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Abstract

The attempt to change the concept from the
central place system, the urban networks and
relations of interdependence structure urban systems
is certainly not new and it can be considered as part
of changing period. However, while many scholars
have theorized the importance of urban networks,
few have directly examined their influence. Thus,
this analysis aims to fulfill such significant gap by
examining the influence of network-based urban
hierarchies in relation to the structure of urban
system through the case study in the Korat regional
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city. The study also uses methodological tools of
social network analysis. It analyzes the commuting
flow data via software tools of network analysis
toolkit, Netdraw and Ucinet VI. The result shows
the potentiality of social network analysis as tools
to describe the urban system regarding concept of
urban network, which help understand today’s city
and regional growth. The paper also includes a
discussion of the study’s limitations and suggestions
for further applying social network analysis within
the domain of urban planning and studies.
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บทคัดย่อ
แนวความคิดเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงกรอบการมอง
จากตัวแบบแหล่งกลางมาเป็นมุมมองแบบเครือข่าย
เมือง หรือระบบโครงสร้างการพึง่ พากันและกันระหว่าง
เมืองนัน้ ไม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่ และอาจถือได้วา่ เป็นเพียง
สภาวะของการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยเวลาทีเ่ กิดขึน้
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการให้ความส�ำคัญกับเครือข่าย
เมืองเพิม่ มากขึน้ แต่กย็ งั ไม่ได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์ถงึ
อิทธิพลของเครือข่ายและล�ำดับชั้นตามเครือข่ายกัน
เท่าใดนัก ด้วยเหตุนบี้ ทความจึงพยายามทีจ่ ะเติมเต็ม
ช่องว่างนี้ ด้วยการพิจารณาถึงอิทธิพลของเครือข่าย
ต่อการเกิดล�ำดับชั้นเมืองและต่อการก่อตัวของระบบ
ชุมชนโดยใช้กรณีศึกษาเมืองภูมิภาคโคราช ซึ่งในที่นี้
ได้น�ำแนววิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาประยุกต์
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กับกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลกระแสการเดินทางไป
ท�ำงานแบบเช้าไปเย็นกลับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์เครือข่ายอย่าง Netdraw และ Ucinet VI
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ ได้ยนื ยันให้เห็นถึงศักยภาพ
ของวิธีวิเคราะห์แบบเครือข่ายทางสังคมซึ่งได้ช่วย
อธิบายถึงรูปแบบการเจริญเติบโตของเมืองอันน�ำไปสู่
การพัฒนาวิธกี ารวางแผนภาคและเมืองแบบเครือข่าย
รวมถึงให้ภาพรวมของเครือข่ายและระดับความหนา
แน่น พร้อมทัง้ โหนดทีม่ คี วามส�ำคัญ ในส่วนสุดท้ายของ
บทความยังได้ท�ำการสรุปและอภิปรายถึงข้อจ�ำกัดใน
บ้านเรา รวมตลอดจนข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพือ่ การวางแผนภาค
และเมืองของประเทศไทยในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: 		การวิ เ คราะห์ เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คม,
เครื อ ข่ า ยเมื อ ง, ล� ำ ดั บ ชั้ น ของเมื อ ง,
แหล่งกลาง
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บทน�ำ
แนวคิดเรื่องล�ำดับชั้นหรือล�ำดับศักย์ของเมือง (urban hierarchy)
เสมื อ นจะเป็ น ชุ ด เครื่ อ งมื อ ทางทฤษฎี ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก สั ง คมวิ ท ยาเมื อ ง
ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองเป็นเวลานาน โดยมีกลุ่ม
ทฤษฎีพื้นฐานที่รู้จักกันดีอย่างการจัดลําดับขนาดของเมือง ซึ่งกล่าวได้ว่า
การพิจารณาระบบของเมืองจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้อ้างถึงกฎที่ว่าด้วย
ต�ำแหน่ง-ขนาด หรือกฎขนาดของล�ำดับชัน้ (rank-size rule) ทีม่ สี าระส�ำคัญ
คือ ล�ำดับชัน้ ของเมืองคูณด้วยจ�ำนวนประชากรของเมืองนัน้ จะเท่ากับตัวคง
ทีห่ นึง่ ๆ หรือถอดความได้วา่ เมืองทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ ทีส่ องจะมีประชากรครึง่ หนึง่
ของเมืองล�ำดับชัน้ ทีห่ นึง่ เมืองล�ำดับชัน้ ทีส่ ามจะมีประชากรหนึง่ ในสามของ
เมืองล�ำดับชั้นที่หนึ่ง เป็นต้น การจัดเรียงล�ำดับชั้นของเมืองโดยใช้ขนาด
(มักเป็นขนาดของจ�ำนวนประชากรในเขตการปกครอง) เป็นที่นิยมในหมู่
นักวิชาการทีศ่ กึ ษาเรือ่ งภูมภิ าคและเมือง โดยมีผลงานเชิงประจักษ์มากมาย
นับตัง้ แต่ George Zipf ในปี 1941 รวมทัง้ ในประเทศไทยเมือ่ เร็วๆ นีก้ บั งานวิจยั
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท�ำการศึกษาให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองในโครงการการศึกษาเพือ่ จัดล�ำดับการพัฒนาเมือง
(2008) ต่างก็ใช้กรอบการจัดเรียงล�ำดับการกระจายตัวของประชากรทั้งสิ้น
แนวคิดล�ำดับชั้นของเมืองยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบาย
บทบาทหน้าที่ของเมืองแตกต่างกันไปตามต�ำแหน่งและขนาดของเมือง
ซึ่งนอกจากจ�ำนวนประชากรดังกล่าวแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม อาจถูกเสริมเข้าไปเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้การจัดล�ำดับ
เมื อ งชั ด เจนขึ้ น และสามารถเป็ น แนวทางในการก� ำ หนดบทบาทและ
วางนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป (Duncan et al., 1960)
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการจัดล�ำดับ
ระบบเมืองของโลก เช่น ในงานของ Alderson and Beckfiled (2004) ซึ่ง
เป็นไปตามคาดหมายว่า เมืองที่จัดเป็นเมืองระดับโลก ได้แก่ ลอนดอน
โตเกียว นิวยอร์ค การจัดเรียงล�ำดับเช่นนีโ้ ดยนัยถือว่ามีความสมเหตุสมผล
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ชัดเจน และให้ผลลัพธ์ทไี่ ม่ขดั แย้งในเชิงประจักษ์ โดยพืน้ ทีท่ โี่ ดดเด่น มักจะ
อยู่ในล�ำดับต้นๆ ของแผนภูมิหรือตารางการเรียงล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณะเฉพาะของเมืองทีใ่ ช้เป็นตัวบ่งชีเ้ พือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งภายในล�ำดับ
ชั้นพบว่า มีความหลากหลายอย่างมาก ขึ้นอยู่กับตัวผู้ศึกษาหรือคณะวิจัย
จะก�ำหนดปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ “เหมาะสม” (Beaverstock et al., 1999) ซึ่ง
บ่อยครัง้ ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนพืน้ ฐานเชิงทฤษฎี อันน�ำไปสูค่ วามคลุมเครือ
เกีย่ วกับสถานะบทบาททีแ่ ท้จริงของเมืองนัน้ ๆ โดยเฉพาะเมืองทีม่ บี ทบาท
รองลงไปตามล�ำดับชั้นของเมือง
บทความชิน้ นีเ้ ป็นความพยายามทีจ่ ะขจัดความคลุมเครือดังกล่าว โดยมี
ความเชื่อบนสมมติฐานที่ว่า สังคมปัจจุบันตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหว (flow) การคงสถานะทางการเมืองและการปกครองที่ผูกขาด
การรวมศูนย์อ�ำนาจไม่อาจท�ำได้อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากมีแรงกดดันจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทีเ่ ติบโตขึน้ และแสดงความประสงค์ถงึ การมีสว่ นร่วม
จึงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการกระจายอ�ำนาจไปสูท่ อ้ งถิน่ สูช่ มุ ชน หรือในส่วน
ของสภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและมีลักษณะของการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
(cluster) กันมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน (competitiveness) รวมถึงที่ส�ำคัญคือการเกิดกับเทคโนโลยี
การสือ่ สารและคมนาคมขนส่งทีก่ า้ วหน้าอย่างมากจนมีผลต่อการให้ความส�ำคัญ
กับพื้นที่ทางการปกครอง ซึ่ง "ขนาด" (scale) ของขอบเขตการปกครองแต่
เดิมอาจไม่ได้ตอบสนองต่อวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องชาวเมืองได้อกี ต่อไป
เกิดความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการทบทวนเรือ่ งขนาด (re-scaling) ของพืน้ ที่ หรือ
ท�ำการขยายความร่วมมือระหว่างเมืองเพือ่ การประหยัดต่อขนาด (economy
of scale) ทางด้านบริหารจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน การรับรู้ที่มี
ต่อค�ำว่า "พื้นที่" (space) จึงแตกต่างไปจากเดิม โดยไม่ได้มีความหมาย
เพียงแค่พื้นที่ตามแหล่งที่ตั้ง (the space of places) แต่ยังมีเรื่องของพื้นที่
ตามกระแสความเคลื่อนไหว (the space of flows) ของคน สิ่งของ ข่าวสาร
ข้อมูล อีกด้วย (Castells, 1996)
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ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ เหล่านี้ ได้เปลีย่ นแปลงการจัดเรียงตัวของเมือง
ในระบบหนึ่งๆ ซึ่งก่อนศตวรรษที่ 20 แนวคิดล�ำดับชั้นของเมืองตามขนาด
(size-based hierarchy) ของส�ำนักทฤษฎีแหล่งกลาง (central place theory)
ที่เคยใช้เป็นกรอบและวิธีการอธิบายระบบเมืองได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าเมื่อ
สภาพการณ์เป็นไปในอีกแบบหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ก็ต้องมองหากรอบและ
เครื่ อ งมื อ ใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น โดยล� ำ ดั บ ชั้ น ของเมื อ งแบบเครื อ ข่ า ย
(network-based hierarchy) อาจเป็นตัวแบบทีร่ องรับกับบริบทและกระแสโลก
ได้มากกว่า (Neal, 2008) โดยเฉพาะวิธกี ารวิเคราะห์เครือข่าย จะช่วยจัดการกับ
ปัญหาหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน "การเลือก" ปัจจัยทางคุณลักษณะของเมือง
โดยแทนที่จะมุ่งหรือแสวงหาคุณลักษณะเฉพาะของเมือง มาก�ำหนดเป็น
ปัจจัยต่างๆ หรือให้ความส�ำคัญกับปัจจัย ภายใน ของแต่ละเมืองในระบบ
ตามแบบแผนวิธีการ “คลาสสิค” อันเป็นแก่นแกนหลักที่ใช้กันมากว่า 70 ปี
แต่วิธีการแบบเครือข่ายจะมุ่งเน้นไปที่เรื่อง ระหว่าง เมืองในระบบ หรือ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต่อกันระหว่างเมืองนั้นเอง
อันทีจ่ ริงแนวความคิดเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงกรอบการมองจากตัวแบบ
แหล่งกลางมาเป็นมุมมองแบบเครือข่ายเมือง (urban network) หรือ
ระบบโครงสร้างการพึ่งพากันและกันระหว่างเมืองนั้นมีความพยายาม
กันมานานแล้ว (McKenzie, 1933; Vance, 1970) โดยเฉพาะ Rimmer (1998)
ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า "การใช้ขนาดประชากรอาจเป็นแนวทาง
ทีท่ ำ� ให้บง่ สภาพและสถานะของเมืองผิดพลาดไปจากความเป็นจริง จึงควรจะ
เปลี่ยนความสนใจไปที่ความสามารถในการเข้าถึงของแต่ละโหนดที่ส�ำคัญ
(key nodes) ในเครือข่าย ตามระดับของการปฏิสมั พันธ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อกันมากกว่า"
(เช่นเดียวกับความเห็นของ Pumain, 1992; Camagni, 1993 และ Meijers,
2007) อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิชาการหลายท่านที่มองเห็นถึงปัญหาและ
เริ่ ม ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เครื อ ข่ า ย โดยเฉพาะในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การวางแผนภาคและเมืองแล้ว นักทฤษฎีการวางแผนก็ได้เคยตั้งประเด็น
ไว้ถึงการเกิดขึ้นของเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ส�ำหรับ
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การวางแผน เช่น ความสัมพันธ์ของเครือข่ายทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงเรือ่ ง
พืน้ ทีแ่ ละเวลา หรือศักยภาพของเครือข่ายทีเ่ อือ้ ต่อกระบวนการธรรมาภิบาล
แต่อย่างไรก็ดีในแง่ของการปฏิบัติแล้ว มีผลงานจ�ำนวนน้อยมากที่กล่าวถึง
เครือข่ายเชิงพืน้ ที่ (spatial network) แล้วน�ำวิธกี ารวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
(social network analysis: SNA) มาประยุกต์ใช้ด้วย โดยทั่วไปจะยอมรับ
แนวคิ ด แบบเครื อ ข่ า ยแต่ ยั ง ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณอื่ น อย่ า งเศรษฐมิ ติ
(econometrics) เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ (Eraydin et al., 2008) ส�ำหรับ
บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึง "พลัง" ในการอธิบายและฉายภาพของ SNA
ที่มีต่อระบบเครือข่ายเมือง
โครงสร้างของบทความแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งจะ
เป็นการทบทวนตัวแบบทฤษฎีแหล่งกลางที่มีอิทธิพลมาอย่างยาวนานต่อ
การจัดล�ำดับชัน้ ของเมืองตามขนาด พร้อมแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องทีไ่ ม่อาจ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงของเมืองในบริบทแวดล้อมของปัจจุบนั ได้ ขณะเดียวกัน
กับการเกิดขึ้นของตัวแบบใหม่อย่างเครือข่ายเมืองนั้นมีความเหมาะสมต่อ
การอธิบายอย่างไรบ้าง ส่วนทีส่ องเป็นการแนะน�ำแบบวิธวี เิ คราะห์ของ SNA
องค์ประกอบต่างๆ วิธกี ารเก็บและน�ำเข้าข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางด้าน SNA อย่าง Ucinet VI ช่วยในการวิเคราะห์และแสดงภาพความสัมพันธ์
ส่วนทีส่ ามแสดงสภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ ข้อมูลทีใ่ ช้และแหล่งทีม่ าของ
ข้อมูล ซึง่ ในทีน่ จี้ ะใช้ขอ้ มูลกระแสความเคลือ่ นไหว (flow data) ของการเดินทาง
จากต�ำแหน่งทีอ่ ยูไ่ ปหาสูแ่ หล่งงาน หรือ commuting flows ในเมืองกรณีศกึ ษา
คือเมืองภูมิภาคโคราชมาใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนที่สี่เป็นการประมวล
การวิเคราะห์ อธิบายระบบชุมชนเมือง ตามแบบวิธขี อง SNA และส่วนสุดท้าย
เป็นการสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย
ต่อไปในอนาคต
กับดักของคริสตัลเลอร์
ทฤษฎีแหล่งกลางมีตน้ ก�ำเนิดจากเยอรมันในตอนต้นของศตวรรษที่ 20
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โดย Christaller (1933) และ Lösch (1954) ซึ่ ง ได้ ต ่ อยอดงานของ
von Thünen, Grandmann และ Alfred Weber แบบจ�ำลองดังกล่าวมีการพัฒนา
เรือ่ ยมาเป็นล�ำดับโดยนักคิดต่างๆ เช่น Woldenburg, Timbergen, Beckmann
and McPherson, Parr, White, Berry, Mulligan, Beguin and Allen และ Sanglier
และเมื่อเร็วๆ นี้ Fujita และ Krugman ได้น�ำหลักการนี้มาสร้างแบบจ�ำลอง
ทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ที่มีต่อดุลยภาพทั่วไป (territorial economic models
of general equilibrium) กล่าวได้วา่ แบบจ�ำลองแหล่งกลางมีอทิ ธิพลอย่างมาก
ต่อการศึกษาวิจยั เพือ่ ก�ำหนดล�ำดับชัน้ ของเมืองตามบทบาทหน้าที่ โดยต�ำแหน่ง
ของเมืองในล�ำดับชั้นจะสอดคล้องกับบทบาทการแสดงออกทางเศรษฐกิจ
ของเมืองในระบบ
แบบจ�ำลองแหล่งกลางเริ่มต้นด้วยการสมมติฐานว่า เมืองด�ำรงอยู่เพื่อ
ท�ำหน้าทีบ่ ริการและจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่พนื้ ทีอ่ ทิ ธิพลโดยรอบตัวมัน ด้วยเหตุนี้
เมืองจึงมีลกั ษณะเป็น “แหล่ง (ศูนย์) กลาง" ทางการค้า โดยมีขอบเขตของตลาด
เป็นตัวก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ (Smith, 2000) เช่นเดียว
กับขนาดของพืน้ ทีอ่ ทิ ธิพลจะเป็นตัวบ่งชีค้ วามซับซ้อนของสินค้าและบริการ
ที่เมืองจะมีให้ เมืองที่มีพื้นที่อิทธิพลขนาดใหญ่กว้างขวางย่อมมีสินค้าและ
บริการทีห่ ลากหลายตามไปด้วย ไล่เรียงจากความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นพื้นฐาน เช่น ร้านขายของช�ำ, ร้านขายเครื่องดื่ม หรือร้านขายอาหาร
ไปจนถึงสินค้าและบริการแบบเฉพาะสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า
เช่น ห้างขายเพชร, โชว์รูมขายรถยนต์ ในทางตรงกันข้าม เมืองที่มีเขต
อิทธิพลขนาดเล็กก็ย่อมมีความหลากหลายของสินค้าและบริการที่จ�ำกัด
ตามฐานของจ�ำนวนลูกค้าในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้บทบาทของเมืองจึงมีลักษณะ
เป็นล�ำดับชัน้ ตามความเป็นศูนย์กลาง หรือความส�ำคัญทีม่ ตี อ่ ภูมภิ าคนัน่ เอง
แม้ว่าในทฤษฎีแบบจ�ำลองแหล่งกลางจะกล่าวถึงความส�ำคัญของ
เครือข่ายเมืองและการพึง่ พาระหว่างกัน (Garrison, 1960) แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับ
มักจะให้ความสนใจต่อขนาดประชากรมาเป็นตัวชี้วัดขนาดของเมืองและ
ความเป็นศูนย์กลางของเมือง โดยผลงานเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่ต่างสมมติ
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ภาพ 1 แบบจ�ำลองแหล่งกลาง การมีเมืองอยูส่ ามขนาด (ใหญ่ กลาง เล็ก)
และสินค้าสามขั้นเช่นกัน (ขั้นต้น ขั้นกว่า และขั้นสูง) เมืองใหญ่ย่อมมีสินค้า
ทัง้ สามประเภท เมืองขนาดกลางมีสนิ ค้าขัน้ ต้นกับขัน้ กว่า ส่วนเมืองขนาดเล็ก
มีเพียงสินค้าขั้นต้น ด้วยเหตุนี้เมืองขนาดกลางก็ต้องพึ่งเมืองขนาดใหญ่กับ
สินค้าขั้นสูง ขณะที่เมืองขนาดเล็กก็จ�ำเป็นต้องแสวงหาสินค้าขั้นกว่าขึ้นไป
จากเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามล�ำดับ
ให้เมืองขนาดใหญ่กว่าจะมีพื้นที่อิทธิพลที่มากกว่าและย่อมมีความซับซ้อน
ของสินค้าและบริการมากกว่าด้วย (Berry and Garrison, 1958a) ซึ่งกลาย
เป็นรูปแบบของทฤษฎีแหล่งกลางซึ่งเป็นที่ที่ยอมรับกันในหมู่นักการตลาด
(ตัวอย่างงานของ Reilly, 1929) นักภูมศิ าสตร์ (ตัวอย่างงานของ Berry and
Garrison, 1958b) และนักสังคมวิทยา (ตัวอย่างงานของ Schettler, 1943)
นักวิชาการเหล่านีไ้ ด้รวบรวมหลักฐานไว้เป็นจ�ำนวนมากและสรุปว่า บทบาท
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หน้าที่ของเมืองก�ำหนดได้จากล�ำดับชั้นตามขนาด (size-based urban
hierarchy) โดยแนวคิดเรือ่ งขนาดเมืองทีม่ ผี ลต่อล�ำดับศักย์นี้ ได้รบั ความสนใจ
อย่างกว้างขวางและผลิตงานเชิงประจักษ์ออกมาสนับสนุนแนวคิดมากมาย
(Berry and Pred, 1965; Mulligan, 1984) อย่างไรก็ตาม ตัวแบบดังกล่าว
ได้รบั การวิพากษ์ถงึ การละเลยเพิกเฉยต่อบทบาทของเครือข่าย และทฤษฎี
แหล่งกลางนีไ้ ม่ได้อธิบายว่าท�ำไมจึงมีสมั พันธภาพทางเศรษฐกิจระหว่างเมือง
ที่มีขนาดหรือล�ำดับเดียวกัน หรือบางบทบาทหน้าที่ในล�ำดับสูงจึงมาอยู่ใน
เมืองขนาดกลางและขนาดเล็กได้
นักวิชาการบางคนเชื่อว่าในตัวทฤษฎีแหล่งกลางจริงๆ แล้ว มีพื้นฐาน
ไม่ต่างจากล�ำดับชั้นแบบเครือข่ายของเมือง (network-based urban
hierarchy) แต่การตีความเพือ่ น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ตา่ งหากทีเ่ พีย้ นออกไป
จากตัวทฤษฎีดั้งเดิม ซึ่งถึงแม้ Christaller จะตระหนักดีถึงความส�ำคัญของ
เครือข่ายโดยบ่งชีถ้ งึ ปรากฏการณ์การแลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงกันระหว่างเมือง
และให้ใช้จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่ขอเปิดใช้ในเมืองหนึ่งๆ เป็นปัจจัย
การพิจารณาเช่นเดียวกับขนาดของประชากรในการวัดสถานะของแหล่งกลาง
(Ullman, 1941; Neal, 2010) แต่ตรงจุดนี้ก็อาจเรียกว่าเป็น “กับดักของ
คลิสตัลเลอร์” ที่อาจท�ำให้หลายคนเข้าใจไปเช่นนั้นได้ เพราะที่จริงแล้ว
การใช้จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์ก็ดี หรือจะใช้จ�ำนวน IP address ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ตาม หากน�ำไป “ใส่” ให้เป็นปัจจัย ภายใน ของแต่ละเมือง
โดยไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยระหว่างเมืองแล้ว ย่อมถือว่ายังอยู่ในวังวนของ
size-based urban hierarchy
นิเวศวิทยาเมืองเป็นสาขาวิชาการแรกๆ ที่ใช้มุมมองเชิงสัมพันธ์กับ
ล�ำดับชัน้ ของเมือง โดยการมองเมืองว่าคล้ายกับการมีอยูข่ องชีวติ ซึง่ ต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจากภาวะพึ่งพากันและกันตามวงจรชีพ ด้วยกรอบ
การมองแบบนี้ ท�ำให้ต้องเปลี่ยนทัศนะไปจากเดิมที่เห็นว่าระบบเมืองนั้น
เป็นความสัมพันธ์แบบง่ายๆ เพียงความสัมพันธ์ในแนวตัง้ แบบบน-ล่าง หรือ
ระหว่างตัวแหล่งกลางกับเมืองล�ำดับรองลงไปในปริมณฑลที่แหล่งกลางมี
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อิทธิพลอยู่เท่านั้น เช่น ผลงานที่น่าสนใจของ McKenzie (1933) ที่บ่งชี้
ว่าความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการคมนาคมขนส่งจะเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และการจัดเรียงตัวของระบบเมือง โดย
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งท�ำให้พื้นที่ (ดูเสมือน) หดเล็กลงไป
การเคลื่อนไหวของผู้คนและสินค้าง่ายขึ้น เร็วขึ้น เกิดสภาวะความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งการแข่งขัน (ทางเศรษฐกิจ) หรือ
ท�ำการจัดสรรแบ่งบทบาทความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ แนวความคิดดังกล่าว
ได้นำ� มาปรับปรุงและท�ำการพิสจู น์เชิงประจักษ์โดย Duncan และคณะ ทีศ่ กึ ษา
การแบ่งบทบาทหน้าที่ของเมืองจากการน�ำอาชีพการงานและอุตสาหกรรม
(Duncan and Reiss, 1956; Duncan et al., 1960) มาจ�ำแนกเพื่อฉาย
บทบาทที่เด่นจริงๆ ของเมืองออกมาภายในระบบเมืองที่มีลักษณะของ
การพึ่งพาต่อกันจากการรวมตัวและสร้างความร่วมมือเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ทไี่ ด้ กระนัน้ ก็เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า แม้แนวคิดเรือ่ งล�ำดับ
ชัน้ ของเมืองตามแบบ McKenzie และ Duncan อยูบ่ นพืน้ ฐานการพึง่ พากัน
และเครือข่ายเมือง แต่ในที่สุดก็ไม่อาจก้าวพ้น “กับดักของคลิสตัลเลอร์”
เพราะยังไปใช้ตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ม่ใช่เครือข่ายความสัมพันธ์ ท�ำนองเดียวกับการใช้
ขนาดของประชากร (Duncan and Reiss, 1956; Duncan et al., 1960;
Winsborough, 1959, 1960) ด้วยเหตุนี้ถึงจะมีข้อโต้แย้งในจุดอ่อนของ
ทฤษฎีแหล่งกลางและตระหนักต่อทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างเมือง แต่ใน
ทางปฏิบัติกลับไม่พบการน�ำไปใช้เพื่อการพิจารณาล�ำดับชั้นของเมืองเลย
Vance (1970) มีมุมมองต่างไปเล็กน้อยต่อแนวคิดล�ำดับชั้นของเมือง
ตามขนาด โดยเห็นว่าแบบจ�ำลองแหล่งกลางใช้อธิบายได้ดีส�ำหรับระบบ
เมืองทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง (self-sufficient) ดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ระบบศักดินา
(feudalism) หรือระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5
ถึงศตวรรษที่ 15 แต่เมือ่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการคมนาคม
ขนส่งรุดหน้าขึน้ ภาคการผลิตและการบริโภคสามารถแยกส่วนออกจากกันได้
ไม่จำ� เป็นต้องเบ็ดเสร็จรวมอยูใ่ นแหล่งเดียวกันเช่นในยุคศักดินา การค้าใน
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รูปแบบของการขายส่งจึงมีช่องทางเติบโตขึ้น ซึ่ง Vance วิพากษ์ว่าแบบ
จ�ำลองเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์นไี้ ด้
นัน่ คือ ขณะทีล่ ำ� ดับชัน้ ของเมืองตามขนาดใช้อธิบายได้แต่เพียง "แหล่งซือ้ ขาย
สินค้าและบริการทีช่ าวนาจะไปในวันหยุดสุดสัปดาห์" แต่ไม่สามารถอธิบายถึง
"ปลายทางทีจ่ ะไปถึงได้ตามความประสงค์ (ทางการค้า) ของชาวนา" และเพื่อ
เติ ม เต็ ม ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี อ ยู ่ นี้ Vance จึ ง เสนอแบบจ� ำลองทางการค้ า
(mercantile model) โดยมองว่าเหล่าเมืองที่มีอิทธิพลสูงหรือมีต�ำแหน่งใน
ล�ำดับชั้นต้นๆ มักตั้งอยู่ตามเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีมาแต่เดิมหรือ
ท�ำการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งบทบาททางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าตามระยะห่างระหว่างภูมิภาคโดยอาศัยเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งที่จะเอื้ออ�ำนวยให้ ในขณะเดียวกันเมืองอันดับรองลงไป
ก็จะมีบทบาทความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคแบบปฏิสัมพันธ์
ไล่เรียงต่อกันเป็นทอดๆ ผลงานเชิงประจักษ์ตามแนวคิดนี้ แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างล�ำดับชั้นของเมืองหลักๆ ในสหรัฐอเมริกา
ตอนปลายศตวรรษที่ 18 และทีส่ ำ� คัญได้เริม่ ใช้เรือ่ งเครือข่ายมาเป็นปัจจัยร่วม
อย่างเช่น ข้อมูลข่าวสาร (Pred, 1973) การคมนาคมขนส่ง (Conzen, 1975a)
เครือข่ายทุน (Conzen, 1975b) และการติดต่อทางธุรกรรมของธนาคาร
(Conzen, 1977) เป็นต้น
แนวคิดของทั้ง McKenzie และ Vance ต่างสอดคล้องตรงกันว่าแบบ
จ�ำลองแหล่งกลางจากการใช้ขนาดเป็นตัววัดนัน้ มีขอ้ บกพร่องในการอธิบาย
ถึงการได้มาซึง่ บทบาททางเศรษฐกิจของเมือง ยิง่ ไปกว่านัน้ การจัดล�ำดับชัน้
ของเมืองตามขนาดให้คำ� อธิบายเพียงแค่การกระจายตัวในบางบทบาทของเมือง
เฉพาะในเรือ่ งการขายสินค้าปลีกและการบริการ แต่ไม่อาจสร้างความเข้าใจถึง
การกระจายตัวของบทบาทด้านอื่นๆ เช่น ทางการค้าหรือทางการเงิน
ซึ่งอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ตามความห่างของระยะทาง ด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะมี
การวิจารณ์จดุ อ่อนของทฤษฎีแหล่งกลางตามทีก่ ล่าวข้างต้น ก็ไม่มใี ครเสนอ
ให้เปลีย่ นตัวแบบการจัดล�ำดับชัน้ ของเมืองตามขนาดไปเป็นการจัดล�ำดับชัน้
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ภาพ 2 แบบจ�ำลองเครือข่าย เมืองขนาดกลางหนึ่งอาจผลิตสินค้าขั้น
สูงได้ เช่นเดียวกับเมืองเล็กทัง้ หลายทีผ่ ลิตสินค้าขัน้ กว่า สัมพันธภาพทีม่ ตี อ่
กันจึงไม่ได้เป็นโครงสร้างตามล�ำดับชั้นตามขนาด การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น
เมื่อสินค้าคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ระบบมีความซับซ้อนขึ้น และดูคล้าย
กับใยแมงมุม ยากทีจ่ ะแยกได้อย่างชัดเจนและไม่จำ� เป็นต้องขึน้ กับระยะทาง
ที่ใกล้หรือไกลกันอีกด้วย
ของเมืองจากเครือข่ายเลย เพียงแต่ให้ระเบียบทางความคิดที่ต่างออกไป
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมืองเท่านั้น
จุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญอาจมาจากการพัฒนาแนวคิดเรือ่ ง "เศรษฐกิจใหม่"
(new economy) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge) หรือธุรกิจ
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ทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด จากความรู ้ ค วามสามารถ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญของทุนทางการเงิน (Sassen, 1991) และ
การเปลี่ยนย้ายกิจกรรมที่เคยอาศัยระยะทางเช่น การให้บริการทางธุรกิจ
(Esparza and Krmenec, 1994) ท�ำให้ลดทอนบทบาทเชิงพื้นที่หรือ
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ในการก่อตัวของเมืองตามล�ำดับชัน้ รวมทัง้ การเปลีย่ นนิยามใน
เรือ่ งบทบาททางเศรษฐกิจของเมือง โดยผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างเด่นชัดประการต่อมา
ก็คือการใช้เครือข่ายระหว่างเมืองในการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของล�ำดับ
ชัน้ เมืองเชิงบทบาทหน้าที่ เช่น การวิจยั ถึงความเป็นศูนย์กลางของเมืองจาก
ความสัมพันธ์เชิงควบคุมและการบังคับบัญชาในเครือข่ายของเมืองอันเป็น
ที่ตั้งของบริษัทแม่กับบริษัทสาขา (Lincoln, 1978; Ross, 1987) หรือ
ต�ำแหน่งของเมืองในเครือข่ายทางการค้า (Eberstein and Frisbie, 1982;
Eberstein and Galle, 1984) เครือข่ายการธนาคาร (Meyer, 1984)
การแพร่กระจายของข้อมูลในเครือข่าย (Mitchelson and Wheeler, 1994;
Wheeler and Mitchelson, 1989) และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง (Irwin and
Kasarda, 1991; Ivy, Fik, and Malecki, 1995; Neal, 2010) เป็นต้น
การขยายตัวของการวิจัยทางด้านโลกาภิวัตน์และเมืองระดับโลก
(globalization and world cities) มีสว่ นต่อการน�ำแนวทางการจัดล�ำดับเมือง
โดยเครือข่ายมาใช้งาน โดย Friedmann and Wolff (1982) ให้นิยามเมือง
ระดับโลกว่า คือแหล่งที่ตั้งที่อยู่บนต�ำแหน่งปลายยอดของล�ำดับชั้นเมือง
ซึ่ ง ก�ำหนดมาจากค้นหาลักษณะเฉพาะของเมืองตามความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจในระบบโลก ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ขนาดของประชากรอย่างที่
ท�ำกันมาก่อนหน้านั้น เช่นเดียวกับงานของ Castells (1996) ที่ได้จ�ำแนก
ความต่างของ "พืน้ ที"่ (space) ออกเป็นสองประเภท อันจะมีผลต่อการจัดระบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอย่างแรกเรียกว่าพื้นที่ตามที่ตั้ง
(the space of places) ซึ่งบทบาทหน้าที่มาจากลักษณะเฉพาะที่บรรจุอยู่
ในขอบเขตทีต่ งั้ อยู่ ส่วนอีกรูปแบบหนึง่ คือพืน้ ทีต่ ามกระแสความเคลือ่ นไหว
(the space of flows) ซึ่งบทบาทหน้าที่มาจากความเชื่อมโยงที่เกิดขี้น

261
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

ก้าวให้พ้นกับดักของคริสตัลเลอร์... | วิทยา เรืองฤทธิ์ และ ฮอง-ฉาง เซีย
๊ ะ

262
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ระหว่างกัน การด�ำเนินการตามแนวคิดเหล่านีม้ กั ให้ความสนใจไปทีล่ ำ� ดับชัน้
ทีแ่ ฝงเป็นนัยอยูใ่ นตัวเครือข่ายทีใ่ ช้วดั เมืองระดับโลก อย่างเช่นการใช้ขอ้ มูล
การจราจรของสายการบิน (Smith and Timberlake, 2001) ส�ำนักงานใหญ่
และส�ำนักงานสาขาของบริษัทข้ามชาติ (Alderson and Beckfield, 2004)
และบริษทั ร่วมบริการ (Neal, 2008) เป็นต้น งานวิจยั ในกลุม่ นีถ้ อื เป็นจุดเริม่ ต้น
ของก้าวย่างทีส่ ำ� คัญของแนวทางการจัดล�ำดับชัน้ ของเมืองโดยเครือข่ายใน
ศตวรรษที่ 21
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ มีแนวโน้มถึงการใช้ตวั แบบจัดล�ำดับเมืองโดยเครือข่าย
มากขึ้นก็จริง แต่ทว่าวิธีการใช้ "อ่าน" หรือ "ท�ำความเข้าใจ" เพื่ออธิบาย
เครือข่ายนัน้ ยังเป็นวิธกี ารตามความถนัดของนักวิชาการแต่ละคน โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณอืน่ ๆ มาใช้งาน ซึง่ หากเครือข่ายไม่ซบั ซ้อน
มากนักก็สามารถใช้ทำ� งานได้ดี แต่หากท�ำการศึกษากับเครือข่ายทีซ่ บั ซ้อนขึน้
จะสร้างความล�ำบากในการตีความต่อผู้ท�ำการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจาก
นี้ การใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณเหล่านัน้ ไม่อาจหลีกเลีย่ งการป้อนปัจจัยการวิเคราะห์
เข้าสู่ space of places ได้ จึงดูเหมือนว่าในขณะที่เริ่มต้นให้ความสนใจไป
ทีค่ วามสัมพันธ์หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง เมือง แต่สดุ ท้ายก็กลับมาพิจารณาถึง
ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ตัวเมืองแต่ละเมืองเช่นเดิม ด้วยเหตุดงั กล่าว งานวิจยั
ชิ้นนี้จึงเสนอการใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social network
analysis: SNA) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการ "คิด" และ "ใช้" ฐานคติ
แบบเครือข่าย โดยในส่วนต่อไปจะอธิบายโดยสังเขปถึงแนวทางวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมให้ทราบเป็นล�ำดับ
แนวความคิดหลักในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
เครือข่ายหนึง่ ๆ ประกอบไปด้วยโหนด (nodes) และเส้นเชือ่ มโยง (ties)
ระหว่างโหนด ซึ่งโหนดจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ตัวบุคคล ทีม องค์กร
แนวคิด สิทธิบตั ร ฯลฯ เช่นเดียวกันกับเส้นเชือ่ มโยงทีอ่ าจจะเป็นได้ทงั้ ข่าวลือ
ข่าวสาร วัตถุดิบ การสื่อสาร การคมนาคม ฯลฯ เครือข่ายที่มีโหนดประเภท
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เดียวกันเรียกว่า homogeneous หากมีหลายประเภทปะปนกันเรียกว่า
heterogeneous ในกรณีของเส้นเชื่อมโยงระหว่างคู่ของโหนด อาจมีทั้ง
แบบมีทิศทาง (หัวลูกศร) อย่างเช่นการให้ค�ำแนะน�ำแก่ใคร หรือในแบบ
ไม่มีทศิ ทาง เช่น ระยะการให้บริการ และสามารถเป็นแบบทางเลือกสองทาง
(dichotomous) มีหรือไม่มี หรือการให้นำ�้ หนัก เช่น ติดต่อกับใครมากกว่ากัน
โดยปกติเส้นเชื่อมโยงนั้นจะมีน้�ำหนักหรือค่าๆ หนึ่งเสมอ อย่างเช่นค่า
เลขฐานสองในความสัมพันธ์แบบทางเลือกสองทาง ซึ่งจะให้การมีอยู่หรือ
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์มีค่าเป็น 1 และหากไม่มีอยู่หรือไม่เกิดขึ้นก็จะให้
ค่าเป็น 0 ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เส้นเชื่อมโยงในแบบทางเลือกสองทางมาใช้
โดยไม่ให้นำ้� หนักกับเส้นเชือ่ มโยง ทัง้ นีเ้ มือ่ นักวิเคราะห์เครือข่ายท�ำการรวบรวม
ข้อมูลจากความเชื่อมโยงจากกลุ่มของโหนดแล้วจะเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ (relational data) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบตาราง
เมตริกซ์ (matrix table) หรือสร้างเป็นรูปภาพออกมาก็ได้
ในส่วนนี้จะท�ำการแนะน�ำวิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมซึ่งได้น�ำมา
ใช้เป็นแนววิธกี ารวิเคราะห์และจัดระบบชุมชน โดยความหนาแน่นของเครือข่าย
(network density) จะใช้ในการอธิบายถึงระดับของความเชือ่ มโยงทีเ่ กิดขึน้ ใน
เครือข่าย และลักษณะของความเป็นศูนย์กลาง (centrality) ทีจ่ ะท�ำการค้นหาว่า
ใครหรือโหนดใดมี "ความส�ำคัญ" ในเครือข่าย โดยตัวแสดงหรือโหนดที่ว่า
ส�ำคัญนี้จะวางตัวอยู่ในต�ำแหน่งอย่างมีนัยเชิงยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
(Wasserman and Faust, 1994) ซึ่งการวัดค่าความเป็นศูนย์กลางมีสาม
ประเภท ได้แก่ degree, closeness และ betweenness
ความหนาแน่น หรือ density ของเครือข่ายเป็นการวัดเครือข่ายในภาพรวม
ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนของเส้นเชือ่ มโยงทีเ่ กิดขึน้ จริงในเครือข่ายหนึง่ ๆ หารด้วย
จ�ำนวนเส้นเชือ่ มโยงทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1 หากมีคา่
เข้าใกล้ 1 เท่าไหร่แสดงว่าเครือข่ายนั้นมีความหนาแน่นมากขึ้นเท่านั้น ใน
ทางตรงกันข้าม หากมีค่าเข้าใกล้ 0 ย่อมสื่อถึงความเบาบางของเครือข่าย
ความหนาแน่นจะแปรผกผันไปตามขนาดของเครือข่าย โดยขนาดของเครือข่าย
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ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลต่อค่าความหนาแน่นทีล่ ดลง (Wasserman and Faust, 1994)
การติดต่อสือ่ สารในเครือข่ายทีม่ คี วามหนาแน่นมากจะได้ผลดีกว่าเครือข่าย
ที่รวมตัวแบบหลวมๆ เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารสามารถไหลผ่านอย่าง
รวดเร็วในเครือข่ายที่มีความหนาแน่น นอกจากนี้ความหนาแน่นยังใช้เป็น
ตัวชี้วัดของ "ความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ไม่รวมศูนย์กลาง" อีกด้วย
(Hagen, Killinger and Streeter, 1997) โดย density หรือ D ของกราฟ G
แบบไม่กำ� หนดทิศทาง ซึง่ มีจำ� นวนโหนดเท่ากับ N จ�ำนวน และ a คือจ�ำนวน
เส้นเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ a = ΣiΣja ij อาจเขียนเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์ได้ดังนี้
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D

a
N (N

1)

Degree centrality อยูบ่ นฐานคิดทีว่ า่ โหนดซึง่ จัดว่าเป็นศูนย์กลางในเครือ
ข่ายนัน้ คือเหล่าโหนดทีม่ คี วามเชือ่ มโยงเป็นส่วนใหญ่กบั โหนดอืน่ ๆ ก�ำหนดได้
จากการนับรวมจ�ำนวนทิศทางของเส้นเชือ่ มโยงทีเ่ ข้ามาสูโ่ หนดนัน้ ๆ จากโหนด
อืน่ ทัง้ หมดในเครือข่าย โหนดทีม่ คี า่ ความเป็นศูนย์กลางสูงย่อมถือว่าเป็นโหนด
ทีม่ รี ะดับของกิจกรรมในเครือข่ายมากตามไปด้วย (Wasserman and Faust,
1994) โหนดซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับโหนดอืน่ ๆ ในเครือข่ายเป็นจ�ำนวนมากอาจ
อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ อือ้ อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่โหนดต่างๆ ได้ ขณะเดียวกันอาจ
จะมีการพึ่งพาต่อโหนดอื่นๆ ค่อนข้างน้อยเพราะสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ในเครือข่ายได้ดีกว่า (Hanneman and Riddle, 2005) โดยสมการทาง
คณิตศาสตร์ของ degree centrality หรือ d( i ) ของโหนด i คือ
d( i )

∑m
j

ij

ที่ซึ่ง mij = 1 ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างโหนด i และ j หรือ mij = 0
ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
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Closeness centrality เป็นการวัดถึงความไวของโหนดหนึ่งๆ ที่จะ

สามารถท�ำการเชื่อมต่อไปยังโหนดอื่นๆ ในเครือข่ายได้อย่างไรบ้าง ซึ่งไม่
เหมือนกับการวัดระดับความเป็นศูนย์กลางหรือ degree centrality เพราะ
พิจารณาเส้นเชือ่ มโยงของโหนดทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงและทางอ้อมผ่านโหนดอืน่ ๆ
ในเครือข่าย โหนดใดมีคา่ คะแนนของ closeness สูงย่อมหมายถึงความสามารถ
ในการติดต่อกับโหนดอื่นนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ closeness
ที่มีค่าคะแนนสูงยังสื่อถึงความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข่าวสารข้อมูล
หรือข้อความเห็นได้ทั่วถึงตลอดทั้งเครือข่าย และมีความจ�ำเป็นน้อยที่ต้อง
พึ่งพาโหนดอื่นๆ ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลอีกด้วย โดยสมการทาง
คณิตศาสตร์ของ closeness centrality หรือ c( i ) ของ โหนด i อาจเขียน
ได้ดังนี้
c( i )

∑d
j
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ij

ที่ซึ่ง dij คือจ�ำนวนการเชื่อมต่อในเส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด i ไปสู่
โหนด j
Betweenness centrality อยู่บนสมมติฐานที่ว่าโหนดใดก็ตามซึ่งอยู่
ระหว่างกลางการเชือ่ มโยงของโหนดอืน่ ๆ ก็เป็นเสมือนโหนดศูนย์กลางของ
เครือข่าย เพราะโหนดในต�ำแหน่งนี้สามารถควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ของ
โหนดต่างๆ ทีม่ าเชือ่ มโยงผ่านตัวเองได้ โดยสามารถสวมบทบาทผูค้ วบคุม
ประตูแห่งความสัมพันธ์ หรือท�ำการกีดขวางการติดต่อจากสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนา (Wasserman and Faust, 1994) ซึ่งวัดจากความเชื่อมโยงทาง
อ้อมระหว่างโหนดต่างๆ ในเครือข่าย การที่มีค่า betweenness centrality
สูงอาจแสดงให้เห็นถึง "เนื้อแท้ของเครือข่าย" (under the surface of a
network) โดยโหนดเหล่านี้ท�ำหน้าที่คล้ายกับตัวกลางในการจัดสรรอ�ำนาจ
ตัวแทนหรือนายหน้า (Broker) เพราะอยู่บนวิถีซึ่งให้โอกาสแก่โหนดอื่นๆ
แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงก็ตาม (Durland and Fredericks, 2005)
โดยอาจแสดงสมการทางคณิตศาสตร์ betweenness centrality หรือ b ( i )
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ของ โหนด i ได้ดังนี้
b( i )

gijk

∑g
j,k
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ijk

ทีซ่ งึ่ gijk คือจ�ำนวนเส้นทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ จากโหนด j ไปยังโหนด k(j,k = i)
และ gijk คอื จ�ำนวนเส้นทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ จากโหนด j ไปยังโหนด k ทีต่ อ้ งผ่าน i
ทัง้ นีเ้ มือ่ ได้รวบรวมข้อมูลในเครือข่ายแล้ว การวิเคราะห์สามารถด�ำเนิน
การได้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการวิเคราะห์เครือข่ายซึง่ มีการพัฒนา
ขึน้ อย่างมากมายในปัจจุบนั ทัง้ แบบทีม่ แี ละไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการใช้งาน โดย
ในทีน่ จี้ ะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั เป็นทีย่ อมรับและรูจ้ กั กันทัว่ ไปในชือ่ ของ
Ucinet VI (Borgatti et al., 1999) โปรแกรมดังกล่าวมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่
เรียกว่า NetDraw ที่สามารถแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของเครือข่ายซึ่ง
อยู่ในความสนใจของเราออกมาได้
พื้นที่ศึกษาและแหล่งที่มาของข้อมูล
นับตั้งแต่ปี 1981 ที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมเมืองหลักหรือเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเลือกจังหวัดทีเ่ ป็นเมืองหลักของแต่ละภาค เช่น
จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ และ
สุราษฎร์ธานี นโยบายเน้นทีก่ ารสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การจัดการศึกษา การจัดการธุรกิจบริการ และการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อ
รองรั บ แรงงานในแต่ ล ะภาค แทนที่ แ รงงานเหล่ า นั้ น จะมุ ่ ง หน้ า เข้ า สู ่
กรุงเทพมหานครซึ่งจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาพ
รวมได้กอ่ ให้เกิดความเจริญในตัวเมืองทีต่ งั้ ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก
เมืองภูมิภาคโคราชที่น�ำมาใช้เป็นพื้นที่ศึกษานี้ นับรวมตั้งแต่เทศบาล
นครนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของเมืองในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา ครอบคลุมพืน้ ที่ 852.10 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะของพื้นที่ไล่เรียงความสูงมา
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จากส่วนตะวันตกเฉียงใต้ลาดเทมายังตอนเหนือของพื้นที่ ระดับความสูง
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 175-185 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง โดยมีล�ำตะ
คองเป็ น แม่ น�้ ำ สายหลั ก ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งภาคส่ ว นกิ จ กรรมต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะ
เป็นการอยู่อาศัย การพาณิชย์ เกษตรและอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ใน
ทีด่ นิ ส่วนใหญ่เป็นแบบผสม (mixed land use) ปะปนกันทัง้ ทีพ่ กั อาศัย ธุรกิจ
การค้า ภายในหน่วยชุมชน ภายในบล็อกถนนและภายในอาคาร พื้นที่ซึ่งมี
การกระจุกรวมตัวค่อนข้างหนาแน่นจะอยูบ่ ริเวณเมืองเก่าโดยรอบอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ส�ำหรับอาคารพาณิชย์และบ้านจัดสรรสมัยใหม่จะขยายตัวออก
ไปตา มถนนด้านตะวันตกและทางทิศเหนือของเมือง มีบางส่วนกระจายตัว
ไปทางทิศตะวันออกตามแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ส่วนทางทิศใต้
ถูกจ�ำกัดการขยายตัวโดยเขตพื้นที่ทางการทหาร
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ภาพ 3 ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา
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จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปี 2010 พืน้ ทีท่ เี่ รียกว่าเมืองภูมภิ าคโคราช
นี้มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 444,806 คน ซึ่งร้อยละ 36 กระจายตัวอยู่ในเขต
เทศบาลนคร แต่หากนับรวมประชากรแฝงด้วยจะมีจำ� นวนประชากรรวมขึน้
ไปถึง 511,306 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิบปีที่แล้วในปี 2000 ร้อยละ 24.44
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับลักษณะของเมืองศูนย์กลางอื่นๆ ของไทยที่การ
เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรเกิดขึ้นจากพื้นที่ชานเมืองหรือองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลโดยรอบเมืองหลัก มากกว่าตัวศูนย์กลางเมืองที่มีอัตราการเพิ่ม
ของประชากรลดลง เนือ่ งจากทีด่ นิ ราคาสูงตามพืน้ ทีท่ มี่ จี ำ� กัดซึง่ ต่างต้องการ
ใช้สำ� หรับกิจกรรมทางการค้าและบริการ ความกดดันของพืน้ ทีใ่ จกลางเมือง
ดังกล่าวส่งผลให้มีการขยายตัวออกไปสู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะ
การกระจายตัวแหล่งพักอาศัยประเภทบ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม
หากใช้ แ บบจ� ำ ลองแหล่ ง กลางมาอธิ บ ายระบบชุ ม ชนในพื้ น ที่
ศึ ก ษาแล้ ว เมื อ งนครราชสีมาจะเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่มาก โดยเมื่อใช้
ขนาดของประชากรของแต่ละหน่วยการปกครองมาเรียงล�ำดับจะช่วยให้เห็น
ภาพลั ก ษณะที่ ตั ว เมื อ งนครราชสี ม าเป็ น ศู น ย์ ร วมทั้ ง ในทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและการบริการ ทิง้ ระยะห่างจากเมืองอืน่ โดยรอบตัวเองสูงเป็น
อย่างยิง่ ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในพืน้ ทีศ่ กึ ษาจึงมีลกั ษณะของการ "พึง่ พิง"
กับตัวศูนย์กลางหลักทีจ่ ะส่งผ่านความเจริญและการค้าสูต่ วั เมืองย่อย ขณะที่
เมืองศูนย์กลางย่อยจะคอยเอื้อวัตถุดิบและแรงงานสู่เมืองศูนย์กลางหลัก
การเปลีย่ นแปลงกรอบแนวคิดจากการใช้ "ขนาด" มาเป็น "เครือข่าย" จึงน่าจะ
ให้ผลในการอธิบายระบบชุมชนได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพราะไม่ใช่
เพียงแต่ตัวเมืองหลักเท่านั้นที่เติบโตขึ้น เมืองเล็กเมืองน้อยที่อยู่โดยรอบ
ต่างก็มกี ารขยายตัวเช่นกัน เนือ่ งจากมีการลงทุนสร้างแหล่งงานหรือการตัง้
ถิน่ ฐานใหม่เกิดขึน้ ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองจึงเป็นลักษณะของการ "พึง่ พา"
อาศัยกัน ดังนัน้ นอกจากขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาดังกล่าวมาแล้ว ตัว "โหนด" หรือ
จ�ำนวนประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในทีน่ กี้ ค็ อื ตัวแทนของเขตปกครองของเทศบาล
และอบต.ในเขตพื้นที่จ�ำนวน 31 แห่ง หรือเท่ากับ 31 โหนดนั่นเอง
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ภาพ 4 ต�ำแหน่งที่ตั้งของโหนดที่ใช้ในการศึกษา
ส�ำหรับข้อมูลน�ำเข้าเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายในครั้งนี้ ใช้ข้อมูล
กระแสการไหลของการเดินทางไปท�ำงานแบบไปเช้า-กลับเย็น (commuting flows)
ของประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ซึง่ เป็นข้อมูลทุตยิ ภูมจิ าก
"รายงานข้อมูลวิศวกรรมการผังเมือง: การส�ำรวจการเดินทางของครัวเรือน
ในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ปี 2006" ของส�ำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึง่ รายงานดังกล่าว
ได้ใช้กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูเ้ ดินทางทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงานอายุ 13 – 60 ปี และเป็นการ
เดินทางภายในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาและพืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง จ�ำนวน
4,850 คน ทัง้ นีจ้ ำ� เป็นต้องน�ำข้อมูลกระแสการไหลของการเดินทางมาท�ำการ
ปรับเขตพื้นที่ย่อยภายในบางส่วนให้สอดคล้องกับขอบเขตและโหนดตาม
พื้นที่ในการศึกษาของเรา
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การวิเคราะห์ระบบชุมชนเมืองด้วย SNA
จากข้อมูล Commuting flows ดังกล่าวเมื่อน�ำเข้าสู่ตารางวิเคราะห์
Adjacency matrix และชุดข้อมูลน�ำมาเปลีย่ นเป็นค่าคะแนนระหว่าง 1 และ 0
ซึง่ 1 หมายถึงมีเครือข่ายเชือ่ มโยง ขณะที่ 0 หมายถึงไม่มเี ครือข่ายเชือ่ มโยง
ซึง่ กันและกัน (dichotomized) ก่อนจะน�ำไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Ucinet VI
และ NetDraw ซึง่ เป็นชุดค�ำสัง่ ในการแสดงภาพสังคมมิติ (sociogram) ตามล�ำดับ
ในภาพรวมของเครือข่ายการเดินทางไปท�ำงานในเมืองภูมภิ าคโคราช
มีการจัดเรียงตัวในลักษณะเข้าสู่ศูนย์กลางค่อนข้างสูง โดยมีค่า Network
centralization ร้อยละ 78.28 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสัญจรไปท�ำงานเป็น
เครือข่ายเชิงพื้นที่ที่มีจุดเริ่มต้นและปลายทางชัดเจนจากที่อยู่อาศัยของตน
เดินทางออกไปสู่แหล่งการจ้างงานซึ่งมักกระจายตัวอยู่ในตัวเมืองหลักและ
เมืองต่างๆ ที่มีการพัฒนาลงทุนใหม่ภายในพื้นที่เมืองภูมิภาค ขณะที่
ความหนาแน่นของเครือข่าย หรือ Network density ยังถือว่าค่อนข้าง
เบาบางเพียง 0.1430 นั่นอาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายมีลักษณะของการเข้าสู่
ศูนย์กลาง การก่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างโหนดจึงไม่ได้เกิดขึน้ (ตามความเป็นไปได้)
กับทุกๆ โหนดในเครือข่าย แต่เป็นการเลือกที่จะมีสร้างความสัมพันธ์กับ
บางโหนด (ที่มีแหล่งการจ้างงาน) เท่านั้น
Degree Centrality
ค่าระดับความเป็นศูนย์กลาง หรือ Degree Centrality ดังปรากฏตาม
ภาพ 5 และตาราง 1 อาจน� ำ มาจั ด ล� ำ ดั บ ชั้ น ของชุ ม ชนได้ 4 ชั้ น เป็ น
รู ป ทรงปิรามิดในสัดส่วน 1 : 6 : 9 : 15 โดยโหนดที่มีความเชื่อมโยง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ กั บ โหนดอื่ น ๆ ที่ สุ ด คื อ โหนดโคราช หรื อ ตั ว เมื อ ง
เทศบาลนครนครราชสีมา ซึง่ มีระดับสูงสุดในเครือข่าย คือ 90.00 ขณะทีร่ ะดับ
ค่าเฉลีย่ ทั้งเครือข่ายเท่ากับ 16.774 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
16.075 ระดับความเป็นศูนย์กลางของโหนดโคราชจึงทิ้งห่างค่าระดับของ
โหนดอื่นๆ ในภูมิภาคเป็นอย่างมาก หากจัดเป็นล�ำดับชั้นของเมืองก็ถือว่า
เมืองโคราชอยู่ล�ำดับชั้นที่หนึ่งของระบบชุมชน
ตัวโหนดที่อาจจัดได้ว่าเป็นล�ำดับชั้นที่สองของระบบชุมชนซึ่งมีค่า
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ระดับความเป็นศูนย์กลางสูงกว่าค่าเฉลี่ยขึ้นไปมีจ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัวศาลา องค์การบริหารส่วนต�ำบลสุรนารี
เทศบาลต�ำบลกุดจิก เทศบาลต�ำบลโคกกรวด เทศบาลต�ำบลจอหอ และ
เทศบาลต�ำบลขามทะเสสอ จุดทีน่ า่ สนใจก็คอื ว่าในจ�ำนวน 6 แห่งดังกล่าวมี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนสองแห่งอยู่ในล�ำดับด้วย ซึ่งหากใช้ขนาด
ประชากรตามแบบวิธเี ดิม องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่านีจ้ ะไม่ปรากฏขึน้ มา
ในล�ำดับชัน้ ต้นๆ แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นเทศบาลอืน่ ๆ มากกว่า และโดยข้อเท็จ
จริงพบว่า พืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่านีม้ แี หล่งการจ้างงานขนาดใหญ่
เช่น นิคมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ตามล�ำดับ
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ภาพ 5 แสดงภาพความสัมพันธ์ พร้อมล�ำดับโหนดตามค่าของ
Degree centrality
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Node

Name

Abbre.

Degree

Closeness Betweenness

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ban Kho (TAO)		
Ban Mai (TAO)		
Ban Pho (TAO)		
Hua Thale (MUN)		
Jor Hor (MUN)		
Jor Hor (TAO)		
Khok Sung (TAO)		
Khut Jik (MไUN)		
Khut Jik (TAO)		
Khok Khrud (MUN)		
Khok Khrud (TAO)		
Korat (MUN)		
Kham Thalesor (MUN)
Kham Thalesor (TAO)
Ma Leang (TAO)		
Muan Wai (TAO)		
Nongbua Sala (TAO)
Nong Chabok (TAO)
Nong Khai Nam (TAO)
Nong Katum (TAO)		
Nong Phailom (MUN)
Nong Rawiang (TAO)
Phut Za (TAO)		
Pho Klang (TAO)		
Pho Klang (MUN)		
Pa Nao (TAO)		
Pong Dang (TAO)		

BNK
BNM
BNP
HTL
JHC
JHT
KHS
KJC
KJT
KKC
KKT
KRT
KSC
KST
MAL
MUW
NBS
NCB
NKN
NKT
NPL
NRW
PHZ
PKT
PKC
PNO
POD

10.000
10.000
6.667
13.333
26.667
6.667
10.000
30.000
13.333
30.000
13.333
90.000
20.000
13.333
6.667
13.333
40.000
10.000
10.000
3.333
13.333
6.667
10.000
10.000
16.667
6.667
13.333

50.847
51.724
40.541
51.724
55.556
50.000
50.847
44.118
52.632
57.692
52.632
90.909
41.667
52.632
50.000
52.632
60.000
50.847
50.847
48.387
50.847
50.000
51.724
51.724
52.632
50.000
52.632

0.000
0.430
17.994
0.103
3.945
0.000
0.046
2.720
0.557
0.365
0.557
66.782
1.015
1.170
0.000
0.368
8.603
0.000
0.046
0.000
0.057
0.000
0.760
0.000
0.161
0.000
1.507
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ตาราง 1 แสดงค่าความเป็นศูนย์กลาง degree, closeness และ
betweennes(ต่อ)
Node

Name

Abbre.

Degree

Closeness Betweenness

28
29
30
31

Pru Yai (MUN)		
Si Mum (TAO)		
Suranaree (TAO)		
Tarad (TAO)		

PUY
SIM
SRN
TRD

13.333
6.667
36.667
10.000

52.632
50.847
61.224
50.847

1.507
0.740
5.237
0.046

		
Mean			
16.774 52.624 3.218
		
Std Dev			
16.075 8.107
11.755
Network Centralization = 78.28% Network Density = 0.1430

กลุ่มเมืองที่จัดอยู่ในล�ำดับชั้นที่สามมีจ�ำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในรูปแบบเทศบาลต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวโหนดที่เป็นเทศบาลต�ำบลในชั้นนี้จะเป็น
เทศบาลทีอ่ ยูร่ อบๆ เทศบาลนครนครราชสีมา ความทีเ่ ป็นเมืองเล็กใกล้เมือง
ใหญ่มากๆ อย่างเมืองโคราชท�ำให้เมืองเหล่านี้อาจต้องกลืนกลายเป็นเมือง
ที่อยู่ภายในพื้นที่อิทธิพลและไม่สามารถช่วงชิงความเป็นศูนย์กลางได้
อย่างไรก็ตามเมืองเหล่านี้อาจไปท�ำหน้าที่อื่นที่มีความส�ำคัญไม่แพ้ระดับ
ความเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง ต้ อ งไปพิ จ ารณาที่ ค ่ า ของ closeness และ
betweenness ต่อไปข้างหน้า เช่นเดียวกับกลุม่ เมืองทีจ่ ดั อยูใ่ นล�ำดับชัน้ ทีส่ ี่
ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลทั้งหมดจ�ำนวน 15 แห่ง
Closeness Centrality
แม้ อ าจไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว โหนดศู น ย์ ก ลางแต่ ยั ง มี บ ทบาทความมี
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร หรือการส่งผ่านทรัพยากรเพราะเป็นโหนดที่
วางตัวบนระยะทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับโหนดอืน่ ๆ จึงเรียกว่า "ใกล้" พร้อม
เข้าถึงตัวโหนดต่างๆ ภายในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากค่าความเป็น
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ศูนย์กลาง "ความใกล้" หรือ Closness centrality จากตารางที่ 1 พบว่า
นอกเหนือจากเมืองทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับชัน้ ทีห่ นึง่ และสองทีม่ คี า่ ความเป็นศูนย์กลาง
"ความใกล้" เหนือค่าเฉลี่ยคือ 52.624 อยู่จ�ำนวน 5 แห่งแล้ว ความน่าสนใจ
อยู่ที่เมืองล�ำดับสามซึ่งมีถึง 7 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกุดจิก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกกรวด องค์การบริหารส่วนต�ำบลขามทะเลสอ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหมืน่ ไวย เทศบาลต�ำบลโพธิก์ ลาง องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลโป่งแดง และเทศบาลต�ำบลปรุใหญ่ ตามล�ำดับ นอกเหนือจากนี้
ด้วยความที่พื้นที่ดังกล่าวสะดวกในการเข้าถึงไปยังโหนดต่างๆ จึงมีแนว
โน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเมื อ งหลั ก โดย
การพัฒนาจัดสรรที่ดินเพื่อใช้เป็นแหล่งที่พักอาศัยใหม่ เป็นต้น
Betweenness Centrality
ค่าความเป็นศูนย์กลางของ "ตัวกลาง" หรือ Betweenness centrality
ในช่องสุดท้ายของตารางการวิเคราะห์ จะเห็นว่ามีโหนดที่มีค่ามากกว่าค่า
เฉลี่ ย 3.218 มี อ ยู ่ จ� ำ นวน 5 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลนครนครราชสี ม า
องค์ ก ารบริหารส่วนต�ำบลบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าศาลา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลสุ ร นารี และเทศบาลต� ำ บลจอหอ การมี ค ่ า
ความเป็นศูนย์กลางของ "ตัวกลาง" มากย่อมหมายความว่า โหนดเหล่านี้มี
บทบาทควบคุมการสื่อสารหรือทรัพยากรที่ไหลผ่านตัวมัน เนื่องจากเป็น
เสมือนตัวเชือ่ มต่อของโหนดต่างๆ ในระบบ หากขาดโหนดเหล่านีไ้ ปจะท�ำให้
ระบบเปลีย่ นแปลงแยกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ไม่ตดิ ต่อเชือ่ มโยงกัน เป็นทีน่ า่
สังเกตว่าโหนดส่วนใหญ่จะมีค่าระดับความเป็นศูนย์กลางที่สูงอยู่แล้วและ
มักอยู่ในล�ำดับชั้นที่หนึ่งและสอง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านโพธิ์
ซึ่งอยู่ในกลุ่มเมืองล�ำดับ 4 แต่มีค่าความเป็นตัวกลางสูงรองจากเทศบาล
นครนครราชสีมาเท่านั้น
การประยุกต์ใช้แนววิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมดังที่น�ำเสนอมานี้
เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมืองไม่ได้จัด
ล�ำดับชั้นตามขนาดอย่างที่แบบจ�ำลองแหล่งกลางได้ใช้อธิบาย แต่เมืองมี

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การจัดระบบความสัมพันธ์ตามลักษณะของเครือข่าย ทั้งนี้สัมพันธภาพที่มี
ต่อกันไม่ได้เป็นโครงสร้างตามล�ำดับชั้นตามขนาดที่ต้อง "พึ่งพิง" กันไป
ตามล�ำดับ แต่จะเป็นไปในลักษณะของการ "พึ่งพา" ซึ่งกันและกัน ระบบมี
ความซับซ้อนขึ้นคล้ายคลึงกับการทักถอข่ายใยของแมงมุม
บทสรุป
เป็นที่ทราบกันดีว่าสสารสามารถเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปสู่อีก
สถานะหนึ่งได้ เช่น จากของแข็งเป็นของเหลว หรือจากน�้ำแข็งละลายเป็น
น�้ำ โดยที่ตัวสสารแท้จริงแล้วก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่กลายสภาพ
ทางกายภาพตามบริบทแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป และตามธรรมชาติของการกลาย
สภาพดังกล่าวนัน้ อนุภาคของสสารจะมีการเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ไม่ได้
หยุดนิ่ง ดุลยภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ดุลยภาพเชิงสถิตย์ แต่เป็นดุลยภาพเชิง
พลวัต ซึ่งโลกของเราก็เช่นเดียวกัน
พลั ง อั น ถั่ ง โถมของกระแสโลกาภิ วั ต น์ ไ ด้ ขั บ เคลื่ อ นให้ โ ลกได้
เปลีย่ นแปลงไปจากสถานะเดิมของ "โลกทีค่ งรูป" กลายเป็น "โลกทีเ่ ลือ่ นไหล"
(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2010) มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน
มีปฏิสัมพันธ์ที่เข้มขึ้น เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทที่มากขึ้น ตลอดจนการมี
กิจกรรมและธุรกรรมบนโลกเสมือนจริงที่เพิ่มขึ้น ได้ลดบทบาทของ space
of place ลง พร้อมส่งให้ space of flow มีบทบาทเด่นชัดขึ้น
โลกใบใหม่เป็นโลกทีม่ โี ครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
เป็นเครือข่ายทีไ่ ม่เสถียร มีขอบเขตทีไ่ ม่ชดั เจน และมีโครงสร้างทีไ่ ม่แน่นอน
เกิดการแปรเปลีย่ นได้ตลอดเวลา เป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยโอกาสและความเสีย่ ง
ความเข้าใจธรรมชาติของโลกใบใหม่จงึ เป็นกระบวนทัศน์สำ� คัญของนักวางแผน
ในการรับมือ และจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงนี้
จึงเป็นทีม่ าของการวิพากษ์และตัง้ ข้อสังเกตว่าการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง
และภูมิภาคจากการจัดล�ำดับชั้นของเมืองตามขนาด (size-based hierarchy)
โดยอิทธิพลทางวิชาการที่ฝังรากมายาวนาน กว่า 70 ปี ของส�ำนักทฤษฎี
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แหล่งกลาง (central place theory) นั้น อาจใช้เป็นกรอบแนวทางอธิบายได้
ดีในยุคสมัย "โลกที่คงรูป" แต่ทว่าเมื่อสถานะของโลกได้เปลีย่ นแปลงไปสู่
"โลกที่เลื่อนไหล" ดังกล่าวข้างต้น ก็ต้องมองหากรอบและเครื่องมือใหม่
ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ได้เสนอให้ใช้ล�ำดับชั้นของเมืองแบบเครือข่าย
(network-based hierarchy) ซึ่งน่าจะเป็นตัวแบบที่รองรับกับบริบทและ
กระแสโลกได้มากกว่า
นักวิชาการจ�ำนวนมากเริม่ ใช้แบบจ�ำลองเครือข่ายมาอธิบายแทนแบบ
จ� ำ ลองแหล่ ง กลางโดยเฉพาะเมื่ อ ต้ อ งการอธิ บ ายถึ ง สั ม พั น ธภาพทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเมืองที่มีขนาดหรือล�ำดับเดียวกัน หรือช่วยตอบ
ค�ำถามว่าท�ำไมบางบทบาทหน้าทีใ่ นล�ำดับสูงจึงมาเกิดอยูใ่ นเมืองขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีแนวโน้มการใช้ตวั แบบจัดล�ำดับเมือง
โดยเครือข่ายทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ แต่ทว่าวิธกี ารใช้ "อ่าน" หรือ "ท�ำความเข้าใจ"
เพือ่ อธิบายเครือข่ายนัน้ ยังเป็นวิธกี ารตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณอื่นๆ มาใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญ
กับสิง่ ทีเ่ รียกว่า "กับดักของคริสตัลเลอร์" นัน้ ก็คอื แม้สนใจไปทีค่ วามสัมพันธ์
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น "ระหว่าง" เมือง แต่ก็ไม่อาจใช้เครื่องมือที่พิจารณาในเรื่อง
ความสัมพันธ์โดยเฉพาะได้ จึงต้องกลับมาพิจารณาถึงปัจจัยที่เกิดขึ้น
"ภายใน" ตัวเมืองแต่ละเมืองเช่นเดิม ซึง่ ถือว่าไม่อาจก้าวพ้นการใช้ "ขนาด"
หรือ size-based analysis ดังที่ตั้งค�ำถามมาแต่ต้นได้
บทความนีจ้ งึ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครือ่ งมือการวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคม (social network analysis: SNA) เพือ่ พัฒนาวิธกี าร "คิด" และ "ใช้"
ฐานคติแบบเครือข่าย อธิบายระบบชุมชนภายในเมืองภูมภิ าคโคราชโดยใช้
ข้ อ มู ล กระแสการไหลของการเดิ น ทางไปท�ำ งานแบบไปเช้ า -กลั บ เย็ น
(commuting flows) ของประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมดังกล่าว สามารถให้ภาพรวมของ
เครือข่ายในเรื่องภาวะเข้าสู่ศูนย์กลาง (network centralization) และ
ความหนาแน่น (network density) พร้อมทัง้ ค้นหาถึงโหนดทีม่ ี "ความส�ำคัญ"
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ในเครือข่าย โดยโหนดที่ว่าส�ำคัญนี้จะวางตัวอยู่ในต�ำแหน่งอย่างมีนัยเชิง
ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย อีกทั้งยังสามารถวัดค่าความเป็นศูนย์กลางได้ทั้ง
สามประเภทคือ degree, closeness และ betweenness
นอกจากได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง "พลั ง " ในการอธิ บ ายของเครื่ อ งมื อ
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อท�ำความเข้าใจต่อระบบชุมชนแล้ว
ผลการวิเคราะห์ยังสะท้อนเป็นนัยต่อทิศทางการวางแผนภูมิภาคและเมือง
ที่สมควรจะต้องพิจารณากรอบการมองระบบชุมชนเมืองเสียใหม่ เพื่อจะได้
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ วางผังการใช้ทดี่ นิ ให้สอดคล้องต่อวิถเี มืองได้อย่างแท้จริง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของกรมกองส่วนราชการที่
เกีย่ วข้องในบ้านเรา หากจะยึดใช้ตวั แบบเดียวกันในการจัดวางผังเมืองรวม
แบบตายตัว ในลักษณะการวางผังแบบศูนย์กลางเดียว ใจกลางเมืองเป็นสีแดง
ถัดออกมาเป็นสีส้ม สีเหลือง สีเขียว ตามล�ำดับ ซึ่งรูปแบบผังการใช้ที่ดิน
ปัจจุบนั คงไม่อาจจัดการกับปัญหาของบริบทสมัยใหม่ทมี่ คี วามเป็นพลวัตสูง
ได้จริง
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดอย่างหนึง่ ในการใช้แนววิธกี ารวิเคราะห์
เครือข่ายทีส่ ำ� คัญก็คอื ข้อมูลกระแสการไหล (flow data) เนือ่ งจากหน่วยงาน
ทางสถิติของประเทศยังไม่มีแบบแผนการรวบรวมอย่างชัดเจน มีเพียง
การทดลองเก็บข้อมูลการไหลของสินค้า (commodity flows) ซึง่ ยังเป็นภาพรวม
กว้างๆ ระหว่างกลุ่มจังหวัดและขาดการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง จึงน�ำไปใช้
ประโยชน์ทางการวิจยั ค่อนข้างล�ำบาก ยิง่ ไปกว่านัน้ แม้แต่การด�ำเนินการวาง
และจัดท�ำผังเมืองรวมของส่วนราชการปัจจุบนั ก็ไม่ให้ความส�ำคัญต่อการเก็บ
ข้อมูลการสัญจรจากจุดเริม่ ต้น-ปลายทาง (O & D survey) มาเป็นเวลานานแล้ว
หากไม่มีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและที่ผ่านมาไม่ได้
น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในการวางผังเมืองเท่าใดนัก
สุดท้ายคือการเสนอแนะว่า ศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวางแผนภาคและ
เมืองในประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญในการน�ำแนววิธีวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการวิเคราะห์ระบบ
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ชุมชนตามตัวอย่างแล้ว การวิเคราะห์เครือข่ายยังมีประโยชน์มากมายตาม
แต่ความเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งในมิติเชิงพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล ทว่าในโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อผลิต
บั ณ ฑิ ต ทางด้ า นการวางแผนภาคและเมื อ งหรื อ การวางแผนเมื อ งและ
สิ่ ง แวดล้อมก็ดี ยังไม่ได้เปิดวิชาการเรียนการสอนว่าด้วยแนวคิดและแบบ
วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมากนัก
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