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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ทั้งในด้าน
การเปลี่ยนแปลงในเชิง สัณฐานพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเงื่อนไขของการคงอยู่ของการเป็นพื้นที่ย่านทางสังคมที่มีชีวิตชีวาในปัจจุบัน โดย
งานวิจั ย นี้ ใช้ทฤษฎีสั ณฐานศูน ย์ กลางเมือง (theory of spatial centrality) (Hillier,1999) ในการ
อธิบายถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในอดีต และพัฒนาการในเวลาต่อมา รวมไปถึง
แนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคมที่มีชีวิต ที่ใช้อธิบายถึงลักษณะของการเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีชีวิตของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน
การวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.) ศึกษาถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี ในช่ว งเวลาต่างๆ ในภาพรวมของพื้นที่ย่าน จากการวิเคราะห์บทความ และการ
ทบทวนวรรณกรรม การเปรียบเทียบแบบจ้าลองโครงสร้างเชิงสัณฐาน การลงส้ารวจพื้นที่ เป็นต้น
และ 2.) ศึกษาถึงการคงอยู่ของการเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ดีและมีชีวิตชีว า จากการลงส้ารวจพื้นที่ การ
บันทึกภาพกิจกรรมภายในพื้นที่ย่าน และการบันทึกอัตราการสัญจรผ่าน และน้ามาสรุปถึงพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีแต่เดิมมีลักษณะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของย่านที่
มีชีวิตชีวา จากลักษณะของต้าแหน่งที่ตั้งที่มีความเหมาะสม กล่าวคือตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง
ของโครงข่ายคูคลองที่ดี จึงเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเหนี่ยวน้าให้ชาวย่านเข้ามาใช้งานในบริเวณพื้นที่
ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสัญจรจากทางน้้า เป็นทางบกท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้า บางพลี
กลายเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากระบบโครงข่ายถนนยังให้บริการไม่ครอบคลุม พื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลีจึงเกิดความซบเซา และพัฒนาการในช่วงปัจจุบันพบว่าในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
มีลักษณะเป็นพื้นที่ย่านทางสังคมที่มีชีวิต จากการตัดถนนที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นที่ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ประกอบกั บ ในองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในบริ เ วณพื้ น ที่ ย่ า นมี ค วาม
เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น เป็นที่ตั้งของอาคารราชการหลายแห่ง เป็นย่านการศึกษาของชุมชนใน
ละแวกย่าน เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่ดึงดูดให้ทั้งคนภายใน และคนภายนอกเข้ามาใช้
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This research study investigated development of Bangpre floating market.
That related spatial configuration and socio-economic characteristics. The researcher
took into consideration the spatial configuration and socio-economic characteristics of
the area from the past to the present. This included the condition and factors that
made Bangpre floating market area to good social space in present.
The research is divided into two part : Part I concentrates on the processes of
changing of Bangpre floating market Area on each period of time from reviewing of old
article or journal paper , comparing of morphology and Surveying on local area. Part II
Researching on remaining good and lively area for living by surveying and recording the
local activity, lifestyle and traffic rate. All data will be conclude to development of
Bangpre floating market.
The research has revealed that suitable location is the key that affects the
origin of a Bangpre floating market Area. An advantageous spatial configuration must
have high accessibility, in the past waterway transport was important. Later road
construction made a change to the transportation style. Bangpre floating market area
change to low accessibility and decay area. Today Bangpre floating market is a lively
social space. because of the increased road connection enhances area accessibility
and the location of area near the attractor space such as government
building,community mall and Famous attractions. That cause visitors to the Bangpre
floating market area.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและก้าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยผู้
ศึกษาต้องขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลัก ที่ได้
กรุณา ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ศึกษา คอยให้ค้าแนะน้าแนวทางในการท้าการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้ค้าแนะน้าข้อคิดเห็นด้านการศึกษา อาจารย์ยังคอยห่วงใย คอยเอาใจใส่แก่ผู้
ศึกษาในด้านอื่นๆ ตลอดมา และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะอาจารย์ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมืองที่ได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาให้แก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา
ขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนบางพลี ผู้ซึ่งอนุเคราะห์
ข้อมูลส้าคัญในการศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ได้เสียสละเวลาในการให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจนส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณนายศิวกร และนายพสิน และเพื่อนร่วมเรียนภาควิชาการวางแผน
ภาคและเมืองทุกท่าน ที่คอยให้ค้าปรึกษา คอยช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ระหว่างการ
เรียน ตลอดจนพี่ๆ น้องๆ ที่คอยให้ก้าลังใจเสมอมา
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเอนก คุณแม่โสภิณ และครอบครัววงศ์วิสิฐศักดิ์
ที่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูผู้ศึกษา คอยถามไถ่และปรับทุกข์ปัญหาในด้านต่างๆ และปลอบโยนให้ก้าลังใจ
แก่ผู้ศึกษา จนเป็นแรงผลักดันให้ส้าเร็จการศึกษาในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ย่านริมคลองรอบตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 150 ปี โดย
ตลาดน้้ าบางพลี ตั้ง อยู่ บ ริ เวณริ มคลองส้ าโรงฝั่ ง เหนือ ต้ าบลบางพลี ใหญ่ อ้ าเภอบางพลี จัง หวั ด
สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ย่านที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงเป็นพื้นที่ที่ยังคง
ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านจนมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่พื้นที่ย่านตลาดน้้าแห่งอื่นๆ ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
หลายแห่ง และอยู่ในสภาพเสื่อมความนิยมและเงียบเหงา
สังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก ท้า
นา ท้าสวนเป็นหลัก ท้าให้พื้นที่ชุมชนนิยมตั้งอยู่ติดกับแม่น้าล้าคลองสายต่างๆ เพื่อน้าน้้าจากแม่น้าล้า
คลองมาใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม อีกทั้งแม่น้าล้าคลองยังเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มี
ความส้าคัญ เนื่องด้วยเส้นทางการคมนาคมทางบกในอดีตไม่ครอบคลุมและสะดวกสบายอย่างใน
ปัจจุบัน ผู้คนจึงนิยมใช้การคมนาคมทางน้้ามากกว่าทางบก เกิดการไปมาหาสู่กันเพื่อแลกเปลี่ยน
สินค้าทางการเกษตรและผลผลิตอื่นๆ ท้าให้ย่านการค้าเกาะตัวอยู่ตามแม่น้าล้าคลองสายหลักๆ ที่มี
การสัญจรของผู้คนจ้านวนมาก ต่อมาเกิดการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณย่านการค้าริมน้้าเพิ่มมากขึ้น จน
มีความหลากหลายของกิจกรรมการค้าเพิ่มมากขึ้นจนพัฒนากลายเป็นย่านตลาดน้้าในที่ สุด เราจะ
พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าในอดีตเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นหลัก กล่าวคือตลาดน้้าจะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความได้เปรียบในเชิงท้าเลที่ตั้ง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงสูง ตั้งอยู่บนศูนย์
รวมของโครงข่ายการคมนาคมสัญจร โดยตลาดน้้าจะตั้งอยู่ใ นบริเวณจุดตัดของคลองสายส้าคัญหรือ
แม่น้า
ในช่วง พ.ศ.2403-2474 เป็นยุคเฟื่องฟูของตลาดน้้า โดยเป็นช่ว งที่มีการพัฒนาตลาดน้้า
เกิดขึ้นมากมายหลายสิบแห่ง เนื่องมากจากนโยบายในการขุดคลองชลประทานสายใหม่ๆ เพื่อน้ามา
ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและการสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งคนและสินค้า อีกทั้งยังเป็น
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การเปิดพื้นที่ ส้าหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ประกอบกับการประกาศเลิกทาสและการ
อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีกรรมสิทธิ์ถือคลองที่ดิน ตลาดน้้าเริ่มมีการพัฒนากลายเป็นตลาด
น้้าเพื่อการพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น จากแต่เดิมที่เป็นตลาดน้้าฐานชุมชน กลายเป็นตลาดน้้าที่เป็น
ศูนย์ กลางในการรวบรวมสินค้าและจัดจ้าหน่ายในละแวกย่าน มีความหลากหลายของสินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้น
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 มี
นโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการตัดถนนเพื่อเปิดพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร ท้า
ให้เกิดผลกระทบกับตลาดน้้าและพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากการคมนาคมทางบกถูกพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเดินทางกว่าทางน้้า ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของผู้คน จากแต่เดิมที่นิยมการสัญจรทางน้้าเป็นหลักเป็น
การคมนาคมทางบกที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า ท้าให้ความได้เปรียบในด้านท้าเลที่ตั้งของ
ตลาดน้้าหมดไป จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของคน ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าเกิด
ความซบเซาลงเป็นอย่างมาก พื้นที่ริมแม่น้าล้าคลองกลายเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง การสัญจรทาง
น้้าไม่ได้คับคั่งเหมือนในอดีต อีกทั้งนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ท้าให้เกิดความเป็นเมืองมากขึ้น สังคมเกษตรริมน้้าค่อยๆ เลือนหายไป
ตลาดน้้าหลายแห่งต้องปิดตัวลง
ในปีพ.ศ. 2539 ได้เกิดการริเริ่มแนวคิดในการฟื้นฟูตลาดน้้าอัมพวา และวิถีชีวิตชุมชนริมน้้า
ในละแวกพื้นที่ย่าน ในลักษณะของการผลักดันให้ตลาดน้้าอัมพวากลายเป็นตลาดน้้าท่องเที่ยวเชิงอนุ
รักษ์ ซึ่งอัมพวาได้กลายเป็นต้น แบบของการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าอีกหลายๆ แห่งในเวลาต่อมา
พื้นที่ย่านตลาดน้้ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามความคึกคักของพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ถูก
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ไม่ได้เกิดจากความได้เปรียบทางด้านของท้าเลที่ตั้งเหมือนในอดีต แต่เกิดจาก
การใช้นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการดึงดูดให้นักท่อ งเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตลาดน้้า ดังนั้น
รูปแบบของตลาดน้้าในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่ย่านพาณิชยกรรมชุมชนเหมือน
ในอดีต และหลายแห่งไม่ประสบความส้าเร็จ ไม่สามารถดึงดูดทั้งคนในและนอกพื้นที่ได้เหมือนตลาด
น้้าในอดีตในที่สุด มักกลายเป็นพื้นที่ร้าง โดยเฉพาะในช่วงวันเวลาที่ตลาดน้้าปิดท้าการ ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวาที่ยั่งยืน
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พื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา หมายถึงพื้นที่ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการสัญจรเข้ามาใช้งาน โดย
คนหลากหลายประเภท รวมทั้งมีกิจกรรมทางสังคมที่มีความหลากหลาย ในหลากหลายช่วงเวลา โดย
ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่แท้จริง พื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดีและมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่สาธารณะในย่านที่ผู้คนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างอิสระ มีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ ในหลายช่วงเวลา
ไขศรี ภักดิ์เจริญสุข (2551) ได้กล่าวโดยสรุปถึงการเกิดพื้นที่สาธารณะที่ดี ในปัจจัยด้านทาง
กายภาพ และลั กษณะทางสังคม ถูกกล่ าวถึงโดย Carr, et. (1992) และ Madanipour (1996) ว่า
ควรเป็นพื้นที่เปิด และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยคนทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ Blauw (1996) ที่
ให้ความเห็นว่า ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) เป็นปัจจัยส้าคัญของพื้นที่สาธารณะที่ดี
และมีชีวิตชีวา ในขณะที่นักคิดอีกกลุ่มหนึ่งให้ความส้าคัญกับมิติทางสังคม โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่สาธารณะ เช่น Jacobs (1961) และ Harbermas (1989) ที่กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะเป็น
พื้นที่สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน โดยเห็นความส้าคัญของชีวิตสังคมเมือง ความ
ปลอดภัยในสังคมกับความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่สาธารณะในเมืองควรจะมีความหลากหลาย
ผู้ใช้งาน ความหลากหลายของกิจกรรมและช่ว งเวลาในการใช้งานพื้นที่ Gehl (1987) ได้กล่าวว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคมเป็นเสน่ห์น่าดึงดูดให้เ กิดการเข้า
มาใช้งานพื้นที่ ซึ่งเขาได้ให้ความส้าคัญกับ “คน” โดยมีแนวคิดว่า คนเป็นตัวดึงดูดคนด้วยกันเอง เป็น
ต้น
หากพิจารณาว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าควรเป็นพื้นที่ทางสังคมของชุมชน จึงน่าจะมีเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายของกิจกรรมเกิดขึ้นโดยเป็นทั้งพื้นที่พาณิชยกรรม พื้ นที่ชุมชนส้าหรับพักอาศัย เป็น
ทั้งพื้นที่นัดพบ สังสรรค์กันของผู้คน เสริมด้วยโครงข่ายการสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางการสัญจรที่ยังคง
ความส้าคัญ จึงน่าจะเป็นพื้นที่ย่านที่มีผู้คนหมุนเวียนผ่านเข้ามาในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา จนท้าให้พื้นที่
ย่านตลาดน้้าดั้งเดิมมีลักษณะของความเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา พื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ถูกฟื้นฟู
จากนโยบายการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดี่ยว แต่ไม่มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงทั้งทางบกและทางน้้า ซึ่ง
เป็นปัจจัยส้าคัญของการเข้าถึงและท้าให้เกิดพื้นที่ย่านสาธารณะที่มีความชีวิตชีวา ย่อมไม่ใช่ลักษณะ
ของการฟืน้ ฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ยั่งยืน
Hiller (2000) อธิบายคุณลักษณะของพื้นที่ย่านสาธารณะและย่านพาณิชยกรรมที่ดีอย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านทฤษฎีสัณฐานศูนย์กลาง (Theory of Spatial Centrality) โดยกล่าวว่า ศูนย์กลาง
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เมื อ งที่ ดี ค วรจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ มี ชี วิ ต ( live center) โดยมี ลั ก ษณะเฉพาะเชิ ง สั ณ ฐาน
(morphological characteristics) หรือลักษณะเฉพาะเชิงพื้นที่ (spatial characteristics) ที่เอื้อให้
เกิดการสัญจรอิสระ (natural movement) หรือการสัญจรที่มีมากน้อยต่างกันในบริเวณต่างๆ ของ
เมือง ตามศักยภาพการเชื่อมต่อของโครงข่ายการสัญจรหรือพื้นที่สาธารณะนั้นเอง พื้นที่ที่มีโครงข่ายฯ
ที่เชื่อมโยงหนาแน่นมากกว่าในบริเวณอื่นๆ มักจะเกิดการเหนี่ยวน้าประโยชน์การใช้ที่ดินและอาคาร
กลายเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีระดับการสัญจรอิสระที่มากกว่าบริเวณอื่น
แล้ว พื้นที่พาณิชยกรรมเองก็จะเป็นตัวดึงดูด (attractor) ท้าให้คนหลั่งไหลเข้ามามากเพิ่มขึ้นไปอีก
จนเกิดเป็นแรงเหนี่ยวน้าให้เกิดการเข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างทบทวี (multiplier effect)
อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดีและมีชีวิตชีวาควรเป็นพื้นที่ย่านที่มีทั้งการสัญจรอิส ระ
(natural movement) และการสั ญ จรแบบดึ ง ดู ด (attractor movement) อั น เกิ ด เนื่ อ งมาจาก
ลักษณะเชิงพื้นที่หรือโครงข่ายฯ ที่มีการเชื่อมต่อที่ดี และมีกิจกรรมการค้าที่เป็นตัวเหนี่ยวน้าให้ผู้คน
หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ย่าน กล่าวคือไม่ว่าจะตลาดน้้าจะเปิดหรือปิดท้าการ ก็จะมี ระดับการสัญจรอิสระ
(natural movement) ที่สูงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากลักษณะเชิงพื้นที่มีโครงข่ายการเชื่อมต่อของ
การสัญจรหนาแน่น ปรากฏเป็นระดับการเข้าใช้ของคนหลากหลายประเภททั้งการสัญจรเพื่อผ่าน
(move through) และการสัญจรเพื่อเข้าถึง (move to) ในขณะเดียวกันเมื่อตลาดน้้าเปิดท้าการ ก็จะ
ยิ่งพบระดับการสัญจรแบบดึงดูด (attractor movement) เข้ามาเสริมจนท้าให้พื้นที่ตลาดน้้ามีระดับ
การสั ญจรที่มากขึ้นอีกจากช่ว งที่ตลาดปิดท้าการ ท้าให้ พื้นที่ย่านมีความหนาแน่นของการสั ญจร
ตลอดเวลา
ในปัจจุบันตลาดน้้าในกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนใหญ่ถูกฟื้นฟูด้วยนโยบายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ตลาดน้้าจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่จะปรากฏการสัญจรแบบดึงดูด (attractor movement) เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ไม่ใช่ลักษณะเชิงพื้นที่ของการเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ยั่งยืนและมีชีวิตชีวา เนื่องจากพื้นที่ถูกหล่อเลี้ยง
โดยนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่เป็นหลัก ส่งผลให้พื้นที่ยังคงคึกคักและมีชีวิตชีวาเฉพาะช่วงเวลาที่
ตลาดเปิดท้าการเท่านั้น
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่มีชีวิตชีว า
ความหลากหลายทั้งประเภทของผู้เข้าใช้พื้นที่ ช่วงเวลา และกิจกรรมการทางสังคม แตกต่างกับพื้นที่
ย่านตลาดน้้าแห่งอื่นๆ ในปัจจุบัน จึงมีความน่าสนใจที่จะการศึกษาถึงลักษณะความมีชีวิตชีวาของ
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พื้นที่ย่าน และพัฒนาการ เพื่อแสวงหาปัจจัยส้าคัญในการคงอยู่ของการเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดีและ
มีชีวิตชีวาในปัจจุบัน
1.2 คาถามงานวิจัย

- พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นอย่างไร? จึงสามารถคงความเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มี
ชีวิตชีวาได้ในปัจจุบัน
1.3 สมมติฐานงานวิจัย

- พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเกิดขึ้นจากเงื่อนไขความสัมพันธ์ของลักษณะเชิงสัณฐานของพื้นที่
รวมทั้งลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ที่เป็นทั้งปัจจัยและเป็นผลซึ่งกันและกัน ท้าให้เกิดการ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ กล่าวคือ ในอดีตเส้นทางการสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางการสัญจร
สายหลัก ประกอบกับการต้าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ย่านมีลั กษณะที่เหมาะสม เพราะอยู่บน
โครงข่ายการสัญจรที่มีความเชื่อมโยงของระบบคู คลอง ต่างๆ เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้คนจาก
บริเวณต่างๆ ไหลเวียนเข้ามา ค้าขาย แลกเปลี่ยน สินค้ากันในบริเวณพื้นที่ย่าน พัฒนาการใน
เวลาต่อมา ก็มีลักษณะเชิงสัณฐานของพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่แบบผสมผสาน
สามารถคงความมีชีวิตชีวาจนถึงปัจจุบัน
1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์ เงื่อนไข ปัจจัยของลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ รวมถึงลักษณะทางสังคม และ
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
2. วิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงความเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่มีชีวิตชีวาของ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
1.5.1ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และการลงพื้นที่ส้ารวจ การสืบค้นข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบกับ
การวิเคราะห์โครงข่ายการการมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยโปรแกรม Space Syntax เพื่อ
อธิ บ ายเงื่ อ นไขความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะเชิ ง พื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่
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เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น การเกิด การเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
ในปัจจุบัน ประกอบกับการวิเคราะห์แผนที่ภาพถ่ายโบราณ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และรูปแบบ
โครงข่ายการสัญจรทั้งทางบกและทางน้้า และบริบทอื่นๆ ในแง่มุมของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ประเพณี ด้วยเทคนิควิธีการทบทวนเอกสารและแผนที่ การซ้อนทับกันของข้อมูลผ่านแผนที่ โดยการ
ใช้โปรแกรม ArcGis
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นกรณีศึกษา โดยมีที่
ตั้งอยู่ ที่ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น 2
ระดับด้วยกัน ได้แก่
1. การวิเคราะห์พื้นที่ในระดับรวม โดยครอบคลุมพื้นที่รอบตลาดน้้าบางพลีในรัศมี 1.5
กิโ ลเมตร โดยอ้างอิงจากแนวคิดละแวกย่าน (Neighborhood Concept) (Perry, C.
1998) ที่ก้าหนดรัศมีของละแวกย่านชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันที่ระยะ 1.2 กิโลเมตร
และบริเวณโดยรอบ อีก 0.3 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถึงโครงข่าย การ
สั ญจร โดยภาพรวมของพื้นที่ย่ านที่จ ะน้ามาใช้ป ระกอบในการอธิ บายการเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในแต่ละช่วงเวลา
2. การวิเคราะห์พื้นที่ในระดับย่อย โดยครอบคลุมพื้นที่รอบตลาดน้้าบางพลี ในรัศมี 500
เมตร โดยอ้างอิงจากระยะทางที่คนไทยยินดีที่จะเดินเท้าไปสู่สถานที่ต่างๆ อยู่ในช่วง
500-800 เมตร (UDDC,2014) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรทางเท้า
ภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเอง เนื่องจากการสัญจรโดยการเดินเท้าจะเป็นวิธีการ
สัญจรที่มีแนวโน้มก่อเกิดปฏิสัมพันธ์คนและพื้นที่มากกว่าวิธีการอื่นๆ พื้นที่ที่มีการสัญจร
อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์จะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นมากที่สุด
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แผนที่ 1-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่มา: GISTDA (2554)
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1.6 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อน้ามาสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย ประกอบไปด้วย 1.) ความเป็นมาของพื้นที่ย่านตลาดน้้า ทั้งในด้านกายภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ 2.) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ทางสังคม 3.) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัณฐาน
พื้นที่ รวมถึงเทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จะน้ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
2. สร้ า งกรอบแนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เพื่ อ อธิ บ ายประเด็ น ค้ า ถามการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ (secondary data) การ
วิเคราะห์แผนที่ (map analysis) การวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงโครงข่ายการเข้าถึงและ
มองเห็ นในแต่ละช่ว งเวลา เพื่อประมวลผลลั กษณะโครงสร้างเชิงสั ณฐานของพื้นที่ ผ่ าน
แบบจ้าลองโครงสร้างเชิงสัณฐาน (configuration model) ร่วมกับเทคนิคการซ้อนทับแผนที่
(overlay mapping) ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมถึงการส้ารวจพื้นที่ (field survey)
โดยการสัมภาษณ์ (interview) และการใช้แบบสอบถาม (questionnaire)
3. จัดเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ประกอบไปด้วย
3.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ในด้ า น ข้ อ มู ล เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เหตุ ก ารณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีความส้าคัญในอดีต จากการสืบค้นข้อมูลเอกสารต่างๆ
3.2 ข้อมูลลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ บริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษา ในอดีตจนถึงช่วงปัจจุบัน
โดยการวิเคราะห์ต้าแหน่งที่ตั้ง โครงข่ายการมองเห็นและเข้าถึง และรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐาน ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
3.3 ข้อมูลลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านข้อมูลทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์ และการส้ารวจภาคสนามเพิ่มเติม
4. วิเคราะห์พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง จากการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่ออธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ความสัมพันธ์ของลักษณะเชิงสัณฐานของพื้นที่และลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ ใน
แต่ละช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.2 เงื่อนไข ปัจจัยทางสัณฐาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลียังคงความมีชีวิตชีวาอยู่ในปัจจุบัน
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5. สรุปผลการศึกษาและทบทวนข้อเสนอแนะ

แผนภูมิ 1-1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจถึงพัฒนาการ การเกิด การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ทราบถึงประวัติ
ศาสตร์ความเป็นมา รวมไปถึงเงื่อนไข ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ย่านตลาดน้้า
ในแต่ละยุคสมัย
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องลักษณะเงื่อนไข ปัจจัย ที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดอื่นๆ
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บทที2่

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนัยยะของพื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวา ที่สัมพันธ์กับย่าน
ตลาดน้้าในกรุงเทพ โดยเฉพาะนัยยะเชิงสัณฐานพื้นที่ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัวอย่าง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบการวิจัยในการศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ต่อไป เนื้อหาในบทนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าในกรุงเทพและปริมณฑล
ส่วนที่ 2 นิยามความหมายของพื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวา
ส่วนที่ 3 การศึกษาลักษณะเชิงสัณฐานกับนัยยะความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
ส่วนที่ 4 กรอบความคิดการวิจัย
2.1 พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้าในกรุงเทพและปริมณฑล
2.1.1 นิยามของพื้นที่ย่านตลาดน้า
ประภัสสร เสวิกุล (2558) ได้กล่าวถึงความหมายของตลาดว่า ตลาดคือศูนย์การค้าของไทย
ในอดีต โดยที่ในสมัย กรุ งศรี อยุ ธยาและกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น แม่น้าล้ าคลองนอกจากจะเป็น
เส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญในการเดินทางแล้ว ยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคนไทยในเวลานั้น
นิยมตั้งบ้านเรือนและท้าสวนท้าไร่ริมน้้า พืชผลการเกษตรต่างๆ ก็จะถูกล้าเลียงโดยเรือไปยังผู้ซื้อหรือ
คนกลาง หรือน้ามาขายร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ผลิตรายอื่นๆ เกิดเป็นตลาด ให้คนมาจับจ่ายซื้อหา
ได้สะดวกขึ้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของตลาดน้้าว่า พื้นที่ชุมชนเพื่อซื้อขาย
ของต่างๆ ทางน้้า โดยมีเรือเป็นพาหนะในการบรรทุกสินค้า ซึ่งบางแห่งก็เรียกว่าตลาดท้องน้้า
ธันย์ชนก ทักษ์ศิริ และ วราภรณ์ จิวชัยศักด์ (2542) ได้กล่าวถึงความหมายของตลาดน้้าว่า
ตลาดน้า หมายถึงตลาดที่มีการค้าขายในน้้า โดยอาศัยเรือ แพ เป็นพาหนะบรรทุกสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่
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เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นในชีวิต เช่น เสื้อผ้า อาหาร มาขายตามแม่น้า ล้าคลองที่มีผู้คนอาศัย
อยู่ ตลาดน้้าภาคกลางมีหลายแห่งเนื่องจากภูมิประเทศของภาคกลางอุดมด้วยแม่น้าล้าคลองหลาย
สาย ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่คนขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
สรุปได้ว่า ตลาดน้้าหมายถึง พื้นที่ หรือย่านพาณิชยกรรม ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่ มีการ
สัญจรไปมาของผู้คน เป็นย่านที่มีการกระจุกตัวของพ่อค้าแม่ค้า ที่น้าสินค้าบรรทุกใส่เรือ หรือแพเพื่อ
น้ามาจ้ าหน่ ายสินค้าให้ชุมชนริมน้้า ตลาดน้้าจะประกอบไปด้วยลักษณะ 3 ประการได้แก่ ชุมชน
การค้าขาย และการสัญจรของผู้คน ซึ่งหมายความว่า พื้นที่ย่านตลาดน้้ามีความสัม พันธ์กับวิถีชีวิต
ชุ ม ชน ในสมั ย ก่ อ นแม่ น้ า ล้ า คลองเป็ น เส้ น ทางการคมนาคมที่ ส้ า คั ญ สิ น ค้ า และพื ช พรรณทาง
การเกษตรต่างๆ ถูกน้าไปค้าขาย แลกเปลี่ยน ในบริเวณแม่น้า และล้าคลองสายส้าคัญๆ จึงเกิดเป็นจุด
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
2.1.2 วิวัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้าในกรุงเทพและปริมณฑล
จากการศึกษาวิวัฒนาการของตลาดน้้าของลักขณา สัมมานิธิ (2554) เรื่องกระบวนการเกิด
และการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้้าในบริบทสวนพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้ าพระยาฝั่งตะวันตก และ
กฤตพร ห้าวเจริญ (2555) เรื่องกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมน้้าบริเวณลุ่มแม่
น้้าท่าจีน ท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงพัฒนาการของตลาดน้้าในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุคสมัย
สามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆได้ดังต่อไปนี้
1) ต้นกาเนิดของตลาดน้าในกรุงเทพและปริมณฑล
2) การเฟื่องฟูของตลาดน้า
ลักขณา สัมมานิธิ (2554) ได้กล่าวถึงต้นก้าเนิดของตลาดน้้า ในพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑลว่ามีมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ที่
มีความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ราบ
ลุ่ม มีความลาดชันและความสูงจากระดับน้้าทะเลต่้า มีโครงข่ายล้าน้้าที่เชื่อมโยงกันได้ทั้ง
ภายใน และระหว่างลุ่มแม่น้า อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวสวนตั้งแต่ส มัยกรุงศรี
อยุธยา เรียกว่าชุมชนสวนบางกอก พื้นที่ราบสวนบางกอกเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งผลิตพืชผลนานาพันธุ์ ท้าให้มีการขุดคลองผันน้้าเข้าสวนเป็นจ้านวนมาก เกิดเป็น
โครงข่ายคูคลอง ส่งผลให้พื้นที่สวนบางกอกขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก พืชพรรณที่
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เพาะปลูกในพื้นที่สวนบางกอกมีมากมายหลากหลายชนิด ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีผลผลิตที่
โดดเด่นไม่เหมือนกันเช่น ลางสาดคลองสาน ส้มบางมด ส้มโอวัดจันทร์เป็นต้น ท้าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนผลิตผลกันในระหว่างย่านโดยน้าสินค้าใส่ลงเรือล้าเลียงกันมาแลกเปลี่ยน
กั น บนผื น น้้ า จนเกิ ด เป็ น ย่ า นตลาดน้้ า ที่ เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางในการแลกเปลี่ ย นพื ช ผล
ผลิตภัณฑ์ในละแวกย่านเกิดขึ้น
การขุ ด คู คลอง ส้ า หรั บ บุ ก เบิ ก พื้ น ที่ เ กษตรกรรมท้ า ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงของ
โครงข่ายคมนาคมทางน้้า การเดินทางทางน้้าจึงเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมใน
สมัยนั้น ส่งผลท้าให้เกิดพื้นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนท้องน้้าที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่
ย่านตลาดน้้ า ซึ่งเป็น สถานที่นัดพบของ ชาวสวน พ่อค้าแม่ค้าและชาวชุมชน ในการ
จับจ่ายใช้สอย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยตลาดน้้ามักจะตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดของคลอง
หรือปากแม่น้าเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรเป็นจ้านวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะ
แก่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
วรรณศิลป์ พี รพันธ์ และคณะ (2548) กล่าวว่า ในช่ว งสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ.
2515 เป็นยุคสมัยของตลาดน้้าและชุมชนเกษตรกรรม ที่ตลาดน้้าได้พัฒนาองค์ประกอบ
และความส้าคัญอย่างเต็มที่จากสาเหตุส้าคัญ 3 ประการได้แก่ 1. (การประกาศยกเลิก
ระบบแรงงานเกณฑ์ แ ละระบบทาส พ.ศ.2417 2. (การอนุ ญ าตให้ มี ก ารถื อ ครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 3. (นโยบายพัฒนาโครงข่ายแม่น้า ล้าคลอง เพื่อการคมนาคม ส้าหรับ
การล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร โดยในปี พ.ศ.2338 ได้มีการขุดคลองส้าคัญขึ้นมา 2
สายได้แก่ คลองด้าเนิ นสะดวกและคลองภาษีเจริญ เพื่อเชื่อมโยงแม่น้าท่าจีน แม่น้า
เจ้าพระยา และแม่น้าแม่กลองเข้าด้วยกัน ท้าให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง
แม่น้าทั้งสามสายเกิดขึ้น ซึ่งโครงข่ายความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบส้าคั ญของ
การเกิดตลาดน้้าในยุคสมัยนั้น ส่งผลให้เกิดตลาดน้้าขึ้นมากมายหลายแห่ง
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แผนที่ 2-1 ตาแหน่งลาคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2338)
ที่มา: บทความเรื่องพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ในเขตสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าเจ้าพระยา (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ,2559)
3) จุดเปลี่ยนที่ทาให้ตลาดน้าเกิดความซบเซา
กฤตพร ห้ า วเจริ ญ (2555) กล่ า วว่ า ภายหลั ง พ.ศ.2500 เป็ น ต้ นมาภาครั ฐ ได้
ตระหนั ก ถึง การพัฒ นาชุม ชน ทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จและสั ง คมแบบตะวัน ตก จึง มีก้ าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกร
รม เป็นหลัก โครงการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่นการตัดถนนเข้าสู่ชุมชน
การพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวงต่อวิธีชีวิตชุมชนในอดีต เกิดกระบวนการการกลายเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น พื้นที่
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เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง วิถีชีวิตริมน้้าค่อยๆถูกลบเลือนไป ย่านตลาดน้้าค่อยๆทยอย
ปิดตัวลง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ตลาดน้้าในกรุงเทพและปริมณฑลได้สิ้นสุดลงเกือบ
ทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมขนส่ง ไปใช้ทางบกแทนทางน้้า การตัด
ถนนส่ ง ผลให้ ร าคาที่ ดิ น มี มู ล ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น ท้ า ให้ เ จ้ า ของสวน ไร่ แ ละนาต่ า งขายที่ ดิ น
ปรั บ เปลี่ ย นกลายเป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก สร้ า ง พื้ น ที่ เ กษตรกรรมลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ท้ า ให้ เ กิ ด
กระบวนการกลายเป็นเมือง ที่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ประเภทเกษตรกรรมกลายเป็น
ชุมชนเมือง ที่มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น
พื้นที่ย่านตลาดน้้า ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนค่อยๆ ซบเซาลงเป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็ น ผลมาจากนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ที่มุ่ งเน้ นในการสร้า ง
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการสร้างถนนตัดเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ หรือการสร้างเขื่อนเพื่อจัดการระบบ
ชลประทาน การคมนาคมทางน้้ามีความส้าคัญลดน้อยลง ท้าให้หัวใจส้าคัญ 3 ประการของ
การคงอยู่ของตลาดน้้าได้แก่ ชุมชน การค้าขาย และการสัญจรของผู้คน หมดไป การตัดถนน
เข้าสู่พื้นที่ต่างๆ ท้าให้การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าแต่ในอดีตท้าให้
ผู้คนต่างหันไปใช้ถนน เป็นเส้นทางสัญจรหลักแทนการใช้เรือ ประกอบกับการสร้างเขื่อนและ
ประตูน้า เป็นตัวกีดขวางการสัญจรทางน้้า ท้าให้การสัญจรทางน้้าไม่ครอบคลุมทั่วถึงเหมือน
ในอดีต ผู้ ใช้การสั ญจรทางน้้าจึงมีจ้านวนลดลงเป็นอย่างมาก ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ที่เข้ามาพร้อมกับการตัดถนนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตั้งถิ่นฐาน จาก
แต่เดิมที่จะนิยมหันหน้าบ้านเข้าหาแม่น้า ล้าคลอง กลับนิยมสร้างบ้านหันหน้าเข้าสู่ถนน เพื่อ
รับการบริการของสาธารณูปโภค พื้นที่ริมน้้ากลายเป็นพื้นที่ตาบอด ที่เข้าถึงได้ยาก ท้าให้
พื้นที่ตลาดน้้าที่เคยพลุ่กพล่าน กลับซบเซาเงียบเหงาลงเป็นอย่างมาก กิจกรรมการค้าที่เคย
ตั้งอยู่ในแม่น้าล้าคลอง ต่างย้ายขึ้นไปจัดกันบนบกจนหมดสิ้น ในช่วงสมัยนี้ตลาดน้้าค่อยๆ
ซบเซาจนต้องปิดตัวลงหลายต่อหลายแห่ง
4) ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูตลาดน้า
ในช่วงปี 2540 เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในประเทศไทยขึ้นประกอบกับ
ทางภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ท้าให้เกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ทรุดโทรมให้กลับมามีความคึกคักอีกครั้ งจากความร่วมมือ
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หลายภาคส่วนทั้ง การสนับสนุนจากทางภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ ย่าน
ตลาดน้้าจึงถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดน้้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างมาก ท้าให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจ ในการฟื้นฟูพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าแห่งอื่นๆ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ท้าให้ในช่วงปี2540-ปัจจุบัน ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าใน
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการส้ารวจของผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันในพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑลมีตลาดน้้าทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดน้้าที่ถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในช่วง พ.ศ.2540ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
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แผนที่ 2-2 ตาแหน่งตลาดน้าในกรุงเทพและปริมณฑล
ที่มา:ผู้วิจัย,(2557)
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จากตารางแสดงการเปิดให้บริการของตลาดน้้าที่เปิดท้าการอยู่ในปัจจุบันพบว่า ในปัจจุบันมี
พื้นที่ย่านตลาดน้้า ที่ถูกฟื้นฟูให้กลับมาเปิดท้าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่รวมถึงตลาดน้้าที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ จากการระบุต้าแหน่งและช่วงเวลาในการท้าการของพื้นที่ย่านตลาดน้้า พบว่า ตลาดน้้า
แต่ละแห่งมีลักษณะการเปิดท้าการ ที่แตกต่างกัน ซึ่งพื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ก็พบว่ามีพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางแห่งที่สามารถ
เปิดท้าการได้ทุกวัน ซึ่งได้แก่ ตลาดน้้าบางพลี และตลาดน้้าบางคูเ วียง ลักษณะการเปิดท้าการของ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าจึงเป็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใดพื้นที่ย่านตลาดน้้าแต่ละแห่งจึงเปิดท้าการไม่
เหมือนกัน
2.1.3 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยภาพรวม
กฤตพร ห้าวเจริญ (2554) ได้อธิบายถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตลาดน้้า ในช่วงแรก
ว่า พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ที่มีเส้นทางของแม่น้า
ล้าคลองที่ไหลเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งพื้นที่ ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับทางน้้า กล่าวคือผู้คนโดย
ส่วนใหญ่จะสร้างถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่แบบง่ายๆ ตามบริเวณริมแม่น้าล้าคลอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่
ท้าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานตามบริเวณริมน้้า นอกจากนั้นสังคมไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงติอง
พึ่งพาแหล่งน้้าส้าหรับการเพาะปลูก เช่น ท้านา ท้าไร่ และท้าสวน
นอกเหนื อ จากที่ จ ะใช้ น้ าเพื่อ การเพาะปลู ก แล้ ว ยั งใช้ใ นการอุป โภคบริ โ ภค และใช้ เป็ น
เส้นทางในการคมนาคมติดต่อถึงกัน ด้วยความสะดวกของการคมนาคมทางน้้า ที่สามารถเดินทางได้
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และสะดวกรวดเร็ ว จนเกิ ด เป็ น “หมู่ บ้ า นริ ม น้้ า หรื อ ชุ ม ชนริ ม น้้ า ” (waterfront
community) กระจายอยู่ ทั่ ว ไปในบริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม ของประเทศไทย และเกิ ด การสร้ า งอาคาร
บ้านเรือนอย่างต่อเนื่องเรียงรายไปตามแนวตลิ่ง หรือริมแม่น้า ล้าคลอง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้้าบ้านบางแม่
หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี (ปรีดา หุตะจูฑะ,2546) ที่ได้อธิบายถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของการ
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ชุมชนริมน้้าบ้า นแม่บางแม่หม้าย โดยท้าการศึกษาพัฒนาการของชุมชน
ริมน้้าบ้านบางแม่หม้ายด้วยการเปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศและการ
สัมภาษณ์ ท้าให้ทราบถึงพัฒนาการการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนริมน้้า โดยพบว่าในช่วงแรกพื้นที่
ชุมชนริมน้้าบ้านบางแม่หม้ายเกิดขึ้นจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณอื่นๆ อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นปากคลองที่เป็นจุดตัดของการสัญจร
ทางน้้ า จึ งเกิดการตั้งถิ่น ฐานหั น หน้าเข้าสู่ ทางน้้า เพื่อใช้ประโยชน์จากเส้ นทางน้้าที่จะใช้ในการ
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คมนาคม หรือการขนส่งสินค้า เกิดเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางน้้าที่เป็นเส้นทางคมนาคม
สายหลัก มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม
ในเวลาต่อมาพบว่าชุมชนมีการขยายตัวจาก การอพยพเข้ามาของชาวจีนโพ้นทะเล ที่เข้ามา
ท้า การค้ า ภายในพื้น ที่ ท้ า จากแต่ เดิ มที่ ช าวชุ ม ชนมี วิถี ชี วิต โดยการท้ าการเกษตรเพื่อ ยั งชี พ ได้
เปลี่ยนแปลงเป็นการเกษตรกรรมเพื่อการค้า จนในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบางแม่หม้ายกลายเป็น
พื้นที่ตลาดน้้า ท้าให้ เกิดความต้องการในการใช้งานพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากแต่เดิมที่นิย มสร้างบ้านหันหน้าเข้าสู่ทางน้้า กลายเป็นการสร้างเรือนแถวที่
ไม่ได้ให้ความส้าคัญในการหันหน้าเข้าสู่ทางน้้าเหมือนแต่ก่อน เกิดเป็นย่านการค้าบริเวณริมน้้า มีการ
สร้างตลาดเรือนแถวถาวรในบริเวณปากน้้า
พัฒนาการในเวลาต่อมาพบว่าการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นจากปัจจัยของเส้นทางคมนาคม
ทางบก การตัดถนนเข้าสู่พื้นที่ท้าให้เส้นทางน้้าถูกลดบทบาทหน้าที่ของการเป็นเส้นทางคมนาคมลง
การตังถิ่นฐานในยุคนี้จึงนิยมหันหน้าเข้าสู่ถนนแทนทางน้้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาด
น้้า หรือชุมชนริมน้้าลดบทบาทหน้าที่ลง
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แผนที่ 2-3 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้าบ้านบางแม่หม้าย
ที่มา:ปรีดา หุตะจูฑะ (2546)
จากการเปรียบเทียบพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้้าบ้านบางแม่หม้ายในช่วงปีพ.ศ.
2560-2546 จะพบว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนยังคงมีลักษณะเกาะกลุ่มอยู่กับพื้นที่ชุมชนดั่งเดิมแต่มี
ทิศทางในการขยายตัวเข้าสู่ถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถนนมีบทบาทส้าคัญต่อพัฒนาการการขยายตัวของ
ชุมชนริมน้้าบ้านบางแม่หม้ายทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ที่พักอาศัยมีการขยายตัวถอยห่างจาก
แม่น้าและล้าคลอง การตัดถนนท้าให้เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่ๆส้าหรับการพัฒนาส่งผลให้พื้นที่เกษตร
ลดลง จะพบว่าเงื่อนไขส้าคัญของการตั้งถิ่นฐานของคนไทยเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการคมนาคมเป็น
หลั ก กล่ าวคือไม่ ว่าสมั ย ใดๆ ชุม ชนมีแ นวโน้ มที่จะขยายตัว เข้ าสู่ บ ริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงท้าให้รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการคมนาคม
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2.1.4 ประเภทของตลาดน้้าในกรุงเทพและปริมณฑล
ลั กขนา สั มมานิ ธิ (2554) ได้กล่ าวว่า ตลาดน้้ าในช่ว งปี 2540-ปัจ จุบัน มีความแตกต่า ง
หลากหลายลักษณะ จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางบก และความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สวน การสัญจรทั้งทางน้้าและทางบก วิถีชีวิตชาวสวน การท่องเที่ยว และ
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ตลาดน้้าที่หลงเหลืออยู่ บางแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
พื้นที่ย่านตลาดน้้ามีลักษณะต่างๆ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ 1 ตลาดน้้ามีลักษณะคงเดิมแต่ลดขนาดลง ยังคงใช้การสัญจรทาง
น้้าเป็นหลัก และยังคงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและการตั้งถิ่น
ฐานอยู่ริมน้้าเป็นหลัก ซึ่งยังคงบทบาทหน้าที่การเป็นย่านพาณิชยกรรมอยู่
การเปลี่ ย นแปลงลั กษณะที่ 2 ตลาดน้้าดั้งเดิม ที่เปลี่ ยนแปลงกลายเป็นตลาดน้้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยเปลี่ยนแปลงมาใช้การสัญจรทางบกเป็นหลักและมีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ 3 ตลาดน้้าที่ปิดตัวลง แต่เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อการท่องเที่ยว โดย
เน้นเปิดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถเดินทางเข้าสู่ตลาดน้้าได้ทั้งทางบกและทางน้้า ท้า
หน้าที่เป็นตลาดน้้าเพื่อการท่องเที่ยว
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าทั้ง 3 รูปแบบเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันทั้ง
ในด้านต้าแหน่งที่ตั้งของตลาดน้้า สังคมและวัฒนธรรม ตลาดน้้าที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นตลาดน้้าเพื่อ
การท่องเที่ยวและตลาดน้้าที่ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือ เป็น
ตลาดน้้าที่สามารถเข้าถึงด้วยการถนนสายหลัก และตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนหนาแน่นริมน้้า จะมีบทบาท
เป็นตลาดน้้าเพื่อการท่องเที่ยว ในขณะที่ตลาดน้้าที่ยังคงใช้การสัญจรทางน้้าเป็นหลัก และถูกรายรอบ
ด้วยบริบทสวนจะยังคงเป็นตลาดน้้าที่ท้าหน้าที่พื้นที่พาณิชยกรรมท้องถิ่นอยู่ดังเดิม
ในขณะที่ กฤตพร ห้าวเจริญ (2554) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัญจรเป็นทาง
บก ท้าให้ข้อได้เปรียบของต้าแหน่งที่ตั้งของตลาดน้้าที่เคยมีมาลดลง การเข้าถึงพื้นที่ตลาดไม่ สะดวก
อย่างในอดีตท้าให้ตลาดน้้าหลายแห่งต้องปิดตัวลง การเปลี่ยนแปลงของข้อได้เปรียบในเชิงท้าเลที่ตั้ง
ท้าให้ตลาดน้้าหลายแห่งมีการปรับตัว โดยกฤตพรได้แบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่
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1.) ตลาดน้้าที่ยังคงอยู่แต่อยู่ในสภาพซบเซา เป็นลักษณะของพื้นที่ย่ านตลาดน้้าที่พบได้ใน
ปัจจุบัน โดยตลาดน้้าที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส้าคัญที่แสดงให้เห็น
ความเป็นอยู่แบบซบเซาของพื้นที่ย่านตลาดน้้า กล่าวคือการที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ออกไปท้างานนอก
พื้นที่ ท้าให้ผู้สืบทอดกิจการต่างๆภายในตลาดน้้ามีจ้านวนน้อ ยลง โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนในพื้นที่
และคนที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง สิ น ค้ า ที่ จ้ า หน่ า ยโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ้ า วั น
นอกจากนี้มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนของตลาดแบบไม่เป็นทางการและไม่มีการจัดการตลาด
อย่ า งเป็ น ระบบ รวมถึ ง ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกค่ อ นข้ า งน้ อ ย
โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณที่จะน้ามาใช้ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูตลาด ตลาดในกลุ่มนี้จะค่อยๆ
หดตัวลงเน้นการขายสินค้าภายในพื้นที่
2.) ตลาดน้้าที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยตลาดน้้าในกลุ่มนี้มีลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส้าคัญที่แสดงถึงการคงอยู่แต่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ กล่าวคือการที่คนในพื้นที่
ยังคงค้าขายสืบทอกกิจการต่อจากบรรพบรุษ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนภายนอกพื้นที่และนักท่องเที่ยว
สินค้าที่จ้าหน่ายในตลาดเป็นสินค้าประเภทของกินของใช้ทั่วๆไป โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่ มเป็นองค์กรชุมชนของตลาดน้้าอย่างเป็นทางการ มีการ
จัดการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านบุคลากร ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณในการฟื้นฟูตลาดน้้าตลาดน้้าในกลุ่มนี้จะเริ่ม มี
การขยายตัวและการส่งสินค้าออกไปขายภายนอกพื้นที่
ดังที่ลักษณา (2554) และกฤตพร (2555) ได้กล่าวมาจะพบว่าโครงข่ายการสัญจรเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้ตลาดน้้าเกิดการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ย่านตลาดน้้าที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกจากการ
สัญจรทางบกจะเป็นย่านตลาดน้้าที่สามารถฟื้นฟูให้ตลาดน้้ากลับมามีชีวิตชีวาได้มากกว่าตลาดน้้าที่
เข้าถึงด้วยการสัญจรทางบกได้ยาก ท้าให้ตลาดน้้าในกลุ่มนี้ค่อยๆซบเซาและต้องปิดตัวลงในที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามตลาดน้้าที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาก็ไม่ได้คงบทบาทหน้าที่เหมือนในอดีต มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตลาดน้้าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกเข้ามาใช้งานในพื้นที่ ส่งผลให้ในเวลาที่ตลาดน้้าเปิดท้าการจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
ในพื้นที่เป็นจ้านวนมาก และกลับออกไปในเวลาที่ตลาดน้้าปิดท้าการ แต่กลับไม่มีการใช้งานของคนใน
พื้นที่ ส่งผลให้ตลาดน้้าคงอยู่ได้ด้วยการหล่อเลี้ยงของนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิต
ดั้งเดิมของพื้นที่ย่านตลาดน้้า ท้าให้ตลาดน้้าที่ถูกฟื้นฟูด้วยนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียง
อย่างเดี่ยวนั้นจึงไม่สามารถเปิดท้าการได้ทุกวัน โดยจะเปิดท้าการได้เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และ
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วันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่มีการหล่อเลี้ยงจากนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่ ดังนั้ นการฟื้นฟูพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้ าด้ว ยการผลักดันจากนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดี่ยวอาจจะไม่ใช่
ค้าตอบของการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าอย่างยั่งยืน ในขณะเดี่ยวกันกลับมีพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางแห่ง
สามารถเปิดให้ท้าการได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งอาจเป็นค้าตอบของการฟื้นฟูพื้นที่ย่านอย่างแท้จริง
ในปัจจุบันมีการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นจ้านวนมาก โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของพื้นที่ย่านตลาดน้้าออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.) พื้น ที่ย่านตลาดน้้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็นลั กษณะของตลาดน้้าที่เปิดให้บริ การเฉพาะ
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่จะจัดจ้าหน่ายสินค้าประเภทของกินของใช้ และของฝาก
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ โดยจะให้บริการคนจากภายนอกพื้นที่เป็นหลัก โดยตลาดกลุ่มนี้ไม่ได้
ตั้งอยู่บนถนนสายหลักเข้าถึงไม่สะดวกสบายมากนัก แต่จะใช้การโฆษณาในการเชิ ญชวนให้คนจาก
ภายนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่
2.) พื้นที่ย่านตลาดน้้าดั้งเดิม ที่เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น เป็นลักษณะของตลาดน้้าที่เปิด
ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด จัดจ้าหน่ายสินค้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน อีกทั้งได้รับการสนับสนุน
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึ ง เป็นพื้นที่ย่านที่ให้ บริการทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ โดยมี
ลักษณะเชิงที่พื้นที่ของย่านตลาดน้้าตั้งอยู่บนท้าเลที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
2.2 นิยามความหมายของพื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวา
2.2.1 นิยามของพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา
พื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า จั ด เป็ น พื้ น ที่ ท างในการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ค วบคู่ ม ากั บ
สังคมไทย เมื่อครั้งที่เส้นทางการสัญจรทางน้้ายังคงเป็นเส้นทางสายหลักของการคมนาคม พื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าจะมีความคึกคัก ผู้คนพลุกพล่าน อยู่เสมอ พื้นที่ย่านตลาดน้้าจัดเป็นพื้นที่สาธารณะประเภท
หนึ่งที่มีการใช้งานของผู้คนอยู่ตลอดเวลา มีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552) ได้ให้ความหมายของพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา หมายถึง
พื้นทีที่มีคึกคัก มีความพลุกพล่านมีผู้คนเข้าออกมากกว่าปกติ
Jane Jacob (1961) ได้กล่าวถึงว่าถนนเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีความส้าคัญต่อเมืองเป็นอย่าง
มาก โดยถนนจะเป็นดัชนีในการวัดคุณภาพของเมือง เมืองที่มีคุณภาพ มีความน่าสนใจจะเป็นเมืองที่มี
ชีวิตชีวา โดยมีนัยยะส้าคัญประการหนึ่ง คือถนนเป็นเส้นทางการสัญจรที่ชาวเมืองจะต้องใช้งานเป็น
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ประจ้า ถนนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ สร้างโอกาสการพบกันของผู้คน
รวมไปถึงการประกอบกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย ถนนที่มีความคึกคักตลอดเวลาจึงมีแนวโน้มที่จะเป็น
พื้นที่สาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา
จากการนิยามเบื้องต้น จะพบว่าพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาจะประกอบด้วยองค์ประกอบของพื้นที่ 3
ประการ ได้แก่ ความหลากหลายของผู้ คน ความหลากหลายของกิจกรรมการใช้งาน และความ
หลากหลายของช่วงเวลาในการใช้งาน
2.2.2 พื้นที่ย่านตลาดน้ากับความมีชีวิตชีวา
พื้นที่ย่านตลาดน้้าจัดเป็นพื้นที่สาธารณะ ท้าหน้าที่เป็นเส้นทางสายส้าคัญในการสัญจร ตลาด
น้้ามักจะตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดของแม่น้าล้าคลอง เป็นพื้นที่ที่สามามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นจุดเปลี่ยน
ถ่ายการคมนาคม จึงมีการไหลเวียนของผู้คนอย่างคับคั่งตลอดทุกช่วงเวลา ในขณะเดี่ยวกัน พื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าก็เป็นศูนย์รวมทางสังคมที่ชาวละแวกย่านทั้งจากภายในและภายนอกต่างรวมตัวกันเพื่อ
พบปะกันด้วยวัตถุประสงค์ ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า การท้าบุญปล่อย
นกปล่อยปลา หรือการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ้าวัน รวมไปถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้า เคยเป็นพื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวามาก่อน
Steven Carr, et. Al (1992) และ Ali Madanipour (1996) ได้ กล่ าวถึ งลั กษณะของพื้ น ที่
สาธารณะไว้ ว่า เป็ น พื้น ที่เ ปิ ด สามารถเข้า ถึง ได้ สอดคล้ องกั บ Blauw (1996) ที่ ให้ ค วามเห็ น ว่ า
ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) เป็นปัจจัยส้าคัญของพื้นที่ย่านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา
ซึ่งสามารถอธิบ ายถึงความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าได้ว่า ความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นจากปัจจัย
ทางด้านการเข้าถึงที่มีอิสระ สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ในขณะที่ Jane Jacobs (1961) ให้ ค วามเห็ น ถึ ง ความส้ า คั ญ ของชี วิ ต สั ง คมเมื อ ง ความ
ปลอดภัยในสังคมกับความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่สาธารณะในเมืองควรจะมีความหลากหลาย
ผู้ใช้งาน ความหลากหลายของกิจกรรมและช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน Gehl (1987) ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคมเป็น เสน่ห์น่าดึงดูดให้เกิดการเข้ามาใช้งานพื้นที่ ซึ่งเขาได้
ให้ความส้าคัญกับ “คน” โดยมีแนวคิดว่า คนเป็นตัวดึงดูดคนด้วยกันเอง ซึ่งอธิบายถึงความมีชีวิตชีวา
ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ย่าน เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสังคม และการรวมตัวกันของคนในพื้นที่ย่าน
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แต่เมื่อมีการตัดถนนผ่านเข้ามาภายในพื้นที่ย่านท้าให้ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านล่มสลาย
ลงไป เนื่องจากการตัดถนนได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของความหลากหลาย ที่เป็นปัจจัยส้าคัญใน
การเป็ น พื้น ที่ ที่ มี ชี วิต ชี ว า การตั ด ถนนท้ า ให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการการสั ญจรทางน้้ า
กลายเป็นทางบก ซึ่งส่งผลโดยตรงกับมิติทางพื้นที่ของการเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ย่านตลาดน้้าจึง
เสียข้อได้เปรียบของท้าเลที่ตั้งไป กลับกลายเป็นพื้นที่ตาบอดที่เข้าถึงได้ยาก เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ที่
เคยคึ ก คั ก จนกลายเป็ น พื้ น ที่ ที่ ซ บเซา ไร้ ผู้ ค นแวะเวี ย นเข้ า มา ในขณะเดี่ ย ว กั น การเข้ า มาของ
ศูนย์การค้าสมัยใหม่ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่มีความครอบคุลม และแหล่งความบันเทิงที่มีความ
หลากหลายได้สร้างแรงดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปใช้งานเป็นจ้านวนมาก การเข้ามาของศูนย์การค้าสมัยใหม่
ได้สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ย่านตลาดน้้าเป็นอย่างมหาศาล พื้นที่ย่านตลาดน้้าจึงไม่ใช่พื้นที่ส้าหรับการ
รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมทางสังคมอีกต่อไป
ถึงแม้ว่าทางภาครัฐได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาให้พื้นที่ตลาดน้้ากลับมาเป็นพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้ า ให้ ก ลั บ มามีชี วิ ตชี ว าขึ้ น มาอี ก ครั้ ง ซึ่ ง ภาครัฐ ได้ ใช้ น โยบายสนับ สนุ นการท่ อ งเที่ ยวเป็ น
เครื่องมือในการผลักดันให้พื้นที่ย่านตลาดน้้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการจ้าลองความโบราณ
ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีในระดับ
หนึ่ง นักท่องเที่ยวจ้านวนมากถูกดึงดูดเข้ามาสู่พื้นที่ตลาดน้้าสร้างรายได้ส้าหรับหล่ อเลี้ยงพื้นที่ย่านได้
ในระดับหนึ่ง การฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทาง
ภาครัฐ นิ ย มใช้ในการฟื้น ฟูพื้น ที่ย่ านตลาดน้้าให้ กลับมาคึกคัก ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าใน
กรุงเทพและปริมณฑลโดยส่วนใหญ่ได้ถูกฟื้นฟูให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนหมดสิ้น แต่ถึงอย่างไรก็
ตามการใช้นโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถสร้างลักษณะของพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่
เคยเป็นพื้นที่ย่านที่มีมีชีวิตชีวาได้ดั่งเดิม เนื่องจากนโยบายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างพื้นที่เมืองที่ดีและมี
ชี วิ ต ชี ว า เพราะไม่ มี ก ารฟื้ น ฟู ลั ก ษณะของการเป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะให้ ก ลั บ มาดั่ ง เดิ ม ทั้ ง มิ ติ ข อง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเข้าถึง และมิติของพื้นที่ทางสังคม เป็นเพียงการสร้างแรงดึงดูดพื้นที่ใน
ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่แนวทางส้าหรับการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ยั่งยืน
ดังนั้นพื้นที่ย่านตลาดน้้าจัดว่าเป็นพื้นที่ย่านสาธารณะประเภทหนึ่ง โดยอดีตพื้นที่ย่านตลาด
น้้า มีองค์ประกอบทั้ง มิติเชิงทางกายภาพและมิติทางสังคม กล่าวคือ พื้นที่ย่านตลาดน้้าในอดีตมัก
ตั้งอยู่ในบริ เวณที่มีการเข้าถึงได้ส ะดวก มีการสั ญจรอย่างคับคั่ง และเป็นจุดศูนย์รวมของการจัด
กิจกรรมทางสังคม ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสัญจร ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยส่วน
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ใหญ่ ในปัจจุบันขาดองค์ประกอบของการเป็นพื้นที่ย่านสาธารณะที่ดี กล่าวคือขาด การเข้าถึงพื้นที่ที่ดี
ผู้คนไม่นิยมสัญจรเข้าสู่พื้นที่ และไม่ใช่จุดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางสังคมเหมือนในอดีต ท้าให้
พื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เปิดท้าการได้เพียงบางช่วงเวลา แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้ า บางแห่ งที่ยั งคงเป็ น พื้ น ที่ย่ านที่ มีอ งค์ป ระกอบของพื้น ที่ส าธารณะที่ดีแ ละมี ชีวิ ตชีว าอยู่
ครบถ้ว น ท้าให้ กลายเป็น พื้นที่ย่ านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา และสามารถเปิดท้าการได้ในทุก
ช่วงเวลา ซึ่งได้แก่ พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
2.3 ลักษณะเชิงสัณฐานกับนัยยะความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้า
จากการทบทวนถึงพัฒนาการโดยภาพรวมของพื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยภาพรวม พบว่าลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยส่วนใหญ่ มักจะตั้งอยู่บนท้าเลที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือตั้งอยู่ในบริเวณริมคลองที่เป็นจุดตัดของล้าคลองสายส้าคัญ จึงเป็นไปได้ว่า ปัจจัยส้าคัญใน
การเลื อ กต้า แหน่ งที่ ตั้ ง ของพื้น ที่ย่ า นตลาดน้้า อาจเกิ ดขึ้ นจากลั กษณะเชิง สั ณ ฐานพื้น ที่ ที่มี ความ
เหมาะสม การศึกษาทางสัณฐานวิทยาจึงอาจเป็นแนวทางที่จะสามารถใช้ในการอธิบายถึงพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
2.3.1 นิยามความหมายของสัณฐานวิทยาเมือง
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2548) ได้กล่าวว่าสัณฐานวิทยาเมืองคือศาสตร์ของการวิเคราะห์รูปร่าง
(shape) และรู ป ทรง (form) ของสรรพสิ่ ง ต่ า งๆ โดยเฉพาะสั ณ ฐานวิ ท ยาของอาคารและเมื อ ง
(architecture and urban morphological study) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการวางผังเมือง ซึ่ง
ถื อ เป็ น ศาสตร์ ส้ า คั ญ ในการศึ ก ษานิ รู ป ของเมื อ ง ( representation of the cities) โดยเน้ น
กระบวนการวิเคราะห์กลไกแบบบูรณาการผ่านรูปแบบทางกายภาพของเมือง ซึ่งกายภาพของเมืองถือ
เป็นผลรวมจากการตกผลึกของกระบวนการวางแผนเมืองทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจลงมาสู่พื้นที่ มี
จุดประสงค์เพื่อค้น หาตรรกะเหตุผลที่มาของรูปร่าง-รูปทรงอาคารหรือเมือง โดยการจ้าแนกและ
เปรียบเทียบอาคารหรือเมืองออกตามลักษณะเชิงสัณฐานที่เด่นชัด รวมไปถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่มาของรูปร่าง สรุปหารูปแบบกลไกภายในแบบใดที่ท้าให้เกิดสัณฐานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเป็น
ผลมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยอื่นๆ
Conzen (1966) ได้กล่าวถึงนิยามของสัณฐานวิทยาเมืองไว้ว่า สัณฐานวิทยาเมืองหมายถึง
การศึกษาลักษณะแผนผังเมืองเมืองรูปร่างของอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเราสามารถ
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วิเคราะห์ได้ จากจากลักษณะทางภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การคมนาคมขนส่ง
โครงข่ายการสัญจร ความหนาแน่นต่อพื้นที่ว่าง การใช้พื้นที่ของคนเดินเท้า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการใช้
สอยภายในเมืองสามารถน้ามาอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองได้ โดยจะต้อง
ศึกษาควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์วิทยาและสังคมวิทยาและจิตวิทยาของเมือง การศึกษาสัณฐานวิทยา
จะช่ว ยท้าให้ เราเข้าใจถึงเหตุผ ลของการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมืองและท้าให้ เราสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของเมืองได้
อภิร ดี เกษมศุข (2544) สั ณฐานวิทยาเมืองเป็นชุดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ รูปทรงและ
โครงข่ายของเมือง สัณฐานวิทยาเมืองเป็นเครื่องมือส้าคัญในการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมือง ท้าให้นักวิจัยสามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการนิยามสัณฐานวิทยาเมือง ท้าให้ทราบว่าสัณฐานวิทยาเมืองเป็นชุดทฤษฎีในการสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเมื อ ง โดยการ
เปรียบเทียบและการจ้าแนกประเภท โดยมีงานวิจัยที่ใช้การศึกษาทางสัณฐานวิทยาเป็นเครื่องมือใน
การอธิบ ายถึ งความสั มพัน ธ์ของลั ก ษณะเชิง สั ณ ฐานพื้นที่ กับ การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น กับเมือ ง
ดังต่อไปนี้
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางสัณฐานวิทยาเมือง
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัณฐานวิทยาเมืองเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาเมือง โดยน้าแนวคิด วิธีการวิจัย และเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อน้าใช้
เป็นแบบอย่างส้าหรับการร่างกรอบการวิจัย เช่น
1) กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้้าในบริบทสวนพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตก (ลักขณา สัมมานิธิ,2554)
โดยลักขณาได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้้า พื้นที่สวนใน
บางกอก สวนนอกบางช้าง ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก โดยมีสมมุติฐานวิจัยคือการ
เกิดขึ้นของตลาดน้้าได้รับผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และวิถีชีวิตเกษตร เกิด
เป็นโครงข่ายทางน้้าที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดเป็นย่านศูนย์กลางของตลาดน้้า
ที่เป็นพื้นที่ที่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงสูง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้าเกิด ขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานพื้นที่ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบในการสัญจรจากทางน้้าไปเป็นทางบกและ
การสนับสนุนการท่องเที่ยว
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โดยใช้วิธีในการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนปลงของตลาดน้้าเช่น การศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสารและแผนที่ การวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะสัณ ฐานพื้นที่ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ และการสร้างแบบจ้าลองความสัมพันธ์ของสัณฐานพื้นที่ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าขึ้นมา 3 แห่งได้แก่ ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดน้้าท่าคา และตลาดน้้าด้าเนินสะดวกเพื่อใช้
เป็น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ในรายละเอียดเชิงพื้นที่ ผ่านการส้ารวจ การ
สังเกต และการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัญจรจากทางน้้ามาเป็นทางบก ท้าให้พื้นที่
ย่านตลาดน้้ ามีป ระสิ ทธิภ าพในการเข้าถึงที่สู งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เส้ นทางทางบกในการเดิน
ทางเข้าสู่พื้นที่เป็นหลัก พื้นที่ย่านตลาดน้้าค่อยๆกลายเป็ นเมืองมากยิ่งขึ้น พื้นที่เกษตรกรรม
โดยรอบพื้นที่ย่านค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสัณฐานพื้นที่ฐานบกของสวนนอกบางช้างยังคงมี
ความสัมพันธ์กับการโครงข่ายการสัญจรทางน้้าและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
โดยรอบอยู่ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม น้้ า การเกิ ด และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้ายังคงเป็นสัมพัทธ์สภาวะของสัณฐานพื้นที่ ตรรกะทางสังคม
ของพื้นที่ การสนับสนุน และหน้าที่ใช้สอย ท้าให้ย่านตลาดน้้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และข้อค้นพบส้าคัญยังพบว่าการเกิดและการเปลี่ยนปลงของตลาดน้้ายังขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
ผู้กระท้า ที่จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประกอบการศึกษาวิจัยตามแนวคิดของสัณฐานวิทยาเมืองอีกด้วย
2) กระบวนการเกิดแล้วการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้้าบริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน (กฤตพร ห้าว
เจริญ,2555)
โดยกฤตพรได้ศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือปัจจัยของสั ณฐานพื้นที่ ลั กษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมลุ่มแม่น้าท่าจีน
ลักษณะทางสัณฐานพื้นที่และลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของตลาดชุมชนริมน้้าบริเวณลุ่มแม่
น้้าท่าจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ย นแปลงและ
การคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้้าบริเวณลุ่มน้้าท่าจีน โดยในงานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีสัณฐานศูนย์กลาง
(theory of spatial centrality) เป็ น ทฤษฎี ห ลั ก ในการอธิ บ ายถึ ง กระบวนการเกิ ด สั ณ ฐาน
ศู น ย์ ก ลาง (centrality as a process) (Hillier, 1999) รวมถึ ง แนวคิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
(Kaufman 1959) แนวคิ ด องค์ ก รชุ ม ชน (สมพั น ธ์ เตชะอธิ ก , 2540) แนวคิ ด ระบบกิ จ กรรม
(Chapin,1972) และแนวคิ ด ระบบที่ ตั้ ง (Rapoport,1977) ที่ จ ะน้ า มาใช้ ใ นการอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ชุมชนริมน้้า ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
การวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษากระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดชุมชนริมน้้าระดับพื้นที่โดยรวม ซึ่งจะอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร

35
การสร้างแบบจ้าลองโครงสร้างเชิงสัณฐาน การลงส้ารวจพื้นที่ การสังเกตและการสัมภาษณ์
ทั่วไป ส่วนที่ 2 การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ชุมชนริมน้้าในกรณีศึกษาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มตลาดชุมชนริมน้้าเดิมคงอยู่แต่อยู่ในสภาพที่ซบเซา
(ตลาดเก้าห้อง) กลุ่มตลาดชุมชนริมน้้าที่สิ้นสุดหรือปิดการให้บริการไปแล้ว (ตลาดบ้านกร่าง)
และกลุ่มตลาดชุมชนริมน้้าที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ (ตลาดสามชุก) โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ทบทวนเอกสาร การสร้างแบบจ้าลองโครงสร้างเชิงสัณฐาน การส้ารวจพื้นที่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้แบบสอบถาม ในส่วนที่ 3 การสรุปผลการศึกษาจากข้อค้น พบส้าคัญ
ที่ได้จากการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงข้อสรุปที่มีนัยส้าคัญเชิงแนวคิดทฤษฎีและเสนอแนะมาตรการ
เชิงนโยบาย
ผลจากการวิจัยพบว่าสัณฐานพื้นที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่มีผลต่อการเลือกท้าเลที่ตั้งของตลาด
ชุมชนริมน้้า ที่มีความได้เปรียบในเชิงท้าเลที่ตั้งของโครงสร้างเชิงสัณ ฐานของการสัญจรทางน้้า
และทางบก (ทางเกวียน) ซึ่งมีศักยภาพการเข้าถึงสูงท้าให้เกิดตลาดชุมชนริมน้้าขึ้น ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้้าในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลักษณะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้กระท้าและระบบกิจกรรมที่ท้าเกิดในพื้นที่ ตลาดชุมชนริมน้้าใน
ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะยังคงเปิดให้บริการอยู่เช่นเดียวกัน แต่มีสภาพของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่
ตลาดชุมชนริมน้้าเดิมยังคงอยู่แต่มีสภาพที่ซบเซาและตลาดชุมชนริมน้้าที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
และเป็นย่านการค้าที่มีการใช้งานอย่างคับคั่ง
3) การวิเคราะห์สัณฐานเมืองเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ถนนคนเดิน : กรณีศึกษาถนนคนเดินการ
เวียงเชียงใหม่ (ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์,2554)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสัณฐานของเมืองกับลักษณะ
กิจ กรรมการใช้พื้นที่ของถนนคนเดินกลางเวียงเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาปัจจัยทาง
สัณฐานได้แก่ โครงข่ายความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่าง ความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
สั ดส่ ว นต่ อพื้น ที่ว่ าง การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินและอาคาร ลั กษณะเส้ นทางการสั ญจร และเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการใช้พื้นที่ว่างของผู้สัญจรไปมาโดยการบันทึกปริมาณการสัญจรผ่านของคนเดิน
เท้าด้วยวิธีการการตั้งจุดนับ การสะกดลอย และการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในพื้นที่
ศึกษา
ผลการวิจัยท้าให้ทราบว่ารูปแบบสัณฐานของเมืองมีความสัมพันธ์กับลักษณะกิจกรรมการใช้
พื้นที่ของถนนคนเดิน โดยส่วนมากปริมาณร้านค้าและบริการไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเข้ามาใช้
พื้นที่ของผู้สัญจรผ่านจะเห็นได้จากพื้นที่ที่มีร้านค้าและบริการจ้านวนมากแต่ตั้งอยู่ในลักษณะ
สัณฐานพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การท้ากิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ ปริมาณผู้สัญจรผ่านก็จะ
น้อยกว่าในบริเวณที่มีลักษณะเชิงสัณฐานที่มีความเหมาะสม โดยปัจจัยที่มีความส้าคัญที่ท้าให้
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พื้นที่มีการสัญจรไปมาของผู้คนเป็นจ้านวนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากความสามารถใน
การเข้าถึงพื้นที่และการเป็น พื้นที่ศูนย์กลางเมือง ซึ่งผลจากการศึกษาองค์ประกอบโครงข่าย
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่าง ในขณะเดี่ยวกันพื้นที่ว่างบางแห่งถึงแม้จะมีความสามารถในการเช้า
ถึงสูง และมีลักษณะความเป็ นศูนย์กลางเมืองแต่กลับมีปริมาณการสัญจรผ่ านของผู้คนน้อย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีลักษณะเด่นที่เป็นที่จดจ้าของผู้สัญจร จากการศึกษาด้านภูมิสัญลักษณ์
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ท้าให้เกิดความเข้าใจถึงปรากฏการณ์การสัญจรไปมาของผู้คนที่เข้ามา
ใช้งานพื้นที่ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกัน
ดังนั้ น สามารถสรุ ป ได้ว่ าการศึกษาทางสั ณฐานเมืองสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการอ่า น
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่และยังสามารถใช้ในศึกษาลักษณะการใช้พื้นที่ย่านในอดีต
หรือการคาดการณ์การใช้พื้นที่ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิควิธีทางสัณฐานวิทยาเป็น
เครื่องมือในการศึกษาพื้นที่ย่านอาจจะไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ได้
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากในสภาพความเป็นจริงพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพียงอย่างเดี่ยว แต่ยังเกิดจากปัจจัยทางด้านอื่นๆ ซึ่งเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาไม่สามารถอธิบายได้ จึงมีความจ้าในการศึกษาถึงพื้นฐานในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความ
สมบูรณ์ การศึกษาทางสัณฐานวิทยาสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการท้าการศึกษาพัฒนาการ
ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่ออธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ย่านได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา เนื่องจากการ
ตั้งอยู่บนลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กล่าวคือในอดีตพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ตั้งอยู่พื้นที่ที่มีลักษณะของสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและมีชีวิต แต่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การสัญจรจากทางน้้าเป็นทางบก ท้าให้ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
2.3.3 สัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและมีชีวิต
1) นิยามความหมายของสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและมีชีวิต
Hillier (2000) ได้อธิบายสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดี โดยใช้ทฤษฎีสัณฐานศูนย์กลาง
(theory of spatial centrality) ที่อธิบายถึงกระบวนการเกิดสัณฐานศูนย์กลาง (process of
centrality) โดย Hillier ได้อธิบายว่า สัณฐานเมืองจะปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดรูปแบบของการ
เคลื่อนที่หรือการสัญจร ตัวอย่างเช่นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรือกิจกรรม
การค้ามักตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความได้เปรียบในการเสนอขายสินค้าและบริการกล่าวคือกิจกรรม
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การค้ามักจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรผ่าน โดยกิจกรรมการค้าท้าหน้าที่เป็นสิ่งดึงดูดและท้า
ให้เกิดผลกระทบทวีคูณบนพื้นฐานของการสัญจรอิสระที่เกิดขึ้นจากสัณฐานของระบบกริด
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเชิงสัณฐานและระดับความนิยมในการสัญจร ท้าให้เกิดวิธีการ
แสดงและท้านายลักษณะกิจกรรมการใช้ที่ดินและอาคาร ที่เป็นผลมาจากระดับความนิยมใน
การสัญจรที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง สัณฐานจึงมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการสัญจรที่พบ
และวัดได้โดยคุณลักษณะของพื้นที่รวมของระบบ กริด โดยอาศัยการวิเคราะห์โครงสร้างเชิง
สัณฐานพื้นที่ผ่านการเข้าถึงและการมองเห็นตามแนวคิดสัณฐานวิทยาเมือง
ทฤษฎีสัณฐานศูนย์กลางเมืองของ Hillier (2000) สามารถอธิบายถึงกระบวนการ
เกิดของย่านตลาดน้้าบางพลี ลักษณะของสัณฐานศูนย์กลางเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
บนพื้นที่ที่เกิดการรวมกลุ่มของผู้คนและกิจกรรมอย่างหนาแน่น เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างกันในอดีต เป็ นผลมาจากการมีท้าเลที่ตั้งที่ได้เปรียบจากโครงข่ายคูคลอง มีความ
เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ โดยรอบได้ดี มีการสัญจรไปมาของผู้คนหนาแน่น จึงเกิดเป็นย่านพาณิช
ยกรรมที่ดีและมีชีวิต โดยสามารถอธิบายถึงกระบวนการเกิดของสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและ
มีชีวิตได้ดังต่อไปนี้
2) กระบวนการเกิดสัณฐานศูนย์กลางเมือง (process of centrality)
Hillier (1984) ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและมีชีวิต
ประกอบไปด้วยทฤษฎีหลัก 3 ประการได้แก่
a.
ทฤษฎี ก ารสั ญ จรอิ ส ระ (The theory of natural movement) โดย
Hillier ได้อธิบายคุณสมบัติของสัณฐานเมืองในระบบกริด ที่กล่าวถึงความไม่เท่ากัน
ของการสัญจรในแต่ละพื้นที่ โครงข่ายที่เชื่อมต่อกันจะมีการสัญจรอิส ระที่ไม่เท่า
เที ย มกั น มี ก ารสั ญ จรอย่ า งคั บ คั่ ง ในขณะที่ บ างส่ ว นเงี ย บเหงา ซึ่ ง การสั ญ จรที่
แตกต่างกัน ยั งเป็ นตัว ก้าหนดบทบาทหน้าที่การใช้ส อยภายในเมื องอีกด้ว ย โดย
บริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่นจะดึงดูดกิจกรรมประเภทพาณิชยกรรมเข้ามาในพื้นที่
มากกว่าในบริเวณที่มีการสัญจรเบาบาง โดย ทฤษฎีการสัญจรอิสระ (The theory
of natural movement) สามารถอธิบายถึงการเกิดของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
กล่าวคือพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสม เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก จึงเป็นพื้นที่ที่มีการสัญจรผ่านอย่าง
คับคั่ง ซึ่งปริมาณการสัญจรผ่านที่สูงกว่าบริเวณอื่นๆในละแวกย่าน ท้าให้เกิดแรง
ดึงดูดกิจ กรรมการค้าเข้ามาในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เกิดการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า กันเป็นจ้านวนมาก
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b.
ท ฤ ษ ฎี เ ศ ร ษ ฐ สั ญ จ ร ( the theory of the movement economic)
กล่าวถึงระดับของการสัญจรที่มีความเข้มข้นสูงกว่าบริเวณอื่นๆจะเกิดการกระจุกตั ว
ของกิ จ กรรมประเภทพาณิ ช ยกรรมมากกว่ า บริ เ วณอื่ น ๆเกิ ด เป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด
(attractors) ท้าให้โครงข่ายของ กริดมีผลต่อการสัญจรและส่งผลต่อการกระจายตัว
ของสิ่งดึงดูด ท้าให้เกิดการสัญจรที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ
(multiplier effect) ส่งผลให้เมืองจะเกิดบริเวณที่มีกิจกรรมกระจุกตัวหนาแน่นกว่า
ปกติ โดยการสัญจรอิสระจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเกิดสัณฐานศูนย์กลาง
พื้ น ที่ ที่ มี ร ะดั บ การสั ญ จรสู ง จะดึ ง ดู ด กิ จ กรรม การใช้ ง านพื้ น ที่ ม ากกว่ า บริ เ วณ
โดยรอบ เมื่อพื้นที่ยิ่งมีการกระจุกตัว ของกิจกรรม การใช้งานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
ดึงดูดให้เกิดการสัญจรเข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ
ดังนั้นเมื่อพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรสูง อีกทั้ง
เป็นบริเวณที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน จึงดึงดูดให้ผู้คนจากบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ย่านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่ย่านเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เกิดเป็นย่าน
การค้าที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น
c.
ทฤษฎีสั ณฐานศูนย์กลาง (the theory of spatial centrality) ภายหลั ง
จากการเกิดปรากฎการณ์การสัญจรอิสระและการเศรษฐสัญจร ท้าให้แต่ละพื้นที่ใน
ระบบกริ ด มีก ารใช้ป ระโยชน์ที่ แตกต่า งกั นจนเกิ ดเป็ นสั ณฐานศู นย์ กลางเกิด ขึ้ น
หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์เศรษฐสั ญจรกระท้ากับโครงข่ายการสัญจรท้าให้เกิด
ศูนย์ กลางเมืองที่มีชีวิต (live center) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส ามารถสั ญจรไปมาได้อย่าง
อิสระ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเข้มข้น ท้าให้เกิดความต้องการในการใช้งานพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการแบ่งซอยโครงข่ายระบบกริดให้กลายเป็นกริดที่มีขนาดเล็กลง
มี ค วามถี่ เ พิ่ ม มากขึ้ น (grid intensification) เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ร องรั บ ส้ า หรั บ ความ
ต้องการในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น โดยปรากฏการณ์นี้เรียกว่า กระบวนการการเกิด
พื้นที่สัณฐานศูนย์กลาง (centrality process)
เมื่อพื้น ที่ย่านตลาดน้้าบางพลี กลายเป็นพื้นที่ย่านการค้าขนาดใหญ่แล้ ว
ผู้คนจากพื้นที่อื่นๆ จะให้ความสนใจในการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเข้ามาจับจ่ายใช้
สอยสินค้ากันเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ย่ านตลาดน้้าบางพลีมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
และมีความหนาแน่นสูงขึ้น จากความต้องการในการใช้งานพื้นที่ที่สูงมากยิ่งขึ้น เกิด
เป็นย่านศูนย์กลางกิจกรรมทางการค้า และกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้น
นอกจากนั้น Hillier (2000) ยังได้อธิบายถึงพื้นที่สัณฐานศูนย์กลางว่า มี
ลักษณะส้าคัญคือ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัด เส้นทางในย่านมีระยะทางสั้นเมื่อ
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เที ย บกั บ บริ เ วณอื่ น ๆของเมื อ ง มี เ ส้ น ทางในการเลื อ กเดิ น ทางที่ ห ลากหลาย มี
ศักยภาพในการเข้าถึงสูงกว่าบริเวณอื่นๆ มีทั้งกิจกรรมการสัญจรเพื่อเข้าถึง (move
to) และเพื่ อ การสั ญ จรผ่ า น (move through) มี ก ารไหลเวี ย นของผู้ ค นต่ า ง
วัตถุประสงค์ ต่างเป้าหมาย เข้ามาด้ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เดี่ยวกัน
ในช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมาภาครัฐมีนโยบายกระจายความเจริญออก
จากกรุ งเทพและปริมณฑล มีการตัดถนนกระจายไปสู่ ภูมิภ าคต่างๆ จึงเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการสั ญ จรจากทางน้้ า เป็ น ทางบกแทน ท้ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของย่านตลาดน้้าบางพลี การตัดถนนท้าให้
โครงข่ายการสัญจรทางบกมีความเชื่อมต่อและสะดวกสบายมากกว่าการสัญจรทาง
น้้า การสัญจรทางน้้าจึงลดล้าดับความส้าคัญลงเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีการ
สร้างเขื่อนและประตูน้าปิดกั้นทางน้้าหลายแห่ง ท้าโครงข่ายคูคลองที่เคยเชื่อมโยง
กันในอดีตถูกปิดกั้น ท้าให้โครงข่ายทางน้้าถูกตัดขาดออกจากกัน ส่งผลให้พื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีขาดองค์ประกอบของการเป็นสัณฐานศูนย์กลางที่ดีและมีชีวิต ขาด
ทั้งการสัญจรเพื่อผ่านทาง และการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ ท้าให้พื้นที่ย่า นตลาดน้้า
บางพลีเกิดความซบเซา
ในปี พ.ศ.2540 เกิดกระแสการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าเกิดขึ้น การ
ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า ให้ ก ลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ไ ม่ มี ก ารพั ฒ นาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงดั่งเช่นในอดีต ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้คนจากภายนอกพื้นที่ แต่ไม่ก่อเกิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของตลาดน้้าขึ้นมาด้วย พื้นที่ย่านตลาดน้้าจึงกลับมาคึกคักเฉพาะในเวลาที่ตลาดเปิด
ท้าการจากผลของการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยว เมื่อตลาดน้้าปิดท้าการ พื้นที่ก็จะ
กลับมาซบเซาเหมือนเดิมเนื่องจาก สัณฐานของพื้นที่ย่านตลาดน้้าไม่เอื้อให้เกิดการ
สัญจรอิสระ
การใช้นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าโดย
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพถูกฟื้นฟูกลับมาในระดับหนึ่ง กล่าวคือนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจะสร้างการสัญจรเพื่อผ่านทางจากภายนอกพื้นที่ได้เพียงอย่างเดี่ยว ท้าให้
มีป ริมาณของนั กท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในวันหยุดสุ ดสั ปดาห์เป็นจ้านวนมาก
ในขณะที่ในช่ว งวันธรรมดาก็จะยังคงเงียบเหงา เนื่องจากไม่มีการใช้งานของคน
ภายในพื้นที่ หรือไม่มีการหล่อเลี้ยงจากการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ การใช้นโยบาย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดี่ยวจึงไม่ใช่ลักษณะของการฟื้นฟูพื้นที่ย่าน
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ตลาดน้้ าให้ กลั บมาเป็นพื้นที่ย่านสัณฐานศูนย์กลางเมืองที่ดีและมีชีวิต และพื้นที่
สาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา
2.3.4 เทคนิควิธีในการศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาเมือง
ทฤษฎี Space Syntax เพื่อศึกษารูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่าง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ จากงานวิจัย
ต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะพบว่าในการศึกษาถึงลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของงานวิจัยโดยส่วน
ใหญ่มักจะนิยมใช้เทคนิควิธี Space Syntax เป็นเครื่องมือในการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเชิง
สัณฐานพื้นที่
เทคนิควิธี Space Syntax ใช้ในการแปรความหมายของที่ว่างผ่านโครงข่ายและความสัมพันธ์
ของที่ ว่ า งให้ อ ยู่ ใ นรู ป วั ต ถุ แ ละใช้ ต รรกะทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
การศึกษาในแนวทางนี้จ้าเป็ นที่จะต้องศึกษาควบคู่ไปกับการส้ารวจหรือสังเกตความเป็นจริงอื่นๆ ไม่
ว่าสิ่งนั้นจะแทนค่าด้วยตัวเลข และพิสูจน์หาความสัมพันธ์ในทางสถิติได้หรือไม่ก็ตาม เช่น การจัด
กิจกรรม การแบ่งห้อง ลักษณะกิจกรรม หรือปริมาณคนที่ใช้งาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินและ
อธิบายความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ว่างที่ท้าการศึกษาได้ แต่อย่างไรก็ตามมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงปัจ จั ย ในด้านอื่น ๆ เช่น สั งคม เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒ นธรรม เพื่อน้าว่าใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ทางเทคนิควิธี Space Syntax เพื่อสร้างความน่าเชื่อคือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล
ทฤษฎี ข อง space syntax ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ในช่ ว งปี ค.ศ.1980 โดย Hillier และJulienne
Hanson โดยทฤษฎี Space Syntax เป็นท้าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง (Space) ทางสถาปัตยกรรม
และเมืองในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีใจความส้าคัญคือการใช้แนวคิดและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใน
การอธิบายถึงความหมายของที่ว่างและระบบของที่ว่าง (Socio-Scientific Logic of Space)
ในการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของที่ว่างในระดับเมือง การสร้างแบบจ้าลองความสัมพันธ์ใน
เมือง คือการแบ่งพื้นที่สาธารณะของเมืองออกเป็นหน่วยที่ว่างย่อยๆต่อกัน โดยที่ว่าง (Space) จะถูก
ลดทอนรายละเอียดเหลือเพียงส่วนของที่ว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (Convex Space) ซึ่งพื้นที่ย่อยอาจ
หมายถึงเส้นทางการสัญจร หรือ ลานโล่ง ที่ผู้คนสามารถเข้าใช้สอยหรือท้ากิจกรรมร่วมกันได้ โดย
พื้นที่ว่างที่มีขนาดที่ใหญ่จะถูกเชื่อมเข้าเข้าหากันจากการลากเส้นตรง (Axial Lines) โดยการลากเส้น
ตรงนี้จะต้องท้าการลากโดยมีหลั กการอ้างอิงจากสภาพพื้นที่จริง (สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ )
เส้นตรงที่ลากจะเป็นเส้นที่มีความยาวมากที่สุดแต่มีจ้านวนน้อยที่สุดที่เชื่อมที่ว่างเข้าด้วยกันภายใน
ระบบ โดยระบบโครงข่ายของ Axial Lines ทั้งหมดจะแสดงถึงโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่างของ
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พื้นที่ จากนั้นจึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท้าการค้านวณโครงข่าย Axial Lines ส้าหรับหาค่าที่
ต้องการวิเคราะห์

ภาพที่ 2-1การแบ่งพื้นที่สาธารณะออกเป็นหน่วยพื้นที่ย่อย (Convex Spaces)
ที่มา: Hillier,1996

ภาพที่ 2-2 โครงข่าย Axial Lines ของเมือง Gassin ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: Hillier,1996
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จากการวิเคราะห์หาค่าผลรวมความลึก (Integration) ในระบบ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท้าให้เราพบว่าต้าแหน่งที่ท้าหน้าที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง (spatial centrality) โดยอาศัยหลักการที่ว่า
spatial centrality จะให้ค่า integration ที่สูง หมายถึงเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เส้นทางดังกล่าวจึงนิยมใช้เป็นเส้นทางสัญจร เนื่องจากมีระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางนั้นเอง
ดังนั้นระดับสูงต่้าของค่า Integration จึงสามารถน้ามาคาดการณ์การใช้งานพื้นที่ได้ ดังนั้นในการ
อธิบายถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงเลือกใช้เทคนิควิธี Space Syntax ในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา และน้ามาหาความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับลักษณะทางสังคม และ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.4.1 การอภิปรายถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของพื้นที่ย่านตลาดน้า
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท้าให้ทราบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะสัณฐานพื้นที่ของย่านตลาดน้้าที่แตกต่างกัน โดยมีข้อสรุปจาก
การทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้
1) ในสมัยก่อนพื้นที่ย่านตลาดน้้าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะสัณฐานพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
กล่าวคือตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้าล้าคลอง ที่มีความเชื่อมโยงของโครงข่ายการสัญจรสูง ท้าให้
เกิดการสัญจรอิสระและกลายเป็นย่านพื้นที่ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร
โดยพื้นที่ย่านตลาดน้้าในสมัยก่อนจะเกิดขึ้นในบริเวณจุดตัดของแม่น้าล้าคลองสายส้าคัญๆ ที่
มีการสัญจรไปมาของผู้คนอย่างคับคั่ง ตลาดน้้าในช่วงแรกมีลักษณะเป็นตลาดนัดที่เกิดขึ้นใน
บางช่วงเวลาบนพื้นน้้า ท้าให้ตลาดน้้าในสมัยนี้จึงยังไม่ใช่ลักษณะของพื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวา
เนื่องจากขาดองค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะ กล่าวคือยังไม่มีความเป็นย่านเกิดขึ้นท้าให้เป็น
พื้นที่ที่เกิดกิจกรรมทางสังคมในบางช่วงเวลาเท่านั้นจึงยังไม่ใช่พื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา ซึ่ง
ต่อมาทางได้มีนโยบายในการขุดคลองชลประทานขึ้นมาหลายสายท้าให้ลักษณะเชิงสัณฐาน
พื้นที่เกิดความเชื่อมโยงกันของโครงข่ายคมนาคม ส่งผลให้โครงข่ายการสัญจรทางน้้ามีความ
เชื่อมโยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตลาดน้้าจากแต่เดิมที่ตั้งอยู่บนผืนน้้า เริ่มย้ายขึ้นมาตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่ง ท้าให้พื้นที่ตลาดน้้า
เกิดความเป็นพื้นที่ย่าน มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ย่านมีลักษณะของการ
ประกอบกิจกรรมที่เข้มข้นและหลากหลายช่วงเวลามากยิ่งขึ้น เกิดความเป็นพื้นที่สาธารณะที่
สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระ ประกอบกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ในทุกช่วงเวลา ก่อ
เกิดเป็นพืน้ ที่ย่านตลาดน้้าที่มีชีวิตชีวาตามแนวคิดของพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา
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2) ในช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา พื้นที่ย่านตลาดน้้าเกิดความซบเซาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสัณฐานพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงของโครงข่ายคมนาคมทางน้้าที่ขาด
ความเชื่อมโยงกันจากการสร้ างเขื่อนและประตูน้าปิดกั้นแม่น้าล้าคลองหลายแห่ง อีกทั้งยัง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสัญจรของผู้คนที่หันไปใช้การสัญจรทางบก
แทนทางน้้า ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของตลาดน้้าไม่เหมาะสมแก่การเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
อีกต่อไป ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าเกิดความซบเซาลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะในเชิงสัณฐานท้าให้ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าหมดไป เนื่องจากพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าสูญเสียองค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะ กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเชิง
สัณฐานท้าให้ ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ส าธารณะของคนลดน้อ ยลง การประกอบ
กิจกรรมทางสังคมในพื้นที่จึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าเกิดความซบเซาลง
3) ในช่วงภายหลังปี พ.ศ.2540 ได้เกิดโครงการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าให้กลับมาคึกคักดังเดิม
ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดน้้าอัมพวาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์ ซึ่งประสบ
ความส้าเร็จเป็นอย่างมาก ท้าให้เกิดกระแสการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าในพื้นที่อื่นๆ โดยการ
ใช้นโยบายด้านการท่องเที่ยว ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดการ
สั ญ จรจากภายนอกพื้ น ที่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ ย่ า น โดยพื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า ที่ ถู ก แปรเปลี่ ย นให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดให้บริการได้เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์เนื่องจากเป็นวันที่มีการหล่อเลี้ยงจากนักท่องเที่ยวที่มาจากภายนอกพื้นที่ ดังนั้น
พื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ถูกฟื้นฟูให้ กลายเป็นแหล่ งท่องเที่ยวไม่ใช่พื้นที่ย่านที่ดี และมีชีวิตชีว า
เหมือนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าในกรุงเทพและปริมณฑลมีพื้นที่ย่านตลาดน้้า
อยู่ทั้งหมด 14 แห่งด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้จ้าแนกคุณลักษณะของพื้นที่ย่านตลาดน้้าโดยอาศัย
หลักองค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย บทบาทหน้าที่ของพื้น ที่ย่าน
ความสามารถในการเข้าถึง ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วงเวลาในการเปิดท้าการ และ
วัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้งานพื้นที่ ท้าให้ทราบว่าในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ยังคงหลงเหลือพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดีและมีชีวิตชีวา
ซึ่งพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดีและมีชีวิ ตชีวาควรจะเป็นย่านที่มีองค์ประกอบของการเป็น
พื้นที่สาธารณะที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของความมีชีวิตชีวาในพื้นที่ ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ย่านที่
สามารถเข้าถึงได้อย่ างอิสระ และมีการประกอบกิจกรรมที่ห ลากหลายในทุกช่วงเวลา มี
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรื อการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน ซึ่ง
พบว่าในปัจจุบันมีพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่มีลักษณะของการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีอยู่แห่งหนึ่งซึ่ง
ได้แก่ พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
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จากการทบทวนวรรณกรรมและอภิปรายสามารถว่าลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ และลักษณะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ของพื้นที่ย่ านตลาดน้้า มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ย่านตลาดน้้า และความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านเกิดขึ้นจากความเป็นพื้นที่ย่านสาธารณะ ซึ่งจาก
ข้อสรุปดังกล่าวจะน้ามาสู่การคัดเลือกเทคนิควิธีในการวิจัยและการก้าหนดกรอบการวิจัยต่อไป
2.4.2 เทคนิคและเครื่องมืองานวิจัยที่จะนามาใช้ในการศึกษาถึงความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้า
1) เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
เข้าสังเกตการณ์การใช้งานพื้นที่ของคนผู้สัญจรผ่าน เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นพื้นที่
เปิดโล่งและมีกิจกรรมที่หลากหลาย จึงจ้าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมของการเข้าใช้พื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ ของกลุ่มคนหลากหลายประเภทได้อย่าง
ชัดเจน โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีการในการสังเกตการณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้
a. การบันทึกอัตราการสัญจรผ่านด้วยวิธีการตั้งด่านนับเป็นวิธีการในการนับปริมาณ
และการแบ่ งประเภทผู้ สัญจรเดินผ่ านในแต่ละด่านที่ถูกก้าหนดไว้ในพื้นที่ โดยมี
หลักการในการก้าหนดต้าแหน่งของด่านดังต่อไปนี้ จุดตัดและทางแยกจะเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณในการสัญจรผ่าน ดังนั้นการก้าหนดต้าแหน่งของด่านจะ
เลือกจากพื้นที่ในบริเวณก่อนหรือหลังจุดตัดหรือทางแยกต่างๆในพื้นที่ เนื่องจาก
เป็นจุดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสัญจรผ่านบนเส้นทางเดียวกัน โดย
เส้นทางหนึ่งเส้นจะมีปริมาณการสัญจรผ่านของผู้เข้ามาใช้งานที่เท่ากันทั้งเส้น แต่ใน
บริเวณที่เส้นทางเกิดจุดตัดหรือทางแยกบนเส้นทางนั้นๆ จะส่งผลท้าให้ปริมาณการ
สัญจรเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้สัญจรผ่านอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางสัญจร
ในบริเวณที่เป็นจุดตัดหรือทางแยก ดังนั้นการบันทึกโดยแบ่งประเภทของผู้สัญจร
ผ่านจะต้องวางแผนการเก็บข้อมูลให้สามารถท้าได้ภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดในแต่ละ
รอบการบันทึกการเก็บข้อมูล โดยเทคนิคการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านวิธีนี้จะท้า
ให้ผู้วิจัยทราบถึงปริมาณและประเภทของผู้สัญจรผ่านในแต่ละด่านที่ก้าหนดไว้ใน
พื้น ที่ ซึ่งจะแสดงให้ เห็ นจุดหรือบริเวณที่มีปริมาณการสั ญจรผ่ านสูงสุ ดในแต่ล ะ
ช่วงเวลาของวันรวมไปถึงสัดส่วนของผู้เข้าใช้งานพื้นที่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
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ในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์จะท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงภาพรวมของการใช้
พื้นที่ได้
b. การบันทึกรูปแบบของการเป็นการบันทึกรูปแบบของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ของผู้ใช้งานพื้นที่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยการแบ่งพื้นที่ที่จะท้าการ
เก็บข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้สามารถท้าการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงเวลาทีละส่วน โดยที่บริเวณย่อยๆที่ถูกแบ่งออกมานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่
สามารถมองเห็นได้ภายในช่วงเวลาเดี่ยวกัน ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกับการกดชัตเตอร์
ของกล้ องถ่ายรู ป (snapshot) โดยจะท้า การบัน ทึก ต้า แหน่ งของผู้ คนที่ก้ าลั งท้ า
กิจ กรรมต่ างๆลงในแผนที่ โดยจ้ าแนกสั ญ ลั ก ษณ์ต ามประเภทของผู้ ใ ช้ง านและ
กิจกรรมที่ก้าลังด้าเนินอยู่ การบันทึกรูปแบบกิจกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างเป็นระบบจะท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงภาพรวมของกิจกรรมการ
ใช้งานที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆในพื้นที่ เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้งาน
พื้นที่ เช่นการสัญจรผ่าน หรือหยุดเพื่อท้ากิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และ
บริการ หรือการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนบทสนทนา ในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละ
วัน การบันทึกอย่างเป็นระบบและซ้อนทับกันหลายช่วงเวลา จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่
ที่เป็นที่นิยม ความหลากหลายของของกิจกรรม และประเภทของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูล
ที่ไ ด้ จ ากการบั น ทึ กรู ป แบบกิจ กรรมการจับ จองพื้ นที่ ข องผู้ ใช้ ง านพื้ นที่ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลาของวันจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา
2) เทคนิคการวิเคราะห์สัณฐานพื้นที่ผ่านศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ด้วยการสร้าง
แบบจ้าลองการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น หรือ สเปซซินแทกซ์ (space
syntax) เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของโครงข่ายโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าแต่ละแห่ง
เพื่ อใช้ใ นการท้า ความเข้า ใจถึง ความเชื่ อมโยงของโครงข่ ายสั ณ ฐานพื้น ที่ โดยการสร้ า ง
แบบจ้าลองโครงข่ายแอกเซลที่สร้างจากเส้นทางการสัญจรโดยรอบ (axial network) โดย
วิเคราะห์การเข้าถึงและมองเห็นผ่านโครงข่ายเส้น ซึ่งสามารถท้านายปริมาณการสัญจร หรือ
ระดับความนิยมในการใช้งานของเส้นทางในระบบ ซึ่งโครงข่ายจะมีผลต่อเนื่องไปยังกิจกรรม
การใช้งานพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้ง ในระดับพื้นที่ในระดับเมือง (global) ระดับพื้นที่
เฉพาะอย่างเช่น ย่านหรือชุมชน(local) และตัวมันเอง (connectivity) ซึ่งจะแสดงผลเป็น
แผนผังการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของเส้นทางการสัญจรที่จะแสดงค่าศักยภาพการ
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เข้าถึงของโครงข่ายและแทนค่าด้วยการไล่สีตามวรรณะสีรุ้ง โดยเส้นทางที่มีศักยภาพการ
เข้าถึงสูงจะแสดงค่าด้วยสีโทนร้อน และเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงต่้าจะแสดงค่าด้วยสี
โทนเย็น
3) เทคนิ คการซ้อนทับกันของแผนที่ (overlay mapping) โดยใช้ระบบภูมิส ารสนเทศ (GIS:
Geo information System) ในการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในระดับ
ย่านหรือในระดับเมืองบนแผนที่เดี่ยวกันที่มีขนาดหรือสัดส่วนตามมาตรส่วนและค่าระบบ
ต้าแหน่ง (coordinate system) ในแต่ละชั้นข้อมูล (layer) ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไป
เช่น ชั้นข้อมูลเส้นทางถนน ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมไปกับแบบจ้าลองโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชั้น
ข้อมูลต่างๆในแต่ละช่วงเวลา
2.4.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี และ
การคงอยู่ของการเป็ นพื้น ที่ตลาดน้้าที่ดีและมีชีวิตชีว าในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับ การศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา และลักษณะของการเป็นพื้นที่ ย่านสาธารณะที่ดี ดังนั้น
การฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่เคยซบเซาในอดีต ด้วยนโยบายการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดี่ยวอาจไม่ท้า
ให้เกิดย่านศูนย์กลางที่ดีและมีชีวิตดั่งเช่นในอดีตได้ จึงน้าไปสู่การตั้งประเด็นในการศึกษาพัฒนาการ
และลักษณะของพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่เป็นพื้นที่ ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา เพื่อน้ามาใช้เป็นหลักการในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าแห่งอื่นๆต่อไป โดยลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะอธิบายถึง
พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี และความเป็นพื้นที่ย่านสาธารณะที่ดีเป็นปัจจัยส้าคัญของ
การเกิดพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบในการศึกษาพื้นที่ย่านออกเป็น 2
ส่วนคือ
1. ลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือลักษณะทางกายภาพหมายถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ให้เกิดการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดี เช่น การเข้าถึงที่ดี การตั้งอยู่บนท้าเลที่ตั้งและมีการใช้
ประโยชน์พนื้ ที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ลักษณะทางสังคมจะหมายถึงกิจกรรม หรือ การเปลี่ยนแปลงของการใช้งานที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่ย่าน เช่น การใช้งานพื้นที่ย่าน ประเภทของผู้ใช้งาน ความหลากหลายของกิจกรรมที่
เกิดขึ้น และความหลากหลายของช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม เป็นต้น
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แผนภูมิ 2-1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา:ผู้วิจัย(2559)
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บทที่ 3

วิธีการดาเนินการวิจัย
การออกแบบวิธีการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล มีรายระ
เอียดดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบวิธีดาเนินการวิจัย
3.1.1 การออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสัณฐานของพื้นที่ตามแนวคิดสัณฐานวิทยาเมือง ที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะเชิงสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ อธิบายถึง พัฒนาการของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางดพลี ที่เกิดจากเงื่อนไขความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยทั้ งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล ออกแบ่งเป็น 2 ส่ว น ได้แก่ 1.) การวิเคราะห์ พื้นที่ในระดับรวม ที่
ครอบคลุมพื้นที่ในภาพรวมของบริบทเมืองโดยรอบ พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่อท้าความเข้าใจ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ย่านในบริบทเมืองตามช่วงเวลาต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และ 2.) การวิเคราะห์ในระดับ
ย่อย ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่อศึกษาในรายละเอียด การใช้พื้นที่สาธารณะ จากนั้นน้า
การวิเคราะห์ทั้งสองส่วนมาประมวลผลรวม ของพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี ตั้งแต่การเกิดขึ้นของพื้นที่ย่าน การเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ในปัจจุบัน และสรุปหาเงื่อนไข
ปั จ จั ย ของการที่พื้น ที่ย่ า นตลาดน้้ าบางพลี เป็นพื้ นที่ย่านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีว าของเมืองใน
ปัจจุบัน
3.1.2 วิธีการวิจัย
ในการวิจัยมีขั้นตอนการวิจัยอยู่ 2 ระดับ คือ การวิเคราะห์โดยภาพรวมของพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลี และการวิเคราะห์ในระดับย่านของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้
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1) การวิเ คราะห์ ในระดับ ภาพรวมของพื้น ที่ ย่า นตลาดน้้ าบางพลี เพื่ อ วิเ คราะห์ ถึ ง
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่าน ทั้งการเกิด การเปลี่ยนแปลง และการคง
อยู่ของพื้นที่ย่านของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี จากการวิเคราะห์ลักษณะเชิงสัณฐาน
พื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจร ประกอบกับการศึกษา ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของพื้นที่ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์แผนที่ในอดีต ที่จะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายคมนาคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะของโครงข่ายในเชิง
สัณฐาน เพื่อหาศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นของพื้นที่ย่าน และความเป็นพื้นที่
ศูนย์กลางของย่านพื้นที่ศึกษา โดยการสร้างแบบจ้าลองโครงข่ายความสัมพันธ์ในเชิง
สัณฐาน ควบคู่ไปกับเทคนิคในการซ้อนทับแผนที่ ผ่านระบบภูมิสาระสนเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
2) การวิ เ คราะห์ ใ นระดั บ ย่ า น ในบริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี เพื่ อ
วิเคราะห์ หาเงื่อนไข ปัจจัย ที่ท้า ให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ยังคงเป็นพื้นที่ย่าน
สาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน จากเงื่อนไข ปัจจัยที่ท้าให้เกิดพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่าน ทั้งในด้านลักษณะเชิงสัณฐาน และลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา การทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะห์แผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะของโครงข่ายในเชิงสัณฐาน เพื่อหา
ศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นของพื้นที่ย่าน และความเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของ
ย่ านพื้ น ที่ศึ กษา โดยการสร้างแบบจ้าลองโครงข่ ายความสั มพัน ธ์ในเชิงสั ณฐาน
ควบคู่ไปกับเทคนิคในการซ้อนทับแผนที่ ผ่านระบบภูมิสาระสนเทศ และการเก็บ
ข้อมูลในเชิงประจักษ์ ทั้งข้อมูลในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ น้ามาวิเคราะห์เพื่อ
หาผลสรุปร่วมกันในประเด็นต่างๆ และน้าข้อค้นพบทั้งหมด มาสรุปผลในรูปแบบ
ของการบรรยาย ในส่ ว นของข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณจะน้ า ผลที่ ไ ด้ ม าสรุ ป ผลผ่ า น
โปรแกรมค้านวณทางสถิติ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย และสรุปผลโดยการน้าเสนอผ่าน
แผนภูมิแท่ง กราฟ ตามความเหมาะสม
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยนี้จะศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่ย่าน การเกิด การเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี ที่สามารถแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.) พัฒนาการของพื้นที่ย่าน
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ตลาดน้้าบางพลี 2.) ปัจจัยของการคงอยู่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยมีรายละเอียดของตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
ในการศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สภาพ
โดยทั่วไปของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยแบ่งช่วงเวลาในการศึกษา การเกิด การเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยมีรายละเอียดของตัวแปรในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
3.2.1 ลักษณะสัณฐานพื้นที่ มีรายละเอียดของตัวแปรคือ
1) สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ต้าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี สภาพพื้นที่ย่าน พัฒนาการของพื้นที่ย่าน
2) โครงข่ายสัญจรทั้งทางบก และทางน้้า ได้แก่ ลักษณะ หรือรูปแบบของการ
คมนาคมในการเข้าถึงพื้นที่ย่านตลาดน้้า โครงสร้างเชิงสัณฐานพื้นที่ สัณฐาน
ศูนย์กลางของพื้นที่ย่าน การเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายการสัญจร
3) การใช้งานพื้นที่ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบย่านตลาดน้้าบางพลี บทบาทหน้าที่ของย่านตลาดน้้าบาง
พลี
3.2.2 ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจ มีรายละเอียดของตัวแปรดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของผู้คนในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี
2) กลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ทั้งจากภายในพื้นที่และจากภายนอก
พื้นที่ ที่มีส่วนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่ย่าน
3) สภาพของกิจกรรมการค้าและการบริการในแต่ละช่วงเวลา
4) การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของพื้นที่ย่าน
5) ช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ย่าน
6) ความถี่ในการใช้งานพื้นที่ย่านในปัจจุบัน
3.3 การคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ มีการคัดเลื อกกลุ่ มประชากรตัว อย่ างในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่ อ
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒ นาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการใช้เทคนิคการสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
คัดเลือกมาต้องมีความเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) กลุ่มประชากรเป้าหมายในการสัมภาษณ์ทั่วไป โดยกลุ่ม เป้าหมายคือกลุ่มผู้อยู่อาศัยภายใน
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เช่น พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ย่าน ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี และพระสงฆ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านเป็นเวลาหลายพรรษา
2) กลุ่มประชากรเป้าหมายในการท้าแบบส้ารวจเชิงประจักษ์ โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ได้แก่ กลุ่มผู้สัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ในบริเวณต่างๆ ทั้งจากภายใน
พื้นที่และภายนอกพื้นที่
ในการศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีทั้งจากการรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ
และในข้อมูลในเชิงคุณภาพ ที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของข้อมู ล เพื่อการสรุปหา
เงื่อนไข ปัจจัย ทางสัณฐานพื้นที่ และทางสังคมเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี และการคงอยู่ของการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดย
การอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผล
3.4 ขัน้ ตอนดาเนินการวิจัยและวิธีการและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล
3.4.1 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนด้าเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้าพื้นที่
เศรษฐกิจ ที่มีชีวิตของสั งคมเมือง ประกอบกับการรวบรวมข้อมูล ในด้านกายภาพ สั งคม
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี รวมถึงการศึกษา
เทคนิควิธีในการวิเคราะห์เงื่อนไขความสัมพันธ์ของการคงอยู่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เป็นรายลักษณ์อักษรต่ างๆ ข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ย วข้อง เป็ น การศึกษาข้อมูล เรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี จาก
เอกสาร รายงาน ที่ถูกบันทึกไว้ ทั้งจากหน่วยงานราชการ และองค์การเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงการศึกษาภาพถ่ายโบราณ แผนที่ทางอากาศ และการสร้างแบบจ้าลองโครงข่ายการ
สัญจร
2) ศึ ก ษาท้ า ความเข้ า ใจถึ ง พื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี ใ นปั จ จุ บั น ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยทั่วไปของพื้นที่ย่าน รวมไปถึงการลงส้ารวจพื้นที่ สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา เพื่อท้า
ความเข้าใจถึงสภาพของพื้นที่ย่านในปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ย่าน เรื่องราวและ
เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ย่าน ที่จะใช้ในการประติดประต่อ เรื่องราวความ
เป็นมา ที่จะน้ามาใช้ในการอธิบายถึงพัฒนาการความเป็นมาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
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จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ไปจนถึงค้าบอกเล่าของชาวชุมชน ที่จะ
สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีประเด็นในการลงส้ารวจ
พื้นที่ย่านดังนี้
 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่สามารถบอกเล่าถึง
บทบาท หน้าที่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าในปัจจุบัน
 ลักษณะของกิจกรรม การค้า การใช้งานอาคาร ที่จะแสดงให้เห็นถึงประเภทของ
สินค้า และบริการที่ให้บริการภายในพื้นที่ย่าน
 ลักษณะ ของกลุ่มผู้สัญจรผ่าน ในแต่ละช่วงเวลา ที่จะแสดงถึงความหลากหลายของ
ผู้ใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ
การบันทึกประเภทและปริมาณของผู้สัญจรผ่านของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี โดยการบันทึกประเภทและปริมาณของผู้สัญจรจะเก็บข้อมูลทั้งในช่วงวันธรรมดา
และวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นวิธีการสังเกตถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ส าธารณะ ที่มีการสัญจรไปมาอย่างอิส ระ ท้าให้ เกิดความ
หลากหลายของประเภทผู้ใช่งานและวัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้งานพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมของการใช้งานพื้นที่ทั้งในด้านความหลากหลายของช่วงเวลาในการใช้งาน และความ
หลากหลายของประเภทของผู้ ใช้งาน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้คัดเลื อกวิธีการในการสังเกตการณ์
ดังต่อไปนี้
a. การบันทึกอัตราการสัญจรผ่านด้วยวิ ธีการตั้งด่านนับเป็นวิธีการในการนับปริมาณ
และการแบ่ งประเภทผู้ สัญจรเดินผ่ านในแต่ละด่านที่ถูกก้าหนดไว้ในพื้นที่ โดยมี
หลักการในการก้าหนดต้าแหน่งของด่านดังต่อไปนี้
จุดตัดและทางแยกจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณในการสัญจรผ่าน
เนื่ องจากเป็ น จุดที่มีผ ลต่อการเปลี่ ย นแปลงของอัตราการสั ญจรผ่ านบนเส้ นทาง
เดียวกัน โดยเส้นทางหนึ่งเส้นจะมีปริมาณการสัญจรผ่านของผู้เข้ามาใช้งานที่เท่ากัน
ทั้งเส้น แต่ในบริเวณที่เส้นทางเกิดจุดตัดหรือทางแยกบนเส้นทางนั้นๆ จะส่งผลท้าให้
ปริมาณการสัญจรเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้สัญจรผ่านอาจจะมีการเปลี่ ยน
เส้นทางสัญจรในบริเวณที่เป็นจุดตัดหรือทางแยก โดยเทคนิคการบันทึกอัตราการ
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สัญจรผ่านวิธีนี้จะท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงปริมาณและประเภทของผู้สัญจรผ่านในแต่ละ
ด่านที่ก้าหนดไว้ในพื้นที่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นจุดหรือบริเวณที่มีปริมาณการสัญจรผ่าน
สูงสุดในแต่ละช่วงเวลาของวันรวมไปถึงสัดส่วนของผู้เข้าใช้งานพื้นที่ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์จะท้าให้ผู้วิจัยทราบถึง
ภาพรวมของการใช้พื้นที่ได้
b. การบันทึกรูปแบบกิจกรรมและการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยการแบ่งพื้นที่ที่จะท้าการ
เก็บข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้สามารถท้าการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงเวลาทีละส่วน โดยที่บริเวณย่อยๆที่ถูกแบ่งออกมานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่
สามารถมองเห็นได้ภายในช่วงเวลาเดี่ยวกัน ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกับการกดชัตเตอร์
ของกล้องถ่ายรูป (static snapshots) การบันทึกรูปแบบกิจกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะ ท้าให้ผู้ทราบถึงภาพรวมของกิจกรรมการใช้งานที่
เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆในพื้นที่ เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้งานพื้นที่
เช่นการสัญจรผ่าน หรือหยุดเพื่อท้ากิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ
หรือการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนบทสนทนา
c. เงื่อนไขในการสังเกตการณ์
i. กลุ่มประชากรในการวิจัย
กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ผู้ที่สัญจรผ่านโดยการเดินเท้าและเข้า
มาใช้งานในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี จากการส้ารวจเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี มีกลุ่มคนเข้าใช้หลากหลายประเภทในแต่ละช่วงเวลา โดย
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นทั้งแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวร่วมสมัย จึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนผ่านเข้ามาในพื้นที่ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความสับสนในการเก็บข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการจ้าแนกกลุ่ม
ประชากรในการวิจัยเพื่อความแม่นย้า ในการบันทึกข้อมูลจากลักษณะของ
การใช้งานพื้นที่ โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) ชาวชุมชน/คนในพื้นที่ คือ กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ผู้พันธ์กับพื้นที่ย่านตลาดน้้า
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2) นักท่องเที่ยว คือ กลุ่มคนที่แวะเวียนผ่านเข้า
มาในพื้นที่เป็นครั้งคราว
โดยการจ้าแนกกลุ่มประชากรในการวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบ
ถึ ง รู ป แบบการเข้ า ใช้ ง านในพื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี ใ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
ประเภทและจ้ า นวนของผู้ เ ข้ า มาใช้ ง านพื้ น ที่ กั บ ความหลากหลายของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ii. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยก้าหนดให้จัดเก็บข้อมูลทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์
โดยท้าการเก็บข้อมูลจากวันในช่วงระหว่างสัปดาห์ (วันอังคาร-วันพฤหัสบดี)
โดยจะงดเก็บข้อมูลในวันจันทร์และวันศุกร์ เนื่องจากวันจันทร์และวันศุกร์
เป็นวันต้นและท้ายสัปดาห์ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่ นๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเดินทางเป็นพิเศษ และจะจัดเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน
เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของแต่ละวัน โดยแบ่งช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงเช้า เวลา 07.30-09.30 น.
ช่วงสาย เวลา 09.30-11.30 น.
ช่วงเที่ยง เวลา 11.30-13.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.30 น.
ช่วงเย็น เวลา 15.30-17.30 น.
2. การวิเ คราะห์ โ ดยภาพรวมของพื้น ที่ย่ านตลาดน้้ าบางพลี โดยการวิเ คราะห์ ลั กษณะเชิ ง
สัณฐานพื้นที่ร่วมกับการทบทวนข้อมูลเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่ออธิบายถึง
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในแต่ละช่วงเวลาส้าคัญได้แก่
a. ช่วงก้าเนิดพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี (พ.ศ. 2400- พ.ศ. 2500)
b. ช่วงเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมจากทางน้้าเป็นทางบก (พ.ศ.2500–พ.ศ.2540)
c. ช่วงฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี (พ.ศ.2540- ปัจจุบัน)
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3. การวิเ คราะห์ ในระดับ ย่ านของพื้น ที่ย่ านตลาดน้้ าบางพลี โดยการวิ เคราะห์ ลั กษณะเชิ ง
สั ณ ฐานพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ การทบทวนข้ อ มูล เชิ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง
พฤติกรรมในการ เพื่ออธิบายถึง ปัจจัยที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบันยังคงเป็น
พื้นที่ย่านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา
4. ประมวลผลการวิเคราะห์เพื่ออธิบายสรุปถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลี ในช่วงเวลาต่างๆ และเงื่อนไข ปัจจัยที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลียังคงเป็น
พื้นที่ย่านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา
5. สรุปผลการศึกษาพัฒนาการการของพื้นที่ย่ านตลาดน้้าบางพลี และปัจจัย เงื่อนไข ที่ท้าให้
พื้นที่ย่านยังคงเป็นพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน
3.4.2 วิธีการและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล
การศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยเทคนิควิธีต่างๆโดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้
i.

เทคนิ คการวิเคราะห์ สัณฐานพื้นที่ ตามแนวคิดตามสั ณฐานวิทยาเมือง จากการวิเคราะห์
โครงข่ายการสัญจรของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่อใช้อธิบายถึงลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่
และสัณฐานศูนย์กลางพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการสร้างแบบจ้าลองโครงสร้างทาง
สัณฐานผ่าน โปรแกรมสเปส ซินแทกซ์ )Space Syntax)

ii.

เทคนิคการซ้อนทับกันของพื้นที่ เป็นเทคนิควิธีที่ใช้วิเคราะห์พื้นที่ จากการน้าข้อมูลที่ได้จาก
การลงพื้นที่ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลลายลักษณ์อักษรต่างๆ มาซ้อนทับกัน เพื่อหาความสัมพันธ์
ความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ และอธิบายออกมาในรูปของแผนที่ แสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ

iii.

เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นการน้าภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีมาตีความและวิเคราะห์ ถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการขยายตัวของ
ชุมชน ที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
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iv.

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการสรุปผล ที่ได้จากข้อมูลลายลักษณ์อักษร โดยการน้า
ข้อมูล มาจ้าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ และวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันของ
เรื่องหรือประเด็นนั้นๆ และเรียบเรียงข้อค้นพบโดยการบรรยายและอภิปราย

v.

เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ จากการเก็บรวบรวมประเภทของผู้สัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการแปรผล
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป (Microsoft Excel) ใช้การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่
ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบประเภทของผู้สัญจรผ่านแต่ละประเภทที่เข้ามา
ใช้งานในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้า
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แผนภูมิ 3-1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี

การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้งานพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีอายุยาวนานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองส้าโรงเหนือ ในพื้นที่
ชุมชนหลวงพ่อโต หมู่ที่ 10 ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีคลองบางพลีตัด
ผ่าน ท้าให้พื้นที่ย่านแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าและชุมชนตลาดใหม่
ปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์จากความร่วมมือ
ของหน่ว ยงานท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในลักษณะของพื้นที่ย่านตลาดน้้าโบราณที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว และมีความโดดเด่นในด้านอาคารสถาปัตยกรรม ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน และ
วิถีของชาวชุมชน
4.1 สภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
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4.1.1 ขอบเขตพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี

แผนที่ 4-1ขอบเขตพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา : การวิเคราะห์ของผู้วิจัย(2552)
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พื้น ที่ย่ านตลาดน้้ าบางพลี เป็นย่านตลาดชุมชนตังอยู่ฝั่ งเหนือของคลองส้าโรง ในจังหวัด
สมุทรปราการ ในเขตการปกครองของเทศบาลต้าบลบางพลี ที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมต้าบลบาง
ปลา ต้าบลบางโฉลง และพื้นที่บางส่วนของต้าบลบางพลีใหญ่ สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลต้าบลบาง
พลีมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนานกับริมฝั่งคลองส้าโรงฝั่งเหนือ ที่เป็นคลองสายส้าคัญแยกจากแม่น้า
เจ้าพระยาในเขตอ้าเภอพระประแดง ผ่านอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เลยไปถึงอ้าเภอบางบ่อและ
อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นยังมีคลองย่อยๆเชื่อมต่อกับคลองส้าโรงได้แก่ คลอง
บางกระบือ คลองบางพลี คลองตัน คลองตาคล้อย คลองบางฝางล่าง คลองบัว คลี่ คลองตาแดง
คลองขุด คลองบางเสือตาย คลองกู้พารา คลองบางฝางบน คลองเจ๊ก และคลองชลประทานอื่นๆอีก
หลายสาย โดยในปัจจุบันอาณาบริเวณของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือริมคลอง
ส้าโรง หมู่ที่ 10 ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 0.023
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ถนนสุขาภิบาล 3
ทิศใต้
ติดต่อกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และถนนเทพารักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ วัดบางพลีใหญ่ และถนนสุขาภิบาล 6
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ที่ว่าการอ้าเภอบางพลี และถนนกิ่งแก้ว-บางพลี
4.1.2 การเข้าถึงพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีสามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง โดยแบ่งตามลักษณะเส้นทาง
ในการสัญจร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การเข้าถึงทางน้า
ในปัจจุบันการสัญจรทางน้้าในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ไม่ได้รับความนิยมใน
การใช้งาน เนื่องจากการสร้างประตูน้าส้าหรับการป้องการอุทกภัยจากปรากกฎการณ์น้าทะเล
หนุน ได้ตัดความเชื่อมโยงของโครงข่ายการสั ญจรทางน้้า ท้าให้โครงข่ายการสัญจรทางน้้าไม่
ครอบคลุมเหมือนในอดีต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการคมนาคมทางน้้าจะไม่ได้รับความนิยมแล้ว แต่
ยังคงพบเห็นประชาชนในพื้นที่ใช้เรือพาย ในการสัญจรไปมาทางน้้าในระยะทางสั้นๆ และยังคงใช้
เป็นเส้นทางในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลบางประการ เช่น การจัดเก็บขยะของเทศบาล
ต้าบลบางพลี โดยล้าคลองที่ส้าคัญได้แก่ คลองส้าโรง คลองบัวคลี่ คลองสวน และคลองบางขวาง
เล็ก
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แผนที่ 4-2 ตาแหน่งลาคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย(2552)
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อย่างไรก็ตามโครงข่าย คู คลองยังคงมีความส้าคัญต่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของผู้คนในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีอยู่
จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรม ประเพณี เทศกาลต่างๆ โครงข่าย คู คลอง ยังคงใช้เป็นพื้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรมทางสังคมในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีรับบัว ประเพณีลอยกระทง เป็น
ต้น
2) การเข้าถึงทางบก
ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ย่ านตลาดบางพลี ส ามารถเข้า ถึ งโดยสั ญ จรทางบกเป็ นเส้ นทางการ
คมนาคมสายหลักในการเข้าสู่พื้นที่ สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้หลายเส้นทาง ดังนี้ต่อไปนี้
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แผนที่ 4-3 เส้นทางถนนในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

64
จะพบว่าในบริเวณโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี มีเส้นทางถนนสายหลัก ที่มีบทบาท
ส้าคัญต่อพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี อยู่ด้วยกัน 3 เส้นทาง ได้แก่
1. ถนนเทพารักษ์ (3268 ถนนทางหลวงแผ่นดินไหมายเลข)ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี โดยถนนเทพารักษ์ท้าหน้าที่เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี กับแหล่งงานแหล่งอาชีพที่มีความส้าคัญเข้าด้วยกัน เช่น นิคมอุตสาหกร
รมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งที่ เชื่อม
ต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกับต้าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ระหว่างกลางของเส้นทางในการเดินทาง และยัง
เป็นต้นสายในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ส่งผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมี
ลักษณะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ ายในการเดินทาง ในการไปยังจุดหมายที่ต่างๆ มีการแวะเวียน
ของผู้คนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนักท่องเที่ยว หรือผู้คนในละแวกย่านสามารถเดิน
ทางเข้าสู่พื้นที่ย่านได้อย่างสะดวก
2. ถนนสุขาภิบาล 6 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี แยกออกมาจาก
ถนนทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ) 34สายบางนา (บางปะกง- ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการ
ให้บริการของรถโดยสารรับจ้างวิ่งผ่าน จึงเป็นเส้นทางสายหลักในการน้าผู้สัญจรจาก
ถนนทางหลวงแผ่นดินไหมเลข ในการเข้าสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี 34
3. ถนนสุขาภิบาล างพลี แยกออกมาจากเป็นถนนที่ตัดผ่านใจกลางพื้นที่ย่านตลาดน้้าบ 3
6 ถนนสุขาภิบาล เป็นเส้นทางการสัญจรสายหลักของพื้นที่ย่านในการเดินทางเข้าออกพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารของรถโดยสารรั บ จ้ า งวิ่ ง ผ่ า น เชื่ อ มต่ อ กั บ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างเมก้าบางนา และโบมโปร บางนา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่าย
เดินทาง ท้าให้เป็นเส้นทางที่น้าคนจากภายนอกพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยวเข้าสู่ การพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี
จากเส้นทางส้าคัญทั้ง 3 เส้นที่ท้าหน้าที่ในการน้าผู้คน เข้าสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ยัง
พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อของริมฝั่งของส้าโรงเหนือ และริมคลองส้าโรงใต้ไว้
ด้วยกัน โดยมีการเชื่อมโยงกันของโครงข่ายทางเดินเท้า ผ่านตรอก ซอก ซอยต่างๆ ที่มีการสร้าง
สะพานข้ามคลองส้าโรงหลายเส้นทางด้วยกัน เช่น ซอยบางพลีนคร ซอยโรงเรียนสันเสริมวิทย์ และ
ซอยสุขาภิบาล 1 เป็นต้น บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีสามารถเข้ าออกพื้นที่ได้หลายเส้นทาง
ด้วยกัน โดยเส้นทางถนนท้องถิ่นหลายสาย ที่สามารถเดินทางสัญจรผ่านได้อย่างอิสระ
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3) การเข้าถึงและบริการสาธารณะ
อีกทั้งในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีลักษณะของการเป็น จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่
มีการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะที่มีความหลากหลาย โดยมีระเอียดดังต่อไปนี้
a. รถสองแถวสายวั ด หลวงพ่ อ โต ปากทางสุ ข าภิ บ า - ล ให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นบริ เ วณ 6
) 34 ที่แยกออกมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 สุขาภิบาลสายบางนา(บางปะกง ซึ่งจะวิ่งผ่านพื้นที่ย่านในบริเวณหน้าวัดบางพลีฝั่งเหนือ
b. รถสองแถวสายส้ าโรง บางพลี ให้ บริการในบริเวณพื้นที่ย่าน โดยมีจุดเริ่มต้นใน บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยวิ่งเข้าถนนสุขาภิบาล 3
c. สะพานเรือโยง ที่ชาวบ้านน้ามาให้บริการในการข้ามฟากคลองส้าโรง เพื่อเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้
ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในละแวกย่าน ท้าให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้ง
ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ยังเป็นพื้นที่ที่มีสะพานเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่าง ฝั่งเหนือ และฝั่งใต้
ของพื้นที่คลองส้าโรงเข้าด้วยกัน ทั้งจากสะพานที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างถาวร และสะพานโยงเรือ ที่
ทอดข้ามฝั่งในบริเวณท้ายตลาด เชื่อมกับบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีเป็นพื้นที่ที่มีการสัญจรผ่านหนาแน่น
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แผนที่ 4-4 เส้นทางการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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4.1.3 สถานที่สาคัญในละแวกย่านตลาดน้าบางพลี
ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ย่านที่มีการกระจุกตัวของสาธารณูปการ และ
สถานที่ส้าคัญๆอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งสถานที่ส้าคัญเหล่านี้จะดึงดูดการใช้งานของผู้คนในละแวก
ย่านให้ เกิดการสั ญจรเข้ามาในบริ เวณพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของสถานที่ส้ าคัญๆในละแวกย่าน
ดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษา ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ย่านที่มีการกระจุกตัวของ
แหล่งสถานศึกษาจ้านวน 6 แห่งด้วยกัน ประกอบไปด้วย ระดับอนุบาล 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางพลีใหญ่กลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลบางพลี
ระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และ
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ้ารุง
ส่งผลให้ในบริ เวณพื้นที่ย่ านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานของเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นจ้านวนมาก
2. สาธารณสุข ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี มีการให้บริการด้านสาธารณสุข 1
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางพลี โดยโรงพยาบาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี ในปัจจุบันโรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ซึ่งมีประชาชนใน
ละแวกย่านแวะเวียนเข้ามาใช้บริการ
3. สถานที่ราชการ ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี มีสถานที่ราชการกระจายตัวอยู่ทั้งใน
พื้ น ที่ และบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ เทศบาลต้ า บลบางพลี การไปรษณี ย์ บ างพลี สถานี
ต้ารวจภูธรอ้าเภอบางพลี ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางพลี และศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนอ้าเภอบางพลี
4. ศาสนสถาน ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นย่านที่มีศาสนสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ แห่ง 3
อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ด้วยกัน โดยตั้งอยู่ติดกับชุมชนขนที่อยู่อาศัย และโรงเรียน ที่สะท้
ประเพณีของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ย่าน ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน
นอกจากศาสนสถานเป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในละแวกย่านแล้ว ศาสนสถานยังเป็น
พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสถานที่ในการจัดงานกิจกรรม
เทศกาล และประเพณีต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ที่หมู่ คลองส้าโรงฝั่งเหนือ ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบาง 10
พลี จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมคลองส้าโรง มีเนื้อที่ ไร่ วัดบางพลีใหญ่ในเป็น 40
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ยชนะสงคราม ประชาชนในพื้นที่วัดพลับพลาชั“ วัดพระอารามหลวงชั้นตรีเดิมชื่อ
เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวง ”วัดหลวงพ่อโต“ หรือ ”วัดใหญ่“ เรียกว่า
พ่อโต ภายหลังได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกหนึ่งแห่งอยู่ทางด้านนอก และเรียกวัดเหล่านี้
ตามชื่อต้าบลว่า วัดบางพลีใหญ่กลาง และวัดบางพลีใหญ่ในตามต้าแหน่งที่ตั้ง ใน
ส่วนของวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นวัดที่มีอาณาเขตใหญ่โต อยู่ด้านใน (วัดหลวงพ่อโต)
ในปัจจุบันวัดบางพลีใหญ่ใน ”วัดบางพลีใหญ่ใน“ ริมคลองส้าโรง จึงได้ชื่อเรียกว่า
ยังคงมีความสัมพันธ์กับประชาชนในลักษณะชุมชน วัด และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็น
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เทศกาลลอยกระทง ประเพณีรับบัว โยนบัว เป็นต้น
 วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ คลองส้าโรงฝั่งเหนือ ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอ 1
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีที่ดิน ตารางวา สร้างเมื่อประมาณ 2 งาน 3 ไร่ 32
2367 .ศ.พประชาชนในพื้นที่เรียกว่า เพราะตั้งอยู่ ”วัดพระนอน“ หรือ ”วัดกลาง“
”วัดน้อยปทุมคงคา “ ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคาราม เดิมชื่อ
ในปั จ จุ บั น วัด บางพลี กลา ” วั ด บางพลี ใ หญ่ก ลาง “ต่อ มาเปลี่ ยนชื่ อเป็ น งยัง คงมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ประชาชนในลั กษณะชุ ม ชน วัด และโรงเรี ย น โดยมี การสร้ า ง
โรงเรียนสอนพระธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร นอกจากนี้ยังบริจาคที่ ส้าหรับสร้าง
โรงเรียนราษฎร์บ้ารุง เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ส้าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
 ศาลเจ้าพ่อบางพลีใหญ่ เกิดขึ้นจากการสร้างรูปเคารพของนายเถ้า แซ่ปู้ หรือ เจ้า“
”พ่อบางพลี ที่เป็นที่นับถือของชาวพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ศาลเจ้าพ่อบางพลี
ใหญ่ สถานที่ ที่ ช าวจี น ในพื้ น ที่ ต้ า บลบางพลี ใ ห้ ค วามเคารพ สั ก การบู ช า และ
ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีจีน เช่น ประเพณีตรุษจีน การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ
ดังนั้นศาลเจ้าพ่อบางพลีใหญ่จึงถือเป็นพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมร่วมกันของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ย่าน
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แผนที่ 4-5 ตาแหน่งสถานที่สาคัญภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย
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4.1.4 โครงการการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ถูกปรับปรุง ฟื้นฟู ให้พื้นที่ย่านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
จากการสร้างนโยบายสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่จะส่งเสริมการ
ท่อ งเที่ ย ว และการค้ า ชุ มชนให้ ก ลั บ มาเป็ นพื้ น ที่ ย่ า นที่ คึ ก คั ก โดยค้ า นึง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี วัฒนธรรม ดั่งเดิมของชุมชนให้คงอยู่สืบไป โดยมีรายละเอียดของโครงการดั่งต่อไปนี้
- โครงการย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี
โครงการย้ อนรอยตลาดโบราณบางพลี จัดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นโครงการที่ให้
ความส้าคัญของการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลี โดยมีวิสั ย ทัศน์ ว่า “เปิดประตูสู่ ความรุ่งเรืองในอดีต ย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี ปี
2552” ซึ่ ง จั ด เทศบาลต้ า บลบางพลี ร่ ว มกั บ ทางชุ ม ชนภายในพื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิม ของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนในละแวกย่าน สร้างแหล่งงาน แหล่งอาชีพ
และเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อ้าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้้าบางพลี ได้ท้าให้พื้น ที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
เป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและบุ ค คลโดยทั่ ว ไป เป็ น ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ ที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตให้คงอยู่สืบไป
ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง
เทศบาลต้ า บลบางพลี ในการพั ฒ นาฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี ผ่ า นโครงการท้ า นุ บ้ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
และศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน ได้จัดท้าข้อก้าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเดิม ไว้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในเชิงอนุรักษ์ เป็นมาตรการในการควบคุมการต่อเติมอาคารใน
บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีไว้ เพื่อคงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ไว้ เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของพื้นที่ย่าน เป็นการปลูกฝังจิตส้านึกให้คนรุ่ นใหม่ถึงคุณค่า
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
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โดยพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. ส่วนพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี 2. ส่วนต่อเนื่องที่เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดใหญ่บางพลี โดยพบว่าในส่วนของพื้นที่
ย่ านตลาดน้้ า เป็ น พื้น ที่ที่มี กิจ กรรมการใช้งานในทุกๆวัน โดยไม่มีการเว้ นช่ว งวันหยุ ดนักขัตฤกษ์
ในขณะที่พื้นที่ของวัดใหญ่บางพลี จะมีกิจกรรมการ ใช้งานเฉพาะช่วงเวลาที่มีงานกิจกรรม เทศกาล
พิเศษๆ ต่างๆ ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๆ ในทุกเดื อน กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันส้าคัญต่างๆ ในพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี สามารถจัดล้าดับตามช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ได้ดั่งต่อไปนี้

ตารางที่ 4-1 กิจกรรมประจาปีภายในพื้นที่ย่าน
ล้าดับ

เทศกาล

1 วันขึ้นปีใหม่
2 วันตรุษจีน
3 วันมาฆบูชา
4 วันเช็งเม้ง
5 วันสงกรานต์
6 วันวิสาขบูชา
7 วันอาสาฬหบูชา
8 วันเข้าพรรษา
9 วันสารทจีน
10 งานย้อนรอยย่านตลาดน้้าบางพลี
11 เทศกาลไหว้พระจันทร์
12 เทศกาลถือศีลกินเจ
13 งานประเพณีรับบัวโยนบัว
14 วันออกพรรษา
15 ประเพณีลอยกระทง
16 วันส่งท้ายปีเก่า

ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค.
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การจัดกิจกรรมต่างๆในรอบ 1 ปี จะพบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีการจัดกิจกรรมภายใน
พื้นที่ย่านอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยกิจกรรมและงานเทศกาล จะดึงดูดผู้คนจากภายนอกพื้นที่ให้เข้า
มาใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าเป็นจ้านวนมาก และมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ จัดขึ้นในบริเวณพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีเท่านั้น ได้แก่ ประเพณีรับบัว-โยนบัว

ภาพที่ 4-1 ประเพณีรับบัวโยนบัว
ที่มา: http://www.watbangpleeyainai.org/ 12/06/2560 เวลา 14:00 น.
ซึ่งประเพณี โยนบัว ถือเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่ไม่สามารถหาดู
ได้จากที่อื่นๆ มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 ค่้า เดือน 11 ประเพณีรับบัวโยนเป็นการโยนบัวเพื่อ
สักการะหลวงพ่อโต จากการแห่องค์หลวงพ่อโตลอยตามคลองส้าโรง ท้าให้ชาวบ้านต้องโยนดอกบัว
เข้าไปในเรือแห่องค์หลวงพ่อโต ซึ่งก่อนโยนจะมีการอธิษฐานก่อน หากโยนเข้าแสดงว่าค้าอธิษฐาน
เป็นจริง จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงท้าให้พื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคัก และคงไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน
4.1.5 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
การใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 2) การใช้ประโยชน์อาคาร โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรม
ใดๆ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะกระท้าบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน ในส่วนของการใช้ประโยชน์
อาคาร หมายถึง การใช้อาคารเพื่อประกอบกิจกรรมใดๆ ในขอบเขตพื้นที่ของสิทธิในการครอบครอง
อาคาร
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1) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลีพบว่า บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2
ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก. 1 - 11) เพื่อ
สงวนรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และคงสภาพพื้นที่เกษตรกรรม ในบริเวณพื้นที่
ย่านมีข้อจ้ากัดด้านการระบายน้้า และมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย ครอบคลุม
พื้ น ที่ ต ลาดตั้ ง แต่ บ ริ เ วณท้ า ยตลาดจนถึ ง บริ เ วณทางแยกคลองบางพลี และการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย. 1-2) ที่รักษาสภาพแวดล้อมของ
การอยู่อาศัยให้มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่น้าหลากและพื้นที่
ชุ่มน้้า ครอบคลุมพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีตั้งแต่แยกปากคลองบางพลีจนถึงหัวตลาด
ในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม และการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน
2) ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร การใช้ประโยชน์อาคารภายในบริเวณพื้นที่ ย่านตลาด
น้้ า บางพลี มี รู ป แบบผสมผสาน โดยส่ ว นใหญ่ จะมี ลั กษณะการใช้ป ระโยชน์ อาคาร
ประเภทพาณิ ช กรรมซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ของย่ า นตลาดน้้ า บางพลี พบว่ า การใช้
ประโยชน์อาคารประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมคลองส้าโรง การ
ใช้ป ระโยชน์ อาคารโดยส่ ว นใหญ่ มีลั กษณะเป็ นอาคารพานิช ยกรรมส้ าหรับค้าขาย
รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน ที่บริเวณชั้นล่างเป็นส่วนค้าขาย
และบริเวณส่วนท้ายของคูหาใช้เป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีการใช้อาคารเป็นที่อยู่
อาศัยเพียงอย่างเดียว และการใช้ประโยชน์อาคารประเภทบริการ เช่น ร้านนวดแผน
ไทย ร้านหมอดู ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์
อาคารของตลาดบางพลีเรียงล้าดับจากมากไปน้อย กล่าวคือ การใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 การใช้ประโยชน์อาคารที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิช
กรรม คิดเป็นร้อยละ 30 การประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 3 และ
มีอาคารที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง คิดเป็นร้อยละ 16 ของอาคารทั้งหมด
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แผนที่ 4-6 การใช้ประโยชน์อาคารในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา : การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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4.2 การใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
4.2.1 ประเภทกิจกรรมการค้าภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีสามารถแบ่งการกิจกรรมการค้าได้เป็น 2 ประเภท คือ
กิจกรรมการค้าทั่วไป กับ กิจกรรมการค้าเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมการค้าท้องถิ่น เป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้านภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เนื่องจากมีการกระจายตัวของชุมชนอยู่โดยรอบ
พื้นที่ย่าน อีกทั้งในบริเวณพื้นที่ย่านยังเป็นที่ตั้งของแหล่งงาน เช่น ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บางพลี สถานศึกษา เป็นต้น สินค้าที่น้ามาขายจึงเป็นสินค้าที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิต และ
สิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ เช่ น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ม ห่ ม
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องครัว เป็นต้น โดยกิจกรรมการค้าประเภทนี้จะเปิดท้าการทุกๆ วัน
เนื่ องจากถูกหล่อเลี้ ย งด้วยด้วยความต้องการของชาวชุมชนในวันธรรมดา ขณะเดี่ยวกัน
ร้านค้าประเภทนี้ก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ย่านอีกด้วย จึง
ท้าให้กิจกรรมการค้าประเภทนี้ สามารถเปิดท้าการได้ตลอดในทุกเวลา

ภาพที่ 4-2 การค้าท้องถิ่นภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การสารวจพื้นที่ 2552/2/2
2) กิ จ กรรมการค้ า เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เป็ น การซื้อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า ส้ าหรั บให้ บริ ก าร
นักท่องเที่ย ว ที่เดินทางเข้าท่องเที่ยว จากการโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาใช้
บริการภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยใช้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ให้เข้ามาใช้งาน
พื้นที่ โดยมีร้านค้าที่ให้จ้าหน่ายสินค้า ที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเช่น อาหาร เครื่องดื่ม
เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม ของที่ระลึก สังฆทาน เป็นต้น โดยร้านค้าประเภทนี้ จะให้บริการตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนิยมเข้ามาใช้งานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ดังนั้นกิจกรรมการค้าเพื่อการท่องเที่ยวจะเปิดให้บริการเฉพาะในวันหยุ ดสุดสัปดาห์เท่านั้น
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เนื่ องจากมีความต้องการสิ นค้าและบริการของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ห ยุดท้าการในวัน
ธรรมดา เนื่องจากขาดความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หล่อเลี้ยงร้านค้า ในขณะที่ชาวชุมชน
ไม่ได้ใช้สินค้า และบริการ ในการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ้าวันอีกด้วย ท้าให้กิจกรรม
การค้าเพื่อการท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดให้ท้าการได้ทุกวัน

ภาพที่ 4-3 การค้าเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การสารวจพื้นที่ 2552/2/2
4.2.2 รูปแบบการใช้งานพื้นที่ย่าน และประเภทผู้ใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณของผู้เข้ามาใช้งานพื้นที่ศึกษาผ่านการสังเกต
เชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการตั้งด่านเพื่อนับอัตราการสัญจรผ่าน โดยมีหลักการในการก้าหนดต้าแหน่งของ
ด่านคือ จุ ดตัดและทางแยกจะเป็ นปัจจั ยส้ าคัญที่ส่ งผลต่อปริม าณในการสั ญจรผ่ าน การก้าหนด
ต้าแหน่งของด่านจะเลือกจากพื้นที่ในบริเวณก่อนหรือหลังจุดตัดหรือทางแยกต่างๆในพื้นที่ เนื่องจาก
เป็นจุดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสัญจรผ่านบนเส้นทางเดียวกัน โดยเส้นทางหนึ่งเส้นจะ
มีปริมาณการสัญจรผ่านของผู้เข้ามาใช้งานที่เท่ากันทั้งเส้น แต่ในบริเวณที่เส้นทางเกิดจุดตัดหรือทาง
แยกบนเส้นทางนั้นๆ จะส่งผลท้าให้ปริมาณการสัญจรเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้สัญจรผ่าน
อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางสัญจรในบริเวณที่เป็นจุดตัดหรือทางแยก
ดังนั้นการบันทึกโดยแบ่งประเภทของผู้สัญจรผ่านจะต้องวางแผนการเก็บข้อมูลให้สามารถท้า
ได้ภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดในแต่ละรอบการบันทึกการเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ตามเส้นทางในการเข้าออกพื้นที่ย่านสายต่างๆ จ้านวน 19 ด่านประตู โดยมีต้าแหน่งดังต่อไปนี้
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แผนที4่ -7 ด่านนับอัตราการสัญจรผ่าน
ที่มา : การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

78
ในการนับอัตราการสัญจรผ่านจะนับอัตราการสัญจรผ่านทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ โดย
แบ่งช่วงเวลาในการนับออกเป็น 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คือช่วง เช้า สาย เที่ยง บ่าย และ เย็น โดยเริ่มนับ
อัตราการสัญจรผ่านในช่วงเวลาต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงเช้า เวลา

7:00 - 9:00 น.

ช่วงที่ 2 ช่วงสาย เวลา 9:00 - 11:00 น.
ช่วงที่ 3 ช่วงเที่ยง เวลา 11:00 - 13:00 น.
ช่วงที่ 4 ช่วงบ่าย เวลา 13:00 - 15:00 น.
ช่วงที่ 5 ช่วงบ่าย เวลา 15:00 - 17:00 น.
ในการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ช่วง จัดท้าเพื่อสังเกตถึงการใช้งานพื้นที่ของพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลี ที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดสุด
สั ป ดาห์ โดยมี ก ารใช้ ง านพื้ น ที่ ย่ า นในทุ ก ช่ ว งเวลา ทั้ ง ในช่ ว ง เช้ า สาย เที่ ย ง บ่ า ย เย็ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4-2 สรุปการบันทึกอัตราการสัญจรในช่วงวันธรรมดา (คน/ชั่วโมง)
ด่านประตู
เช้า
สาย
เที่ยง
บ่าย
1
120
0
48
60
2
72
24
0
24
3
84
24
48
72
4
108
96
228
144
5
48
24
24
60
6
72
24
96
84
7
144
420
624
780
8
96
156
156
180
9
144
72
156
132
10
36
0
12
36
11
24
0
0
48
12
60
24
72
36
13
72
96
24
36
14
96
12
36
12
15
60
36
60
48
16
60
84
84
48
17
12
48
84
24
18
36
36
36
12
19
60
48
60
60
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

เย็น
120
60
48
72
180
108
516
228
120
60
60
108
84
204
12
84
108
108
72

เฉลี่ย
70
36
55
130
67
77
497
163
125
29
26
60
62
72
43
72
55
46
60

80
ตารางที่ 4-3 สรุปการบันทึกอัตราการสัญจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (คน/ชั่วโมง)
ด่านประตู
เช้า
สาย
เที่ยง
บ่าย
เย็น
เฉลี่ย
1
132
396
288
444
228
298
2
180
228
468
252
108
247
3
204
600
456
480
216
391
4
1044
2328
2112
1260
672
1483
5
228
108
192
312
228
214
6
432
528
192
216
192
312
7
1248
1944
2952
2364
1428
1987
8
276
468
1188
1248
552
746
9
180
180
240
492
252
269
10
24
12
12
24
12
17
11
12
48
12
36
24
26
12
264
372
564
576
324
420
13
108
528
588
336
372
386
14
36
84
0
48
24
38
15
36
96
36
60
36
53
16
60
84
108
96
36
77
17
48
120
252
132
96
130
18
36
72
72
72
48
60
19
84
60
84
144
108
96
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
จากการสรุปบันทึกอัตราการสัญจรผ่านทั้งในวันธรรมดา และในวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่า
ด่านประตูที่ 4, 7 และ 8 เป็นด่านประตูที่มีอัตราการสัญจรผ่านของผู้คนหนาแน่นที่สุด ซึ่งเป็นบริเวณ
เส้นทางเข้า-ออกของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานพื้นที่ที่มีความหนาแน่น
กว่าด่านประตูอื่นในบริเวณโดยรอบเป็นอย่างมาก โดยพบว่าในเส้นทางของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
(ด้านประตูที่ 4, 7, และ 8) มีอัตราการสัญจรผ่านเฉลี่ย มีอัตราการสัญจรผ่านโดยเฉลี่ยประมาณ 264
คน/ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 1405 คน/ชั่วโมงในวันหยุดสุดสัปดาห์ จากการลงส้ารวจพื้นที่ สามารถ
น้ามาสร้างแผนที่แสดงความหนาแน่นของเส้นทางในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ได้ดังต่อไปนี้
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แผนที่ 4-8 อัตราการสัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงวันธรรมดา
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

82

แผนที่ 4-9 อัตราการสัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากแผนที่แสดงความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยในบริเวณที่มีโทน
ร้อนจะเป็นพื้นที่ย่านที่มีการใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น กว่าการใช้พื้นที่ในบริเวณเส้นทางที่มีสีโทนเย็น ซึ่ง
ในบริเวณเส้นทางของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นเส้นทางที่มีสีโทนร้อนมากกว่าในบริเวณข้างเคียง
ไม่ว่าจะเป็น ช่วงวัน ธรรมดา หรือในวันหยุดสุ ดสั ปดาห์ และในทุกช่วงเวลา แสดงให้ เห็ นถึงความ
หนาแน่นของการใช้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักในทุกช่วงเวลา
4.2.3 ประเภทของผู้ใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ประเภทของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน
ได้แก่ 1) คนในพื้นที่ที่มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ผูกพันกับพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี 2) คนจากภายนอก
พื้นที่ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ชั่วครั้ง ชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4-4 สัดส่วนของคนภายนอกพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงวันธรรมดา (คน/ชั่วโมง)
ช่วงเวลา
เกต
รวม
เช้า
สาย
เที่ยง
บ่าย
เย็น
1
0
0
0
48
0
48
2
0
0
0
0
0
0
3
0
12
0
0
0
12
4
48
60
96
72
0
276
5
0
0
0
0
0
0
6
24
0
72
24
0
120
7
48
264
480
468
276
1536
8
24
48
108
72
156
408
9
48
0
36
60
36
180
10
0
0
12
0
0
12
11
0
0
0
0
0
0
12
36
12
24
0
0
72
13
36
0
0
0
0
36
14
0
0
0
12
0
12
15
0
0
0
0
0
0
16
36
0
24
0
0
60
17
0
0
0
12
0
12
18
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
36
24
60
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

85
ตารางที่ 4-5 สัดส่วนของคนภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (คน/ชั่วโมง)
ช่วงเวลา
เกต

เช้า

สาย
คนใน

เที่ยง
คนใน

บ่าย
คนใน

เย็น

คนใน

รวม
คนใน

1

132

96

96

36

72

432

2

36

36

24

24

36

156

3

96

84

12

60

108

360

4

120

288

276

168

168

1020

5

12

36

84

72

48

252

6

108

228

84

108

156

684

7

264

204

240

204

108

1020

8

96

144

204

144

84

672

9

120

156

180

300

84

840

10

24

12

12

24

12

84

11

12

48

12

36

24

132

12

168

60

60

60

60

408

13

24

96

120

108

96

444

14

36

84

0

48

24

192

15

12

72

24

36

36

180

16

48

60

96

96

36

336

17

36

24

0

24

12

96

18

36

48

0

0

0

84

19

36

48

12

12

24

132

ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
จากตารางแสดงประเภทของผู้ ใ ช้สั ญจรผ่ า นภายในพื้ นที่ ย่า นตลาดน้้า บางพลี ในช่ว งวั น
ธรรมดา พบว่าในบริเวณที่เป็นเส้นทางของย่านตลาดน้้าบางพลี (ด่านประตูหมายเลย 4, 7, และ 8)
เป็นบริเวณที่มีการผสมผสานระหว่างคนภายในพื้นที่และคนจากภายนอกพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยว คิด
เป็นร้อยละ 57, 38 และ 51 ตามล้าดับ ท้าให้ทราบว่านที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีการใช้งานพื้นที่ทั้ง
จาก คนในพื้นที่และคนจากภายนอกพื้นที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จึงอธิบายได้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี ยังคงเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมของชุมชน ที่มีการใช้งานจากทั้งคนในและคนภายนอก
พื้นที่
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ตารางที่ 4-6 สัดส่วนของคนภายนอกพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (คน/
ชั่วโมง)
เกต

ช่วงเวลา
เช้า

สาย

เที่ยง

บ่าย

รวม

เย็น

1

0

300

192

408

156

1488

2

144

192

444

228

72

1236

3

108

516

444

420

108

1956

4

924

2040

1836

1092

504

7416

5

216

72

108

240

180

1068

6

324

300

108

108

36

1560

7

984

1740

2712

2160

1320

9936

8

180

324

984

1104

468

3732

9

60

24

60

192

168

1344

10

0

0

0

0

0

84

11

0

0

0

0

0

132

12

96

312

504

516

264

2100

13

84

432

468

228

276

1932

14

0

0

0

0

0

192

15

24

24

12

24

0

264

16

12

24

12

0

0

384

17

12

96

252

108

84

648

18

0

24

72

72

48

300

19

48

12

72

132

84

480

ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจะมีการเข้ามาใช้งานพื้นที่มากกว่าในช่วง
วันธรรมดา หลายเท่าตัว โดยผู้วิจัยพบว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีการใช้งานของคนภายในพื้นที่
มากกว่าในช่วงวันธรรมดา ในขณะเดี่ยวกันปริมาณการเข้าใช้งานของคนจากภายนอกพื้นที่มี จ้านวน
มากกว่าในวันธรรมดาหลายเท่าตัว อย่างไรก็ตามพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลียังคงเป็นพื้นที่ย่านพาณิช
ยกรรมที่มีการใช้งานจากคนภายในพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นพื้นที่ย่านการค้าท้องถิ่น
เหมือนในอดีต ในขณะเดี่ยวกันนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดึงดูดคนจากภายนอกพื้นที่เข้ามา
ใช้งานพื้นที่เป็นจ้านวนมาก ท้าให้ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา
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4.3 สรุปสถานการณ์ในปัจจุบันของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร การลงส้ารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ และการ
บันทึกอัตราการสัญจรผ่าน ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ท้าให้ทราบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่มีชีวิตชีวา กล่าวคือ เป็นพื้นที่ย่านที่มีองค์ประกอบของการ
เป็นพื้นที่สาธารณะที่ดี ประกอบไปด้วย ความหลากหลายของผู้ใช้งาน ความหลากหลายของกิจกรรม
ในการใช้งานพื้นที่ และความหลากหลายของช่วงเวลาในการใช้งาน
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บทที่ 5

พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี

การศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจะวิเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ การคงอยู่ของ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน
ในการศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี สามารถแบ่งช่วงตามปรากฏการณ์ที่
การเปลี่ ยนแปลงต่อพื้น ที่ย่ านตลาดน้้าบางพลี จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นสามารถแบ่ง
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1.) ช่วงก้าเนิดของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
2.) ช่วงซบเซาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี 3.) ช่วงฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
5.1 พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
5.1.1 ช่วงกาเนิดพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี (ก่อน พ.ศ.2500)
1.) การใช้ประโยชน์พื้นที่
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พื้นที่
ชุมชนคลองส้าโรงเป็นพื้นที่ที่มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.978 - พ.ศ.1700 ซึ่งเกิดจาก
การขุดคลองส้าโรงเชื่อมต่อกับหัวเมืองภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งเสบียงอาหาร
ซึ่งเป็นจุดก้าเนิดของการบุกเบิกพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
โดยมีการกล่ าวถึงพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีอีกครั้งใน นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ ในยุค
รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2350 ได้อธิบายว่า ในบริเวณตลาดน้้าบางพลีมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะปลูก และมีกิจกรรมการค้าทางน้้า (นิราศเมืองแกลง, พระสุนทรโวหาร,
2350) มีเรือสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างเบียดเสียดกันอยู่เต็มบริเวณผืนท้องน้้า ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นย่านศูนย์กลางทางการค้าในบริเวณละแวกย่านตลาดน้้าบางพลี ต่อมาเกิดการย้ายถิ่นฐาน
ของชาวจีนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานทั่วบริเวณริมฝั่งคลองส้าโรง
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แผนที่ 5-1 ภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณตลาดน้าบางพลีใน พ.ศ.2425
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร (2552)
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แผนที่ 5-2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี พ.ศ.2495
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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แผนที่ 5-3 การใช้ประโยอาคารในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย(2552)
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จากภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500 พบว่า
กิจกรรมการใช้พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ในช่วงปี พ.ศ.2497 จะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณริมคลองสายต่างๆ และจะมีความหนาแน่นที่บริเวณ จุดตัดคลองส้าโรง เนื่องจากคลองส้าโรง
เป็นเส้นทางการคมนาคมที่ส้าคัญของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี จึงมีการกระจุกตัวของชุมชนมากกว่า
ในบริเวณอื่นๆ ในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนดิน จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ในการเลือกต้าแหน่งท้าเลที่ตั้งชุมชนของคนใน
สมัยก่อนจึง นิยมเลือกต้าแหน่งที่ตั้งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชพรรณ ธัญญาหาร จึงต้องเป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน และแหล่งน้้า ประกอบกับในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
มีคลองส้าโรงเป็นคลองสายหลักไหลผ่านพื้นที่ และมีคลองสายย่อยอื่นประกอบกันเป็นโครงข่าย ที่
สามารถเข้าออกพื้นที่ได้สะดวก นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีลักษณะเป็นโค้งน้้าที่
เหมาะสมต่อการจอดเรือแพ เพราะเป็นบริเวณที่สามารถช่วยลดกระแสการไหลของน้้า และยังเป็น
สามแยกล้าน้้าบรรจบกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสัญจรผ่านมาก พื้นที่ตลาดน้้าบางพลีจึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีลักษณะเชิงท้าเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสม
การตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วงเวลานี้มีลักษณะกระจุกตัวอยู่ใน
บริ เ วณฝั่ ง เหนื อ ของคลองส้ า โรง โดยมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น ประเภทผสมผสานระหว่ า งการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ถูกล้อมรอบด้วย
พื้นที่เกษตรกรรม โดยมีลักษณะอาคารเป็นเรือนแถวไม้
2.) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ใ นเชิงสัณฐานในช่วงก่อน พ.ศ.
2500
การสร้างแบบจ้าลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสัณฐานจะวิเคราะห์ จะวิเคราะห์
จากลักษณะของรูปร่างของโครงข่ายการสัญจร โดยในช่วงก่อนพ.ศ.2500 เป็นช่วงที่พื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลีนิยมใช้การสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางหนักในการเดินทาง จึงใช้โครงข่ายคูคลองเป็นตัวตั้งต้นใน
การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน้ามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ โดยโปรแกรมสเปซซิน
เทกซ์ (space syntax) สามารถแบ่งการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1.)
การวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ย่าน (axial analysis) และ 2.) การวิเคราะห์ความนิยมใน
การเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis)
1. การวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ย่าน (axial analysis)
จากการเขียนแผนที่แอกเซี่ยล (axial map) โดยการเขียนเส้นเอกเซี่ยล (axial line) ที่แทน
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐาน ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของพื้นที่ได้
2 ระดับได้แก่ 1.) ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) เป็นการวิเคราะห์
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ศั ก ยภาพในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ โ ดยภาพรวมและ 2.) ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง ในระดั บ ย่ า น ( local
integration) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึงในระดับพื้นที่ย่าน
a. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500
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แผนที่ 5-4 เส้นเอกเซียล (axial line) ในการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของพื้นที่ย่านตลาดน้า
บางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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แผนที่ 5-5 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมืองในช่วงก่อน พ.ศ.2500 (integration hh)
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ งในระดั บ เมือ งในช่ ว งก่ อ น พ.ศ.2500
(global integration)พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มีค่าการเข้าถึง
ในระดับเมือง (integration hh) สูงกว่าบริเวณโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่ย่านที่มีสีโทนร้อน
กล่าวคือเป็นเส้นทางส้า คัญในระดับเมือง สามารถอนุมานได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสัญจร
เข้าสู่พื้นที่อย่างหนาแน่น โดยถูกแทนค่าด้วยสีแดงซึ่งเป็นสีโทนร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีว่าเป็นจุดศูนย์กลางทาง
การค้าในละแวกย่าน
คลองส้าโรงเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังเป็นคลองที่มีความลึกเพียงพอ ให้เรือส้าเภาขนาดใหญ่สามารถ
สัญจรผ่านได้ ท้าให้คลองส้าโรงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีความส้าคัญในสมัยนั้น ใน
บริ เ วณย่ า นตลาดน้้ า บางพลี ยั งมี ค วามเหมาะสมของการเป็น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของย่ า น
เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะของโครงข่ายการสัญจรที่ดี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การเข้าถึงสูง ท้าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มากกว่าบริเวณโดยรอบ
b. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ในช่วงก่อน พ.ศ.2500
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แผนที่ 5-6 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่านในช่วงก่อนพ.ศ.2500 (local
integration)
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่านในช่วงก่อน พ.ศ.2500
(local integration) พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มีค่าการ
เข้าถึงในระดับย่าน (integration r3) สูงกว่าบริเวณโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่ย่านที่มีสี
โทนร้อน กล่าวคือเป็นเส้นทางส้าคัญในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ย่าน สามารถอนุมานได้
ว่าเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ที่มีการใช้งานของคนในพื้นที่
อย่างคับคั่ง
c. การวิเคราะห์ สั มประสิ ทธิการผสาน )synergy( จะน้าค่าการฝังตัว ในระดับเมือง
)integration HH( มาสร้างความสัมพันธ์กับค่าการฝังตัวในระดับย่าน )Integration
R3( โดยจะแสดงถึง การฝังตัวในระดับของย่านตลาดน้้าบางพลี
แผนภูมิที่ 5-1 การเปรียบเทียบสัมประสิทธิการผสานระหว่างภาพรวมของพื้นที่
กับพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500

integration r3

1.5

R² = 0.1307

1
R² = 0.179

0.5

สัมประสิทธิการผสานโดย
ภาพรวม
สัมประสิทธิการผสานของ
พื้นที่ย่าน
เชิงเส้น (สัมประสิทธิการ
ผสานโดยภาพรวม)

0
0

0.05

0.1
Integration hh

0.15

0.2

เชิงเส้น (สัมประสิทธิการ
ผสานของพื้นที่ย่าน)

ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
จากแผนภูมิพบว่าเส้นแนวโน้มที่มีค่า R Square สูงกว่า จะเป็นพื้นที่ย่านที่
มีแนวโน้มของการสัญจรผ่านของผู้คนมากกว่าพื้นที่ย่านที่มีค่า R Square ต่้ากว่า ค่า
R Square ของสัมประสิทธิการผสานของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ซึ่งถูกแทนค่า
ด้วยเส้นสีน้าเงิน มีค่าสูงกว่าค่า R Square ของสัมประสิทธิการผสานโดยภาพรวมที่
ถูกแทนค่าด้วยเส้นสีส้ม โดยมีค่า 0.179 , 0.1307 ตามล้าดับ
สามารถอธิบายได้ว่า ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.
2500 เป็นบริเวณที่มีการสัญจรไปมาของผู้คนสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เนื่องจากตั้งอยู่
บนพื้นที่ที่มีค่าการฝังตัวทั้งในระดับเมืองและในระดับย่านที่สูง จึงเหนี่ยวน้าให้เกิด
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การเข้ามาใช้งานของคนทั้งจาก ภายใน และคนจากภายนอกพื้นที่ ท้าให้ในบริเวณ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วงเวลานี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักและมีความ
มีชีวิตชีวา
2. การวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500
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แผนที่ 5-7 การวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่ย่าน
ตลาดน้าบางพลี ก่อน พ.ศ.2500
ที่มา : การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี พบว่าในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นเส้นทางที่ผู้คนนิยม
เลือกใช้งานในระยะ 400 เมตรเป็นต้นไป หมายความว่าการสัญจรในระยะ 400 เมตร ใน
บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีแนวโน้มที่จะผ่านทางเข้ามาในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลี มีลักษณะเป็นย่านสัณฐานศูนย์กลาง กล่าวคือมีค่าสัมประสิทธิการผสานที่สูงกว่า
พื้นที่ย่านโดยรวม (synergy) และพื้นที่ย่านตลาดน้้าตั้งอยู่ บนเส้นทางที่มีความนิยมในการ
เลือกใช้เส้นทาง(choice) ในระดับสูง จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็น
พื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hillier (2000) ที่กล่าวถึงลักษณะ
สัณฐานศูนย์กลางเมือง ว่า หากโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่สาธารณะ มีการประสานและ
เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดการเดินทางสัญจรไปมาในโครงข่ายได้อย่างอิสระ
ท้ า ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการสั ญ จรเพื่ อ ผ่ า นทาง (move through) และการสั ญ จรเพื่ อ เข้ า ถึ ง
(move to) ไหลเวียนเดินทางปะปนกัน มีวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่มีความหลากหลาย
เกิดเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีชีวิต

5.1.2 ความซบเซาของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี ในช่วง พ.ศ.2503-2540
1.) การใช้ประโยชน์พื้นที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 3 ในพ.ศ.
2503 ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนในละแวกย่านตลาดน้้าบางพลี
การตัดถนนท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น ท้าให้พื้นที่
เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ชาวนาใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ลดจ้านวนลง และแปรเปลี่ยนกลายเป็นแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
โดยในช่วง พ.ศ.2516 – พ.ศ.2539 การตั้งถิ่นฐานของผู้คนภายในตลาดบางพลียังคงอาศัยอยู่
ในห้องแถวไม้ริมคลองส้าโรง แต่มีจ้านวนของผู้อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการ
กระจายการพัฒนาออกจากศูนย์กลางสู่พื้นที่ชนบท
ใน พ.ศ.2517 ได้มีการสร้างถนนเทพารักษ์ขึ้น บริเวณทิศใต้ของคลองส้าโรง การสร้างถนน
เทพารักษ์ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เมื่อพื้นที่เกษตรกรรม
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ลดลง ท้าให้จ้านวนเกษตรกรในบริเวณโดยรอบพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีลดลงตามไปด้วย ท้าให้พื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีเกิดความซบเซาลง เนื่องจากแต่เดิมในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีบทบาท
เป็น จุดรวบรวมสินค้าเกษตรกรรม และกระจายสินค้าจ้าพวกเครื่องมือให้เกษตรกรในบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เมื่อจ้านวนเกษตรกรลดลง ร้านค้าต่างๆในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงขาด
ลูกค้า อีกทั้งการตัดถนนเทพารักษ์ยังส่งผลต่อบทบาทการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าเกษตรกรรม ที่ แต่
เดิมนิยมขนส่งสินค้าทางน้้า เปลี่ยนไปใช้เส้นทางถนนในการขนส่งแทน ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี สู ญเสี ย บทบาทของพื้น ที่ไป พ่ อค้าแม่ค้าจึงย้า ยออกจากพื้นที่ เพื่อไปประกอบกิจการที่อื่น ที่
สามารถเดินทางเชื่อมต่อการสัญจรทางบกได้สะดวก การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคมนาคมได้
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัญจรจาก
ทางน้้าเป็นทางบก เนื่องด้วยการสัญจรทางบกเป็นเส้นทางสัญจรที่สะดวกและรวดเร็วกว่าทางน้้า
ถนนจึงเป็นปัจจัยส้าคัญ ที่ดึงดูดให้มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมการตั้งถิ่นฐานจะกระจุก
ตัวอยู่ในบริเวณริมคลองส้าโรงเป็นหลัก
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แผนที่ 5-8 ภาพถ่ายทางทางอากาศในช่วงพ.ศ.2503-2540
ที่มา:กรรมแผนที่ทหาร (2552)
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แผนที่ 5-9 ภาพถ่ายทางอากาศในช่วงพ.ศ.2503-2540
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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แผนที่ 5- 10 การใช้ประโยชน์อาคารในบริเวณพื้นที่ตลาดน้าบางพลีในช่วงพ.ศ.2501-2532
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

106
การตัดถนนเพื่อกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิ นโดยรอบพื้นที่ ย่านครั้ง ใหญ่ โดยในช่ ว งแรกการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยจะเกาะตัวตามบริเวณริมคลองส้าโรง แต่ในช่วง 10-15 ปีภายหลัก
จากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ท้าให้การตั้งถิ่นฐานมาเกาะตัวตามแนวเส้นถนนมาก
ขึ้น พื้นที่ที่อยู่ห่างจากถนนและล้าคลองจะเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม
การตัดถนนเข้าสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ส่งผลให้เกิดการตัดถนนเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ ท้าให้
พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง การตัดถนนเทพารักษ์ท างด้านทิศใต้ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี ได้น้าสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเข้าสู่พื้นที่ เกิดการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน น้าความ
เจริญเข้าสู่ ละแวกย่าน
นอกจากการตัดถนนเทพารักษ์จะน้าการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาสู่พื้นที่แล้ว
การตัดถนนยังท้าให้เกิดการลงทุน ของกลุ่มนายทุนต่างๆ ได้เข้ามาสร้างโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร และ
ห้างสรรพสินค้าในบริเวณถนนเทพารักษ์อีกด้วย
โดยพบว่าการตัดถนนเทพารักษ์เข้ามาสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้า
บางพลีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแต่เดิมที่นิยมสร้างอาคารพักอาศัยหันหน้าเข้าสู่
ทางน้้า กระจุกตัวอยู่ในบริเวณริมคลองส้าโรง กลายเป็นนิยมสร้างอาคารอยู่ติดกับถนนเทภารักษ์แทน
โดยพบว่าที่ดินในบริเวณโดยรอบถนนเทภารักษ์ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้ถูกกลุ่มนายทุน
กว้านซื้อ พัฒนากลุ่มที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชยกรรมหลากหลายขนาดแทนที่
- ลักษณะสภาพสังคม เศรษฐกิจของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงพ.ศ.2501-2539
การเปิดท้าการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีภายในพื้นที่ย่านส่งผลกระทบต่อการค้าท้องถิ่นภายใน
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เนื่องจากการค้าท้องถิ่นของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีลักษณะเป็นการค้า
ส่งสินค้าทางการเกษตร ตลาดน้้าบางพลีท้าหน้าที่เป็นที่รวบรวมสินค้าทางการเกษตรเพื่อขนส่งเข้า
เมือง ในขณะเดี่ยวกันก็ท้าหน้าที่กระจายสินค้าสู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งซ้้าซ้อนกั บรูปแบบการค้าของบิ๊กซีที่
มีลักษณะการค้าแบบค้าส่งเหมือนกัน แต่ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มีความได้เปรียบในเรื่องของ
ต้นทุนที่ต่้ากว่า และสินค้าที่มีความหลากหลายมากกว่า อีกทั้งมีการให้บริการของที่จอดรถและบริการ
ธุรกรรมประเภทอื่นๆ ท้าให้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเป็น ห้างค้าปลีกที่ได้รับความนิยมมากกว่าตลาดน้้า
บางพลี อีกทั้งพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีตั้งอยู่ติดกับทางน้้า แต่ห่างจากถนนที่เป็นเส้นทางการสัญจร
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หลัก จึงปราศจากการใช้งานของบุคคลจากภายนอกพื้นที่ ประกอบกับการตัดถนนยังท้าให้เกิดการ
กว้านซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรอีกเป็นจ้านวนมาก การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพื้นที่เกษตรกรรมลดลง เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงค่อยๆ ลดน้อยลง การค้าปลีกและบริการหลายประเภทต้องปิดกิจการลง
ส่งผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีค่อยๆ ลดขนาดและบทบาทของการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางลง ในขณะ
เดี่ยวกันบริบททางด้านสังคมของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีก็มีลักษณะของการย้ายออกของประชากร
เนื่องจากเกษตรกรที่เคยประกอบอาชีพภายในพื้นที่ย่าน ได้ย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เพื่อไปประกอบ
อาชีพที่อื่นๆ ยิ่งท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเกิดความซบเซามากยิ่งขึ้น
2.) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสัณฐานในช่วงก่อน พ.ศ.
2503-2540
จากการวิเคราะห์แบบจ้าลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสัณฐานในช่วงก่อน พ.ศ.
2500-2540 โดยพบว่าเส้นทางทางน้้า ค่อยๆด้อยค่าความส้าคัญลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยมในการสัญจร ที่เปลี่ยนจากการใช้งานเส้นทางทางน้้า เป็นทางบกแทน ประกอบกับ การสร้าง
ประตูน้าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ท้าให้เส้นทางน้้าที่เคยเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันในระบบอย่างมี
ประสิทธิภ าพ ขาดความเชื่ อมโยงกัน ส่งผลให้ การเข้าถึงทางน้้าไม่ส ามารถเดินทางได้อย่างอิสระ
เหมือนดั่งเดิม จึงใช้โครงข่ายถนนเป็นฐานในการวิเคราะห์แทนโครงข่ายทางน้้า
1. การวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ย่าน (axial analysis)
a. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในช่วง พ.ศ.2503-2540
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แผนที่ 5-11 เส้นเอกเซี่ยล (axial line) ในการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของพื้นที่ย่านตลาดน้า
บางพลีในช่วงก่อน พ.ศ.2500
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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แผนที่ 5-12 ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้าบาง
พลีในช่วง พ.ศ.2503-2540
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration)
ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วง พ.ศ.2503-2540 พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในช่วงเวลานี้ตั้งอยู่บนเส้นโครงข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ยาก กล่าวคือตั้งอยู่บนเส้น
โครงข่ายที่มีค่าสีโทนเย็น เป็นพื้นที่ที่มีค่าการฝั่งตัวในระดับเมืองต่้า ท้าให้ในบริเวณ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่มีการสัญจรผ่านในระดับเมืองต่้า ซึ่งสอดคล้องกับ
ความซบเซาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วงเวลานี้
พ.ศ.2516 – พ.ศ.2539 พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีการมีจ้านวนร้านค้าลดลง
เป็นอย่างมาก โดยส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารคารกลายอาคาร
เพื่อการอยู่อาศัย ในช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการค้าขายทางน้้าของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีอีกด้วย จากผลของการสร้างประตูกั้นน้้า และการตัดถนน ท้าให้
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีสูญเสียความได้เปรียบในเชิงท้าเลที่ตั้ง กล่าวคือพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีเคยตั้งอยู่บ นพื้นที่ที่มีลักษณะความเชื่อมโยงของโครงข่ายคูคลอง
ท้าให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่เมื่อมีการสร้างประตูน้าเพื่อป้องกันปัญหา
น้้าทะเลหนุ น ท้าให้ ความเชื่อมโยงของโครงข่ายคูคลองถูกปิดกั้นลง ไม่ส ามารถ
เชื่อมโยงกันได้ดีเหมือนในอดีต ส่งผลให้กิจการการสัญจรทางน้้า เลิกกิจกรรมไปจน
หมดสิ้ น อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยการสั ญ จรทางบกเองก็ ยั ง ไม่ มี ค วาม
ครอบคลุมในพื้นที่มากนัก พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเป็นแหล่งพานิชยกรรมเหมือนในอดีต
b. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ในช่วง พ.ศ.2503-2540
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แผนที่ 5-13 ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ในช่วง พ.ศ.2503-2540
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีในช่วง พ.ศ.2503-2540พบว่า ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
มีค่าศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ต่้า โดยพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี ตั้งอยู่บนเส้นโครงข่ายซึ่ งมีค่าสี โทนเย็น หมายความว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ตั้งอยู่บนเส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้ยากในระดับย่าน มีการสัญจรผ่านในระดับย่านต่้า
ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการ
ตัดถนนท้าให้เกิดการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรและ
โรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น จ้ า นวนมาก เมื่ อ เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น พื้ น ที่
การเกษตรลดลง ท้าให้เกษตรกรผู้เป็นกลุ่มผู้ใช้งานในท้องถิ่นลดจ้านวนลง เป็นอย่างมาก
อีกทั้ง การตัดถนนยังเป็นการเปิดเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วยิ่งว่าทางน้้า พื้นที่ย่านบางพลีจึงศูนย์เสียบทบาทในการเป็นจุดศูนย์กลางใน
การ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกรรม
c. การวิเคราะห์สัมประสิทธิการผสาน (synergy)
แผนภูมิที่ 5-2 เปรียบเทียบสัมประสิทธิการผสานระหว่างพื้นที่โดยภาพรวมกับ
พื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วง พ.ศ.2503-2540
3
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ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
จากแผนภูมิเปรียบเทียบสัมประสิทธิการผสานพบว่า R Square ของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีซึ่งถูกแทนด้วยเส้นสีน้าเงิน มีค่าต่้ากว่า R Square ของสัมประ
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สิ ท ธิ ก ารผสานของพื้ น ที่ โ ดยภาพรวมที่ ถู ก แทนด้ ว ยเส้ น สี ส้ ม มี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า R
Square โดยมีค่า 0.1681,0.1921 ตามล้าดับ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโครงข่ายการสัญจร ในภาพรวมของพื้นที่ ที่มี
ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน พื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีกับเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากขึ้นกว่าในอดีต จึงขาดการใช้งานจากคนภายในพื้นที่
ท้าให้พื้นที่ซบเซาลง
2. การวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลีในช่วง พ.ศ. 2503-2540
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แผนที่ 5-14 การวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่
ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วง พ.ศ.2503-2540
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกเส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีพบว่า พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นทีที่มีค่าความนิยมในการเลือก
เส้นทางในระดับต่้าในทุกระยะ กล่าวคือเป็นพื้นที่ด้อยศักยภาพ ไม่มีการเชื่อมต่อของเส้นและ
เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีกลายเป็นพื้นที่ ซบเซา ไร้ซึ่งผู้คน
แวะเวียนเข้ามาในพื้นที่
5.1.3 ช่วงฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน)
1) การใช้ประโยชน์พื้นที่
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2557 จากนโยบายของทางภาครัฐที่ให้ความส้าคัญกับระบบคมนาคมขนส่ง
ทางบกส่งผลต่อการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงข่ายถนน การปรับปรุงถนนเทพารักษ์
และถนนบางนา – ตราด ด้วยการเพิ่มช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการสัญจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และอีกทั้งยังมีการสร้างสะพานข้ามคลองส้าโรงหลายแห่ง ที่เชื่อมต่อพื้นที่คลองส้าโรงฝั่งเหนือ และ
คลองส้าโรงฝั่งใต้เข้าด้วยกัน ท้าให้เกิดความสะดวก ประกอบกับการพัฒนาถนนสายสุขาภิบาล ท้าให้
โครงข่ า ยการสั ญจรทางบกบริ เ วณตลาดบางพลี เกิ ด ความเชื่อ มโยงกั น ของโครงข่ ายการสั ญ จร
สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยั งมีร ะบบขนส่ งสาธารณะที่ให้ บริการรถโดยสารสาธารณะหลากหลายเส้ นทาง ที่
สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางเข้า -ออกพื้นที่ย่าน จากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายจาก
พื้นที่ต่างๆ เช่น รถสองแถว (สายวัดหลวงพ่อโต – ปากทางสุขาภิบาล 6) และรถสองแถว (สายส้าโรง
- บางพลี) วิ่งตามถนนเทพารักษ์จอดรถบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และรถเมล์ประจ้าทาง สาย 2
(ส้าโรง - ปากคลองตลาด) สาย 23 (ส้าโรง - เทเวศร์) สาย 45 (ส้าโรง - สี่พระยา) สาย 60 (ส้าโรง หมอชิ ต 2) สาย 123 ( ส้ าโรง - อู่บางเขน) และสาย 513 (ส้ าโรง - รังสิ ต ) ที่ให้ บริการผู้ สั ญ จรใน
บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ประกอบกับทางเทศบาลต้าบลบางพลีมีนโยบายในการฟื้นฟูตลาด
บางพลี พ.ศ. 2547 โดยเทศบาลต้าบลบางพลี จัดงาน “ย้อนรอยตลาดบางพลี” เป็นประจ้าทุกๆ ปี ใช้
สโลแกน “โยนบัว 1 เดียวในโลก” จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้าให้ตลาดบางพลีเริ่มมีนั่งท่องเที่ยว
จากที่ต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ย่านเพิ่มมากขึ้น
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แผนที่ 5-15 ภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณตลาดน้าบางพลีใน พ.ศ.2558
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร (2552)
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แผนที่ 5-16 การใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี พ.ศ.2558
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

118

แผนที่ 5-17 การใช้ประโยชน์อาคารภายในพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วง -2540ปัจจุบัน
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2560)
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การพัฒ นาพื้นที่ ในช่ว ง พ.ศ.2540 – พ.ศ.2557 นี้ส่งผลให้ตลาดบางพลีเกิดกระบวนการ
กลายเป็ น เมือ ง โดยการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ นส่ ว นใหญ่ เปลี่ ยนจากการใช้ที่ ดินประเภทเกษตรกรรม
กลายเป็นพื้นที่ย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเส้นทางถนนในช่วงเวลานี้
ให้บริการครอบคลุม ทั่วทั้งพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ในปัจจุบันพื้ นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี แทบจะไม่เหลือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอีกต่อไป
- ลักษณะสภาพสังคม เศรษฐกิจของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
การอพยพ ย้ายถิ่นฐานของคนภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ท้าให้เกิดความซบเซาต่อพื้น
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเข้ามาของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีได้เข้ามาแย่งส่วน
แบ่งททางการตลาด ยิ่งเป็นผลให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ย่้าแย่
ในเวลาต่อมาช่วง พ.ศ.2547 ทางเทศบาลต้าบลบางพลีได้มีนโยบายในการฟื้นฟูพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีให้กลับมาเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีชีวิตชีวา โดยการใช้นโยบายด้านการท่องเที่ยว สร้าง
เอกลักษณ์ของพื้นที่ที่จะดึงดูดคนจากภายนอกพื้นที่ให้เข้ามาใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการค้า การบริการภายในพื้นที่ย่าน ให้มีลักษณะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค
ในชีวิตประจ้าวัน และกิจกรรมการค้าที่สนับสนุนการใช้งานของนักท่องเที่ยว ท้าให้สภาพเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีค่อยๆ ฟื้นฟูขึ้น
จากแต่เดิมที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีท้าหน้าที่เป็นคู่แข่งทางการค้าที่แย่งส่วนบ่งทางการตลาดไป
จากพื้น ที่ย่ านตลาดน้้ าบางพลี ในปัจจุ บันพบว่าพื้น ที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ส ามารถอยู่ร่ว มกันกั บ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีได้ปรับเปลี่ยน
รูป แบบทางการค้าของพื้น ที่ย่ าน ให้ มีลั กษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เน้นการจัดจ้า หน่ายสิ นค้า
อุป โภค บริ โ ภคในชีวิตประจ้ าวั น และสิ นค้า ที่ส นับ สนุนการท่องเที่ยว พนัก งานจ้า นวนมากจาก
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีได้เข้ามาใช้บริการสินค้าอุปโภค บริโภคภายในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ซึ่งสร้าง
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ช าวชุ ม ชน ในขณะที่ ร้ า นค้ า ภายในพื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี ก็ เ ป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ของ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่ซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปและจัดจ้าหน่ายในพื้นที่ย่าน จึงมีลักษณะในการอยู่ร่วมกัน
อย่างถ้อยที ถ้อยอาศัย โดยเราจะสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีได้จาก ชาวชุมชนได้สร้างสะพานเรือโยงเชื่อมต่อระหว่างบริเวณท้ายตลาด เชื่อม
กับด้านหลังของพื้นที่ย่าน เพื่อใช้ส้าหรับการข้ามฝั่งในการไปใช้บริการซึ่งกันและกัน
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อีกทั้งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถือเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของรูปแบบการเดินทางที่มีความหลากหลาย
ของเส้นทางในละแวกย่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของรถสองแถวที่ชาวย่านใช้ในการเดินทางเข้า ออกพื้ น ที่ ย่ า น หรื อ รถโดยสารท้ อ งถิ่ น ที่ มี เ ส้ น ทางในการให้ บ ริ ก ารผ่ า นทางด้ า นหน้ า ของ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจึงมีความส้าคัญกับพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในลักษณะ
ของจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมส้าหรับการเดินทางไปสู่ภายนอกพื้นที่
2.) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสัณฐานในช่วงพ.ศ.2540 ปัจจุบัน
1. การวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ย่าน (axial analysis)
จากการวิเคราะห์แบบจ้าลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสั ณฐานในช่วงก่อน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน พบว่ามีการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
มากกว่าแต่ก่อน อีกทั้งมีการสร้างสะพานหลายแห่งส้าหรับเชื่อมพื้นที่ริมคลองส้าโรงฝั่งเหลือและ
ฝั่งใต้เข้าด้วยกัน
a. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
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แผนที่ 5- 18 เส้นเอกเซี่ยล (axial line) ในการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของพื้นที่ย่านตลาดน้า
บางพลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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แผนที่ 5-19 ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้าบาง
พลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (global integration)
ในช่วง พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มี
ค่าศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมืองอยู่ในช่วง ปานกลาง (integration hh) ซึ่งถูก
แสดงค่าด้วยเส้นสีเหลือง กล่าวคือเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรผ่านในระดับเมืองอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยการตัดถนนเพิ่มขึ้นท้าให้โครงข่ายการสั ญจรมีการเชื่อมโยงกัน
มากกว่า ในช่ ว งพ.ศ.2503-2540 ท้ า ให้ โ ครงข่ า ยการสั ญ จรเชื่ อ มโยงกั นอย่ า งมี
ประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงมีผู้คนสัญจรเข้ามาใช้งานบ้าง
แต่ยังไม่เทียบเท่ากับสมัยที่ใช้เส้นทางทางน้้าเป็นเส้นทางการสัญจรสายหลัก
จากการวิเคราะห์โครงข่ายยังสามารถอธิบายได้ว่า การเชื่อมโยงโครงข่ายถนน
ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิ์ภาพเพิ่มมากขึ้น ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ที่การใช้งานของผู้คนในระดับเมืองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
การพื้นฟูพื้นที่ย่านให้กลับมาเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง
b. ศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมือง (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
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แผนที่ 5-20 ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงในระดับย่าน (local integration) ของพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลีในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน พบว่าพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มีค่าศักยภาพ
การเข้าถึงในระดับท้องถิ่นที่ต่้า (Integration r3) ซึ่งถูกแสดงค่าด้วยเส้นสีฟ้า กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่มี
การสัญจรผ่านของคนในละแวกย่านต่้า กล่าวคือพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน ไม่ได้มีลักษณะ
ของการเป็นพื้นที่ชุมชนเหมือนในอดีต
c. การวิเคราะห์สัมประสิทธิการผสาน (synergy)
แผนภูมิที่ 5-3 การเปรียบเทียบสัมประสิทธิการผสานระหว่างพื้นที่โดยภาพรวมกับพื้นที่ย่านในช่วง
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน
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ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
จากแผนภูมิเปรียบเทียบสัมประสิทธิการผสานในช่วงพ.ศ.2540-ปัจจุบัน พบว่าค่า R Square
ของสัมประสิทธิการผสานของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ซึ่งถูกแทนค่าด้วยเส้นสีน้าเงิน มีค่าสูงกว่าค่า
R Square ของสั ม ประสิ ท ธิการผสานโดยภาพรวมที่ ถูก แทนค่า ด้ว ยเส้ นสี ส้ ม โดยมีค่ า 0.2376 ,
0.2218 ตามล้ าดับ สามารถอธิบายได้ว่า โครงข่ายการสัญจรของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็น
โครงข่ายที่มีการฝังตัวในระบบที่ดี การตัดถนนและการสร้างสะพานเชื่อมโยงกับถนนสายต่างๆ สร้าง
ความเชื่อมโยงเข้ามาสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ท้าให้ในปัจจุบันพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีกลับมาเป็น
พื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกอีกครั้ง เกิดการเหนี่ยวน้าให้ผู้คนจากบริเวณต่างๆ เข้ามาใช้งานพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น เกิดกิจกรรมการค้า และการกิจกรรมทางสังคม ฟื้นฟูย่านตลาดน้้าที่เคยซบเซาให้กลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง
2. การวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาด
น้้าบางพลีในช่วง พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
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แผนที่ 5- 21 ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในช่วง พ.ศ.
2540-ปัจจุบัน
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)
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จากการวิเคราะห์ความนิยมในการเลือกใช้เส้นทาง (choice analysis) ในบริเวณพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลีในช่วง พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน เราจะสามารถอธิบายถึงรูปแบบของผู้เข้ามาใช้งานใน
บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีได้ กล่าวคือ ในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ที่ตั้ งใน
โครงข่ายที่มีค่าความนิยมในการเลือกเส้นทางต่้าในทุกระยะ (choice) ซึ่งถูกแสดงค่าด้วยสีโทนเย็น
สามารถอธิบ ายได้ว่า ในบริ เวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เป็นพื้นที่ที่มีการสั ญจรเพื่อผ่ านทางต่้า
(move through) ในทุ กระยะ หมายความว่า ลั ก ษณะเชิ ง พื้ น ที่ ของพื้ น ที่ ย่ านตลาดน้้ าบางพลี ใ น
ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมในการสัญจรเพื่อผ่านในทาง เป็นผลให้คนจากภายนอกพื้นที่ไม่เดินทางเข้าสู่พื้นที่
ย่าน
ซึ่งลักษณะเชิงพื้นที่ของย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน ไม่สามารถอธิบายได้ถึงการคงอยู่ของ
พื้นที่ย่านที่มีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีได้ เนื่องด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้อง
กับทฤษฎีสัณฐานศูนย์กลางที่ของ Hillier (2000) กล่าวถึง พื้นที่ศูนย์กลางที่มีชีวิตประกอบไปด้วยการ
สัญจร เพื่อเข้าถึง (move to) และ การสัญจรเพื่อผ่านทาง (move through) ที่จ้าแนกจากประเภท
และวัตถุประสงค์ในการใช้งานพื้นที่ที่มีความหลากหลาย โดยพบว่าลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลีจะเหนี่ยวน้า การสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ย่าน (move to) เพียงอย่างเดี่ยว จึง
เป็นไปได้ว่าความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมกับปัจจัยเชิง
สัณฐานพืน้ ที่ ที่ท้าให้พื้นที่ย่านยังคงเป็นพื้นที่ย่านที่ดีและมีชีวิตชีวา
5.2 การคงอยู่ของการเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีชีวิตของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในปัจจุบัน
นอกจากลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการใช้งานของบุคคลจากภายนอกพื้นที่ ในการ
เลื อ กเส้ น ทางสั ญ จรเพื่ อ ผ่ า นทาง (move through) ผู้ ค นยั ง เลื อ กเส้ น ทางในการเดิ น ทางจาก
สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอีกด้วย จากงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทาง
ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC,2557) ได้กล่าวถึงการเลือกเส้นทางในการเดินทางของ
ผู้ คน ที่จ ะเลื อกเดิน ทางในเส้ น ทางที่มีส ภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกล่ าวคือ เป็นเส้ นทางที่มีความ
ปลอดภัย มีความสะดวก และมีสิ่งดึงดูดในการเลือกใช้เส้นทาง โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบจ้าลองในการ
เลือกใช้เส้นทางของผู้คน จากแหล่งดึงดูดให้เกิดการเดินทาง เช่น ย่านการค้า โรงเรียน โรงพยาบาล
และสถานที่ราชการเป็นต้น รวมไปถึงเส้นทางเดินทางที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ในการอธิบาย
ถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้เส้นทางในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
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แผนที่ 5-22 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสัญจร
ที่มา:การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2552)

129
จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาเราจะพบว่า การเข้ามาใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เกิดขึ้น
จากปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ มีค วามหลากหลาย ทั้ง ในด้ านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความ
เหมาะสมต่อการใช้งานพื้นที่ เพื่อน้ามาวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดึงดูดให้เกิดการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ย่ านตลาด
น้้าบางพลี
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แผนที่ 5-23 พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2560)
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จากการสร้างแบบจ้าลองแสดงพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสัญจรในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบาง
พลี จากปัจจัยด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความเหมาะสมในการเดินเท้า โดยเส้นทาง
ที่มีสีโทนร้อนจะเป็นพื้นที่ย่านที่มีความเหมาะสมต่อการสัญจรมากกว่าในบริเวณที่มีสีโทนเย็น เราจะ
พบว่าในบริเวณพื้นที่วัดใหญ่บางพลี และบริเวณตลาดน้้าบางพลีเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อ การ
สัญจรในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมากที่สุด กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่มีทั้ง ความปลอดภัย ความ
สะดวก และแหล่งดึงดูด ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรม การเลือกใช้งานเส้นทางต่างๆ ของผู้คนในบริเวณ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยเมื่อน้าพฤติกรรมการเลือกใช้เส้นทางจริงมาเปรียบเที ยบกับพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมต่อการเดินได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

แผนที่ 5-24 การเปรียบเทียบระหว่าง พื้นที่เหมาะสมต่อสัญจร และ ความหนาแน่นในการเลือกใช้
เส้นทางของผู้ใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
ที่มา: การวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2560)
จากการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ้าลองแสดงความเหมาะสมความเหมาะสมของพื้นที่ย่าน
ตลาดน้้าบางพลี กับความหนาแน่นในการเลือกใช้เส้นทางจริง โดยเฉลี่ย จะพบว่าบริเวณที่มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานพื้นที่ เป็นบริเวณเดี่ยวกันเส้นทางที่มีความหนาแน่นของการเลือกใช้เส้นทางใน
บริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ดังนั้นพฤติกรรมในการเลือกใช้เส้นทางของผู้ใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ที่ลักษณะเชิง
สัณฐานพื้นที่ไม่สามารถอธิบายถึงตัวพฤติกรรมได้ จึงเกิดขึ้นจากลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด
การสัญจร ทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแหล่งดึงดูด ท้าให้สามารถสรุปได้ว่า
ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เกิดขึ้นจากลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย (ในระดับปานกลาง) ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสัญจร ที่ดึงดูดพฤติกรรมการเดิน
เท้าเข้ามาสู่พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ยังคงเป็นพื้นที่ย่านตลาดน้้าที่ดี
และมีชีวิตชีวา ตามแนวคิดของ Hillier ที่ได้นิยามความหมายของพื้นที่ที่ดีและมีชีวิตชีวา กล่าวคือต้อง
เป็นพื้นที่ที่มีทั้ง การสัญจรเพื่อเข้าถึง (Move to) และการสัญจรเพื่อผ่านทาง (Move through) ซึ่ง
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การสัญจรเพื่อเข้าถึงสามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ (พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีตั้งอยู่
บนเส้นทางซึ่งมีสีโทนร้อน สามารถเข้าถึงได้สะดวก) ในขณะที่การสัญจรเพื่อผ่านทางสามารถอธิบาย
ได้ด้วย พฤติกรรมในการเลือกใช้เส้นทางของผู้คนที่เลือกเส้นทางที่มีลักษณะในการสัญจรที่มีความ
เหมาะสม
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บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยพบว่าพัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ในแต่ละช่วงเวลา มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ กล่าวคือเมื่อลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิด
ความเปลี่ ย นแปลงทั้งในด้าน สั งคม และเศรษฐกิจ ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยการสร้ าง
แบบจ้าลองในการแสดงความสัมพันธ์ของโครงข่าย และน้ามาเปรียบเทียบกับค้าบอกค่าถึงลักษณะ
ทางสังคม และเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ในช่วงเวลาต่างๆ โดยเราจะพบว่า พื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี เกิดขึ้นมากการลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม ของต้าแหน่งที่ตั้ง
ได้แก่ การตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดของล้าคลองระหว่าง คลองบางพลี คลองบัวคลี่ คลองบางขวางเล็ก
และสวน ซึ่งในสมัย ก่อนผู้คนในสมัยนั้น นิยมการสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลั ก ใน
บริเวณจุดตัดของคลองจึงเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนถ่ายของเส้นทางการเดินทาง จึงเป็นพื้นที่มีการแวะ
เวี ย นเข้ า มาของผู้ ค นอย่ า งหนาแน่ น ท้ า ให้ แ ต่ เ ดิ ม พื้ น ที่ ย่ า นตลาดน้้ า บางพลี มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่
สาธารณะที่มีชีวิตชีวา ที่เกิดขึ้นจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ย่าน และพฤติ กรรมในการใช้งาน
ของผู้คนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี และสิ้นสุดลง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน การ
คมนาคมทางน้้า ไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีต อีกทั้งลักษณะของโครงข่ายการคมนาคมทางน้้าถูกตัด
ขาดออกจากกันจาก การตัดถนนกีดขวางทางน้้าเดิม หรือการสร้างประตูน้าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบัน พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี มีลักษณะของการเป็นพื้นที่
สาธารณะที่ มี ชี วิ ต ชี ว า ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะเชิ ง สั ณ ฐานพื้ น ที่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจนกลับมาเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา ได้ดังต่อไปนี้
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6.1.สรุปผลการวิจัย
ลักษณะเชิงพื้นที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลี
จากการวิเคราะห์ในภาพกว้าง ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ที่
จ้าแนกจากลักษณะ สภาพการคงอยู่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี ได้ดังต่อไปนี้ ยุครุ่งเรื่องของพื้นที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี ยุคซบเซาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี และยุคฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ทั้งในด้านลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจ ของ
พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6-1 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ย่านตลาดน้าบางพลีในแต่ละช่วงเวลา
การแบ่งยุคสมัย ลักษณะเชิงสัณฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ
 Integration
ยุครุ่งเรือง
 ตั้งถิ่นฐานหันหน้า  การค้ า ในยุ ค แรกมี ลั ก ษณะ
ตั้ง อยู่ บ นเส้ น ทาง เข้ าสู่ ท าง น้้ า ใ น เป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิต
(พ.ศ.2500ที่มีลั กษณะสี โ ทน บริ เ วณริ ม ฝั่ ง ใน ทางการเกษตร
2510)
ร้ อ น ซึ่ ง แสดงถึ ง ส่วนที่อยู่ลึกเข้าไป  ต่อมาได้พัฒนาจนเป็นย่าน
ศูนย์กลางทางการค้าของ
กา ร เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ เป็นพื้นที่เกษตร
ละแวกย่าน
เข้าถึงได้ดี
 มี ค วามหลากหลาย ทาง
Choice
สั ง ค ม วั ฒ น ธ ร ร ม สู ง
ตั้ง อยู่ บ นเส้ น ทาง
เนื่องจากบริเวณการเข้ามา
ที่มีการสัญจรเพื่อ
ตั้งถิ่นฐานของคนจากหลาย
ผ่ า นทางในระยะ
เชื้อชาติ
400 เมตร
หม าย ถึ ง ผู้ ค น ที่
เดิ น ทางในระยะ
4 0 0 เ ม ต ร มี
แนวโน้ มที่ จะเดิ น
ทางผ่านพื้นที่ย่าน
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ยุ ค ซ บ เ ซ า
(พ.ศ.25102540)

 Integration



เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รู ป แบบคมนาคม
จากทางน้้ าสู่ ถนน
ตั้งอยู่ในพื้นที่การ
เข้าถึงที่ต่้า
Choice



ในขณะเดี่ยวกัน
ความนิยมในการ
เลือกใช้เส้นทาง

ก า ร ตั ด ถ น น
เทพารั ก ษ์ และ
ถนนทางหลวง
สายส้ า คั ญ ท้ า ให้
เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
ที่ดิน
ระบบโครงข่ายคู
คลองถูกตัดขาด
ออกจากกัน ท้าให้
พื้นที่ย่านเข้าถึงได้
ยาก

 กิจกรรมการค้าค่อยๆ ซบ

ฟื้นฟูสภาพอาคาร
ที่ เ คยเสื่ อ มโทรม
ให้ ก ลั บ มาอยู่ ใ น
สภาพที่ดี และเกิด
การวางแผนเพื่ อ
ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม
และรายได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน

 ชาวชุมชนในพื้นที่ย่านตลาด

เซาลงเนื่องจากการเข้ามา
ของห้างบิ๊กซีที่ขายสินค้า
คล้ายๆ กัน
 เกิ ด การย้ า ยออกจากพื้ น ที่
เพื่อ ไปหาช่องทางท้ามาหา
กินที่อื่น

(Choice) ของพื้นที่
ย่านก็ต่้าลงไปด้วย
ยุคฟื้นฟูพื้นที่ย่าน  Integration
ตลาดน้้ า บางพลี ก า ร ตั ด ถ น น ที่ มี
( พ . ศ . 2 5 4 0 - ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม
พื้ น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ท้ า
ปัจจุบัน)
ให้ ค่าความสามารถ
ในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่
ย่านตลาดน้้าบางพลี
มีค่าที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่
ดีจนเหมือนในอดีต



น้้าบางพลีได้ย้ายกลับเข้ามา
ในพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
ส่วนหนึ่งจากการฟื้นฟูพื้นที่
และพัฒนาพื้นที่ย่านให้
กลายเป็นตลาดน้้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว
 การสร้างกิจกรรม ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ และการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ท้า
ให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี
กลายเป็นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว จึงเกิดการ
ไหลเวียนเข้ามาของคนจาก
ภายนอกพื้นที่
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 โครงข่ายคมนาคมที่มีความ

ครอบคลุมกว่าในอดีต มีการ
บริการของระบบขนส่ง
สาธารณะเหมาะสมกับ ทั้ง
ส้าหรับการท่องเที่ยว และ
การใช้ชีวิตประจ้าวันของคน
ในพื้นที่ ท้าให้พื้นที่ย่าน
กลับมามีชีวิตชีวา
จากตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลี เราจะพบว่า
ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะสังคม
และเศรษฐกิจของพื้นที่ย่าน กล่าวคือในช่วงเวลาแรก พื้นที่ย่านมีลักษณะของการเข้าถึงที่ดี มีทั้งการ
สัญจรเพื่อเข้าถึง (Move to) และ การสัญจรเพื่อผ่านทาง ( Move Through) จึงเป็นพื้นที่ย่านที่มีชี วิตชีวา
เมื่อโครงข่ายการคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้าให้ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของย่านตลาดน้้าบาง
พลีด้อยศักยภาพลง พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีจึงซบเซา จากการขาดทั้งการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่
และการสัญจรเพื่อผ่านทาง พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีกลายเป็นพื้นที่ด้อยศัก ยภาพในการเข้าถึง จึง
เกิดความซบเซาต่อพื้นที่ย่าน ในขณะที่เมื่อมีการพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีมีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่มากยิ่งขึ้น จึงเกิดการสัญจรเพื่อเข้าถึง
พื้นที่ของคนภายใน แต่อย่างไรก็ตามความนิยมในการเลื อกเส้นทาง (Choice) กลับไม่เพิ่มขึ้นเหมือน
อย่างในอดีต ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของต้าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการสัญจรเพื่อผ่าน
ทางเหมือนในอดีต ลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบัน จึงไม่เอื้อให้เกิด
การสัญจรผ่านจากคนภายนอกพื้นที่ ลักษณะเชิงสั ณฐานพื้นที่เพียงอย่างเดี่ยวจึงไม่สามารถอธิบายถึง
ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีในปัจจุบันได้
ลักษณะความมีชีวิตชีวาของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเกิดขึ้นจากลักษณะเชิงสัณฐานของ
พื้นที่ และสิ่งแวดล้อมของเส้นทางสัญจร ที่เหมาะสมดึงดูดจากการมีแหล่งดึงดูด การเดินทางในพื้นที่
ประการคือ ความปลอดภัย ความสะดวก และ 3แหล่งดึงดูดให้เกิดการเดินทาง เช่น พื้นที่พาณิชยก
รรม โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ ท้าให้พื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีเป็นบริเวณที่มี
การสัญจรผ่านหน้าแน่นมากที่สุด

137
6.2 การนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้
จากการวิเคราะห์พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้้าบางพลีท้าให้ทราบถึง การสร้าง
พื้น ที่ย่ า นตลาดน้้ าที่ดี และมี ชีวิตชีว า ซึ่ง เป็นผลมาจากลั กษณะเชิง สั ณฐานพื้นที่ที่ ดี โดย
ลักษณะของกิจกรรม การใช้งานพื้นที่ย่านตลาดน้้า เกิดขึ้นจากลักษณะเชิงสัณฐานพื้นที่ และ
การสร้างพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสม โดยงานวิจัยนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
ในการฟื้น ฟูพื้น ที่ย่ านตลาดน้้า และพื้นที่สาธารณะแห่งอื่นๆ ให้กลั บมาเป็นพื้นที่ย่านที่มี
ชีวิตชีวา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
1.

2.

3.

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดน้้า สามารถวางแผนในการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาด
น้้าแห่งอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน หน่วยงานท้องถิ่นนิยมใช้
นโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลักในการฟื้นฟูพื้นที่ย่านตลาดน้้า ซึ่ง
ไม่ใช่ลักษณะของการสร้างพื้นที่ย่านสาธารณะที่ดีและมีชีวิตชีวา งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางใน
การสร้างพื้นที่ย่านสาธารณะที่มีชีวิตชีวาที่จะช่วยฟื้นฟูวิถีชีวิตของท้องถิ่น
เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ย่านเก่าแก่สู่ชนรุ่นหลัง สามารถน้าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาความเป็นมาของพื้นที่ย่าน บอกเล่าให้กับชนรุ่นหลัง ถึงบริบท ความเป็นมา
เพื่อสร้างส้านึกรักบ้านเกิด ที่จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาพื้นที่ย่านต่อไป
เพื่อใช้เป็น แนวทางในการวางแผนผังเมือง ในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความ
เพียงพอต่อความต้องการของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่

รายการอ้างอิง
Hillier, B. (1996). Space is the machine: A configurational theory ofarchitecture:
Cambridge: Cambridge University Press.
Hillier, B. (1999). Centrality as a process: accounting for attraction inequalities in
deformed grids. Urban Design International, 4(3-4), 107-127.
Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The social logic of space, 1984. Cambridge: Press
syndicate of the University of Cambridge.
Jacobs, J. (1961). The death andlife of great american cities. Vintage, New York.
กฤตพร ห้าวเจริญ. (2555). กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้้าบริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน.
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. (2548). วาทกรรมของเมืองผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ปีพุทธศักราช 2548.
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. (2551). ซอยลัดประหยัดพลังงาน พื้นที่ว่างทางสังคมขนาดเล็ก-พื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทย.
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันย์ชนก ทักษ์ศิริ. (2555). ตลาดน้้า 7 ที.่ Retrieved from

http://student.swu.ac.th/fa471010243/culwww02.htm
ประภัสสร เสวิกุล . (2558). ตลาดน้้า : วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ กับ ประภัสสร เสวิกุล . Retrieved from
http://www.komchadluek.net/news/detail/201581
ปรีด า หุ ตะจู ฑะ. ( 2546). พัฒนาการและรู ปแบบของการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนริมน้้ าบ้ านบางแม่ห ม้าย จังหวั ด
สุพรรณบุรี.
ลักษณา สัมมานิธิ. (2012). กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้้าในบริบทสวนพื้นที่ดินดอน ปากแม่น้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก.
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และคณะ. (2548). เที่ยวชุมชนอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ.
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (2559). พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา.

Retrieved from http://lek-prapai.org/home/view.php?id=838
ศุภฤกษ์ รั งสิ โรจน์ . ( 2010). การวิเคราะห์ สัณฐานเมืองเพื่อพั ฒนาการใช้พื้น ที่ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ .
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร (Art and Architecture Journal
Naresuan University).
อภิรดี เกษมศุข, & ศรายุทธ ทรัพย์สุข. (2001). กรุงเทพฯที่เปลี่ยนไป. หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบ
และสภาพแวดล้อม, 18, 106.

139

ภาคผนวก

141
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นาย จิรเดช วงศ์วิสิฐศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2534 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่
บ้านเลขที่ 375/2 ถ.พรานนก ต.บ้านช่างหล่อ ข.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ในระดับปริญญาตรี ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรผังเมืองบัณฑิต สาขาการผังเมือง จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 และ
ได้เริ่มการศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาการวางแผน
ภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556

