.แก� การตัดถนนและการเพ่ิมข้ึนของสิ่งก�อสร.าง (built-up area) โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
มีส�วนสําคัญมาจากแผนนโยบายและการควบคุมของภาครัฐ เป�นป@จจัยสําคัญท่ีทําให.เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและโครงสร.างเชิงสัณฐานพ้ืนท่ี ส�งผลต�อเนื่องให.การทําเกษตรกรรม ซ่ึงมีเอกลักษณท่ีแตกต�างกัน
เปลี่ยนแปลงไปด.วย  โดยชุมชนเมืองสามพรานเป�นพ้ืนท่ีท่ีได.รับผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ นครชัยศรี
และบางเลน ตามลําดับ  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 

ในสวนนี้เปนการสรุปผลท่ีไดจากการศึกษาตัวแปรท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงสังคมเศรษฐกิจ ท่ี

เง่ือนไขปจจัยใหเกิดพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุมน้ํานครชัยศรี ใน

พ้ืนท่ี 3 อําเภอท่ีแมน้ําไหลผาน เพ่ือนําไปสูขอคนพบลักษณะพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี และความสัมพันธของ

ปจจัยสําคัญท่ีเปนเง่ือนไขทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีแตละชวงเวลา จากนั้นจึงเปนการอภิปรายผล 

และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี (spatial planning) ชุมชนเมืองในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมท่ีมีคุณคาไวไมใหสูญเสียเอกลักษณภายใตกระบวนการเปนเมือง ในลําดับสุดทาย 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุมน้ํานครชัยศรี ในเขตอําเภอบาง

เลน อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพรานท่ีแมน้ํานครชัยศรีไหลผาน มีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้ 

1.1 พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุมน้ํานครชัยศรีระดับรวม 

(Global Level) 

ชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุมน้ํานครชัยศรี มีชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

เชิงสัณฐานพ้ืนท่ีสําคัญ 3 ชวงเวลา คือ 

1) สัณฐานพ้ืนท่ียุคไร-นา-สวนโอบลอมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ.2401-2500) เปนชวงเวลาท่ี

สัณฐานพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากกอตัวเปนชุมชนอยูริมแมน้ํา มีการขุดและฟนฟูคลองท่ีมีอยูเดิม

เพ่ือเปดพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และใชในการขนสงผลผลิตไปยังเมืองหลวง ทําใหแหลงตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้เติบโต

ข้ึนเปนชุมชนเมืองริมน้ํา มีการคาขายริมน้ําท่ีเฟองฟูและเดินทางขนสงโดยใชเสนทางน้ําเปนหลัก ลักษณะ

โครงสรางเชิงสัณฐานโดยรวมเปนเสนรูปรางอิสระท่ีเกิดจากการไหลตามธรรมชาติของลําน้ํา ทางเกวียน และ

เสนตรงคอนขางยาวของคลองขุดและทางรถไฟ บริเวณท่ีมีศักยภาพการเขาถึงสูงสุดอยูบริเวณตอนกลางของ

ลุมน้ํา ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองบางเลน บริเวณคลองนราภิรมณ พบตลาดลําพญาและตลาดบางนกกระทุง เรื่อยมา

ตามแนวคลองนราภิรมณ จรดคลองมหาสวัสดิ์และคลองนครปฐม พบตลาดทานา ตลาดง้ิวราย ในพ้ืนท่ีชุมชน

เมืองนครชัยศรี สวนบริเวณท่ีมีศักยภาพการเขาถึงต่ําสุดอยูบริเวณตอนลางของลุมน้ําในเขตสามพราน ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ีรองสวนท่ีมีลักษณะโครงขายรูปรางอิสระคดเค้ียวและปลายตัน ลักษณะการทําเกษตรกรรมในยุคนี้ 

เปนแหลงเพาะปลูกขาวท่ีสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแถบบางเลน สวนพ้ืนท่ีนครชัยศรีโดยรวมเปน

พ้ืนท่ีปาไผและสามพรานเปนสวนผลไม เชน มะพราว กลวย และหมาก เปนตน  
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2) สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกล้ําไร-นา-สวน (พ.ศ.2501-2535) เปนชวงเวลาหนึ่งท่ี

เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีอยางชัดเจน เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศใหไปสูความเจริญดวยการ

พัฒนาโครงขายถนนเขาสูพ้ืนท่ีชนบท รวมถึงพ้ืนท่ีลุมน้ําอยางท่ัวถึง เปนผลใหระบบการสัญจรทางน้ําหมด

ความสําคัญ การคาริมน้ําซบเซาแตไปเกิดข้ึนบริเวณริมถนนแทน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมและหมูบานจัดสรรมากข้ึน ลักษณะโครงสรางเชิงสัณฐาน ประกอบดวยเสน 2 ลักษณะ คือ 

ยังคงเปนเสนรูปรางอิสระคดเค้ียวท่ีเกิดจากการไหลโดยธรรมชาติของลําน้ํา และเสนตรงคอนขางยาวท่ีเกิด

จากทางรถไฟ คลองขุดท่ีมีอยูเดิม และถนนท่ีสรางข้ึนใหมจํานวนมากในสัดสวนใกลเคียงกัน กระจายท่ัวพ้ืนท่ี

ลุมน้ําท้ังท่ีขนานกับแนวคลองและตัดขวางคลอง รวมท้ังมีถนนบางสวนตอเนื่องกับลําคลอง ระยะนี้มี

ศักยภาพการเขาถึงสัณฐานศูนยกลางทางน้ําสูงกวาชวงท่ีผานมา โดยมีตําแหนงอยูท่ีคลองมหาสวัสดิ์ พบ

ตลาดลําพญา ตลาดหวยพลู ตลาดทานาและตลาดง้ิวราย สวนศักยภาพการเขาถึงทางบกก็อยูในระดับ

ใกลเคียงกันท่ีถนนเพชรเกษม ลักษณะการทําเกษตรกรรมในยุคนี้มีความชัดเจนวา พ้ืนท่ีแถบบางเลนทํานา

เปนหลัก พ้ืนท่ีแถบนครชัยศรีทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และพ้ืนท่ีแถบสามพรานทําสวนเปนหลัก ใน

ลักษณะสวนยกรอง 

3) สัณฐานพ้ืนท่ียุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไรทิศทาง (พ.ศ. 2536-ปจจุบัน) ชวงเวลานี้พ้ืนท่ี

ลุมน้ําไดเขาสูกระบวนการเปนเมือง จากการพัฒนาโครงขายถนน โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการอพยพยายเขา

ของแรงงานและเกิดหมูบานจัดสรรข้ึนอยางหนาแนน จากเดิมเคยเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม นอกจากนั้น พ้ืนท่ี

เกษตรกรรมของเกษตรกรรายยอย เริ่มกลายเปนฟารมขนาดใหญท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากข้ึน ลักษณะ

โครงสรางเชิงสัณฐาน ประกอบดวยเสน 2 ลักษณะ คือ แนวเสนตรงของถนนสายสําคัญ ทางรถไฟและถนน

เลียบคลองขุด และเสนรูปรางอิสระจํานวนมากของเครือขายถนนท่ีเขาสูชุมชนหมูบาน บางสวนเปนทางสาย

สั้นๆ ปลายตันแยกจากถนนสายหลักและหยุดลงบริเวณริมแมน้ําหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โครงขายถนนได

กระจายอยางหนาแนนท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ํา โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางถึงตอนลาง ศักยภาพการเขาถึงทางบกสูง

กวาทางน้ํา อยูในพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน บริเวณถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม 

รวมถึงทางรถไฟ ซ่ึงเปนแหลงชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณตลาดหวยพลู ตลาดทานาและตลาดง้ิวราย โดยบริเวณ

ตลาดทานาในชุมชนเมืองนครชัยศรี ไดขยายตัวหนาแนนท่ีสุด ลักษณะการทําเกษตรกรรมในแตละพ้ืนท่ียังคง

มีลักษณะการเพาะปลูกและพืชพรรณเชนในยุคท่ีผานมา แตในแถบพ้ืนท่ีสามพรานมีแนวโนมพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ลดลงมากกวาบริเวณอ่ืนและมีสัดสวนพ้ืนท่ีสิ่งกอสรางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2 พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุมน้ํานครชัยศรีระดับเฉพาะ (Local 

Level) 

ในข้ันตอนการวิเคราะหพัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี 

(Global Level) มีชวงเวลาท่ีสัดสวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลงอยางชัดเจนและเกิดสิ่งกอสรางอาคารตางๆ มาก

ข้ึนนั้น อยูในชวงป 2546 เปนตนมา พบวา พัฒนาการเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุมน้ํา        
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นครชัยศรี ไดขยายตัวข้ึนเปนชุมชนเมืองท่ีชัดเจนใน 3 ตําแหนง คือ เมืองบางเลน เมืองนครชัยศรี และเมือง       

สามพราน กลาวคือ 

1) ชุมชนเมืองบางเลน : พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบททองนา พบวา มีศักยภาพใน

การเขาถึงพ้ืนท่ีปานกลางถึงต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ ท้ังลุมน้ํา ท้ังนี้นาจะเปนผลมาจาก 

ความหนาแนนของโครงขายการสัญจรท่ีมีจํานวนเสนทางโดยรวม เบาบางกวาบริเวณสามพราน และนครชัย

ศรี รวมท้ังอยูไกลจากถนนสายหลักอยางถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซ่ึงเชื่อมระหวางภูมิภาค 

โดยรวมในพ้ืนท่ีมีลักษณะโครงสรางเชิงสัณฐานกระจายออกจากศูนยกลาง ซ่ึงเปนถนนท่ีตัดไปสูพ้ืนท่ีชุมชน

ตางๆ บางเสนขนาดกับลําคลอง โดยมีเสนท่ีเปนแกนหลักคือทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 มีศักยภาพใน

การเขาถึงสูงสุด เนื่องจากเปนถนนท่ีกวางและตัดตรงผานหลายพ้ืนท่ีชุมชนและเมืองจํานวนมาก จาก

ปทุมธานีไปยังสุพรรณบุรี จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมตอทําใหถนนเสนนี้มีศักยภาพสูง นอกจากนั้น เสนทาง

ท่ีแยกจากถนนสายนี้ ยังกอใหเกิดถนนปลายตันสายสั้นๆ คลายกางปลา ซ่ึงเปนลักษณะของการเปดเสนทาง

เขาสูท่ีดินผืนใหญ เนื่องจากมีสิ่งกอสรางเกิดข้ึน ไมวาจะเปนท่ีพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจากเดิม

เปนทุงนา 

2)  ชุมชนเมืองนครชัยศรี : พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรมผสมผสาน 

พบวา ลักษณะโครงสรางเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองอ่ืนๆ 

ในลุมน้ํานครชัยศรี จึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดกระบวนการเปนเมืองสูงสุด เนื่องจากถนนเพชรเกษม เปนถนนสาย

สําคัญ มีศักยภาพในการเชื่อมตอไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับถนนบรมราชชนนี ซ่ึงเปนถนน

สายท่ีแยกจากถนนเพชรเกษม ชวงระหวางพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครชัยศรีและชุมชนเมืองสามพรานแลวตัด

คูขนานเขาสูกรุงเทพฯ ก็มีศักยภาพการเขาถึงสูงในตัวเอง โครงสรางเชิงสัณฐานโดยรวมมีลักษณะคลาย

โครงขายกริดเบี้ยวขนาดใหญและมีศักยภาพการเขาถึงสูงสุดจากถนนสองสายนี้ เนื่องจากเปนถนนท่ีกวางและ

ตัดตรงผานหลายพ้ืนท่ีขามจังหวัด จึงมีถนนสายอ่ืนๆ มาเชื่อมตอทําใหโครงขายถนนเหลานี้มีศักยภาพสูง 

ถนนสายท่ีแยกจากถนนสายหลักและสายรองมักเปนถนนท่ีใชเขาสูชุมชน มักมีลักษณะคดเค้ียวไปตามสภาพ

พ้ืนท่ีหรือขนาดไปตามแนวแมน้ําลําคลอง และมีลักษณะเปนถนนปลายตันสายสั้นๆ คลายกางปลา 

3)  ชุมชนเมืองสามพราน : พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกรอง พบวา อยูใน

ตําแหนงท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงปานกลางถึงคอนขางต่ํา ซ่ึงจะเห็นไดชัดโครงสรางเชิงสัณฐานโดยรวมมี

โครงขายกริดเบี้ยวขนาดใหญท่ีตอเนื่องมาจากพ้ืนท่ีนครชัยศรี ซ่ึงเปนโครงขายของถนนเพชรเกษม แตสําหรับ

ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพรานเอง พบวา โครงขายการสัญจรและพ้ืนท่ีวาง มีลักษณะเปนเสนสั้นๆ วางตัวตอ

กัน คลายกางปลาขนาดเล็กจํานวนมาก ลักษณะเปนเสนขยุกขยิก แทบไมพบเสนทางท่ีมีความยาวเลย ยกเวน 

มีเพียงซอยสามพราน1 และทางหลวงหมายเลข 3098 ซ่ึงเปนถนนเขาสูพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนี้ ท่ีมีลักษณะเปน

เสนยาวกวาเสนอ่ืนๆ แตโดยรวมมีลักษณะเปนเสนสั้นๆ จํานวนมาก ซ่ึงไมมีศักยภาพมากพอ ท่ีจะทําให

โครงสรางเชิงสัณฐานโดยรวมของสามพราน เอ้ือใหเกิดการเขาถึงท่ีดีเหมือนนครชัยศรี และคอนขางขัดแยง
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กับปริมาณสิ่งกอสรางท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามพรานมีปริมาณสิ่งกอสรางมากท่ีสุดจากท้ัง 3 อําเภอ รวมท้ังมี

สัดสวนพ้ืนท่ีสิ่งกอสรางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 

2. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลเก่ียวพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณลุมน้ํานครชัย

ศรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ประมวลผลการศึกษาเพ่ือตอบคําถามการวิจัย 

จากคําถามการวิจัยท่ีไดกําหนดไว สามารถตอบคําถามการวิจัยเปนประเด็นไดดังนี้  

1)  พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี 

ในชวงเวลาท่ีผานมาจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนอยางไร? 

บริเวณลุมน้ํานครชัยศรีเปนชวงท่ีแมน้ําทาจีนไหลผานจังหวัดนครปฐมใน 3 อําเภอ 

ไดแก บางเลน นครชัยศรีและสามพราน เปนบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐานและการ

เพาะปลูก รวมท้ังมีความสะดวกในการคมนาคมทางน้ํา ทําใหบริเวณท่ีเปนจุดตัดของแมน้ํา ลําคลอง และ

ทางเกวียนเจริญข้ึนเปนศูนยรวมกิจกรรมทางการคาและจุดเปลี่ยนถายการสัญจร ซ่ึงในเวลาตอมาไดเจริญ

ข้ึนเปน “ชุมชนเมือง” (urban community) ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ัวไป 

รวมท้ังมีความเปราะบางของระบบนิเวศ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรายลอมอยู ตลอดจนมีลักษณะ 

“สังคมลุมแมน้ํา” (riverine society) ท่ีมีท้ังชาวนา ชาวสวน ชาวบาน และชาวตลาดพ่ึงอาศัยอยูดวยกัน 

สอดคลองกับท่ีศรีศักร วัลลิโภดม (2000) กลาววา เปนลักษณะเดนของเมืองท่ีตั้งอยูในสภาพและลักษณะ

ทางภูมิศาสตร ในบริเวณลุมแมน้ํา ท่ีมีชีวิตแบบสังคมชาวนาชาวสวน เกิดเปนความสัมพันธทางสังคมของ

ผูคนในชุมชนและระหวางชุมชนท่ีอยูในทองถ่ินเดียวกัน 

การพัฒนาสูความเปนเมืองในปจจุบันของพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี มีปจจัย

สําคัญท่ีเก่ียวของไดแก การตัดถนนท่ีครอบคลุมท่ัวลุมน้ําและการเพ่ิมข้ึนของสิ่งกอสราง ดังท่ีบุญนาค ตี

วกุล (2546: 1-13) ไดชี้ใหเห็นวา การเปนยานใจกลางเมือง ไมจําเปนตองยึดติดกับขอบเขตการปกครอง แต

สามารถสังเกตไดจากขอบเขตของพ้ืนท่ีปลูกสราง (built-up area) ท่ีอาจมีอาณาบริเวณครอบคลุมหลาย

หมูบาน มียานการคาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธกับท่ีอยูอาศัยของคนในทองถ่ินมีการตัดถนน

ออกจากยานใจกลางไปสูชานเมือง  ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี มีสิ่งกอสรางโดยเฉพาะการขยายตัวของ

โรงงานอุตสาหกรรม เปนปจจัยเรงสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสัณฐานเชิงพ้ืนท่ี 

จากผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา จากอดีตถึงปจจุบันบริเวณนี้มีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี 

3 ชวงเวลาสําคัญ คือ 1) ยุคไร-นา-สวนโอบลอมชุมชนเมืองริมน้ํา (พ.ศ. 2401-2500) เปนจุดเริ่มตนของ

การเปนชุมชนเมืองในลุมน้ําอยางเดนชัด มีบานเรือน มีวัดสําคัญ รวมท้ังมียานตลาดท่ีเกิดข้ึนบริเวณริมน้ํา 

และกลายเปนชุมทางคมนาคมทางน้ํา-ทางบก  ซ่ึงชาวบานนําผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนซ้ือขาย

กันอยางคึกคัก นอกจากนั้น ไดเกิดการตั้งถ่ินฐานกระจายสูพ้ืนท่ีดานในมากข้ึนเปนหมูบาน มีการบุกเบิกจับ
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จองท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจากเดิมท่ีเปนพ้ืนท่ีวางเปลาอยูจํานวนมาก หรืออาจกลาวไดวาเปน “ยุค

แหงการอยูอาศัยกันในไร-นา-สวนริมน้ํา” 2) ยุคชุมชนเมืองขยายตัวรุกลํ้าไร-นา-สวน (พ.ศ. 2501-2535) 

เปนชวงท่ีมีการปรับปรุงโครงขายถนน การพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนมีการขยายตัวของโรงงาน

อุตสาหกรรม การอยูอาศัยเริ่มหันหลังใหกับแมน้ําลําคลอง โดยปรับเปลี่ยนใหมีทางเขาจากถนน สวนดานท่ี

ติดแมน้ํากลายเปนหลังบาน บานเรือนท่ีสรางข้ึนใหมอยูริมถนนและหันหนาบานออกสูถนนเทานั้น การ

เดินทาง การขนสงสินคาและผลผลิตทางการเกษตร ใชการสัญจรทางบกมากข้ึน ในชวงป 2530 เปนตนมา 

ระบบการคาริมน้ําและขนสงทางน้ําคอยๆ ยุติบทบาทลง ตลาดริมน้ํามีถนนเขาถึงในทุกๆ ตลาด เชื่อมโยง

แตละตลาดใหไปมาหาสูกันดวยถนน หรืออาจกลาวไดวาเปน “ยุคชุมชนเมืองเติบโตข้ึนพรอมการสรางถนน

และถมคลอง”3) ยุคชุมชนเมืองกระจัดกระจายไรทิศทาง (พ.ศ.2536-ปจจุบัน) ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

ในชวงเวลากอนหนานี้ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีแนวโนมการกระจายตัวของประชากรสูง

ในบริเวณท่ีตอเนื่องกับเขตกรุงเทพฯ ดานทิศตะวันตก โดยเฉพาะอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน 

ตามแนวถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซ่ึงกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงสังคม

เศรษฐกิจอยางมาก ผูคนนิยมสรางบานเรือน อาคารรานคาตางๆ หันหนาบานออกสูถนนท้ังหมด ชุมชน

เมืองริมน้ําไดเขาสูกระบวนการเปนเมืองเต็มรูปแบบ โดยมีถนนตัดเขาสูพ้ืนท่ีดานในและถนนเลียบริมแมน้ํา 

มีหมูบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนจํานวนมาก บริเวณรอบตลาดริมน้ําท่ีถนนเขาถึงไดเติบโต

ข้ึนเปนชุมชนเมืองหนาแนน หรืออาจกลาวไดวาเปน “ยุคชุมชนเมืองขยายตัวตามแนวถนน” พัฒนาการ

ดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลง (transformation) ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ ดังท่ี Keeble 

(1972) ไดจําแนกการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของเมืองออกเปน 4 ระยะ คือ 1) ข้ันแรก (Infantile 

stage) 2) ข้ันวัยรุน (Juvenile stage) 3) ข้ันผูใหญ (Mature stage) 4) ข้ันชรา (Senile stage) ซ่ึงชุมชน

เมืองในลุมน้ํานครชัยศรี ปจจุบันไดเขาสูการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ระยะ โดยในบริเวณท่ีเปนตลาดชุมชนริมน้ํา

ไดกาวเขาสูข้ันชราและตกอยูในสภาวะถดถอย ตามแนวคิดของ Conzen (1960)   

2)  ในชุมชนเมืองแตละบริเวณ ซ่ึงถูกรายลอมดวยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความแตกตาง

กัน มีลักษณะเฉพาะและพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีแตกตางกันหรือไม? อยางไร? รวมท้ังพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ี

ดังกลาวมีความสัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผูคนอยางไร? เพราะเหตุใด? 

จากผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา ชุมชนเมืองแตละบริเวณของลุมน้ํานครชัยศรี ใน

อดีตมาถึงปจจุบัน มีลักษณะเฉพาะและพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีแตกตางกัน โดยพบวา พัฒนาการเชิงสัณฐาน

พ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี ไดขยายตัวข้ึนเปนชุมชนเมืองท่ีชัดเจนใน 3 ตําแหนง คือ เมือง

บางเลน เมืองนครชัยศรี และเมืองสามพราน นอกจากนั้น พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีดังกลาว ยังมีความสัมพันธกับ

ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผูคนในพ้ืนท่ี กลาวคือ  

1) ชุมชนเมืองบางเลน มีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบททองนา มีศักยภาพ

ในการเขาถึงพ้ืนท่ีปานกลางถึงต่ํา เปนผลมาจากความหนาแนนของโครงขายการสัญจรท่ีมีจํานวนเสนทาง
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โดยรวมเบาบาง ซ่ึงเกิดจากสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนทุงนา ซ่ึงเปนแปลงท่ีดินขนาดใหญ ลักษณะโครงสราง

เชิงสัณฐานกระจายออกจากศูนยกลาง เสนแกนหลักเปนโครงขายถนนตัดไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และมีเสนยอยๆ 

สั้นๆ เกาะอยูคลายกางปลา สัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผูคนในพ้ืนท่ี ท่ียังมีลักษณะทาง

สังคมเปนชุมชนชนบทอยู มียานการคาท่ีรองรับระดับชุมชน-ยาน-เมือง ตามบทบาทของตลาด 

2) ชุมชนเมืองนครชัยศรี มีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทเกษตรกรรม

ผสมผสาน มีศักยภาพในการเขาถึงพ้ืนท่ีสูงท่ีสุด เนื่องจากถนนเพชรเกษมถนนบรมราชชนนี ซ่ึงเปนถนนท่ี

กวางและตัดตรงผานหลายพ้ืนท่ีขามจังหวัด โครงสรางเชิงสัณฐานโดยรวมมีลักษณะคลายโครงขายกริด

เบี้ยวขนาดใหญ ผสมผสานกับเสนสั้นๆ คดเค้ียวของถนนสายยอยๆ สัมพันธกับสภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมี

ท้ังรองสวน ไร นา กระจายอยู สัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผูคนในพ้ืนท่ี ท่ีมีลักษณะทาง

สังคมเปนชุมชนชนบทผสมผสานสังคมเมือง มียานการคาท่ีรองรับระดับชุมชน-ยาน-เมือง ตามบทบาทของ

ตลาด 

3)  ชุมชนเมืองสามพราน มีพัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมืองบริบทสวนยกรอง มี

ศักยภาพในการเขาถึงปานกลางถึงคอนขางต่ํา ลักษณะโครงสรางเชิงสัณฐานเปนโครงขายกริดเบี้ยวขนาด

ใหญตอเนื่องมาจากพ้ืนท่ีนครชัยศรี สวนในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสามพราน ลักษณะเปนเสนสั้นๆ วางตัวตอกัน 

คลายกางปลาขนาดเล็กจํานวนมาก ลักษณะเปนเสนขยุกขยิก แทบไมพบเสนทางท่ีมีความยาว เนื่องจาก 

เปนถนนท่ีเขาสูพ้ืนท่ีชุมชนและเรือกสวน ซ่ึงมีโครงขายแมน้ําลําคลองจากการขุดเปนรองสวนจํานวนมาก 

สัมพันธกับลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของผูคนในพ้ืนท่ี ท่ีมีลักษณะทางสังคมเปนชุมชนชนบทผสมผสาน

สังคมเมือง มียานการคาท่ีรองรับระดับชุมชน-ยาน ตามบทบาทของตลาด 

จึงเปนการยืนยันทฤษฎีกระบวนการเกิดสัณฐานศูนยกลางของ Hillier (2000) ท่ี

ชี้ใหเห็นวา การเชื่อมตอของโครงขายการสัญจรอยางมีประสิทธิภาพ มีผลตอความนิยมในการเขาสูพ้ืนท่ี

ของผูคนและการกระจายตัวของกิจกรรมตางๆ โดยในบริเวณท่ีมีศักยภาพการมองเห็นและเขาถึงสูง จะ

กลายเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางเมืองท่ีมีกิจกรรมการคาเกิดข้ึน สวนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงต่ํามักพบ

กิจกรรมท่ีตองการความสงบหรือไมตองพ่ึงพาการสัญจรของผูคน ซ่ึงในวิจัยนี้ พบวา เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

และสอดคลองกับแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนท่ีและตรรกะเชิงพ้ืนท่ีในสังคม” (Social Logics of 

Space and Spatial Logics of Society) ของ Hillier and Hanson (1984) ท่ีวาอิทธิพลทางสังคมจะสงผล

ตอการจัดระเบยีบเชิงพ้ืนท่ี และการจัดการเชิงพ้ืนท่ีจะเปนผลผลิตของโครงสรางทางสังคมเสมอ ซ่ึงเปนผล

ใหชุมชนและเมืองนั้นๆ มีเอกลักษณเฉพาะ  

3)  ชุมชนเมืองเหลานี้มีแนวโนมการเปล่ียนแปลงของลักษณะเชิงพ้ืนท่ีในอนาคต

อยางไร 

ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา “ชุมชนเมืองบางเลน” ปจจุบันยังมีสภาพเปน

สังคมชนบท แตมีแนวโนมการเปนเมืองมากข้ึน เนื่องจากการเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเริ่มกระจายเขา
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สูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประกอบกับการลดลงของปริมาณการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี แตยังมีสัดสวนท่ีนอยกวา

อีกสองพ้ืนท่ี “ชุมชนเมืองนครชัยศรี” มีสภาพสังคมชุมชนชนบทผสมผสานสังคมเมือง มีแนวโนมท่ีจะเกิด

กระบวนการกลายเปนเมือง (Urbanization) ไดมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน เนื่องจาก อยูในตําแหนงท่ีมีโครงขายการ

สัญจรโดยรวมมีศักยภาพการเขาถึงสูง มีแนวโนมท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะเปลี่ยนเปนยานพักอาศัย ยาน   

พาณิชยกรรม รวมท้ังยานอุตสาหกรรมมากกวา อยางไรก็ตาม จากปริมาณการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ียังคงมี

ท้ังท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง “ชุมชนเมืองสามพราน” มีสภาพสังคมชุมชนชนบทผสมผสานสังคมเมือง แมวาจะมี

แนวโนมเขาสูการเปนสังคมเมืองนอยกวานครชัยศรี แตมีโอกาสสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปมากท่ีสุด 

เนื่องจาก อัตราการเพ่ิมข้ึนของสิ่งกอสราง ซ่ึงคาดวา เปนโรงงานอุตสาหกรรม และมีอัตราการลดลงของพ้ืนท่ี

ทําเกษตรกรรม  

อาจสรุปไดวา พ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเมืองนครชัยศรี มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ไปสูกระบวนการ

กลายเปนเมือง (Urbanization) มากท่ีสุด เนื่องจากมีศักยภาพการเขาถึงสูงดวยโครงขายการสัญจรทางบก 

รองลงมาคือ ชุมชนเมืองสามพราน ซ่ึงมีโอกาสสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปมากท่ีสุด และลําดับสุดทาย คือ 

ชุมชนเมืองบางเลน 

 

3. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ไดเกิดองคความรู ท่ีสามารถนํามาเปนขอพิจารณาและเปนประโยชนตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูท่ีสนใจ รวมท้ังเปนการบันทึกประวัติศาสตร ภูมิปญญาดั้งเดิม ซ่ึงเปนทุนทาง

สังคมของชุมชนทองถ่ินไว ดังนี้ 

3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  แผนและนโยบายของภาครัฐควรใหความสําคัญกับภาคเกษตรกรรม ซ่ึงนับวันจะมีจํานวน

ลดนอยลงท้ังสัดสวนพ้ืนท่ีและผูคนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงจะเปนผลดีตอประเทศท้ังทางดาน

เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ตลอดจนระบบสังคมท่ีมีเอกลักษณในแบบไทยๆ ใหคงอยู 

2)  ขอกําหนดทางผังเมืองท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน ควรถูกพิจารณาอยาง

รอบคอบ เพ่ือคงสภาพหรือรักษาขนาดสัดสวนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไวใหมากท่ีสุด 

3) การสนับสนุนดานเงินทุนและความรู ท่ีถูกหลักการและมีความทันสมัยใหแกเกษตรกร 

ยังคงมีความจําเปนเสมอ จึงควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  

1)  ควรมีการนําโมเดลตนแบบท่ีไดจากการศึกษา “พัฒนาการเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง

ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณลุมน้ํานครชัยศรี” นี้ ไปประยุกตใชกับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีถูกรายลอมดวย

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยูในภาวะสมบูรณ และภาวะวิกฤต ใหมีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีไปอยางถูก
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ทิศทางมากยิ่งข้ึน เพ่ือดํารงความเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีเหนียวแนนกลมเกลียว เศรษฐกิจท่ีเฟองฟู

อยางยั่งยืน ภายใตบริบทและสถานการณท่ีแตกตางกัน 

2)  วิถีชีวิตเชิงพ้ืนท่ีของเกษตรกรในแบบสมัยใหมท่ีปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน มีบาง

ประการท่ีไดปรับเปลี่ยนไปจากในอดีตตามศักยภาพและตนทุนของตนเอง ซ่ึงไมเพียงหมายถึงทุนทาง

ทรัพยากรแตยังรวมถึงทุนทางปญญาและทุนทางสังคม จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการนํามาศึกษา

ตออยางละเอียด เพ่ือเปนการบันทึก เปรียบเทียบภูมิปญญาดั้งเดิม และการพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

ใหมๆ ในการทําเกษตรกรรมตอไป 
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ส�วนท่ี 4 : ข�อมูลลักษณะประเภทและบทบาทผู�คนท่ีเก่ียวข�อง 
1. กลุSมคนหรือผู�ท่ีมีบทบาทตSอการอยูSอาศัยและประกอบอาชีพค�าขาย/เกษตรกรรมปEจจุบัน 
2.  บทบาทท่ีมีตSอชุมชน พ้ืนท่ีท่ีค�าขาย/ ทําการเกษตร 

ส�วนท่ี 5 : ข�อมูลลักษณะวิถีชีวิต วัฒนธรรมและแบบแผนอาชีพ 
1. วงจรและลักษณะการค�าขาย /หรือการทําเกษตรกรรม (ระบุประเภท)ในแตSละวัน  
2. ลักษณะของกลุSมลูกค�าท่ีเข�ามาและเหตุผลท่ีเข�ามาซ้ือ /สถานท่ีจับจSายซ้ือของใช�ทาง

การเกษตร 
ส�วนท่ี 6 : ข�อมูลลักษณะกิจกรรมและเครือข�ายทางสังคมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

1. ลักษณะและการเข�ารSวมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในรอบปZ 
2. ความเก่ียวข�องกับชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

ส�วนท่ี 7 : ข�อมูลด�านนวัตกรรม เทคโนโลยีและแผนพัฒนาของภาครัฐและท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง 
1. สิ่งสําคัญท่ีทําให�การอยูSอาศัยและการประกอบอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง 
2.  สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ /ขัดขวางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3.  แผนนโยบายสําคัญท่ีสSงผลตSอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี การอยูSอาศัยและการประกอบอาชีพ 
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    ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 2543 
  ระดับ ปวส. ชSางเทคนิคสถาปEตยกรรม 
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต� สงขลา 
    ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 2541 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
  การออกแบบชุมชนเมือง สัณฐานวิทยาเมือง 
 
ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
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แนวทางการปรับปรุงระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ศาลายา งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ พ.ศ. 2550 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

การพัฒนาชุดภาพ 3 มิติ เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู�ในการอSานแบบและเขียนแบบกSอสร�าง
สําหรับนักศึกษาสาขาสถาปEตยกรรม มทร.รัตนโกสินทร� งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ พ.ศ. 2554 ของ
มทร.รัตนโกสินทร� 

การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเรือนค�าขายพ้ืนถ่ิน เพ่ือรองรับการทSองเท่ียว ในตลาดชุมชน
ริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 2555 ของ
มทร.รัตนโกสินทร� 

การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของตลาดชุมชนริมน้ํา บริเวณลุSมน้ํานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 2555 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

กลไกการขับเคลื่อนเครือขSายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ีของชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา 
กลุSมน้ํายางในหมูSบ�านควนจง อําเภอนาหมSอม จังหวัดสงขลา งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 
2556 ของมทร.รัตนโกสินทร�  

แนวทางการใช�พ้ืนท่ีให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานสถาปEตยกรรม กรณีศึกษา อาคารเรียนรวม
และอเนกประสงค� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ พ.ศ. 
2556 ของมทร.รัตนโกสินทร� 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพรชัย  จิตติวสุรัตน� 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pornchai Jittiwasurat  
ตําแหนSงปEจจุบัน    พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย�)   
สังกัด    คณะสถาปEตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ   
    สาขาสถาปEตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�   
    เลขท่ี 96 หมูS 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา   
    อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  
    โทรศัพท� 0-2889-4585-7 ตSอ 2682  
    โทรสาร. 02-8894-4585-7 ตSอ 2171 
    E-mail : Pornchai.j@rmutr.ac.th    
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สถ.ม. การออกแบบชุมชนเมือง 
    จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
    ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 2553 
  ปริญญาตรี  ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปEตยกรรม 
    จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
    ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 2541 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
  นิเทศศาสตร� 

ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 

แนวทางการปรับปรุงระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ศาลายา งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ พ.ศ. 2550 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน�ผังบริเวณเรือนไทยจากไม�พลาสติก งบประมาณเงินรายได�
ประจําปZ พ.ศ. 2551 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาสถาปEตยกรรม ชั้นปZ
ท่ี 3 มทร. รัตนโกสินทร� งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ พ.ศ. 2554 ของมทร.รัตนโกสินทร� 
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การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเรือนค�าขายพ้ืนถ่ิน เพ่ือรองรับการทSองเท่ียว ในตลาดชุมชน
ริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 2555 ของ
มทร.รัตนโกสินทร� 

การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของตลาดชุมชนริมน้ํา บริเวณลุSมน้ํานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 2555 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

กลไกการขับเคลื่อนเครือขSายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ีของชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา 
กลุSมน้ํายางในหมูSบ�านควนจง อําเภอนาหมSอม จังหวัดสงขลา งบประมาณแผSนดินประจําปZ พ.ศ. 
2556 ของมทร.รัตนโกสินทร�  

แนวทางการใช�พ้ืนท่ีให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานสถาปEตยกรรม กรณีศึกษา อาคารเรียน
รวมและอเนกประสงค� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� งบประมาณเงินรายได�ประจําปZ 
พ.ศ. 2556 ของมทร.รัตนโกสินทร� 

 

 

 


