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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูชุมชนเมือง

บทคัดย่อ

งานด้านการวางแผนพัฒนาภาคและเมืองจำเป็นและใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS: Geographic Information System) สนบัสนนุการทำงานมานานแลว้ ส่วนงาน
ดา้นสถาปตัยกรรมกใ็ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมชว่ยในการเขยีนและออกแบบ
(CAD : Computer Aided Drafting and Design) มาโดยตลอด แต่การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนเมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลมากนัก แต่เมื่อข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับเมืองและชุมชนมีมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะที่มีประสิทธิภาพมากจนสามารถสร้างสรรค์งานที่มีความละเอียดในระดับ
ชุมชนได้ ทำให้งานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเมืองจำต้องหันมาใช้งานเครื่องมือ
เหล่านี้ ซึ่งการประยุกต์ใช้งานยังพึ่งเริ่มต้นและต้องพัฒนาขยายขอบข่ายไปได้อีกมาก

1. บทนำ

การเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสนับสนุนเพื ่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนเมือง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางผังพัฒนาพื้นที่ ซึ่งระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS) สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสำรวจ-วิเคราะห์-วางแผน
(Survey-Analysis-Plan) ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้คือ
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1) Historical Analysis คือ การวิเคราะห์โครงสร้างของสิ ่งที ่น่าสนใจทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมภายในชุมชน ได้แก่ อาคาร ต้นไม้ และที่ตั้งของ
สถานที่สำคัญต่างๆ ด้วยใช้ระบบ GIS และภาพถ่ายทางอากาศในการระบุที่ตั้งของ
สิ่งต่างๆ ลงบนแผนที่

2) Urban Morphology คือการวิเคราะห์รูปทรงและโครงสร้างสัณฐานของชุมชน
เปน็การศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของพืน้ที ่(Spaces) โดยอาศยัโครงขา่ยของเสน้ (Axial
Lines) ตามโครงข่ายถนน เพื ่อเป็นตัวแทนในการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรง
และโครงข่ายสัณฐานของเมือง

3) Townscape Analysis ประกอบด้วย
- การใช้สอยของเมือง (Urban Legibility) เป็นการค้นหาศักยภาพของ

พื้นที่และบริเวณโดยรอบกิจกรรมและรูปทรงที่ใช้ในการกำหนดสถานที่ เพื่อนำไป
ใช้ทำผังการใช้สอยเมืองทางกายภาพ (Legible Layouts) ที่ประกอบด้วย เส้นทาง
(Path) ศูนย์กิจกรรม (Node) ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ขอบ (Edge) และ ย่าน
(District)

- ทางสัญจร (Permeability) เป็นการศึกษาความสามารถในการเข้าถึง
พื้นที่และใช้สอยได้ ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะ กึ่งสาธารณะ ส่วนบุคคล และกึ่งส่วน
บุคคล

- การวิเคราะห์ ช่องมอง (Visual Analysis) เป็นการศึกษาช่องมองและ
มุมมองภายในพื้นที่

บทบาทของระบบ GIS ในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟชุูมชน ประกอบดว้ย การแสดงตำแหนง่
ที ่ตั ้ง ขนาด และขอบเขตขององค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที ่ข้างต้น (Path
Landmark Edge และ District) ขณะเดยีวกนั ยงัสามารถนำทางสญัจร (Path) มาเปน็
พื ้นฐานในการวิเคราะห์โครงข่ายในขั ้นตอนต่อไปได้ เช่นกันส่วนการวิเคราะห์
การเข้าถึงพื้นที่นั ้นสามารถพิจารณารูปอาคารและพื้นที่ว่างได้จากแผนที่สองมิติ
และพิจารณาประกอบกับภาพสามมิติในการวิเคราะห์ พื้นที่ว่างและช่องมองมุมมอง
ในพื้นที่
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2. การวิเคราะห์พ้ืนท่ีว่างสาธารณะ (Public Open Space)

การประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวิเคราะห์พื้นที่ว่างสาธารณะทำได้โดยใช้การเทคนิค
การวิเคราะห์ Figure and Ground ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปอาคาร
และพืน้ทีว่า่งของเมอืง (Built Form and Urban Space) ซึง่วธีิการ Figure and Ground
เป็นวิธีการในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่แสดงถึงองค์ประกอบ รูปร่างและรูปทรงของ
เมืองเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง (Open Space) โครงสร้าง (Structure) และรูปแบบ (Form)
ภายในเมือง

แผนทีแ่สดงการวเิคราะห ์  Figure and Ground แสดงลกัษณะของ Figure ดว้ยการใช้
สีดำ ซึ่งหมายถึงรูปอาคาร ขณะที่ลักษณะของ Ground จะแทนด้วยการใช้สีขาว ซึ่ง
หมายถึงพื้นที่ว่างสาธารณะในเมือง โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการ
ศึกษาพื้นที่ว่างเพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
นำพื้นที่เหล่านั้นไปพัฒนาต่อไป

รูปที่ 1 :  องค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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3. การวิเคราะห์รูปทรงและโครงสร้างสัณฐานของเมือง
(Urban Morphology)

หลกัการของ Space Syntax (Hiller and Hanson, 1984) คอื กระบวนการวเิคราะห์
รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของชุมชนเมืองในรูปของปรากฎการณ์ (phe-
nomena) ที่ก่อเกิดขึ้นจริง โดยเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมมนุษย์ที่ปฎิสัมพันธ์
กับพื้นที่นั้นๆ จากพื้นฐานความคิดที่ว่า โครงสร้าง “ความสัมพันธ์” (relation)  ที่
จัดวางตัวเองอย่างแตกต่างกันไปขององค์ประกอบเหล่านั้น ย่อมก่อให้ปรากฎการณ์
ท่ีแตกตา่งกนัดว้ย Space Syntax เริม่ต้นทีก่ารมอง “ความสมัพันธ์” ระหวา่งโลกของ
กายภาพและมโนภาพ เป็นความพยายามอธิบายในกระบวนการ การประมวลเหตุ
และปัจจัยของทั้งพื ้นที ่ รูปทรง และผลปรากฎการณ์ตามแนวคิดที ่ว่า โครงร่าง
(configuration) ขององคป์ระกอบทีถู่กสรา้งขึน้ดว้ยความสมัพนัธ ์ (relation) มากกวา่
คู่หนึ่ง มีความแตกต่างเมื่อถูกมองจากแง่มุมของความสัมพันธ์ที่แตกต่าง เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นที่ตัวธาตุ (element) หรือที่
ความสัมพันธ์ (relation) ของโครงร่างทั ้งหมดจักแปรผันตามไปด้วยในทางใด
ทางหนึ่ง

รูปที่ 2 :  ลักษณะ Figure and Ground ของชุมชนศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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ในการวิเคราะห์และรูปทรงและโครงสร้างสัณฐานของเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(GIS) ดว้ยวธีิการ Space Syntax เปน็การศกึษาถงึความสมัพนัธข์อง พืน้ที่
(Spaces)  โดยอาศัยโครงข่ายของเส้น (Axial Lines)  ตามโครงข่ายถนน
เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงและโครงข่ายสัณฐานของเมืองตราด
เมื ่อแทนที ่ระบบถนนด้วยโครงข่ายเส้นผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่ช ื ่อว่า
Axwoman ซึง่เปน็ extension หนึง่บน ArcView GIS ดว้ยคำสัง่ “draw” ลากเสน้ตรง
ตามแนวถนนให้ยาวที่สุดและจำนวนเส้นน้อยที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของระบบถนน
ส่วนคำสั่ง “Doit”  จะทำการคำนวณโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเส้นในระบบ เพื่อ
คำนวณหาว่าเส้น เส้นหนึ่งมีลำดับความลึก (Dept)  จากเส้นอื่นเฉลี่ยงแล้วกี่ลำดับ
ค่าความสมัพันธ์ท่ีคำนวณไดน้ี้จะแสดงดว้ยคา่เปย็ตวัเลขและสขีองเส้น ถ้าเส้นเส้นหนึง่
มีความสมัพนัธกั์บเสน้อืน่ๆ มากคา่กจ็ะมาก ในทีน่ีแ้ทนคา่ตวัเลขดว้ยลำดบัความเขม้
ของสี (Graduated Color)  ด้วยชุดสี  Temperature  บนโปรแกรม  ArcView GIS
โดยค่ามาจะเป็นสีแดง เส้นที่มีความสัมพันธ์ กับเส้นอื่นๆ น้อลงไป สีจะเปลี่ยนเป็น
สีส้ม เหลือง เขียว จนถึงเส้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุดด้วยสีน้ำเงิน

Connectivity ใช้วัดความสัมพันธ์ของเส้นว่า เส้นเส้นหนึ่งมีเส้นอื่นๆ ติดต่อเข้ามา
โดยตรงเป็นจำนวนกี่เส้น

Total Dept (ค่าความลึกรวม) ใช้วัดค่าความสัมพันธ์ของเส้นว่าเส้นเส้นหนึ่งเชื่อม
ติดต่อกับเส้นอื่นๆ ในลำดับถัดไปแต่ละเส้นเป็นจำนวนกี่เส้น

Global Integration (ความสัมพันธ์ทั้งระบบ) ใช้วัดว่า เส้นเส้นหนึ่งเชื่อมเข้ากับ
เส้นอื่นที่เหลือทั้งหมดในระบบเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ทำให้พบเส้นทางหรือตำแหน่ง
ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบนั้นๆ เพราะระยะทางหรือความลึกจากเส้นใดๆ
ณ บริเวณศูนย์กลางเพื่อออกไปสู่ย่านหรือเส้นทางอื่นๆ ในระบบ ด้วยระยะทาง
ที่สั้นที่สุด

Local Integration (ความสัมพันธ์เฉพาะส่วน) ใช้วัดว่า เส้นเส้นหนึ่งเชื่อมเข้ากับ
เส้นอ่ืนๆ ท่ิติดอยู่กับตัวเองโดยตรง (One-step) และเส้นท่ีเช่ือมถัดออกไป (Two-step)
ค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นว่าเส้นหรือถนนสายไหนมีแนวโน้มจะเป็น
เส้นที่สำคัญของย่านย่อย
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โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Axial Map คือ Axwoman extension บน ArcView GIS
เป็นการแสดงโครงข่ายของเส้นตรง (Axial Line) โดยแต่ละเส้นมีความยาวมากที่สุด
แต่ใช้จำนวนเส้นที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่สี ่เหลี่ยมต่างๆ (Convex
Spaces) ทั้งหมดภายในระบบหนึ่งๆ การศึกษาระดับชุมชนเมือง โครงข่ายของเส้น
จะเป็นตัวแทนโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา หลังจาก Axwoman ทำการ
คำนวณความสัมพัมธ์ของแต่ละเส้นไปยังเส้นอื่นๆ วัดค่าความเป็น Connectivity,
Total Dept, Global Integration และ Local Integration ตามแผนที่ที่แสดงความ
สัมพันธ์ของเส้น (Axial Analyzed Map) แสดงให้เห็นโครงสร้างสัณฐานของชุมชน
ตลาดสามชกุ ด้วยโทนสแีดงมค่ีามากทีสุ่ด แลว้สีจะเปลยีนแปลงเปน็สีส้ม เหลือง เขียว
จนถึงเส้นที ่ม ีค่าความสัมพันธ์ต่ำที ่ส ุด สีของเส้น นั ้นจะเปลี ่ยนเป็นสีน้ำเง ิน
โดยเส้นทางที่เข้าถึงได้ง่ายจะมีระดับความสำคัญที่เกื้อให้เกิดกิจกรรมเมือง (Urban
activities) จากมากไปหาน้อย

รูปที่ 3 :  การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วย Axwoman
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4. การวิเคราะห์ช่องมองและมุมมอง (Vista) ในพ้ืนท่ีชุมชน

ระบบ GIS สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ช่องมองและมุมมองในพื้นที่ได้ด้วยการ
ใช้ Fly by Animation Builder กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่และระดับความสูงของ
มุมมองลงบนแบบจำลองสามมิติที่สร้างขึ้นจากเส้นชั้นความสูงหรือจุดความสูงและ
ก้อนอาคารรูปทรงสามมิติพร้อมค่าความสูงที่สร้างขึ้นจาก 3D Analyst เพื่อพิจารณา
ช่องมองและมุมมองจากเส้นทางและความสูงที่กำหนดไว้ได้ทั้งเป็นภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวในแต่จุดหรือช่องมองที่กำหนด ซึ่งสามารถพิจารณาขนาด รูปร่างของ
ก้อนอาคารนั้นได้

 รูปที่ 4 :  การวิเคราะห์ช่องมองและมุมมอง ด้วย ArcScene
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ระบบสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูชุมชนเมือง


