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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาของการศึกษา

เมื่อศึกษาดานการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในงานวิจัยตางๆ พบวา การสัญจรและ
การใชประโยชนที่ดินเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกัน โดยพบวาการเปลี่ยนแปลงการสัญจรสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินก็สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการสัญจรเชนกัน ตัวอยางเชน1 การใชประโยชนที่ดินประเภท ยานพักอาศัย หรือ
ยานพาณิชยกรรม เปนการกําหนดตําแหนงของกิจกรรม ทีอ่ ยูอาศัย หรือสถานที่ซื้อขายสินคา
การกระจายของการใชประโยชนที่ดินตองการเชื่อมโยง หรือการเดินทางระหวางกัน โดยมีเสนทาง
สัญจรทําใหเกิดการเชื่อมโยงทางพื้นที่ และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินกลับไป
อีกครั้งหนึ่ง เปนลักษณะของวงจรที่ดําเนินตอเนื่องไป วงจรความสัมพันธระหวางการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดินนี้เรียกวา “วงจรยอนกลับระหวางการใชที่ดินกับการสัญจร2”
สําหรับการศึกษาความสัมพันธฯ นี้สามารถศึกษาไดหลายแนวทาง แตสําหรับการศึกษานี้
เลือกศึกษาความเกี่ยวของ หรือผลกระทบที่มีตอกันและกันในดานกายภาพ หรือสภาพแวดลอม ซึ่ง
เกิดจากการกิจกรรมทีม่ ีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
ดังนั้น การศึกษานี้จึงไดเลือกพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
เปนกรณีศึกษา เพราะการสัญจรมายังพื้นที่นี้เพื่อการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และมีการใชประโยชน
ที่ดิน 2 ลักษณะ คือเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (dynamic function) เชน
พื้นที่เพื่อการอยูอาศัย พื้นที่ยานพาณิชยกรรม และเปนพื้นที่ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน (static function) เชน แมน้ํา คลอง โบราณสถาน พื้นที่โบราณสถานนี้เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรและเปนพื้นที่อนุรักษที่ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก3 รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังมีการสัญจรภายในเมืองทั้งทางน้ําและทางบก นับไดวาเปนพื้นที่ที่มี
เอกลักษณทั้งการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมสําหรับการศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อนําความรูความเขาใจในความสัมพันธ ฯ นี้ ไปสู
การวางแผนการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินไดเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเปนประโยชนตอความรูความเขาใจเกีย่ วกับการวางผังเมืองตอไป

1.2

คําถามของงานวิจัย

การใชประโยชนที่ดินกับการสัญจรในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมือง
อโยธยามีความสัมพันธกันอยางไร

1

พนิต ภูจินดา, การวางแผนระบบการจราจรเมือง (เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), หนา 24-25.
2
เรื่องเดียวกัน, หนา 25-26.
3
พื้นที่โบราณสถานในที่นี้คือ อุทยานประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยา ไดรับการคุมครองเปนแหลงมรดกโลกในป 2534

2

1.3

วัตถุประสงคของงานการศึกษา

1.3.1 เพื่อศึกษาการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในดานกายภาพที่มีอยูในปจจุบัน
(ป 2549-2551) ของเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองอโยธยา
1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในดานกายภาพ
ที่มีอยูในปจจุบัน (ป 2549-2551) ของเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมือง
อโยธยา
1.3.3 เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน เปนแนวทาง
วางแผนพัฒนาพื้นที่ และการศึกษาตอไป

1.4

ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตเนือ้ หา

การศึกษาความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่เปนการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน (พ.ศ. 2549-2551) ของพื้นที่
ศึกษา ซึ่งมีคํานิยามที่เกี่ยวของดังนี้
การสัญจร4, 5 (mobility) หมายถึงการเปลี่ยนพื้นที่ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคล
หนึ่งระหวางหนวยใดหนวยหนึ่ง มีลักษณะที่แสดงถึงการเคลื่อนที่
การใชประโยชนที่ดิน6 (land use) โดยทั่วไปใชแทนความหมายที่ซับซอน สําหรับใน
การศึกษานี้ จะใชในหลายความหมายคือ 1) ลักษณะการใชที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสรางตาม
กฎหมาย เชน ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม เปนตน 2) ลักษณะอาคารที่สรางอยูบนที่ดิน เชน
บานพักอาศัย โรงงาน และ 3) การรวมกลุมของกิจกรรมทางดานสังคม-เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น
บนที่ดิน เชน ความหนาแนนของประชากร แหลงงาน ฯลฯ
ความสัมพันธ7 (interrelationship) คือการเชื่อมโยงระหวางกัน หรือความเกี่ยวของกัน
ความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน8 คือการเชื่อมโยงระหวางกัน
เกี่ยวของกัน หรือมีผลกระทบตอกันและกันในดายกายภาพ หรือสภาพแวดลอม ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน หรือกิจกรรมที่เกิดบน
เสนทางสัญจรและบนพื้นดิน เชน ความเร็ว ระดับบริการของถนน สิ่งกอสราง ความ
หนาแนน ฯลฯ
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พนิต ภูจินดา, การวางแผนระบบการจราจรเมือง (เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), หนา 1 (อัดสําเนา).
5
Charles Abrams, The Language of Cities (Cannada: The Macmillan Company of Canada Limited, 1971) p. 191
6
John Black, Urban transport planning (England: Croom Helm Ltd.,, 1981) pp. 22-23.
7
สุรไร พงษทองเจริญ และคณะ, Oxford Wordpower Dictionary for Thai learners (กรุงเทพ: สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง จํากัด, 2545) หนา 667.
8
Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack, “Urban Transportation” in The Geography of Transport Systems (NY, USA:
Routledge,2006), pp.180-181.
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1.4.2 ขอบเขตพื้นที่
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา ตั้งอยูใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 76 กม. รวมพื้นที่ศึกษา
23.24 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะการใชประโยชนที่ดินแบงเปนการใชประโยชนที่ดินที่ไม
เปลี่ยนแปลง (static function) และการใชประโยชนที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง (dynamic function) มี
การสัญจรประกอบดวยเสนทางสัญจรทางบก ไดแก เสนทางรถยนต จักรยานยนต จักรยาน
และทางเทา เชน ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 309 3061 ถนนโรจนะ ถนนอูทอง ฯลฯ และ
เสนทางสัญจรทางน้ํา ซึ่งเปนเสนทางสัญจรทางเรือ เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก คลองคูเมือง
โดยไดแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาไวในแผนที่ 1.1 และแสดงลักษณะภูมิประเทศ และการตั้งถิ่นฐานของ
พื้นที่ศึกษาในแผนที่ 1.2

1.5

วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา วิเคราะหขอมูล และ
สรุปเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
1.5.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยการสํารวจภาคสนาม การสังเกต และการบันทึกภาพ
และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสัญจร และการใชประโยชนที่ดิน ทั้ง
ขอมูลที่เปนแผนที่ และคาสถิติตางๆ
1.5.2 วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ หรือสภาพแวดลอม และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิง
พื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน โดยแบงเปน 3 ระดับ คือชุมชน ยาน และเมือง
1.5.3 สรุปผลและเสนอแนวความคิดที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน

1.6

แหลงที่มาของขอมูล

1.6.1 หนวยงานราชการสวนกลาง ไดแก กรมการปกครอง กรมการขนสงทางบก
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
1.6.2 หนวยงานราชการสวนทองถิน่ ไดแก สํานักงานจังหวัดและสํานักงานอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
1.6.3 หองสมุดตางๆ ไดแก หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ศูนยบริการวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร หองสมุดสถาบันการขนสง หองสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.6.4 ภาคสนาม ไดแก ขอมูลจากการสังเกตการสัญจรและลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
ในพื้นที่ศึกษา
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1.7

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

1.7.1 ทําใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
1.7.2 เกิดความเขาใจความสัมพันธระหวางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน อันจะเปน
ประโยชนในการศึกษา หรือพัฒนาพื้นที่ตอไป
1.7.3 ไดความรูความเขาใจของความสัมพันธระหวางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ตอไป

1.8

ขอจํากัดในการศึกษา
1.8.1 ขอมูล

ขอมูลดานการสัญจรที่ใชในการศึกษานี้ เชน ความเร็วในการสัญจรบนถนน ระดับบริการของ
ถนน (v/c ratio) ฯลฯ เปนขอมูลฑุติยภูมิ จากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมือง
ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดจัดทําขึ้นเพื่อ
นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในป พ.ศ.2545 การศึกษาฉบับนี้ไม
มีการสํารวจขอมูลในสวนนี้ใหม เนื่องจากขอมูลดานสถิติการสัญจรสามารถใชไดนาน 20 ป รวมทั้ง
ลักษณะประชากร และองคประกอบของสัญจรมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย
1.8.2 ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปนตัวแปรที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และขอมูลดานกายภาพ
ที่สามารถหาไดจากพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้อาจจะมีตัวแปรบางตัวที่ไมไดนํามาศึกษา เนื่องจากปญหาดาน
เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล และไมครอบคลุมถึงตัวแปรดานอื่นๆ เชน ดาน
เศรษฐกิจ การจางงาน ประชากร ฯลฯ เพราะมีวัตถุประสงคของการศึกษาทีม่ ุงเนนการศึกษาดาน
กายภาพเทานัน้
1.8.3 ผลการศึกษา
ผลการศึกษานี้เปนการศึกษาที่บอกความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินของ
พื้นที่ศึกษาในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น และวัตถุประสงคการศึกษาเนนดานกายภาพ ดังนั้น
ผลการศึกษาจึงไมครอบคลุมดานอื่นๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ประชากร รวมถึงเปนไปเพือ่ การเรียนรู
เขาใจในความสัมพันธฯ ไมเกี่ยวของกับการทํานายลักษณะความสัมพันธฯ ในอนาคต ซึ่งเปนสวนที่
ควรจะมีการศึกษาตอไป

แผนที่ 1.1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ และการตั้งถิ่นฐาน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความสัมพันธของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย ไดเริ่มตนเมื่อ
ไมนานมานี้ ดังนั้น ในการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีจึงเริ่มจากศึกษาแนวทางการศึกษาความสัมพันธ
ของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน และแนวคิดที่เกี่ยวของกับกายภาพและกิจกรรมที่มีตอกันใน
เชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน รวมถึงความสัมพันธของโครงขายการสัญจรกับ
โครงสรางการใชประโยชนที่ดินในเมือง สวนการทบทวนงานศึกษาวิจัยเปนการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทีม่ ีตอพื้นที่
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงสิ่งทีเ่ กี่ยวของกันของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

2.1

แนวทางในการศึกษาความสัมพันธของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน
2.1.1 องคประกอบที่เกี่ยวของ

การศึกษาเรื่องความสัมพันธเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับ 3 องคประกอบ1 คือ การขนสง
ความสัมพันธเชิงพื้นที่ และการใชประโยชนที่ดิน ดังแผนภาพ 2.1

แผนภาพ 2. 1 แบบจําลองความสัมพันธระหวางการใชประโยชนที่ดินกับการสัญจร2
ที่มา : แปลจาก The Geography of Transport Systems, 2006

จากแผนภาพ 2.1 สามารถอธิบายแตละองคประกอบไดดังนี้
การขนสง (transportation) เปนการขนสงตางๆ ทั้งสินคา บุคคล และขาวสาร ซึ่งเปน
การพิจารณาสวนที่เกี่ยวของกับการเขาถึง การเลือกเสนทางสัญจร และความจุของเสนทาง
การสัญจร (mobility)3 หมายถึงการเปลี่ยนพื้นที่ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง
ระหวางหนวยใดหนวยหนึ่ง มีลักษณะที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ ซึ่งพิจารณาไดวาเปนสวนหนึ่งของ
การขนสง (transportation) ดังนั้น จึงนําแนวทางนี้มาใชพิจารณาตอไป

1

Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack, “Urban Transportation” in The Geography of Transport Systems (NY, USA: Routledge
2006), pp.180-181.
2
Jean-Paul Rodrigue, Transportation and Urban Form (http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/ch6c1en.html [online]), มค.
2549.
3
Charles Abrams, The Language of Cities (Cannada: The Macmillan Company of Canada Limited, 1971) p. 191.
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ความสัมพันธเชิงพื้นที่ (spatial interactions) เปนการพิจารณาลักษณะบริบททีเ่ กิดจาก
การเดินทางจากจุดเริ่มตนไปสูจุดหมายของการสัญจรในเมือง และการกระจายการสัญจรที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการแจกจายการเดินทางและแรงดึงดูดของพื้นที่
ความสัมพันธเชิงพื้นที่นี้ เกี่ยวของกับโครงสรางของเสนทางสัญจร ระยะหาง หรือชวงของ
โครงขาย และการเลือกรูปแบบการสัญจร โดยความสัมพันธเชิงพื้นที่แบงไดเปน 3 ระดับ
ดังแผนภาพ 2.2

แผนภาพ 2. 2 ความสัมพันธเชิงพื้นที่ในระดับชุมชน ยาน และเมือง
ที่มา : The Geography of Transport Systems, 2006

จากแผนภาพ 2.2 อธิบายระดับของความสัมพันธเชิงพื้นที่ไดวา ระดับชุมชนจะศึกษาระบบ
ของถนน พื้นฐานของการบริการกับยานที่อยูอาศัย ระดับยานจะศึกษาระบบถนนหลักกับพื้นที่มี
การจางงาน และระดับเมืองจะศึกษาถนนประธานกับการเชื่อมตอระบบกับตําแหนงสถานีขนสงที่
สําคัญ เชน ทาเรือ ทารถ หรือทาอากาศยาน
การใชประโยชนที่ดิน (land use) เปนการพิจารณาระดับของกิจกรรม หรือลักษณะของ
กิจกรรม ที่กอใหเกิดความตองการการสัญจรที่คลายกัน การใชประโยชนที่ดินนี้เกี่ยวกับจํานวน
ประชากรและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกับทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร ทฤษฎีดานการเลือกทําเลที่ตั้ง
ปริมาณการสัญจร และแรงดึงดูดของการสัญจร
ความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน4 (interrelationship of mobility and
land use) คือการเชื่อมโยงระหวางกัน เกี่ยวของกัน หรือมีผลกระทบตอกันและกันในดายกายภาพ
หรือสภาพแวดลอม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มีตอ กันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
หรือกิจกรรมทีเ่ กิดบนเสนทางสัญจรและบนพื้นดิน เชน ความเร็ว ระดับบริการของถนน สิ่งกอสราง
ความหนาแนน

4

Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack, “Urban Transportation” in The Geography of Transport Systems (NY, USA:
Routledge,2006), pp.180-181.
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สําหรับแนวทางการศึกษาความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เปนการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมดุลของระบบที่สง ผลตอกันและกัน โดยพบวามีการศึกษาในหลายแนวทาง
จัดแบงไดเปน 2 แนวทาง5 คือ พลวัตร (dynamic) และบริบท (context)
2.1.2 การศึกษาเชิงพลวัต (dynamic)
การศึกษาเชิงพลวัต เปนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่
มีผลตอกันและกัน โดยมีลักษณะสงผลกระทบตอกันเปนวงจรจนแยกไมออกวาสิ่งใดเปนสิ่งเริม่ ตนและ
สิ้นสุดอยางไร ดังแผนภาพ 2.3

แผนภาพ 2. 3 ความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน6

จากแผนภาพ 2.3 อาจเริ่มจากการอธิบายการสัญจร ที่กอใหเกิดการเขาถึง หรือความงายที่
จะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง การเขาถึงก็สงผลตอตําแหนงของกิจกรรม หรือรูปแบบของการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งสรางรูปแบบของกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมนี้ก็กอใหเกิดการสัญจรอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวงจรนี้จึงสงผลตอกันและกันอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถระบุจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
ความสัมพันธ ฯ ในเชิงพลวัตรนี้ได ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธนี้ทั้งระบบจึงเปนไปไดยาก
2.1.3 การศึกษาเชิงบริบท (context)
การศึกษาเชิงบริบทเปนการศึกษาสภาพแวดลอมกายภาพที่เกี่ยวของของการสัญจรกับการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพนี้แบงไดเปน 4 ลักษณะ7 ไดแก
1) ศึกษารูปแบบของการใชประโยชนที่ดิน เปนการศึกษาการเจริญเติบโต หรือการใช
ประโยชนที่ดินในสภาพแวดลอมที่ตางๆ กัน ซึ่งทําใหเมืองมีโครงขายการใชประโยชนที่ดินที่แตกตาง
กัน โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินพรอมกับการพัฒนาระบบขนสง สามารถ
สังเกตจากสิ่งทีป่ รากฏใหเห็น ซึ่งมีลักษณะที่แสดถึงการเติบโตทางดานเศรษฐกิจดวย เชน การพัฒนา
ยานพาณิชยกรรมมีรูปแบบของอาคารสํานักงานในสวน หรืออาคารอเนกประสงคสูงระฟา โดย
การศึกษานี้เนนรูปแบบของการใชประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปมากกวาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินนั้นๆ

5

Giuliano Genevieve, “Land use Impacts of Transportation investments highway and transit” in The Geography of Urban Transportation, 2nd
ed., ed. Susan Hanson. (New York : Guilford Press, 1995), pp. 305-307.
6
Ibid, pp. 305-307.
7
Ibid, pp. 305-307.
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2) ศึกษาผลกระทบของโครงสรางขนาดใหญที่เกี่ยวของกับการสัญจร เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานการสัญจรที่สําคัญ ที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่เกิดขึ้นจากผลกระทบนี้ เชน การกอสราง
ระบบรถยนตไฟฟา (electronic streetcar) ในปลายศตวรรษที่ 19 มีผลกระทบตอการใชประโยชน
ที่ดินมากกวาการสรางสวนตอขยายที่สรางในภายหลัง ยานพาหนะที่ใชเชื้อเพลิงที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
มีผลกับการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน หรือการกอสรางทางดวน 10 ไมลแรกในเขตเมืองจะมี
ผลกระทบกับการใชประโยชนที่ดินมากกวา 10 ไมลสุดทาย
3) ศึกษาของเขตของความสัมพันธ เปนการศึกษาระดับความสัมพันธของขอมูลและ
การวิเคราะหผลกระทบที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ ที่มีขนาดขอบเขตตางกัน หรือมีขนาดพื้นที่ตางกัน เชน
เมืองขนาดใหญที่มีเงินลงทุนสูง เมื่อลงทุนโครงการทางดวนตัดใหม หรือทางรถไฟ หากพิจารณา
ระดับเมืองอาจมีผลกระทบมากในระดับเมือง แตผลกระทบนี้อาจไมสําคัญในระดับภูมิภาค ตัวอยาง
เมืองลอสแองเจลิสมีการกอสรางทางดวน I-105 มูลคา 2 ลานดอลลลา สวน 17 ไมลที่เปดใชในป
1993 สามารถขนยายไดประมาณ 200,000 เที่ยวตอวัน หรือรอยละ 0.6 ของระดับภูมิภาค ซึ่งมี
ประมาณ 34 ลานเที่ยวตอวัน ดังนั้น จําเปนตองกําหนดระดับของการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดิน
แบงไดเปน 2 ระดับคือ ระดับภูมิภาค (macro-regional) และระดับทองถิ่น (micro-local)
4) ศึกษาลักษณะของผลกระทบเชิงพื้นที่ของการลงทุนกอสรางระบบขนสง เปนการศึกษา
ผลกระทบของการสรางสภาพแวดลอมที่คงทนยาวนาน เชน โครงสรางที่สามารถอยูไดถึง 50 ป หรือ
มากกวา ซึ่งเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ไดกอสรางอาคาร หรือโครงสรางขนาดใหญที่จะสามารถ
อยูไดถึง 10-20 ป ไปแลว เมื่อกอสรางพื้นที่ใหมขึ้น ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนที่ดิน
และมูลคาการกอสรางในบริเวณที่พัฒนาแลวจะสูงมากขึ้นอีกดวย และการกําหนดนโยบายจะมีความ
ยากมากขึ้น ดังนั้น ตําแหนงของการลงทุนระบบขนสงจึงมีความสําคัญมาก เพราะศักยภาพของ
การพัฒนาการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่พัฒนาแลวจะต่ํากวาบริเวณที่ยังไมพัฒนา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจร
กับการใชประโยชนที่ดิน สรุปไดวาการศึกษาเชิงบริบท เปนการศึกษาทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงค
การศึกษา
สําหรับการศึกษาเชิงบริบทนีส้ ามารถศึกษาไดหลายลักษณะ ซึ่งการศึกษานี้เนนการศึกษา
เพื่ออธิบายความเกี่ยวของกัน หรือผลกระทบที่มีตอกันและกันของการสัญจรกับรูปแบบของการใช
ประโยชนที่ดินที่เกิดขึ้น โดยความสัมพันธในเชิงพื้นที่นี้สามารถแบงได 3 ระดับ ไดแก ระดับชุมชน
ระดับยาน และระดับเมือง ดังนี้
 ระดับชุมชนศึกษาถนน โครงสรางพื้นฐาน การใหบริการ และลักษณะที่อยูอาศัย
 ระดับยานศึกษาโครงขายถนนหลักกับโครงขายการใชประโยชนที่ดิน เชน แหลงงาน
 ระดับเมืองศึกษาโครงขายของถนน การเชื่อมตอระบบกับตําแหนงสถานีขนสงที่สา
ํ คัญ
และโครงสรางการใชประโยชนที่ดินของเมือง
นอกจากนี้การศึกษานี้มีความเกี่ยวของ และผลกระทบที่มีตอกันและกันในดาสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและกิจกรรมที่มตี อกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน โดยไดรวบรวม
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของไดดังนี้
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2.2

การสัญจร (mobility)

การสัญจร8 เกี่ยวของกับวิถีทางสัญจร (mode) และโครงสรางทางกายภาพ (infrastructure)
ของเสนทางสัญจร ไดแก เสนทางทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ รวมถึงกิจกรรมในเชิงพื้นที่ที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ หรือการสัญจร เชน ความเร็ว ระดับบริการของถนน ฯลฯ
ดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการสัญจรนี้ จึงเปนศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
วิถีทางสัญจร และโครงสรางกายภาพของเสนทางสัญจร ซึ่งในพื้นที่ศึกษาจะมีเสนทางการสัญจรที่
เกี่ยวของ 2 เสนทาง คือเสนทางบก และทางน้ํา
สําหรับวิถีทางสัญจรนี้เกี่ยวของกับวัตถุประสงค และลักษณะปริมาณตามทิศทางของ
การสัญจร ซึง่ มีแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของดังนี้
2.2.1 วิถีทางสัญจร (mode)
วิถีทางสัญจร เกี่ยวของกับการเลือกเสนทางสัญจร ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงคของ
การสัญจรโดยวัตถุประสงคนี้ระบุเพียงตนทางหรือปลายทางดานเดียวเทานั้น เพราะเปนที่เขาใจ
รวมกันวา ตนทางหรือปลายทางที่ไมไดระบุคือที่พักอาศัย โดยสามารถแบงประเภทการสัญจรตาม
วัตถุประสงค9 ไดดังนี้
1) การเดินทางไปทํางาน (work trip) คือการเดินทางเพื่อไปยังแหลงงาน
2) การเดินทางเพือ่ ไปซื้อของ (shopping trip) คือการเดินทางเพื่อไปยังรานคา โดยปกติ
แลวจะไมพิจารณาถึงขนาดของรานคาและการจับจายซื้อสินคา มีความหมายรวมไปถึงการเดินทางไป
ยังรานคาเพื่อเที่ยวชมสินคาแตไมซื้อ ก็นับเปนการเดินทางเพื่อไปซื้อของดวยเชนกัน
3) การเดินทางเพือ่ ไปสถานบันเทิงหรือสถานทีพ่ ักผอน (social or recreation trip) คือ
การเดินทางเพือ่ ไปยังสถานบันเทิงหรือสถานที่หยอนใจ เชน โบสถ วัด โรงละคร โรงภาพยนตร
สนามกีฬา รวมไปถึงการเดินทางเพื่อไปเยีย่ มคนที่รูจักดวย
4) การเดินทางเพือ่ ไปทํางาน (business trip) คือการเดินทางในชวงเวลางาน เพื่อไป
ทํางานนอกสถานที่ที่ทํางานหลัก
5) การเดินทางไปโรงเรียน (school trip) คือการเดินทางเพื่อไปยังสถานศึกษา
โดยเมื่อพิจารณาจากปริมาณทิศทางของการสัญจรแบงเปน 5 ลักษณะการสัญจร10 ไดแก
1) การสัญจรกลับไปกลับมา คือการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวของระหวางการเดินทาง
ระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน ซึ่งจะมีปริมาณการเดินทางกลับไปกลับมาสูง และมีลักษณะที่คาดเดา
ได และเปนกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นเปนประจําทุกวัน เชน การเดินทางไปสถานที่ทํางานประจํา การเดินทาง
ไปโรงเรียน
8

Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack. “Urban Transportation” in The Geography of Transport Systems (Routledge NY, USA,
2006), pp.180-181,267.
9
พนิต ภูจินดา. การวางแผนระบบการจราจรเมือง (เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), หนา 26-27.
10
Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack. “Urban Transportation” The Geography of Transport Systems. (NY,USA: Routledge
2006), p.190.
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2) การสัญจรเฉพาะ คือการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางาน จะมีแหลงงานเปน
พื้นฐาน เชน การเดินทางไปประชุม การเดินทางติดตอประสานงาน
3) การสัญจรของบุคคล คือการเดินทางของบุคคลที่เชื่อมโยงกับทําเลที่ตั้งของแหลง
พาณิชยกรรม และยานสาธารณะ กึ่งสาธารณะ และสถาบัน เชน การเดินทางไปตลาด การเดินทางไป
หองสมุด
4) การสัญจรเพื่อการทองเที่ยว คือการเดินทางของบุคคลเพื่อการพักผอนในแหลงทองเทีย่ ว
ตางๆ ซึ่งเปนลักษณะของการสัญจรที่สําคัญอยางหนึ่งของเมืองที่เปนแหลงประวัติศาตร หรือมีภมู ิ
ประเทศเพื่อการพักผอน เปนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีจุดเดน หรือบรรยากาศที่เอื้อตอการพักผอน
เชน โรงแรม และรานอาหาร ฯลฯ มีแนวโนมที่สมั พันธกับฤดูกาลและเทศกาลที่มีการจัดขึ้นพิเศษ เชน
งานฟุตบอลโลก โอลิมปก ซึ่งการสัญจรเพื่อการทองเที่ยวนี้มีผลกับปริมาณการสัญจรในเมืองอยาง
มาก โดยเฉพาะเมืองทองเที่ยว
5) การสัญจรกระจายสินคา คือการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา เพื่อไป
ยังที่มีความตองการบริโภค หรือตําแหนงโรงงาน ซึ่งจะเกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งของแหลงธุรกิจและแหลง
ที่มีการคาปลีก
สรุปไดวาวิถีทางสัญจรแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ หรือการสัญจรนี้จะเกี่ยวของกับกิจกรรม
หรือการใชประโยชนที่ดินซึ่งสามารถแบงได 5 ยานดังนี้ ยานที่อยูอาศัย ยานที่พาณิชยกรรม ยาน
อุตสาหกรรม ยานพื้นที่เปดโลง สวน และพื้นที่นันทนาการ และยานสาธารณะ กึง่ สาธารณะ และ
สถาบัน โดยไดศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการสัญจรในแตละยานดังนี้
2.2.2 ลักษณะของการสัญจรในการใชประโยชนที่ดินแตละยาน
ลักษณะของการสัญจรในการใชประโยชนที่ดินแตละยาน แบงไดเปน 5 ยาน11 คือ ยานที่อยู
อาศัย ยานที่พาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานพื้นที่เปดโลง สวน และพื้นที่นันทนาการ และยาน
สาธารณะ กึ่งสาธารณะ และสถาบัน โดยการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทมี
ลักษณะ ดังนี้
1) การสัญจรในยานที่อยูอาศัย ตามแนวคิดของการออกแบบชุมชนละแวกบาน กําหนดให
เปนพื้นที่ที่สงบเงียบ มีอสิ ระในการสัญจร และมีการวางแผนรองรับการพัฒนาในอนาคตดาน
การเขาถึง การเชื่อมตอกับสถานีรถไฟ หรือทาเรือ แตไมควรมีถนนสายหลัก (major arterials) หรือ
ถนนประธาน ผานเขามาในพื้นที่พักอาศัย ยานนี้ควรมีการใชถนนระบบปลายตัน (cul-de-sec) และ
ควรมีผิวถนนที่สะอาด ควบคุมเสียง และมีปริมาณการจราจรต่ํา และมีแนวปองกันระหวางเสนทาง
สัญจรกับที่อยูอาศัย
2) การสัญจรในยานที่พาณิชยกรรม แบงไดเปน 2 กลุม คือ ยานพื้นที่พาณิชยกรรม และ
ยานพาณิชยกรรมริมทาง12 โดยมีลักษณะยอยในแตละประเภท ดังนี้
 ยานพื้นที่พาณิชยกรรม (commercial districts) คือ ยานที่มีการรวมกลุม
 กันเปนพื้นที่
แบงไดเปน 3 ประเภท คือ
11
12

Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), pp. 9,139-146.
American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), pp. 418-420.
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ยานพาณิชยกรรมชุมชน (community commercial districts) เปนยานที่จะมี
การเดินทางเขา-ออกตลอดวันเพื่อซื้อสินคา ตองการเขาถึงจากชุมชนไดสะดวก
ตลอดวัน และมีการจราจรทีแ่ ออัด ตั้งอยูใกลยานพักอาศัย
ยานพาณิชยกรรมชนบท (rural commercial districts) เปนยานรานคาที่สําหรับ
บริการชุมชนมากกวา 1 ชุมชน มักตั้งอยูในบริเวณที่มถี นนหลัก หรือการสัญจร
หลักตัดกัน เปนยานที่สะดวกตอการเขาถึงระหวางชุมชน
ยานศูนยกลางพาณิชยกรรมระดับภาค (regional commercial districts) เปนยาน
เปนที่ตั้งของรานคาขนาดใหญ หางสรรพสินคา อุตสาหกรรมเบา และคลังสินคา
มักตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดดวยเสนทางหลักระดับภูมิภาค
ยานพาณิชยกรรมริมทาง (commercial corridors) คือ ยานที่รานคาตางๆ ขยายตัวเปน
เสน (ribbon) หรือมีลักษณะเปนยานที่รานคาขยายตัวตามแนวถนนทั้งสองดาน แบง
ประเภทยานพาณิชยกรรมตามระดับถนนที่ตั้งอยู ซึ่งแบงได ดังนี้
ยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางหลัก (main street corridors) เปนยานรานคาที่
ขยายตัวไปตามเสนทางหลักในชุมชน มีระยะประมาณ 450-900 เมตร รานคามัก
สูงประมาณหนึ่งหรือสองชั้น มีสวนขนาดเล็ก (pocket park) ถนนซอยภายในยาน
ควบคุมความเร็วของการสัญจรใหอยูในระดับต่ํา มีชองทางจราจร 2-3 ชองทาง มีที่
จอดรถหนาราน หรือลานจอดรถ มีทางเดินเทาหนารานคา ที่กวางสําหรับคนเดิน
เทา 2-3 คน และมีถนนสามารถเชื่อมตอกับยานพักอาศัยได
ยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางเชื่อมตอ (transitional corridors) เปนยาน
รานคาขนาดเล็กถึงขนาดใหญ มีระยะทาง 800 เมตร-2.4 กิโลเมตร ใหบริการแก
ชุมชน เมือง มียานพักอาศัยอยูในละแวกนั้น และมีเสนทางเทาหนารานคา
สํานักงาน ศูนยการคา อาคารในบริเวณนี้จะสูงประมาณ 1-5 ชั้น มีการใชแบบ
ผสมผสาน มีสวนขนาดกลาง หรือลาน การสัญจรบนถนนรองจะมีการเคลื่อนไหวได
ระดับปานกลาง มีชองทาง 3-5 ชองทาง มีที่จอดรถริมถนน ลานจอดรถ ทางเดิน
เทากวางพอสําหรับ 3-5 คน และถนนควรจะเชื่อมตอกับชุมชนและสถานีขนสง
เพื่อเดินทางไปยังชุมชนอื่นไดสะดวก
ยานพาณิชยกรรมริมถนนภูมิภาค (regional corridors) เปนรานคา ศูนยการคา
หรือคลังสินคา ที่ใหบริการในระดับภูมิภาค เมือง ชุมชน มีระยะทางประมาณ
2.4 กิโลเมตร หรือมากกวา รานคา สํานักงาน รานคาสง สวนใหญจะเปนอาคารที่มี
ขนาดมากกวา 2 ชั้นขึ้นไป ลักษณะเปนที่อยูอาศัยแบบหลายชั้น และชั้นลางเปน
รานคา มีสวน หรือลานขนาดใหญ มีการจราจรคลองตัว ชองทางจราจร 6 ชองทาง
มีทางเทาหนารานคากวางเพียงพอกับคนสัญจรทางเทา 5-10 คน มีที่จอดรถ
ดานหนารานคา ลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถ และมีความสะดวกในการสัญจรทั้ง
ทางเทา และทางถนน ที่สามารถเชื่อมตอภายในชุมชน และชุมชนอื่นทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับภูมิภาค
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3) การสัญจรในยานอุตสาหกรรม ยานอุตสาหกรรม แบงไดเปนหลายประเภท ไดแก ขนาด
ลักษณะ และความสัมพันธกบั ชุมชน แตตําแหนงที่ตั้งของยานอุตสาหกรรมจะตองไมเปนอยูใน
เสนทางที่ผา นพื้นที่พักอาศัย หรือยานพาณิชยกรรมชุมชน เพื่อเปนการเลี่ยงไมใหมีรถบรรทุกวิ่งผาน
4) การสัญจรในยานพื้นที่เปดโลง สวน และพื้นที่นันทนาการ ยานพื้นที่นี้เปนพื้นที่ตองการ
การสัญจรเขาถึงตามลักษณะของการใหบริการ แบงได13, 14 ดังนี้
 สนามเด็กเลน (เด็กเล็ก) ควรอยูในระยะไมเกิน 90-120 เมตร จากที่พักอาศัย โดย
การเดินเทาซึ่งไมตองขามถนน
 สนามเด็กเลน ควรเขาถึงไดหลายทาง ใกลพื้นที่พักอาศัยในระยะ 400– 800 เมตร
 สวนสาธารณะชุมชน ควรตั้งใกลกับชุมชนหรือโรงเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นไป โดยอยู
ในระยะ 0.8 - 2.4 กม. จากยานพักอาศัย โดยพิจารณารวมกับความหนาแนนของ
ประชากร
 สวนสาธารณะระดับยาน ตําแหนงควรตั้งใกลกับโรงเรียนมัธยม โดยคํานึงถึง
ความหนาแนนของประชากรเปนหลัก ทั้งนี้รัศมีการใหบริการควรอยูในระยะ 3.2-6.4
กิโลเมตร
 สวนสาธารณะละแวกยาน รัศมีการใหบริการอยูที่ 0.4-0.8 กิโลเมตร โดยไมมีอุปสรรค
หรือถนนขวางกั้นการเขาถึง และควรตั้งอยูในศูนยกลางละแวกยาน และเชื่อมตอพื้นที่ได
โดยการเดินเทา หรือควบคุมปริมาณรถยนตและที่จอดรถ
 สวนสาธารณะชุมชนและเมืองควรพิจารณารัศมีการใหบริการในระดับละแวกชุมชน ยาน
ไปจนถึงระดับเมือง
 ศูนยเยาวชนและสนามกีฬา รัศมีการใหบริการตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับเมือง
 เสนทางสีเขียว (Greenway) เปนพื้นที่สีเขียวที่มีความกวางและระยะที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่มีอยูใ นเมืองใหคงไวตามธรรมชาติเดิม เชน
ทะเลสาบ พื้นที่ชุมน้ํา โดยเปนพื้นที่กั้นระหวางพื้นที่เมืองและพื้นที่ดังกลาว
 ถนนกวางที่มีแนวตนไมอยูกลางหรือขางถนน (Parkway) ควรมีความกวางระหวาง
60-300 เมตร
 สวนสาธารณะระดับภาค เขาถึงโดยถนนไดดี และสามารถตอเชื่อมกับเมืองโดยรอบได
5) การสัญจรในยานสาธารณะ กึ่งสาธารณะ และสถาบัน ไดแก ยานสถานศึกษา ยาน
สถาบันราชการ ยานสถาบันที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ และยานสถานศึกษา
อาคารที่เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ เชน สถานีตํารวจ และสถานีดับเพลิง
สถานพยาบาล และยานอาคารสํานักงานดานสาธารณูปโภค
5.1) สถานศึกษา การกําหนดตําแหนงที่ตั้งจะเกี่ยวกับระยะทาง และความหนาแนน
ของประชากร พื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรสูง สถานศึกษาควรใหบริการในรัศมีที่อยูในระยะ
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Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), pp. 403-407.
14
American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006),
p. 366.
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ที่สามารถเดินเทาถึง แตพื้นที่มีประชากรหนาแนนนอย สถานศึกษาควรตั้งอยูในรัศมีการใหบริการที่
อยูระหวางระยะเดินที่ไกลที่สุด เปนตน สวนการใชรถยนตใหพิจารณาเปนบริการเสริม ซึ่งจะพิจารณา
ตําแหนงบานเปนแหลงตั้งตน และแบงตามระดับการศึกษาได ดังนี้
 โรงเรียนอนุบาล ระยะหางจากบาน 200-400 เมตร
 โรงเรียนประถมศึกษา ระยะหางจากบาน 400-800 เมตร
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตน ระยะหางจากบาน 800-1200 เมตร
 โรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย ระยะหางจากบาน 1,000-1,200 เมตร และมีการเดินทางดวย
รถโดยสาร
 สถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะหางจากบาน 1000 เมตร หรือมากกวา และมี
การเดินทางดวยรถโดยสาร
5.2) สถาบันราชการ เชน อาคารศาลากลาง (City Hall) ควรมีความสะดวกสบาย
หรือสามารถเขาถึงศูนยกลางการคมนาคมขนสง และศูนยกลางทางดานกิจกรรมการคาที่มีขนาดใหญ
ในเมือง ตําแหนงของอาคารศาลากลาง ควรอยูในตําแหนงที่ตอเชื่อมกับอาคารราชการในหนวย
บริการดานอื่นๆ ไดอยางสะดวก และระบบสัญจร ที่จอดรถ รวมทั้งระบบขนสงสาธารณะอื่นๆ จะตอง
สามารถตอเชือ่ มหรือเขาถึงภายในที่ตั้งไดโดยสะดวก ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ปริมาณจราจร และอํานวยความสะดวกตอการเขาถึงดวยระบบสัญจรที่หลากหลาย โดยเฉพาะดาน
การเดินเทา
5.3) ยานสถาบันที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
 หองสมุด ควรเขาถึงงาย มีการสัญจรผานสูง อยูในพื้นที่การคา หรือใกลศูนยกลางชุมชน
ควรมีพื้นที่จอดรถรองรับ
 ศาสนสถาน
วัด ตั้งอยูในตําแหนงที่มีประชาชนตั้งบานเรือนในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยแตละวัด
รองรับคนไมนอยกวา 1,000 คน สามารถเขาถึงไดสะดวก และควรตั้งอยูหางจากวัดอื่น
ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร เวนแตจะมีเหตุจําเปน
โบสถแตละแหงควรมีความสามารถรองรับการนมัสการของประชากรไมต่ํากวา 500 คน
จึงควรอยูในสถานที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก และมีเสนทางที่รองรับการสัญจรของคน
ในประมาณมาก และเปนสถานที่ที่จะมีการประกอบศาสนกิจทุกวันอาทิตย
มัสยิด คือสถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจ โดยจะตองมีการละหมาดทุกวันศุกร และ
เปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม จึงควรอยูในสถานที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
5.4) ยานอาคารที่เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ ไดแก สถานีตํารวจ
สถานีดับเพลิง เปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชน ควรมีตําแหนงที่ตั้ง ขนาด และคุณภาพดานความ
งามทีเ่ หมาะสม เพราะภาพลักษณของเมืองนั้น และอยูในตําแหนงที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดดวย
ระบบการสัญจรที่สะดวก และหลากหลาย
5.5)
ยานสถานพยาบาล ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2485 ในขอ 6 คือที่ตั้งของสถานพยาบาลตองอยูในทําเล
ที่ไมเปนอันตรายแกสุขภาพและมีการถายเทอากาศที่ดี หรือมีอากาศดีพอแกความตองการ
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สรุปลักษณะการสัญจรในแตละยานแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางระยะหางของแตละ
กิจกรรมและตําแหนงที่ตั้ง ที่สัมพันธกับเสนทางการสัญจร รวมถึงลักษณะองคประกอบทางกายภาพ
เชน ขนาดทางเทา ลําดับศักยของถนน ฯลฯ การเคลื่อนที่ หรือการสัญจรในแตละเสนทาง รวมถึง
กิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจร ที่เหมาะสมกับการสัญจรในการใชประโยชนที่ดิน
แตละยาน ดังนั้นจึงไดศึกษาลักษณะโครงสรางทางกายภาพ และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของ
เสนทางสัญจร ดังนี้
2.2.3 ลักษณะทางกายภาพของเสนทางสัญจร
โครงสรางทางกายภาพของการสัญจรคือ ลักษณะกายภาพของเสนทางสัญจรในเมืองโดยแบง
ประเภทของเสนทางไดเปน 4 เสนทาง15 คือ 1) ทางบก ไดแก ถนน ราง 2) ทางอากาศ 3) ทางน้ํา
คือ แมน้ํา คลอง และมหาสมุทร 4) ทางทอ ไดแก ทอขนสงแกส น้ํามัน และอื่นๆ ซึ่งในพื้นที่ศึกษาจะ
พบวามีเสนทางสัญจร 2 เสนทางหลัก คือทางบก ไดแก ถนน และทางน้ํา ไดแก แมน้ํา และคลอง
ยานพาหนะที่ใชในการสัญจรแบงไดเปน การเดินเทา จักรยาน จักรยานยนต รถยนตสวน
บุคคล รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และเรือ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะเสนทางการสัญจรในเมืองและยานพาหนะที่ใชในพื้นที่ศึกษา จึง
แบงการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสนทางไดเปน 4 รูปแบบ คือ การสัญจรโดย 1) รถยนตจักรยานยนต 2) จักรยาน 3) การเดินเทา และ 4) เรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสัญจรโดยรถยนต-จักรยานยนต เปนเสนทางการสัญจรสําหรับยานพาหนะที่มี
เครื่องยนต โดยมีเสนทางถนนเปนสิ่งกอสรางหลักของทางสัญจร พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ถนน ดังนี้
1.1) การแบงประเภทของถนน16, 17 การจัดแบงประเภทถนนสามารถจัดแบงไดดวย
ปจจัยที่แตกตางกัน มี 2 ลักษณะที่เกี่ยวของ คือลักษณะลําดับศักยและการออกแบบ มีรายละเอียด
ดังนี้
การจัดประเภทถนนตามลําดับศักยและการเชื่อมตอมี 5 ประเภท18, 19 ดังตอไปนี้
 ถนนประธาน (principal arterial) เปนเสนทางที่ตอเนื่องระหวางเมือง มีลักษณะถนนที่มีชวง
ของระยะทางยาว รองรับปริมาณการจราจรสูง และรถที่มคี วามเร็วสูง หรือบางครั้งเรียกได
เปน “ถนนรถบรรทุก (truck line)” สามารถแยกไดเปน
ทางยกระดับ (Freeway or motor way) มีหนาที่เชื่อมตอระหวางเมืองใหญ
(metropolitan) เปนการเชื่อมตอในระดับภูมิภาค (regional) จะจํากัดทางเชื่อมเขา
ถนน เสนถนนที่ตัดขาม และจุดหยุดรถ
15

C.S. Papacostas, P.D. Prevendouros, Transportation engineering and planning. (USA: Prentice-Hell, Inc. 1987) p.5.
กรมโยธาธิการและผังเมือง. เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (กรุงเทพ: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) หนา
60-61.
17
Stephen Marshall, Streets & patterns. (London: Spon Press, 2005) p. 53.
18
American Planning Association, Planning and Urban Design Standards. (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006),
pp. 226-227.
19
Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), pp. 481-482.
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ทางดวน (Expressway) มีหนาที่เชื่อมตอระหวางเมืองใหญ (metropolitan) กับ
เมือง (city) จํากัดทางเชื่อมเขาถนน มีชองสําหรับถนนตัดขาม ไมมีที่จอดรถขางทาง
ถนนทางเอก (Major Arterials หรือ Major Roads) มีหนาที่เชื่อมระหวางเมืองกับเมือง มีการ
ควบคุมทางเชือ่ มเขาถึงถนน และมีชองทางตัดขามถนน ไมมีที่จอดรถขางทาง
ถนนทางโท หรือถนนสายหลัก (Minor Arterial หรือ Secondary roads) เปนโครงขายถนน
หลักภายในเมือง ซึ่งมีเสนทางที่ตอเนื่องเชื่อมโยงภายในพื้นที่เมือง ใชสําหรับการผานเขา –
ออกเมืองหรือชุมชน และเปนถนนที่กระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตางๆ เชื่อมตอระหวาง
ถนนสายประธานและถนนสายรอง ซึ่งถนนเสนนี้บางเมืองอาจใชเปนเสนทางทองเที่ยว
ระยะทางเพียงรอยละ 10 ของไมล สามารถรองรับการสัญจรของยานพาหนะมากกวา
ครึ่งหนึ่งของปริมาณยานพาหนะที่สัญจรทั้งหมด มักเปนเสนทางผานยานพาณิชยกรรมและ
สถาบันตางๆ
ถนนรอง (Collector Streets) เสนทางเชื่อมตอของถนนสั้นๆ ระหวางระยะทาง เปนถนนที่
ใชสําหรับกระจายการจราจร เชื่อมตอระหวางถนนสายหลักและถนนสายยอย ใชสําหรับ
เสนทางทองเทีย่ ว และถนนในยานธุรกิจและที่อยูอาศัย
ถนนยอย หรือถนนทองถิ่น (Local Streets) เปนถนนภายในพื้นที่แตละยาน ที่เชื่อมตอจาก
ถนนสายรอง มีหนาที่เชื่อมโยงการจราจรของจุดตางๆ ภายในยาน

ภาพ 2. 1 ประโยชนใชสอยและความสัมพันธของลําดับศักยถนน
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

สวนประกอบของถนนตามลําดับศักย โดยพิจารณาสวนประกอบของถนน เชน ชองทางสัญจร
ไหลทาง หรือทางเทา ความเร็ว และอัตราสวนพื้นที่ถนน สรุปได 20, 21 ดังตารางตอไป

20
21

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), pp. 226-227.
Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), pp. 481-482.
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ตาราง 2. 1 ความสัมพันธกบั ประเภทของถนน ความเร็ว และโครงขายของถนนในเมือง
ลําดับศักยถนน

1. ถนนสาย
ประธาน (principal
arterial)
1.1 ทางยกระดับ
(Freeway or motor
way)

ชวงระหวางถนน
(spacing)

ระยะเปดโลง
(R.O.W.)
(เมตร)

สัมพันธกับ
โครงสรางของ
ถนนของภาค
สัมพันธกับ
60.00โครงสรางของ
90.00
ถนนของภาค และ
ยานอุตสาหกรรม

1.2 ทางดวน
(Expressway)

เสนทางที่ทําให
เกิดความ
ตอเนื่องของการ
สัญจร
1.3 ทางเอก
4.50 - 6.50
(Major Arterials / กม.
Major Roads )

60.0075.00

36.0045.00

2. ถนนสายหลัก
หรือทางโท (Minor
Arterial/
Secondary roads)
3. ถนนสายรอง
(Collector Streets)

2.40 - 3.20
กม.

24.00

1.20 - 1.60
กม. คาเฉลี่ย
0.80 กม.

19.20

4. ถนนสายยอย
หรือถนนทองถิ่น
(Local Streets)

0.40 - 0.80 กม. 15.00
แบงเปน ยานธุรกิจ
90 – 150 ม.
ยานพักอาศัย75–
180 ม.
ตามความ
15.00 และ
เหมาะสม
27.00
บริเวณที่เปน
จุดวนรถ

5. ถนนปลายตัน
(Cul-de-sac)

ความกวางถนน
(เมตร)

ทางเทา
ทางเทา
(เมตร)
(เมตร)
ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ

ความเร็วของ
ถนน
(กม./ชั่วโมง)

อัตราสวนของ
พื้นที่ถนน
(รอยละ)

-

1.50 1.80

3.60 5.40

-

-

3.60/ 1
ชองทาง ความ
กวางเกาะ
กลาง 2.40 18.00
3.60/ 1
ชองทาง ความ
กวางเกาะกลาง
2.40 - 9.00
25.20/ 4
ชองทาง ที่จอด
รถ และเกาะ
กลาง
18.00

-

-

97.00

-

-

-

80.00

0.008.00

-

-

56.00 72.00

-

-

-

56.00 64.00

-

13.20
แบงเปน 0.60
- 3.60
สําหรับชอง
จราจร 0.60 3.00 สําหรับ
ชองจอดรถ
10.80
สําหรับถนน
ที่จอดรถขาง
ทางดวย

1.20 1.50

3.60 5.40

48.00

20.00 35.00

1.20 1.50

3.60 5.40

40.00

65.00 80.00

9.00 10.80
(22.50 เปน
จุดกลับรถ)

-

-

-

-
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องคประกอบของถนน ตามลักษณะการใชประโยชนที่ดิน22 สรุปไดดังนี้
ตาราง 2. 2 ขนาดขององคประกอบของถนนในแตละพื้นที่
การใชที่ดิน
ขนาด (เมตร)

ยานที่อยูอาศัย

ยานพาณิชยกรรม

หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก
ชองจราจร
2.75 – 3.00
3.00 – 3.25
3.25 – 3.50
ชองจอดขนาน
2.00
2.00 – 2.50
2.50 – 3.00
ทางเทา
1.50 – 2.50
2.50
3.00 – 5.00
เกาะกลาง
0.00 – 1.20
1.00 – 4.20
1.20 – 4.20
ไหลทาง
1.75 – 2.50
1.75 – 2.50
2.50 – 3.00
ทางจักรยาน
2.50
2.50
2.50
ที่มา: เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544

ยาน
อุตสาหกรรม

หนาแนน
3.25 – 3.50
2.50 – 3.00
4.00 – 5.00
1.20 – 4.20
2.50 – 3.00
2.50

3.50
3.00
3.50 – 5.00
4.20 – 7.20
3.00
2.50

การจัดแบงประเภทของถนนตามลักษณะการออกแบบเสนทางการสัญจรในเมืองมี 4 ประเภท23 คือ
 ถนนเมือง (civic street)
 ถนนพาณิชยกรรม (commercial street)
 ถนนที่พักอาศัย (residential street)
 ถนนผสมประโยชน (Multi-function street)
1.2) ความจุของถนน24 (carriage way capacity) หมายถึง จํานวนยานพาหนะสูงสุด
ที่คาดวาจะสามารถแลนผานชองจราจรที่จุดใดๆ ณ ชวงเวลาหนึ่ง ภายใตสภาพของชองจราจรที่จุดนั้น
ความจุของถนนที่ใชออกแบบเมืองขึ้นอยูกับ ปริมาณการจราจรสูงสุดในชั่วโมงเรงดวนชวงเชา
กลางวัน และเย็น ความจุของถนนในเมืองแสดงไดดังตอไปนี้
ตาราง 2. 3 ความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถทิศทางเดียว
ปริมาณการจราจร (pcu per hour)
2
2
2
3
3
4
ความกวางของชองจราจร 3.00
3.25
3.50
3.00
3.50
2.75
ความกวางของผิวจราจร 6.00
6.50
7.00
9.00
10.50 11.00
ถนนสายประธาน
3000
4500
ถนนสายหลัก
2000 2200 2400 3000 3300 3600
ถนนสายรอง
1300 1450 1600 2150 2400 2650
ถนนสายยอย
800
950
1100 1650 1900 2150
ที่มา: เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม (2539) *pcu: passenger car unit
จํานวนชองจราจร

22

4
3.00
12.00
4000
3000
2500

4
3.25
13.00
4400
3350
2800

4
3.50
14.00
6000
4800
3700
3200

กรมโยธาธิการและผังเมือง, เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 (กรุงเทพ: กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2544).
23
Stephen Marshall, STREETS&PATTERNS (New York: Spon Press, 2005), p. 53.
24
สํานักพัฒนามาตรฐานผังเมือง, เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม (กรุงเทพฯ: กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2539).
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นอกจากนี้การวัดประสิทธิภาพของถนนในการใหบริการแกยวดยานการสัญจร สามารถวัดได
จากการเปรียบเทียบคาอัตราสวนปริมาณสัญจรกับความจุถนน (V/C ratio) ณ บริเวณที่กําหนดจุด
ตรวจวัด เรียกวา “ระดับบริการของถนน” (V/C ratio) โดยคาที่คํานวณไดมีความหมายดังนี้25
ระดับ A 0.00-0.60 การจราจรไมติดขัด ปริมาณสัญจรต่ํา
ระดับ B 0.61-0.70 การจราจรติดขัดเล็กนอย มีปริมาณสัญจรสม่ําเสมอ
ระดับ C 0.71-0.80 การจราจรคอนขางสม่าํ เสมอ ปริมาณสัญจรเริ่มหนาแนน
ระดับ D 0.81-0.90 การจราจรสม่าํ เสมอ ปริมาณสัญจรถูกจํากัด
ระดับ E 0.91-1.00 การจราจรไมสม่ําเสมอ ปริมาณสัญจรหนาแนน ติดขัดพอสมควร
ระดับ F มากกวา 1.00 การจราจรติดขัด ความเร็วต่ํา เคลื่อนไหวตามสัญญาณสัญจร
ตาราง 2. 4 ความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถสองทิศทาง
รายการ

ปริมาณการจราจร (pcu* per hour)

จํานวนชองจราจร (ชอง)

2

2

2

3

3

4

4

4

6

6

6

3.00

3.25

3.50

3.00

3.25

3.50

ความกวางชองจราจร(ม.) 3.00

3.25

3.50 3.00 3.50

ความกวางผิวจราจร(ม.)

6.00

6.50

7.00 9.00 10.50 12.00 13.00 14.00 18.00 19.50 21.00

ถนนสายประธาน

-

ถนนสายหลัก

1200

6000 -

1350 1500 2000 2200 4000 4400 4800 6000 6600 7200

ถนนสายรอง

800
1000 1200 1600 1800
300- 450- 600- 900- 1100
ถนนสายยอย
500
600 750 1100 -1300
ที่มา: เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม (2539) *pcu:

2400 2700 3000 4000 4500 5000
1600 1800 2000 2600 3000 3200
-1800 -2000 -2400 -3400 -4000 -4400
passenger car unit

1.3) การการเชื่อมตอของถนน26 (connectivity) เปนการพิจารณาการเชื่อมตอที่ดี
ของถนนในพื้นที่หนึ่งๆ พิจารณาจากจํานวนเสน (segment) ของถนนจํานวนมาก ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิด
จํานวนเสนถนนมากคือ การมีจุดตัดที่มาก โดยอัตราสวนของจุดตัด (link) กับชวงของถนน (node)
ของโครงขายถนน มีคาที่นอยที่สุดที่เปนคาที่ยอมรับไดวาสามารถทําใหเกิดการเขาถึงในพื้นที่ที่ดีสุด
อยูในชวง 1.20 – 1.40 ซึ่งเปนระบบของโครงขายการสัญจรที่ดี สรุปเปนสูตรไดดังนี้
ชวงของถนน
≥ 1.20 – 1.40
จุดตัดของถนน

ชวงของถนน (link) หรือจํานวนเสนของถนน และจุดตัดของถนน (node)
แตการกําหนดคุณภาพของการเชื่อมตอของถนนที่ดีจะขึ้นอยูกับความตองการของพื้นที่นั้นๆ
โดยมีตัวอยางแสดงการนับชวงถนน และจุดตัดดังภาพตอไปนี้

25

9000

กรมโยธาธิการและผังเมือง, เกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (กรุงเทพ: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) หนา
67-68.
26
American Planning Association, Planning and Urban Design Standards. (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), p. 231.
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ภาพ 2. 2 ตัวอยางการพิจารณาการเชื่อมตอถนน
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

1.4) ระยะหางหรือชวงของโครงขาย ตามมาตรฐานการเชื่อมตอกันของโครงขาย
การสัญจร จะพิจารณาขนาดของกรอบพื้นที่ (block) ที่เหมาะสมตอที่จะมีเสนทางสัญจร โดยถนน
ประธาน (principal arterial) ควรมีระยะหาง 4.83 – 6.44 กิโลเมตร และถนนหลัก (Minor
arterials) ควรมีระยะหาง 0.8 กิโลเมตร ซึ่งจะเปนระยะถนนที่ครอบคลุมการเขาถึง โดยการออกแบบ
ถนนนี้จะตองพิจารณาขนาดของพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท และโครงสรางของถนน
ยอย (local street) การกําหนดขนาดกรอบพื้นที่นี้ควรมีการพิจารณาตามความเหมาะสมกับ
การใชประโยชนที่ดิน ไดแก
 การใชประโยชนที่ดินพาณิชยกรรม (business districts) ขนาด 91.40-153.40 เมตร
 การใชประโยชนที่ดินที่อยูอาศัย (residential neighborhoods) ขนาด 76.20-182.9 เมตร
1.5) สัดสวนพื้นที่ถนนที่เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินในเมืองควรมีสัดสวน
28
ดังนี้ ถนนหลัก รอยละ 0.00-8.00 ถนนรอง รอยละ 20.00 - 35.00 และถนนยอย รอยละ
65.00 - 80.00
2) การสัญจรโดยรถจักรยาน หมายถึงเสนทางสัญจรสําหรับยานพาหนะที่มีลอไมมี
เครื่องยนต ลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความกวางของทางจักรยาน ประเภทของทางจักรยานรวมกับ
ทางจราจรของรถยนต ดังภาพ 2.3
27

27
28

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), p. 229.
Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), p. 264.
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ภาพ 2. 3 ความกวางของทางจักรยานแยกตามลักษณะการใชงาน
ที่มา: Time-Saver Standards for Landscape Architecture, 1998

โดยสรุปความกวางของทางจักรยาน29 มีมาตรฐานความกวางของทางจักรยาน ดังนี้
 ระยะมาตรฐานเสนทางที่ใชขี่จักรยาน 1 คัน คือ ความกวางแนวนอนของผูใชจักรยาน
0.60 เมตร และระยะความสูงในแนวดิ่ง 2.10 เมตร
 ทางจักรยาน 1 ชองจราจร ควรมีความกวางขั้นต่ํา 1.50 เมตร และระยะความสูงในแนวดิ่ง
ของทางจักรยานคือ 2.40 เมตร
 ทางจักรยาน 2 ชองจราจร ควรมีความกวางขั้นต่ํา กวาง 2.40 เมตร
 ทางจักรยานรวมกับทางเดินเทา ควรมีความกวางขั้นต่ํา 3.00 เมตร
การกําหนดทางจักรยานรวมกับทางจราจรของรถยนต 30 กําหนดใหยานที่มีขนาดทางเทา
เพียงพอและมีการจราจรหนาแนน ควรมีถนนคูขนานดานขางสําหรับยวดยานที่วิ่งชา หรือทาง
จักรยาน มีเกณฑของมาตรฐาน ดังตอไปนี้
 การเดินรถทางเดียว ควรมีความกวาง คือ 2.50 เมตร หรืออยางนอย 1.80 เมตร
 การเดินรถ 2 ทาง ควรมีความกวางอยางนอย 3.60 เมตร แตหากปริมาณการใชจักรยาน
ไมมาก ความกวางอาจนอยกวานี้ได
 การจราจรคับคั่งบริเวณทางแยก ควรสรางอุโมงคสําหรับรถจักรยาน กําหนดความสูงอยาง
นอย 2.25 เมตร กวางอยางนอย 3.00 เมตร สําหรับการเดินรถทางเดียว และกวาง
4.00 เมตร สําหรับการเดินรถ 2 ทาง
 ทางจักรยานทีใ่ ชเสนทางรวมกับทางรถยนต ควรมีแนวของเสนแบงเพื่อแยกทางสัญจร
ระหวางรถยนตและรถจักรยาน ที่มีความกวาง 15 – 20 เซนติเมตร ชองจราจรของทาง
จักรยาน กําหนดใหมีความกวางที่ระยะ 1.20 – 1.80 เมตร ซึ่งจัดใหมีทางจักรยานไดใน
ถนนสายรองและถนนสายหลัก มีวิธีการที่สามารถกระทําได เชน การลดชองทางจราจรที่มี
29
30

Harris W.Charles, and others, Time-Saver Standards for Landscape Architecture (USA: McGraw-Hill, 1988), pp.341_2 - 341-3.
American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), pp. 259-260.
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อยูใหแคบลง ยายชองทางจราจร ยายที่จอดรถ และเพิ่มพื้นผิวจราจร หรือการปูพื้นที่ไหล
ทาง (ภาพ 2.4-2.6)

ภาพ 2. 4 มาตรฐานของเสนทางจักรยาน
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

ภาพ 2. 5 มาตรฐานของขนาดชองทางสัญจรของรถจักรยานรวมกับทางรถยนต
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

ภาพ 2. 6 มาตรฐานของชองทางสัญจรรถจักรยานรวมกับการสัญจรของรถยนตสวนบุคคล
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

3) การสัญจรโดยเทา จะใชเสนทางการสัญจรที่ไมมีเครื่องยนต และเปนการสัญจรที่เขาถึง
พื้นที่ไดทุกพื้นที่โดยสามารถพิจารณาองคประกอบที่สําคัญของทางเดินเทาได ดังตอไปนี้
 ความกวางของทางเทา31, 32 คือระยะทางดานขวางของทางเทา

31
32

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), p. 478.
Harris W.Charles, and others, Time-Saver Standards for Landscape Architecture (USA: McGraw-Hill,1988), pp.340_1-340_6.
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สําหรับการเดิน 1 คน ความกวาง 0.90 – 1.20 เมตร (การเดินสวนทางกัน
1.20 เมตร) สําหรับการเดิน 2 คน 1.50 เมตร
ทางเดินพื้นที่สวนบุคคล 0.45 – 1.20 เมตร
ทางเดินเทาประเภทบาทวิถี 0.90 – 2.70 เมตร
ทางเดินเทาสาธารณะ 2.40 – 3.00 เมตร
ทางเดินในสวนสาธารณะ 1.50 เมตร
ทางเดินในยานพาณิชยกรรม (ภาพ 2.7) ไมรวมพื้นที่สําหรับวางอุปกรณประกอบ
ถนน เชน เสาไฟ ควรมีความกวางนอยที่สุด 1.20 เมตร ตามความเหมาะสมใน
แตละยาน
ทางเดินในยานพักอาศัย (ภาพ 2. 7) ควรมีความกวาง 1.50 – 2.40 เมตร และ
รวมพื้นที่สําหรับปลูกตนไมดวย ซึ่งควรมีความกวาง 1.80 – 2.10 เมตร เพื่อการ
เจริญเติบโตที่ดีของตนไม แบงเปนทางเดินอยางนอยที่สุด 1.50 เมตร โดยควรมี
พื้นที่สําหรับดานที่ติดกําแพงอีก 0.30 – 0.90 เมตร
ทางเดินพื้นที่ทั่วไป (ภาพ 2.7) รวมกับชองปลูกตนไมหรือพืชพรรณตางๆ ควรกวาง
อยางนอย 2.50 เมตร

ภาพ 2. 7 (1) ขนาดทางเดินเทาในยานพักอาศัย และ (2) องคประกอบความกวางของทางเทาทั่วไป
(3) และยานพาณิชยกรรมที่ควรกําหนด
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

4) การสัญจรโดยเรือ เปนการสัญจรในเสนทางน้ํา ไดแก ทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา และคลอง
ลักษณะความกวางและความลึกของแมน้ําจะมีผลตอเรือที่สัญจรแตกตางกัน สําหรับระบบคลอง
สามารถแบงตามความกวางได 3 ขนาดคือ
 คลองหลัก กวางตั้งแต 30.00 เมตรขึ้นไป
 คลองรอง กวางในชวง 10.00 -30.00 เมตร
 คลองยอย กวางนอยกวา 10.00 เมตร
การกอสรางอาคารริมเสนทางสัญจรทางน้ําที่เกี่ยวของ ไดแก กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดไววา อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลง
ใกลแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา คูคลอง ลําราง หรือลํากระโดง ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมี
ความกวางนอยกวา 10.00 เมตร ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา
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3.00 เมตร แตถาแหลงน้ํานั้นมีความกวางตั้งแต 10.00 เมตร ขึ้นไป ตองรนแนวอาคารใหหางจาก
แหลงน้ํานั้นไมนอยกวา 6.00 เมตร ยกเวน สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คาน
เรือ และที่วางสําหรับจอดรถ
สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ
หรือทะเล ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 12.00 เมตร และสวน
ที่ต่ําที่สุดของกันสาด หรือสวนที่ยื่นสถาปตยกรรมสูงจากระดับทางเทาไมนอยกวา 3.25 เมตร ทั้งนี้
ไมนับสวนตกแตงที่ยื่นจากผนังไมเกิน 0.50 เมตร และตองมีทอรับน้ําจากกันสาด หรือหลังคาแนบ
หรือฝงในผนัง หรือในเสาอาคารลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก
สรุปลักษณะโครงสรางทางกายภาพของเสนทางสัญจร ทางบก ไดแก ถนน ซึ่งเปนเสนทาง
สัญจรสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต จักรยาน และทางเทา มีมาตรฐานสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับแต
ละเสนทาง ไดแก เสนทางถนน มีมาตรฐานของถนนเกี่ยวของกับลําดับศักย ความกวางของถนน
การเชื่อมตอ ระยะหาง และมีกิจกรรมเชิงพืน้ ที่ของการสัญจรคือ ความเร็ว ระดับบริการของถนน
เสนทางจักรยาน เสนทางเทา และเสนทางน้ํา มีมาตรฐานเสนทางในดานขนาดของเสนทางที่เอื้อให
เกิดการสัญจร
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสัญจร สรุปไดวาเกี่ยวของกับการพิจาณา
ลักษณะทางกายภาพ หรือสภาพแวดลอม และกิจกรรมที่มตี อกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน โดยเมื่อศึกษาวิถีทางสัญจร ซึ่งเกี่ยวของกับวัตถุประสงคในสัญจร ลักษณะ
ปริมาณและทิศทางการสัญจร พบวาการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หรือการใชประโยชนที่ดิน
5 ยานคือ ยานที่อยูอาศัย ยานที่พาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานพื้นที่เปดโลง สวน และพื้นที่
นันทนาการ และยานสาธารณะ กึง่ สาธารณะ และสถาบัน โดยการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทมี
ลักษณะมาตรฐานของเสนทางที่ผานพื้นที่ทั้งความจุของถนน ความเร็ว และรูปแบบการสัญจรที่
แตกตางกัน สําหรับลักษณะทางกายภาพของเสนทางสัญจรในแตละยานจะเกี่ยวของกับลักษณะ
องคประกอบของเสนทาง เชน ความกวาง ลําดับศักยของถนน ระดับการเขาถึงของแตละเสนทาง และ
ศักยภาพในการเคลื่อนที่ ซึ่งจากแนวคิดที่เกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพของเสนทาง สามารถ
พิจารณาลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพของการสัญจรไปตามเสนทางของการสัญจร ไดแก
การสัญจรโดยรถยนต-จักรยานยนต 2) จักรยาน 3) เดินเทา และ4) เรือ โดยมีลักษณะดาน
มาตรฐานในการออกแบบเสนทาง เชน ขนาดความกวาง การเชื่อมตอ โครงขาย และกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่ ไดแก ระดับบริการของถนน ความเร็ว จึงไดนําแนวความคิดเหลานี้ไปกําหนด
กรอบในการศึกษาตอไป
สําหรับการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน เปนการศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่เกิด
บนที่ดิน ซึ่งแสดงใหถึงรูปแบบของการใชประโยชนที่ดิน และลักษณะกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในเชิงพื้นที่ของ
การใชประโยชนที่ดิน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้
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2.3 การใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดิน33 ในที่นี้ใชในหลายความหมายคือ 1) ลักษณะการใชที่ดินที่ขออนุญาต
สรางตามกฎหมาย เชน ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม เปนตน 2) ลักษณะอาคารที่สรางอยูบ นที่ดิน เชน
บานพักอาศัย โรงงาน และ 3) การรวมกลุมของกิจกรรมทางดานสังคม-เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นบนที่ดิน
เชน ความหนาแนนของประชากร แหลงงาน ฯลฯ
ดังนั้น ในการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน จึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลที่จะได
จากการใชประโยชนที่ดิน ประเภทการใชประโยชนที่ดิน และโครงสรางของการใชประโยชนที่ดิน
ลักษณะตางๆ เพื่อสรุปลักษณะสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน โดยไดรวบรวมไว ดังนี้
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งจะแสดงใหถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกิดขึ้นบนที่ดิน
แบงไดออกเปน 4 ลักษณะ34 คือ
1) การใชงานพื้นที่ดิน (functional space) คือการกลาวถึงการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกําหนดลักษณะของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการสื่อสาร เชน เจาของ ทําเล และลักษณะของ
สภาพแวดลอม เชน ความลาดชัน ประเภทของดิน รวมถึงการใชเพื่อการกอสรางบนพื้นดินและจากที่
วาง ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติของหนวยพื้นที่ (parcel) สิ่งแวดลอม (environment) โครงสราง
(structure) และการใชที่วาง (space) ซึ่งพื้นที่ดินหนวยหนึ่งสามารถอธิบายการใชประโยชนที่ดินได
24 รายการ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 2. 5 ขอมูลที่ดินในดานของการใชงานพื้น
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การใชที่วาง
(space use)
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หนึ่ง และสอง
ความหนาแนน
จํานวนหนวย จํานวน
ผูอาศัยจํานวนลูกจาง
การวางแผนใน
อนาคต

2) ระบบกิจกรรมในที่ดิน (activity system) คือ ลักษณะของกิจกรรมเกี่ยวของกับที่อยู
อาศัย บริษทั และสถาบัน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรูปแบบประจําทุกวัน ในพื้นที่เมืองและภูมิภาค ในขณะ
ที่ขอมูลดานการใชงานพื้นที่ดินมีลักษณะที่เสถียรหรือจับตองได แตลักษณะขอมูลการใชที่ดินในระบบ
กิจกรรมจะมีลักษณะที่เคลื่อนไหว เชน การเดินทางจากชนบทเขาสูเมือง การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือน
33
34

John Black, Urban transport planning (England: Croom Helm Ltd.,, 1981) pp. 22-23.
Edward J. Kaiser, David R. Godschalk, and F. Stuart Chapin, “land use” Urban Land Use Planning (Urbana: University of Illinois Press,
1995), p.197.
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กิจกรรมในที่นี้จะรวมทั้งกิจกรรมทีม่ ีผลกระทบกับพื้นที่เมือง และกิจกรรมที่แทรกอยูกบั พื้นที่เมืองนั้น
กิจกรรมที่โดดเดนจะเปนกิจกรรมทีเ่ กิดจากการเดินทางระหวางบานและที่ทํางาน การเขาใจระบบ
กิจกรรมจะทําใหสามารถเขาใจแนวทางและปญหาที่เกี่ยวของกับการเลือกทําเลที่ตั้งของบานพักอาศัย
กับที่ทํางาน ซึ่งสองสวนนี้เปนพื้นที่สวนใหญของเมือง
กลุมกิจกรรมตามประเภทของการใชประโยชนที่ดิน แบงประเภทได ดังนี้35
2.1) การใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สามารถอยูในภูมิประเทศไดหลายแบบ พื้นที่ควรมีระดับ
พอสมควร แตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงชัน และที่ต่ําที่ระบายน้ําไมได ความลาดชันปกติจะไมต่ํากวา
รอยละ 15 พื้นที่ควรอยูใกลระบบถนนสายหลัก และการขนสงมวลชน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงโดยตรง
ไปสูที่ทํางานและที่พักผอนหยอนใจ แตไมควรใหมีระบบถนนสายหลักผานเขาไปในยานพักอาศัย
โดยตรง การสัญจรควรจะใชถนนสายรองหรือสายยอยอยูในพื้นที่พักอาศัย โดยจะตองพิจารณาถึง
การระบายน้ํา แสงแดด และทัศนียภาพอันงดงามของสิ่งแวดลอม การเลือกพื้นที่ออกแบบที่พักอาศัย
ควรมีความเชื่อมโยงกับรานคา โรงเรียน โบสถ และที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งมีการบริการทางดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่ เหมาะสมกับความหนาแนนของยานพักอาศัยในระดับตางๆ
เชน ที่พักอาศัยหนาแนนสูง จะตองอยูในพื้นที่วาง และอยูใกลถนนสายหลักและการขนสงมวลชนมาก
ที่สุด รวมทั้งอยูใกลศูนยการคาประจําชุมชน สําหรับที่พักอาศัยหนาแนนต่ํา อาจจะอยูในบริเวณพืน้ ที่
แคบๆ ระหวางถนนสายหลัก และระบบการขนสงมวลชน
การจัดแบงพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยมักจะมีปริมาณรอยละ 50 ของชุมชน
2.2) การใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม แบงตามลักษณะการคาและตําแหนงที่ตั้งได ดังนี้
 ยานการคาสง มีหลักการกําหนดที่ตั้ง ดังนี้
พื้นที่ควรตั้งอยูในที่ราบที่มีความลาดชันไมเกิน รอยละ 5 สามารถปรับระดับดินได
โดยไมเสียคาใชจายสูง
พื้นที่อยูอาศัยสามารถเลือกที่ตั้งไดทั้งในเมืองและชานเมือง ขนาดเนื้อที่ไมนอยกวา
20,230 ตร.ม หรือ 5 เอเคอร
รถบรรทุกสามารถเขาถึงพื้นที่ได และมีรถระบบถนนหลักเขาถึงพื้นที่ไดโดยตรง
เพื่อความสะดวกตอการสงสินคาเขาออก ดานหนาควรติดกับถนนหลัก และมี
ทางเขาถึงระบบการขนสงดวยรถไฟไดสะดวกพอสมควร
พื้นที่ที่เหมาะกับการพัฒนาเปนศูนยกลางการคาของเมือง ควรมีพื้นที่ใกลเคียงที่มี
ความงดงามดวย
 ยานการคาระดับภาค ควรอยูใกลเสนทางที่มีการจราจรผานหนาแนน จําแนกไดตาม
ระดับของการบริการ ดังนี้
ศูนยกลางธุรกิจประจําเขต กิจกรรมตางๆ ในยาน ไดแก รานคาปลีก แหลงบริการ
งานวิชาชีพ และการบริการดานการเงิน ควรตั้งอยูใกลเสนทางสัญจรสูงสุด
มีทางเดินที่เชื่อมตอ และอยูในบริเวณที่ติดตอไดสะดวกโดยทางรถยนต รวมถึงมีที่
จอดรถที่เพียงพอสําหรับลูกคา หรือลูกจางที่ทํางานในยานการคาดังกลาว
35

F. Stuart Chapin, Urban Land Use Planning (Chicago: University of Illinois Press, 1972), pp. 205-209.
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ศูนยการคาระดับภาค กิจกรรมตางๆ ในยาน ไดแก หางสรรพสินคา รวมทั้ง
รานอาหารและสิ่งบันเทิงตางๆ มีสาขาของธุรกิจที่หลากหลาย และสถาบันบริการ
ทางการเงินเพียงพอที่จะบริการตลอดเวลาซื้อสินคา ควรตั้งอยูใกลกับถนนสาย
ประธานสองสาย หรือมีถนนประธานผานสองสาย ที่ตั้งจะตองมีที่จอดรถเพียงพอ
 ศูนยการคาธุรกิจรอบนอก (satellite CBD centers) กิจกรรมตางๆ ในยาน ไดแก
สํานักงาน รานขายรถยนต และศูนยกลางเครื่องใชสอย ตลาดการเกษตร ฯลฯ ควรมี
ที่ตั้งอยูระหวางทางแยกของวงแหวน กับถนนสายประธาน และจะตองมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับที่จอดรถและการบริการ
 ศูนยการคาบริการบนทางหลวง (Highway service center) กิจกรรมตางๆ ในยาน ไดแก
รานคา รานอาหาร ที่บริการแกผูเดินทาง สถานีเชื้อเพลิง โรงแรม (motel) และการใช
ประโยชนที่ดินดานอื่นๆ ที่ประกอบกันอยางเหมาะสม ซึ่งมีบริเวณที่มขี นาดพื้นที่เพียง
พอที่จะรับการบริการทีม่ ีรถเขาถึง (drive-in service) มักตั้งอยูรอบนอกเมือง บนทาง
หลวงหลักที่เปนทางนําเขาสูเมือง
 หากพื้นที่มีความเหมาะสมทีจ่ ะตองรวมศูนยกลางยอย (sub centers) ตางๆ เขามาเปน
ศูนยกลางเดียว จะตองมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจอดรถ และที่วางอื่นๆ มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินที่อยูใกลเคียง
การจัดแบงพื้นที่
รานคาควรกระจายอยูในชุมชน สามารถเดินถึงไดใน 500 เมตร หรือใชเวลาเดินไมเกิน
10 นาที สวนยานการคาขนาดใหญ ควรอยูในศูนยกลางชุมชน โดยผูอยูอาศัย 1,000 คน จะตองการ
รานคาประมาณ 6 ราน ซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่ประเภทนี้จะมีพื้นที่รวมประมาณ รอยละ 6 ของพื้นที่ชุมชน
2.3) การใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ควรอยูในที่ราบที่มีความลาดชันไมเกิน รอยละ 5
หรือสามารถปรับระดับที่ดินโดยไมใชคาใชจายสูง การเลือกพื้นที่อุตสาหกรรมสามารถเลือกทั้งใน
เมือง ชานเมือง หรือพื้นที่หางออกไป ขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรม เชน
 การใชพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ (extensive manufacturing) ตองอยูในพื้นที่ที่มี
ขนาดพื้นที่กวางใหญสําหรับอาคารโรงงานชั้นเดียว มีโกดังเก็บของ มีที่จอดรถและเสนทาง
ขนสงสินคาที่สะดวก จึงควรอยูในบริเวณชานเมือง หรือพื้นที่ที่อยูหางไกลออกไป
 การใชพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมเขมขน (intensive manufacturing) หรือนิคมอุตสาหกรรม
สามารถตั้งอยูใ นหลายบริเวณ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมสมัยใหม ซึ่งอาจจะอยูในอาคารชั้น
เดียว หรือหลายชั้น และมีพื้นที่สําหรับจอดรถและเสนทางขนสงสินคา ที่ตั้งอยูไดทั้งในเมือง
และชานเมือง
พื้นที่ประเภทนี้จะตั้งอยูในทําเลที่สามารถเดินทางเขาถึงระบบขนสงไดโดยตรง เชน ตั้งอยูใน
เขตชานเมืองหรือนอกเมืองออกไป สามารถเชื่อมตอกับระบบขนสงโดยรถไฟ ทางขนสงของรถบรรทุก
สายหลัก การขนสงสินคาทางอากาศ และในบางเมืองอาจจะสามารถขนสงทางทะเล สําหรับที่ตั้งใน
เมืองก็ตองเลือกที่ตั้งใหมีทางเขาออกเชื่อมโยงไปยังเสนทางการขนสงดังกลาวเชนกัน รวมถึงควรเลือก
ใหอยูในแหลงที่เอื้ออํานวยกับอุตสาหกรรม เชน
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ที่ตั้งอยูแหลงที่พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเดินทางมาจากที่พักอาศัย
เพื่อเขามาทํางานไดสะดวก และใชเวลาเดินทางไมนาน
 ที่ตั้งอยูในแหลงพลังงานตางๆ เชน ไฟฟา ประปา และการกําจัดของเสีย
 การจัดสภาพแวดลอมควรสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นที่อยูลอมรอบ เชน
อยูในทิศทางลมที่ถูกตอง มีการจัดวางที่วางคั่นพื้นที่ระหวางพื้นที่เขตอุตสาหกรรมกับพืน้ ที่
การใชงานอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยอยางเหมาะสม
การจัดแบงพื้นที่จะตองขึ้นกับประเภทของอุตสาหกรรม โดยแบงไดเปนอุตสาหกรรมหนักและ
เบา อุตสาหกรรมหนักจะตองการการควบคุมเปนพิเศษ หรืออาจมีการกําหนดเขตอุตสาหกรรม หรือ
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญมักจะใหอยูในเขตนอกเมือง สวนอุตสาหกรรมเบาที่ไมมีอันตรายตอ
สภาพแวดลอมสามารถอยูในเมืองได โดยพื้นที่อุตสาหกรรมนี้จะไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่ชุมชน
2.4) การใชประโยชนที่ดินเพื่อการพักผอน หยอนใจ การศึกษา และวัฒนธรรม
ลักษณะพื้นที่ใชเพื่อกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (active recreation area) จะตองเปนที่ราบทีม่ ีความ
ลาดชันไมเกินรอยละ 5 สามารถปรับพื้นที่ไดโดยไมเสียคาใชจายสูง ถาเปนที่วางขนาดใหญ
ซึ่งอนุรักษไวเปนที่สาธารณประโยชน ก็ควรเปนพื้นที่ที่มคี วามงดงามทางธรรมชาติ แบงเปนประเภท
ตางๆ ไดตอไปนี้
 สวนสาธารณะขนาดใหญ เชน พื้นที่อนุรักษ สนามกอลฟ ควรมีที่ตั้งอยูบริเวณชานเมือง
หรือนอกเมือง และมีภูมิประเทศเหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดินเปนสวนสาธารณะ
 วิทยาลัย ศูนยกลางการแพทย และสถาบันตางๆ ควรมีที่ตั้งอยูบริเวณชานเมือง ในบริเวณที่
ราบจนถึงพื้นที่ที่มีภูมปิ ระเทศเปนเนิน หรือที่ดอนราบ และเปนบริเวณทีป่ องกันการจราจร
และการใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลอง ขนาดพื้นที่จะตองเพียงพอตอการสรางอาคารทีจ่ อด
รถ การใชที่ดินนอกอาคารและสนาม ควรพิจารณาถึงความเหมาะงดงาม และการเขาถึงพื้นที่
เปนหลัก
 สถาบันทางวัฒนธรรม เชน โบสถ วัด ควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง แตอยูนอกบริเวณที่ดิน
ราคาแพง มีขนาดพื้นที่เพียงพอสําหรับอาคารที่จอดรถ ภูมิสถาปตยกรรมที่งดงาม
และการเขาถึงพื้นที่ที่ดี
การจัดแบงพื้นที่
 พื้นที่สาธารณะนี้จะมีประมาณ รอยละ 10 ของชุมชน ประมาณ 4.00 ตร.เมตร ตอ 1 คน
หรือ 2-3.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
 พื้นที่โลงรอบเมือง จะมีพื้นที่ประมาณรอยละ 10-15 ของเมือง ซึ่งสัดสวนนี้จะรวมพื้นที่
สาธารณะประเภทอื่นดวย
 พื้นที่สําหรับสถาบันการศึกษา พิจารณาตามความตองการดานพื้นที่ของเด็ก 1 คน ตอ พื้นที่
27.00 ตร.เมตร หองเรียน 1 หองตอนักเรียนไมเกิน 30 คน ความหนาแนนทั่วไป นักเรียน
100 คน ตอ 1 ไร แบงตามประเภทไดเปน
โรงเรียนอนุบาล ระยะบริการ 5.00 กิโลเมตร ควรมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร
โรงเรียนประถม ระยะบริการ 1.00-1.25 กิโลเมตร ควรมีพื้นที่ประมาณ 5 ไร
โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษา ระยะบริการ 2.50 กิโลเมตร ควรมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร
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2.5) การใชประโยชนที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พื้นที่ที่ตั้งที่เหมาะสม
จะตองเพียงพอสําหรับประชาชน สาธารณูปการ ที่เปนศูนยรวมการใหบริการประชาชน ไดแก
หองสมุดสถานีพลังงาน สถานีบริการของหนวยราชการตางๆ ฯลฯ สวนที่ตั้งสําหรับสาธารณูปโภค
จะใหบริการในเชิงเสน สาย หรือทอ ไดแก ประปา ไฟฟา การระบายน้ํา ฯลฯ ควรมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบความปลอดภัย การเชื่อมโยงของระบบ พื้นที่บํารุงรักษา และมี
ความสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน เชน การจัดวางลําดับศักยถนนที่เหมาะกับการใชที่ดิน
การจัดวางระบบไฟฟาเพียงพอกับผูใชบริการ และเขาถึงไดอยางทั่วถึง
การจัดแบงพื้นที่
 พื้นที่สาธารณูปการ กลุมอาคารบริการของหนวยงาน จะมีพื้นที่ประมาณ รอยละ 7 ของพื้นที่
ทั้งหมด
 พื้นที่สําหรับเสนทางคมนาคม ประมาณรอยละ 20 ของเมือง
3) การพัฒนาที่ดิน (developability) เปนสวนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เมือง ที่วาง หรือที่
ไมไดมีการใชงาน ซึ่งการวางแผนหรือการจัดพื้นที่ (zoned) เพื่อใหเกิดความหนาแนนของการใชพื้นที่
และเกิดความเขาถึงทีส่ ะดวกเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับการปรับปรุงพืน้ ที่ นอกจากนี้ความหมาย
ของดานการพัฒนาที่ดินนี้ยังรวมถึงการตลาดที่ดินหรือเศรษฐศาสตรที่ดนิ การพัฒนาที่ดินนี้จะมี
ความจําเปนอยางมากที่จะตองมีการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับขอมูล
ดานการพัฒนาทางกายภาพและลักษณะของการพัฒนาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคา
4) จินตภาพของเมือง (imageabiliy) หรือการจัดภูมิทัศน เปนการจัดระบบมุมมอง สําหรับ
ความเหมาะสมของภูมิอากาศภูมิประเทศ ความงาม และเครื่องหมายของสังคม จินตภาพของเมืองนี้
เปนทั้งการใหคุณคาของเมืองที่มีอยูปจจุบัน และการสรางภาพการพัฒนาในอนาคต รวมถึงเปน
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองดวย
สรุปไดวา การใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับการศึกษาสภาพแวดลอม และกิจกรรมที่มีตอ
กันในเชิงพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดิน มีความเกี่ยวของกับลักษณะของการใชงานพื้นที่ดิน
(functional space) และระบบกิจกรรมของการใชประโยชนที่ดิน สวนดานการพัฒนา และดาน
จิตภาพของเมือง แมจะมีสวนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของเมือง แตมีความเกี่ยวของกับนโยบาย
การลงทุน และการออกแบบมาก จึงไมไดนํามาพิจารณา โดยลักษณะที่เกี่ยวของกับการกอสรางและ
การใชที่วาง ไดแก ประเภทของกอสราง พื้นที่กอสราง พื้นที่ปกคลุมดิน ความสูง จํานวนชั้น
สภาพแวดลอม การใชพื้นที่ ทั้งขั้นที่หนึ่ง และสอง ความหนาแนน และลักษณะระบบกิจกรรมในที่ดิน
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 5 กลุมคือ การใชที่ดินเพื่อ 1) การอยูอาศัย 2) การพาณิชยกรรม 3)
อุตสาหกรรม 4) การพักผอน หยอนใจ การศึกษาและวัฒนธรรม และ5) สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โดยตําแหนงของการใชที่ดินแตละประเภท จะตองมีขนาดพื้นที่ ความหนาแนน
และความตองการสัญจรเขาถึงที่แตกตางกัน จึงไดนําแนวความคิดเหลานี้ไปกําหนดกรอบใน
การศึกษาตอไป
สําหรับการศึกษาการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินพบวาโครงขายของการสัญจรและ
การใชประโยชนที่ดินมีความเกี่ยวของกัน และมีผลตอกันและกัน จึงไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงขาย
การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในเมืองดังนี้
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2.4 โครงขายการสัญจรกับโครงสรางการใชประโยชนที่ดนิ ในเมือง
โครงขายเสนทางสัญจรกับโครงสรางการใชประโยชนที่ดินในเมือง เปนแนวคิดที่พิจารณา
ตามหลักการขยายตัวที่ดิน36 ประกอบกับโครงขายการสัญจรและระบบโครงสรางของการใชประโยชน
ที่ดินในเมือง สามารถจําแนกโครงขายการสัญจรหลักกับการใชประโยชนที่ดินไดเปน 5 รูปแบบคือ
แบบวงแหวน แบบรัศมี แบบตาราง ตามแนวเสน และแบบผสม ดังนี้
1) โครงขายการสัญจรแบบวงแหวน ไดแก เมืองที่รวมศูนยกลาง หรือวงแหวน (ring or
circle network) ดังแผนภาพ 2.4

แผนภาพ 2. 4 โครงขายการสัญจรแบบวงแหวนกับโครงสรางการใชที่ดินแบบรวมศูนย

จากภาพแสดงใหเห็นวาโครงขายการสัญจรแบบวงแหวน มีลักษณะการสัญจรที่เปนถนน
วงแหวน หรือเปนถนนลอมเมืองเปนชั้นๆ มีการใชที่ดินที่ขยายตัวออกจากสวนกลาง โดยพื้นที่ตรง
กลางเปนเขตธุรกิจหนาแนน (CBD) เขตที่ 2 จะเปนเขตบานพักอาศัย เมื่อเมืองมีการขยายตัวจะมี
การปรับเปลี่ยนเปนยานอุตสาหกรรม หรือยานธุรกิจอื่นๆ ที่ขยายตัวมาจากยานตรงกลาง กลายเปน
ยานที่มีทั้งที่พกั อาศัยและที่ทํางาน เขตที่ 3 จะเปนยานที่พักอาศัยที่เปนบานขนาดใหญ สวนในเขต 4
และ 5 จะเปนเขตเกษตรกรรม ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสวนตางๆ ดวยระบบโครงขายคมนาคม เนื่องจาก
ลักษณะการขยายตัวเปนวงกลมนี้ จะมีลักษณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่ดินเมื่อศูนยกลาง
ขยายใหญขึ้น เมื่อมีการขยายตัวก็จะผลักการใชพื้นที่ดินแบบเขตที่ 2 ยานที่พักอาศัยของแรงงาน และ
เขตที่ 3 ยานของที่อยูอาศัยที่มีบานขนาดใหญก็จะขยายตัวออกไปอีก พื้นที่เดิมในเขตที่ 3 จะ
กลายเปนที่อยูของคนทํางานชั้นกลางอีกและบานขนาดใหญก็จะขยับออกไป และจะพบลักษณะของ
การสัญจรที่มีลกั ษณะเปนวงแหวนรอบเปนชั้นๆ ในแตละเขต
ขอดีของโครงขายการสัญจรแบบวงแหวน คือ สามารถใหบริการแกพื้นที่กลางเมืองได ขณะที่
ลอมอยูรอบนอก การจราจรที่ตัดผาน สามารถใชถนนวงแหวนไดโดยไมตองผานศูนยกลางเมือง ราคา
คากอสรางต่ําเพราะที่ดินราคาถูก เนื่องจากอยูนอกเมือง ขอเสีย คือ ถนนวงแหวนเปนวงโคง เพื่อลอม
เมืองไวจึงมีระยะทางไกล ราคาคากอสรางตอหนวยถูก แตหลายหนวยแพง เนื่องจากระยะทางไกล
ตองเสียคาใชจายเพิ่ม และเมือ่ ทําเสร็จแลวอาจไมเปนที่นิยมใชก็ได
2) โครงขายการสัญจรแบบรัศมี (radial network) มีลักษณะการสัญจรที่รวมศูนย หรือมี
เสนทางหลักขยายตัวออกจากศูนยกลาง เปนโครงขายตามธรรมชาติที่สอดคลองกับความตองการของ
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ผูใชถนนจะเริ่มจากจุดศูนยรวม เชน โบสถ ปราสาท เทศบาล ตลาด ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยูกับวาสิ่งใดคือ
ศูนยกลางของยุคของการสรางเมืองนั้นๆ และจะมีการกระจายไปตามรัศมีของเสนทางสัญจรหลัก หรือ
อีกลักษณะหนึ่ง คือความเจริญจะเริ่มจากศูนยกลาง และกระจายความเจริญของเมืองไปจากศูนยกลาง
แผขยายออกไปตามแนวทางเสนทางถนนหรือทางรถไฟ37 โครงขายการสัญจรนี้มีลักษณะโครงสราง
การใชประโยชนที่ดิน 3 ลักษณะ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 2. 6 แสดงลักษณะโครงขายรัศมีกับการใชประโยชนที่ดิน
ประเภท
โครงขายการสัญจร
แบบรัศมีกับ
โครงสรางการใช
ประโยชนที่ดินแบบ
รวมศูนยกลาง

ลักษณะ
มีลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปน
ลักษณะชั้นๆ เริ่มจากภายในที่มี
ลักษณะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ชั้นตอมาเปนบานพักอาศัยสําหรับผู
มีรายไดนอย และชั้น 3 สําหรับผูมี
รายไดปานกลาง โดยจะมีเสนทาง
สัญจรหลักเปนรัศมีเชื่อมโยงพื้นที่
ตางๆ เขาสูศูนยกลาง
การขยายตัวของศูนยกลางธุรกิจ
ของเมือง ในพื้นที่เขตที่ 1 ออกไป
ตามแกนเสนทางคมนาคมเสน
หลัก เชน ถนนสายหลัก แมน้ํา
ทางรถไฟ ซึ่งเปนเสนทางที่
เชื่อมตอระหวางเมืองสองเมือง โดยพื้นที่เขต 2 ขยายตัวจากเขตศูนยกลางจะเปนยานการคาและ
ที่พักอาศัยตามเสนทางคมนาคม พื้นที่เขต 3 จะเปนยานพักอาศัยราคาถูกและบานเชา พื้นที่เขต 4
เปนยานที่อยูอาศัยขนาดกลาง และมีลักษณะผสมกิจกรรมทั้งการคา การบริการ และอุตสาหกรรม ที่
อยูอาศัย และสถานศึกษา

โครงขายการสัญจร
แบบรัศมีกับ
โครงสรางการใช
ที่ดินแบบแบงสวน

37

มียานศูนยกลางคาอยูตรงกลาง
และมีที่อยูอาศัยเปนสวนๆ มีการ
แบงกลุมการอยูอาศัยตาม
ลักษณะเฉพาะ เชน ที่อยูอาศัยของ
คนจีน หรือเปนที่รวมกลุมของผูที่มี
รายไดใกลเคียงกัน เชน เปนเขต
บานราคาถูก หรือมีกิจกรรมเปน
เฉพาะ เชน บางสวนเปนยานอุตสาหกรรม หรือเปนเขตการศึกษา โดยการจัดรูปที่ดินลักษณะนี้จะมี
แนวโนมที่แตละสวนจะมีการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองใหมีลักษณะที่เปนศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ทั้ง
กิจกรรมการคา การบริการ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่การศึกษาและรวมถึงเปนพื้นที่
พักผอนในเขตเดียวกัน โดยมีการเชื่อมโยงสวนตางๆ เขาสูพื้นที่ตรงกลางที่เปนยานการคา

Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria (New York : Van Nostrand Reinhold, 1982), p. 223.

33
โครงขายการสัญจร
แบบรัศมีกับ
โครงสรางการใช
ที่ดินแบบหลาย
ศูนยกลาง

โครงสรางการใชที่ดินแบบหลาย
ศูนยกลาง มีการจัดรูปแบบที่ดิน
แบบหลายศูนยกลางกิจกรรม แต
ละสวนที่ขยายไปแบงแยกเปน
ลักษณะเฉพาะ และแตละยานมี
ศูนยกลางของกิจกรรมของตัวเอง
โดยเขต 1 จะเปนยานพาณิชยกรรม ธุรกิจ และมีศูนยรวมของที่พักอาศัยราคาถูก เขต 3 เปนกลุมกอนอยูดวย เขต 2 ที่เปนบานพัก
อาศัยขนาดกลางหรือ เปนยานธุรกิจอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกตางจากศูนยกลางเขต 1 และจะแยก
ออกไปนอกเมืองเปนกลุมๆ โดยมีเขต 4 เปนที่พักอาศัยราคาแพงอีกกลุมหนึ่ง และเขต 5 เปน
ศูนยกลางเกษตร หรือพื้นที่เปดโลง ลักษณะการจัดรูปที่ดินแบบนี้ เขต 6 และ 7 มักจะเปนยาน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมยอยแทรกอยู เขต 8 มักจะเปนยานสถานศึกษา ซึ่งจะแทรกอยูในยานที่
พักอาศัย มีลักษณะเปนศูนยกลางของตัวเอง และเขต 9 จะเปนรานคายอย ที่แทรกตามศูนยกลาง
ตางๆ การสรางระบบการขนสงจะเปนสิ่งที่สําคัญในการเชื่อมตอศูนยกลางตางๆ

3) โครงสรางการสัญจรแบบตาราง หรือกริด (grid network) โครงขายการสัญจรแบบนี้
จะมีลักษณะของเสนถนนที่ตัดกันเปนตาราง การใชประโยชนที่ดินที่อยูในตารางมีโครงสรางไดหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยูกับการวางแผนในการจัดวางโครงสรางของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ถนน
ระบบนี้มีความสะดวกตอการปกครอง และการใชประโยชนที่ดินในเชิงเศรษฐกิจ หรือพาณิชยกรรม
ลักษณะถนนตามแนวยาวและแนวขวางตัดตั้งฉากซึ่งกันและกัน ถนนแตละสายจะอยูหางและกวาง
เทาๆ กันดวย ดังภาพตอไปนี้

แผนภาพ 2. 5 โครงขายการสัญจรแบบกริดกับตัวอยางโครงสรางการใชที่ดิน

จากภาพแสดงใหเห็นวาโครงสรางการสัญจรแบบตารางโดยมีขอดีและขอเสียของโครงขาย38
คือ
ขอดีของโครงขายระบบนี้ คือมีความสม่ําเสมอของการเขาถึง (accessibility) พื้นที่ตางๆ
ของเมืองไดดีเทากัน รูปแบบของโครงขายมีผลตอการกระจายความเจริญออกไปไดอยางทั่วถึง
ความหนาแนนของประชากรกระจายตัวสม่ําเสมอ การเดินทางกระจายตัวไมหนาแนนมาก ณ จุดใด
จุดหนึ่ง การออกแบบ การวางแนวถนน และสิ่งกอสรางอืน่ ๆ ทําไดงายและกระจายออกไปไดทุก
ทิศทาง สามารถเพิ่มความจุ (capacity) ของโครงขายไดงาย เชน ถนนคูใดคูหนึ่งที่ขนานกันอยูเปน
ระบบรถวิ่งทางเดียว (one way system) ผูใชถนนมีโอกาสในการเลือกเสนทางมาก โดยไมจําเปนตอง
ผานศูนยกลางเมือง
38
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ขอเสียของระบบนี้ คือถาระดับของพื้นที่ไมสม่ําเสมอจะตองเสียคาใชจายสูงและไมคอยมี
ประสิทธิภาพ ไมมีลําดับชั้นของทางเสนทาง เชน เสนทางหลัก เสนทางรอง ผูใชจึงตัดสินใจลําบาก
การติดตอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวทแยงมุมจะตองเดินทางระยะไกลมากขึ้น มีทางรวมทาง
แยกมาก และรูปแบบของเมือง (urban pattern) ซ้ําซาก นาเบื่อหนาย ใหภาพซ้ําๆ กันตลอดทาง
4) โครงขายการสัญจรแบบเสน (linear network) โครงขายการสัญจรแบบนี้มีลักษณะของ
เสนทางสัญจรหลักผาน และมีการเกิดการใชประโยชนที่ดินตามเสนทาง โดยจะมีถนนรองแยกจาก
ถนนหลักและเกิดเปนยานตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิประเทศและองคประกอบอื่นๆ
ดังแผนภาพ 2.6

แผนภาพ 2. 6 โครงขายการสัญจรแบบเสนกับตัวอยางการจัดโครงสรางการใชที่ดิน

5) โครงขายการสัญจรที่มีลักษณะผสม (mix network) เชน ระบบโครงขายถนนแบบ
วงแหวนผสมรัศมี39 (ring-radial network) เปนการผสมกันของถนนสองรูปแบบ คือ ระบบวงแหวน
และรัศมี ซึ่งเหมาะสําหรับการสัญจรในเมืองใหญ ดังแผนภาพ 2.7

แผนภาพ 2. 7 ตัวอยางโครงขายการสัญจรแบบผสมระหวางวงแหวนรัศมีกับโครงสรางการใชที่ดิน

ถนนวงแหวนผสมรัศมี มีขอดีที่ผูใชถนนมีสามารถเลือกเสนทางได แมเสนทางจะยาวกวา
แตการจราจรไมติดขัด เพราะผานยานการจราจรที่หนาแนนของเมืองนอย ระบบการสัญจรเคลื่อนที่
ไดสะดวกทั้งในและนอกเมือง และสามารถปรับแนวถนนใหเขากับสภาพภูมิประเทศได แตขอเสีย
คือถนนทุกสายมุงสูศูนยกลางทั้งถนนผานเมืองและถนนทองถิ่น ทําใหมแี นวโนมเกิดการจราจรติดขัด
พื้นที่ที่อยูระหวางถนนรัศมีจะไดรับการบริการไมทั่วถึง หรือโอกาสในการเขาถึงพื้นที่นอย
ระบบโครงขายนี้มีผลตอการแบงรูปแปลงที่ดิน ทําใหเกิดรูปรางไมสม่ําเสมอและไมสะดวกใน
การออกแบบพื้นที่ภายในแปลง

39

Joseph De Chiara, Urban Planning and Design Criteria, 3rd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982), p. 224.

35

สรุปไดวาโครงขายของถนน ประกอบดวยโครงขายวงแหวน รัศมี ตาราง เสน และผสมหลาย
ระบบ ซึ่งแตละระบบจะกอใหเกิดการเขาถึงกลุมกิจกรรมแตละกลุมแตกตางกัน ยกเวนระบบตาราง
ซึ่งจะกอใหเกิดการเขาถึงพื้นที่กิจกรรมที่เทาเทียมกันทีส่ ุด นอกจากนี้โครงขายการสัญจรกับโครงขาย
การใชประโยชนที่ดินจะมีผลตอขอดีและขอเสียของการสัญจรในเมืองอยางมาก ทั้งนี้ระบบโครงขาย
การสัญจรนี้สามารถนําไปพิจารณาไดทั้งในระดับยานและเมือง โดยจะนําแนวความคิดนี้ไปกําหนด
เปนกรอบในการศึกษาตอไป

2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. 24382500 ของ เกื้อกูล ยืนยงอนันต เปนการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงภายในเกาะทั้งดานผังเมือง
ชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ การศึกษา การคมนาคม การสาธารณูปโภค โบราณสถาน และ
ฐานะของเมืองหรือปกครอง ไดเสนอวา มีลักษณะแตกตาง 3 ระยะ คือ ระยะกอนตั้งมณฑล (พ.ศ.
2310-2438) เปนระยะแรก เกาะเมืองอยูในกําแพงเมือง เปนปารกราง และประชาชนอาศัยอยู
ทั่วไปทั้งภายในและนอกเกาะ มีตลาดหัวรอเปนศูนยกลางการคาทีส่ ําคัญ กอนการปฏิรูปการปกครอง
สถานที่ราชการ ศูนยกลางการคาและที่อยูอาศัยจะอยูบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ลอม
พระราชวังจันทรเกษมและจวนเจาเมือง ระยะที่สอง ระยะตั้งที่วาการมณฑล (พ.ศ. 2438-2475)
เกาะเมืองมีการใชประโยชนมากขึ้น มีสถานที่ราชการสําคัญๆ ของมณฑลตั้งอยู ประชาชนมีโอกาส
ไดรับการศึกษาแผนใหมกวาเมืองอื่นๆ แตวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การคมนาคม ของประชาชนยัง
ผูกพันกับน้ําเหมือนเดิม สภาพภายในเกาะเมือง สวนมากยังถูกทอดทิ้งใหราง และระยะสมัย
ประชาธิปไตย (พ.ศ. 2476-2500) มีการเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเนื่องจาก นโยบายการพัฒนา
พื้นที่เกาะเมืองมากขึ้น มีการขายที่ดินใหประชาชน สรางสะพานเชื่อมเกาะเมืองกับทางหลวงแผนดิน
และมีการเปลีย่ นการเดินทางจากน้ํามาสูการสัญจรทางบก
การศึกษาโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง เทศบาลเมืองอยุธยา41 ของ
สุวัฒน คุมวงษ ไดกลาวไววาการใชประโยชนที่ดินในเทศบาลเมืองอยุธยามีความขัดแยงกัน ที่ดินรอย
ละ 50 เปนที่ดินที่ไมเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน (static function) เชน โบราณสถาน ที่มีพื้นที่วาง
เปลาและถนนโดยรอบ แมน้ํา ลําคลอง และอีกรอยละ 50 เปนพื้นที่มีการขยายตัว (dynamic
function) เปนการใชพื้นที่ทางเศรษฐศาสตรที่ขยายตัวทุกวัน ไดแก บริเวณบานพักอาศัย
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
สรุปงานวิจัยในพื้นที่ศึกษาแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการกําหนดนโยบายใหม มีการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน และการสรางเสนทางการสัญจรใหม จะทําใหเกิดผลกระทบตอกันและกัน
แตพื้นที่ที่ไมเปลี่ยนแปลง คือพื้นที่โบราณสถาน ก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสัญจร หรือการใช
ประโยชนที่ดินเชนกัน
40
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เกื้อกูล ยืนยงอนันต, การศึกษาความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. 2438-2500 (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529).
41
สุวัฒน คุมวงษ, “การศึกษาโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง เทศบาลเมืองอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวาง
ผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525).
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นอกจากนี้ไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการเปลี่ยนแปลงการสัญจร หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการขนสงตอเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม42 ของวรรณศิลป พีรพันธุ การศึกษาผลกระทบของเสนทางการคมนาคมตอ
การใชที่ดินเมืองนครสวรรค43 ของสมชาย งามกาละ และการศึกษาโครงขายการขนสงทีม่ ตี ออิทธิพล
การเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี 44 อาษา ทองธรรมชาติ พบวา การใชประโยชนที่ดินมี
ความสัมพันธกับการสัญจรอยางใกลชิด โดยความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นไป
ตามแนวถนนหลัก

2.6 สรุป
เมื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสรุปไดวา แนวทางการศึกษาความสัมพันธนี้เปนการศึกษาใน
เชิงบริบท ที่อธิบายลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของ
การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน และลักษณะทางกายภาพของโครงสรางพื้นฐานของเสนทางสัญจร
แบงไดเปนเสนทางของรถยนตและจักรยานยนต ทางเทา และทางเรือ โดยสรุปแนวคิดที่ใชใน
การวิเคราะหไดวา
 เสนทางถนน มีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการออกแบบตามลําดับศักย ความจุของถนน
หรือระดับบริการของถนน การรองรับความเร็ว และพื้นที่ถนน เปนตน
 เสนทางจักรยาน มีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการออกแบบขนาดและลักษณะเสนทาง
ประกอบกับเสนทางถนน ที่เอื้อใหเกิดการสัญจรทางจักรยาน
 เสนทางเทา เปนเสนทางทีเ่ ขาถึงไดทุกพื้นที่ มีลักษณะของขนาดทางเทาที่จะเอื้อใหเกิดการ
สัญจรทางเทา
 เสนทางเรือ มีขนาดของเสนทางเปนสิ่งที่เอือ้ ใหเกิดการสัญจรทางน้ํา
เมื่อศึกษาการใชประโยชนที่ดินเปนการศึกษาการรวมกลุมของลักษณะทางกิจกรรม สามารถ
จําแนกไดเปน
ยานที่อยูอาศัย
ยานพาณิชยกรรม
ยานอุตสาหกรรม
ยานกึ่งสาธารณะ ไดแก สถานศึกษา สถาบันราชการ สถานพยาบาล
ยานสาธารณะ ไดแก พื้นที่ดานวัฒนธรรม-ศาสนา และพื้นที่พักผอน
42

วรรณศิลป พีรพันธุ, การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการขนสง ตอเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
, ภาควิชาวางผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523).
43
สมชาย งามกาละ, การศึกษาผลกระทบของเสนทางการคมนาคมตอการใชที่ดินเมืองนครสวรรค (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวางผัง
ภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525).
44
อาษา ทองธรรมชาติ, การศึกษาโครงขายการขนสงที่มีตออิทธิพลการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
ภาควิชาวางผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538).
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นอกจากนี้ยังมีองคประกอบที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ลักษณะเศรษฐกิจ
ความหนาแนน พื้นที่สิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุกอสราง และประเภทสิง่ กอสราง
สําหรับแนวทางการศึกษาความสัมพันธนี้ ควรแบงเปน 3 ระดับ ไดแก
ระดับชุมชน ศึกษาเสนทางกับการใหบริการ แบงเปนการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของ
เสนทางสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เสนทางบก-ถนน และเสนทางน้ํา โดยศึกษาโครงสราง
พื้นฐาน การใหบริการ และการใชประโยชนที่ดิน
ระดับยาน ศึกษาระบบของเสนทางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
โดยแบงยานการใชประโยชนที่ดิน ไดดังนี้
ยานที่อยูอาศัย
ยานพาณิชยกรรม
ยานอุตสาหกรรม
ยานกึ่งสาธารณะ ไดแก สถานศึกษา สถาบันราชการ สถานพยาบาล
ยานสาธารณะ ไดแก พื้นที่ดานวัฒนธรรม-ศาสนา และพื้นที่พักผอน
ลักษณะขอมูลทางกายภาพของการสัญจร ไดแก ลักษณะระบบโครงขาย สัดสวนของพื้นที่
ถนนประเภทการสัญจร เสนทางสัญจร และลักษณะขอมูลของการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ปริมาณ
การใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ความหนาแนน ประเภทสิ่งกอสราง
จํานวนชั้น และวัสดุกอสราง
ระดับเมือง ศึกษาระบบโครงขายของการสัญจรและโครงสรางของการใชประโยชนที่ดิน
ไดแก
 สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง
 ลักษณะโครงขายการสัญจร
 ระยะหาง หรือชวงของโครงขาย ลําดับศักยของถนน และเสนทางตางๆ ในพื้นที่
 ลักษณะโครงขายของการใชประโยชนที่ดิน
ลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพที่เกิดขึ้นระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
สามารถนํามาวิเคราะหเทียบเคียงกับตารางตอไปนี้
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ตาราง 2. 7 ลักษณะทางกายภาพของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
การใชประโยชนที่ดิน
ยาน
รอยละ
ระดับ
พื้นที่

ยานที่อยูอาศัย

50

ยานพาณิชยกรรม 6

ยานอุตสาหกรรม 5

ทางเทา

หนาแนนนอย 2.75 –
3.00
หนาแนน
3.00 –
ปานกลาง
3.25
หนาแนนมาก 3.25 –
3.50
หนาแนน
3.25 –
3.50
3.50

1.50 –
2.50
2.50

2.50

ยอย

40

2-6

2.50
2.50

4048
6497
6448
6497
4048
6448
6497
4048
6448
6497

2-6

3.00 –
5.00
4.00 –
5.00
3.50 –
5.00
1.50 –
2.50
3.00 –
5.00
3.00 –
5.00
1.50 –
2.50
3.00 –
5.00
3.00 –
5.00

รอง
ยอย
ประธาน
หลัก
หลัก
รอง
ประธาน
หลัก
รอง
ยอย
หลัก
รอง
ประธาน
หลัก
รอง
ยอย
หลัก
รอง
ประธาน
หลัก

ระดับชุมชน
ยานพื้นที่เปดโลง
10
และนันทนาการ

ระดับเมือง
ระดับภาค
ระดับชุมชน

ยานสาธารณะ กึ่ง
สาธารณะ และ 7
สถาบัน

ระดับเมือง
ระดับภาค

พื้นที่ถนน
รวม

27
100

การสัญจร
ทาง ลําดับศักย ความเร็ว ชอง
จักรยาน ถนน
จราจร

ชอง
จราจร

2.75 –
3.00
3.00 –
3.25
3.50
2.75 –
3.00
3.00 –
3.25
3.50

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

>4
4-6
>4
2-6
4-6
>4
2-6
4-6
>4

ความจุ
ถนน
รถ2ทาง
800
8005,000
1,2009,000
8007,200
1,2009,000
8005,000
8007,200
1,2009,000
8005,000
8007,200
1,2009,000

-

2.7 กรอบแนวคิด
เมื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสรุปเปนกรอบแนวคิด สําหรับศึกษาความสัมพันธระหวาง
การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินไดวา การศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใช
ประโยชนที่ดินนี้ สามารถอธิบายไดจากลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพและกิจกรรมที่มีตอกันใน
เชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน โดยกลาวไดวา ลักษณะสภาพแวดลอมของการสัญจร
สามารถพิจารณาจากเสนทางของการสัญจร ไดแก การสัญจรโดย 1) รถยนต-จักรยานยนต 2)
จักรยาน 3) เดินเทา และ 4) เรือ ซึ่งมีลักษณะกายภาพสภาพแวดลอมเกี่ยวของกับมาตรฐานใน
การออกแบบเสนทาง เชน ขนาดความกวาง การเชื่อมตอ โครงขาย และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่
ของการสัญจร ไดแก วัตถุประสงคการเดินทาง ความถี่ ระดับบริการของถนน ความเร็ว
โดยการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทมีลักษณะมาตรฐานเสนทาง ปริมาณ ความเร็ว และรูปแบบ
การสัญจรที่แตกตางกัน
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ลักษณะทางสภาพแวดลอมทางกายภาพของการใชประโยชนที่ดินพิจารณาจากประเภท
การใชประโยชนที่ดิน และมีลักษณะกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดิน
เปนลักษณะเศรษฐกิจ ความหนาแนน พื้นที่สิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุกอสราง และประเภท
สิ่งกอสราง
สําหรับการอธิบายลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน ควรแบงระดับพื้นที่ศึกษา ซึ่งสามารถได 3 ระดับคือ ชุมชน ยาน และเมือง
โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาแตละระดับ ดังนี้
ระดับชุมชน ศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของแตละเสนทางทั้งทางน้ํา และ
ทางบก และการใชประโยชนที่ดินสองขางฝงถนน เปรียบเทียบกับเกณฑมาตราฐานของถนนแตละ
ลําดับศักย และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน การใหบริการกับ
การใชประโยชนที่ดินของแตละเสนทาง การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ
ระดับยาน ศึกษาระบบโครงขายของเสนทางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละ
ยาน โดยศึกษาลักษณะทางสภาพแวดลอมของการสัญจร ไดแก ระบบโครงขายการสัญจรในแตละ
ยาน พื้นที่ถนน การเชื่อมตอ และกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจร ไดแก ความเร็ว
ระดับบริการของถนน สวนสภาพแวดลอมการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ประเภทของการใชประโยชน
ที่ดิน และกิจกรรมทีม่ ีตอกันในเชิงพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคมของ
พื้นที่ ความหนาแนน ประเภทสิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุกอสราง และประเภทของสิ่งกอสราง
ระดับเมือง ศึกษาสภาพแวดลอมกายภาพของระบบโครงขายของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน ระยะหางของเสนทางตางๆ และกิจกรรมทีม่ ีตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรคือ
เลือกใชเสนทางในการสัญจร
สรุปกรอบแนวความคิดไดดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพ 2. 8 กรอบแนวคิด

บทที่ 3
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินนี้ ผูศึกษาไดคนหา
แนวทางในการศึกษา และการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดวิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคและแนวคิดที่กําหนดไว โดยแบงเปนหัวขอตางๆ ไดแก การเลือกพื้นที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ขอมูลและแหลงขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล
มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เปนการศึกษาที่จะ
แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันในดานสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของ
การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ใหมมากในวงการการศึกษาดาน
ผังเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นในการเลือกพื้นที่ศึกษาควรเปนพื้นที่ที่มี
ลักษณะที่เปนเอกลักษณในดานการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งพบวาพื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา มีลักษณะดังนี้
 ดานการสัญจรมีลักษณะเดนคือ เสนทางการสัญจรหลากหลายมีทั้งทางบกและทางน้ํา
 พื้นที่แบงไดเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่เปนเกาะ และพื้นที่นอกเกาะ และพื้นที่มีลักษณะ
การใชประโยชนที่ดินเดนชัด คือมีการใชประโยชนที่ดินที่ไมเปลี่ยนแปลง เชน แมน้ําลําคลอง
ศาสนสถาน โบราณสถาน ซึ่งเปนสถานที่ทอ งเที่ยวที่สําคัญ และการใชประโยชนที่ดินที่มี
การเปลี่ยนแปลง เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังพบวา พื้นที่ศึกษายังมีปญหาดานการจัดการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินไม
สอดคลองกัน เกิดปญหาทั้งดานการสัญจรและการใชที่ดินไมเหมาะ
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลว พื้นที่นี้จึงมีความสําคัญสําหรับศึกษาความสัมพันธระหวางการ
สัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนที่สอดคลองเหมาะสมอยางบูรณาการ
ทั้งดานการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน อันกอใหเกิดการใชประโยชนที่ยังยืนตอไป

3.2

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.2.1 ขอมูลภาพถายทางอากาศ

ขอมูลภาพถายอากาศ ใชสําหรับสํารวจพื้นที่ และแปลงภาพถายอากาศเปนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร อัตราสวน 1:50,000 เพื่อเปนฐานขอมูล ที่นําไปสูการวิเคราะหขอมูลตอไป
3.2.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Arc View version 3.3)
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อใชสําหรับประมวลแผนที่ภาพถายอากาศ
และประมวลผลขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนที่ โดยในการประมวลผล
ลักษณะเสนทางการสัญจรไดนําสถิติเกี่ยวกับการสัญจร เชน ความเร็ว ระดับบริการของถนน
การเชื่อมตอของถนน เสนทางลําดับศักย และการใชประโยชนที่ดินจะประมวลผลดาน

42

การใชประโยชนอาคาร ความหนาแนน ประเภทของอาคาร ความสูง วัสดุกอสราง เปนตน
รวมถึงการแบงพื้นที่เพื่อศึกษา และใชในการประมวลผลตางๆ แสดงบนแผนที่
3.2.3 โปรแกรม Adobe Illustrator cs2
โปรแกรม Adobe Illustrator cs2 ใชสําหรับแปลงภาพ และประมวลผลภาพแผนที่ เพื่อเปน
ภาพอยางงาย ไดแก ภาพโครงขายของการสัญจรในแตละยาน ภาพโครงขายการสัญจรในระดับเมือง
3.2.4 โปรแกรม Microsoft Excel 2003
โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ใชสําหรับจัดระบบ ประมวลผล และวิเคราะหสหสัมพันธ
จากขอมูลสถิตทิ ี่รวบรวมได

3.3

ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษามี 2 ประเภท ไดแก
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ

ขอมูลปฐมภูมิไดจากการสํารวจภาคสนามพื้นที่ศึกษา รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
การบันทึกภาพ ดานกายภาพ หรือสิ่งแวดลอมของการสัญจร และการใชประโยชนที่ดิน ไดแก
1) สํารวจและบันทึกภาพลักษณะกิจกรรมตางๆ และตําแหนงที่ตั้ง ของการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทตางๆ
2) สํารวจและบันทึกภาพลักษณะทางกายภาพของเสนทางสัญจร ไดแก เสนทางรถยนต
เสนทางจักรยานยนต เดินเทา และเสนทางน้ํา โดยสังเกตทั้งขนาด ความกวางถนน และองคประกอบ
ตางๆ
3) สังเกตและจดบันทึกการสัญจรดานปริมาณ รูปแบบ และการเลือกเสนทางสัญจร
3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลดานทุติยภูมิไดมาจากแผนที่ เอกสาร สิ่งพิมพ หนังสือ และงานวิจัย โดยมีแหลงที่มา
ของขอมูลตางๆ ดังนี้
1) ขอมูลดานแนวคิดทฤษฎีจากหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดสถาบันการขนสง
และหองสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปจากสํานักงานโยธาธิการและการผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเทศบาล
เมืองอโยธยา
3) ขอมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จากศูนยวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4) ขอมูลสถิติประเภทตางๆ ไดแก ขอมูลประชากร ขอมูลผูเยีย่ มเยือน ความเร็วใน
การสัญจร ฯลฯ จากสํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ
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ไทย ขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมภิ าค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และขอมูลดานสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของนํามาจัดระเบียบ
ขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 แบงระดับขอมูลตามระดับการศึกษาพื้นที่ คือระดับ
ชุมชน ยาน และเมือง และจําแนกขอมูลเปนดานการสัญจรประกอบและการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
การสัญจร ศึกษากายภาพของเสนทางและการสัญจร ไดแก ทางถนนศึกษาลําดับศักย
ความจุ หรือระดับบริการของถนน ความเร็ว ระดับการบริการ การเชื่อมตอ การเดินเทา และการ
สัญจรทางน้ํา
การใชประโยชนที่ดิน ศึกษากายภาพการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรม ไดแก ประเภท
กิจกรรม ลักษณะเดนทางเศรษฐกิจ-สังคม ความหนาแนน ประเภทสิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุ
กอสราง และพื้นที่กอสราง

3.4

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหของขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพและกิจกรรมที่มีตอกัน
ในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน ควรมีการแบงระดับใหสามารถวิเคราะหลักษณะ
ของความสัมพันธ ฯ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธของการสัญจรกับการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา โดยแบงเปน 3 ระดับ
3.4.1 ระดับชุมชน
ระดับชุมชนเปนการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของเสนทางกับการใหบริการของแตละ
เสนทาง ไดแก
ทางบก วิเคราะหตามลําดับศักยของถนน เปรียบเทียบมาตรฐานของถนนของพื้นที่ศึกษาใน
แตละลําดับศักย และลักษณะการใชประโยชนที่ดินสองขางทาง
ทางน้ํา วิเคราะหการใชประโยชนที่ดินสองขางทางแมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา และคลองคู
เมือง และวัตถุประสงคในการเดินทาง
ทางเทา วิเคราะหขนาด เสนทางเดินเทา และพื้นที่ที่มีการเดินเทา กับลักษณะการพื้นที่
การใชประโยชนที่ดิน
3.4.2 ระดับยาน
ระดับยานเปนการวิเคราะหระบบของเสนทางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละ
ยาน โดยการแบงพื้นที่เปน 13 ยาน ตามเกณฑของการศึกษาแผนแมบทดานการจราจรและขนสง
เมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานักคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก
เพื่อใหมีขนาดและจํานวนพื้นที่ยอยที่เหมาะสมกับการวิเคราะหทางดานการสัญจรของเมือง
มีหลักการในการจัดแบงพื้นที่ยอย คือ
 จัดแบงพื้นที่ที่มีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินใกลเคียงกันใหอยูในพื้นที่เดียวกัน
 จัดแบงพื้นที่มีแนวกั้น ทําใหพื้นที่สองฝงของแนวกั้นแยกจากกันทางจราจร เชน แนวคลอง
ทางรถไฟ และถนนสายหลัก เปนตน
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จัดแบงพื้นที่ตามแนวการปกครอง เชน เขตตําบล เขตอําเภอ เพื่อใหเกิดความสะดวก
การวิเคราะหระดับนี้แบงเปนการวิเคราะห 2 ลักษณะ
1) วิเคราะหลักษณะทางสภาพแวดลอมของการสัญจร ไดแก ลักษณะระบบโครงขาย
สัดสวนพื้นที่ถนน เสนทางสัญจร ความเร็ว ระดับบริการของถนน การเชื่อมตอของถนน
และการเชื่อมตอโยงกับการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ประเภทการใชประโยชนที่ดิน ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ที่ไดจากการสังเกต เพื่อศึกษาลักษณะเดนของพื้นที่ รวมถึงความหนาแนน
ประเภทสิ่งกอสราง จํานวนชั้น และวัสดุกอสราง เพื่อใหเห็นลักษณะความสัมพันธระหวางการสัญจร
กับการใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
2) วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations) 1, 2 เพื่อบอกระดับของความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ โดยตัวแปรตางๆ มาจากการวิเคราะหแนวความคิด ทฤษฏี และเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ไดจาก
การทบทวนวรรณกับการเก็บรวบรวมขอมูลดานปฐมภูมิ และทุติยภาพ สรุปเปนตัวแปรที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ลักษณะทางกายภาพของเสนทางสัญจรในพื้นที่ศึกษา แบงไดเปน 3 เสนทาง คือ เสนถนน
ซึ่งเปนเสนทางของรถยนตและจักรยานยนต ทางเทา และทางเรือ โดยพิจารณาไดวา
เสนทางถนน เปนเสนทางสัญจรของยานพาหนะที่มีเครื่องยนต และเสนทางจักรยาน
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการออกแบบตามลําดับศักย เพื่อรองรับปริมาณ
ยานพาหนะ หรือระดับบริการของถนน ความเร็ว การเชื่อมตอ พื้นที่ถนน และทารถ
เสนทางเทา มีลักษณะของขนาดทางเทาทีจ่ ะเอื้อใหเกิดการสัญจรทางเทา แตการเดิน
เทาสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ ดังนั้นในการศึกษาจึงเปนการสังเกตพื้นที่ที่มีการเดินเทา
เกิดขึ้น เปนตัวแทนของการศึกษาการสัญจรทางเทา
เสนทางเรือ มีขนาดของเสนทางเปนสิ่งที่เอือ้ ใหเกิดการสัญจรทางน้ํา ซึ่งจากลักษณะ
พื้นที่ศึกษาพบวามีเสนทางน้ําเปนลักษณะลอมพื้นที่ การสัญจรทางน้ํามีทาเรือเปนจุด
กอใหเกิด-จุดเปลี่ยนในการสัญจรทางน้ํา จึงนําทาเรือตัวแทนของการสัญจรทางน้ํา
เมื่อศึกษาการใชประโยชนที่ดินของเมือง รวมกับวัตถุประสงค และความถี่ในการสัญจร
สรุปไดวาสามารถรวมกลุม ของลักษณะทางกิจกรรมที่มีการสัญจรคลายกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน ไดดังนี้
ยานที่อยูอาศัย เปนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการสัญจร
ยานโบราณสถาน เปนจุดสิ้นสุดของการสัญจร มีลักษณะการสัญจรเฉพาะ
ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานกึ่งสาธารณะ ไดแก สถานศึกษา สถาบัน
ราชการ สถานพยาบาล เปนจุดสิ้นสุดของการสัญจรในชีวิตประจําวัน มีลักษณะ
การสัญจร การสัญจรกลับไปกลับมา
รวมถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ลักษณะเศรษฐกิจ
ความหนาแนน พื้นที่สิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุกอสราง และประเภทสิง่ กอสราง โดยสรุปตัวแปรที่
เกี่ยวของไดดังตาราง 3.1

1

ดูวิธีการใชโปรแกรมจากภาคผนวก
ผศ. วาโร เพ็งสวัสดิ.์ สหสัมพันธ (correlation). (เขาถึงไดจาก: http://www.geocities.com/nincoo/mainb6.5.htm [online]), ธค. 2551.

2

45

ตาราง 3. 1 ตัวแปรของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน
การสัญจร
- ทางถนนเครื่องยนต-จักรยาน
 การเชื่อมตอ
 พื้นที่ถนน
 ความจุ/ระดับบริการของถนน
 การรองรับความเร็ว
 ทารถ
- ทางเทา
- ทางน้ํา

การใชประโยชนที่ดิน
-

ความหนาแนน
พื้นที่สิ่งกอสราง
จํานวนชั้น
วัสดุกอสราง
ประเภทสิ่งกอสราง
ประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนยานตางๆ
 ที่อยูอาศัย
 พื้นที่แหลงงาน
 พื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทองเที่ยว
- ลักษณะเศรษฐกิจ

จากตาราง 3.1 ไดนํามาพิจารณาประกอบกับขอมูล ไดสรุปเปนขอมูลทีส่ ามารถนําไปสู
การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations) ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ซึ่งตัวแปรเหลานี้
มีที่มาและความหมายในการแทนคา ดังนี้
 ดานการสัญจร มีลักษณะเปนตัวแปรที่เกี่ยวของเสนทางสัญจร 3 เสนทาง คือ ทางถนน
ทางเทา และทางน้ํา โดยไมไดพิจารณาทางจักรยานในการศึกษาสหสัมพันธนี้ เนื่องจาก
ลักษณะโครงขายเสนทางจักรยานไมตอเนื่องและปริมาณการสัญจรไมมาก เสนทาง
สัญจรหลักของเมืองจะเปนเสนทางถนน เสนทางเทาซึ่งสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่
และเสนทางน้ําแมวาปริมาณการสัญจรไมมาก แตมีโครงขายเสนทางสัญจรที่มีศักยภาพ
ในการสัญจร โดยแตละเสนทางมีแนวคิดในการศึกษาดังนี้
ทางถนน การศึกษาลักษณะทางกายภาพของถนนและกิจกรรมทีม่ ีตอกันในเชิงพื้นที่
ของการสัญจร โดยลักษณะทางกายภาพคือ การเชื่อมตอ และสัดสวนพื้นที่ถนน
สวนกิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของถนนคือ ระดับบริการของถนน ความเร็ว
และตําแหนงทารถ
ทางเทา เนื่องจากลักษณะการเดินเทาสามารถเขาถึงทุกพื้นที่ ดังนั้นลักษณะทาง
กายภาพของเสนทางเทาจะมีผลตอการเดินเทานอยมาก จึงศึกษาเพียงกิจกรรมที่มี
ตอกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินของการเดินเทา โดยศึกษา
พื้นที่ที่มีการเดินเทากับประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ทางน้ํา เนื่องจากลักษณะทางกายภาพตลอดทั้งโครงขายเสนทางน้ําสามารถสัญจร
ไดคลายกัน จึงเลือกศึกษาเพียงกิจกรรมที่มตี อกันในเชิงพื้นที่ของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดินคือ การศึกษาการเกิดการสัญจรทางน้ํา โดยพิจารณาวาใน
บริเวณที่มที าเรือ ยอมแสดงถึงมีการสัญจรทางน้ําเกิดขึ้น
 การใชประโยชนที่ดิน เปนการศึกษาทั้งลักษณะทางสภาพแวดลอม คือลักษณะ
ความหนาแนน พื้นที่สิ่งกอสราง จํานวนชั้น วัสดุกอสราง และประเภทสิง่ กอสราง
เปนลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา และกิจกรรมที่มตี อกันในเชิงพื้นที่ของ
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การใชประโยชนที่ดินเปนประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนยานตางๆ ไดแก ที่อยูอาศัย
พื้นที่แหลงงาน พื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทอ งเที่ยวและลักษณะเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของการใชประโยชนที่ดิน มีอัตราสวนความหนาแนน
ของอาคาร พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ สัดสวนพื้นที่กอสรางของอาคารที่มี
ความสูงไมเกิน 4 ชั้นตออาคารที่มีความสูงมากกวา 4 ชั้น พื้นที่กอสรางของอาคาร
ที่กอสรางดวยคอนกรีตตอวัสดุอื่นๆ และสัดสวนพื้นที่กอสรางของบานเดียวตอ
อาคารอื่นๆ
กิจกรรมที่มีตอกันในเชิงพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ไดแก ลักษณะ
เปนยานเศรษฐกิจ พิจารณาจากพื้นที่ที่เปนแหลงเศรษฐกิจ พื้นที่กอสรางอาคารที่
พักอาศัยพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน แหลงที่เปนจุดหมายของการ
เดินทาง ไดแก พื้นที่พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ
และพื้นที่กอสรางอาคารทีเ่ กี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทองเที่ยว รวมถึง
ศาสนสถาน
โดยสรุปสัญลักษณและความหมายของคาของตัวแปรที่ใชในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
สหสัมพันธ ดังตาราง 3.2 นี้
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ตาราง 3. 2 สัญลักษณ และความหมายของคาของตัวแปรที่ใชในการศึกษาสหสัมพันธ
สัญลักษณ

ความหมาย

หนวย

การสัญจร
Rconnect (node/link)
Rarea (Road area)
R v/c (V/C ratio)
Rspeed (Speed of road)
Rbus (R bus)

Rwalk (Walk area)
Rport (River way, port)
การใชประโยชนที่ดิน
FAR (Floor area ratio)
Seo (Social and economic)

คาอัตราสวนการเชื่อมตอของถนน
อัตราสวนพื้นที่ถนนตอพื้นที่ทั้งหมด
คาอัตราสวนคาอัตราสวนปริมาณสัญจรกับความจุถนน โดย
พิจารณาคาระดับการการจราจรที่มากที่สุดที่ผานพื้นที่
การวิเคราะหดานความเร็วในการขับขี่บนถนน พิจารณาจาก
ความเร็วที่มากที่สุด ที่รถสามารถแลนผานพื้นที่
ตําแหนงทารถ ใชเปนตัวแทนในการพิจารณาการสัญจร
สาธาณะ โดยพิจารณาจากจุดเขื่อมตอการเดินทางของการ
ขนสงสาธารณะ
พื้นที่ที่มีการเดินเทา
ตําแหนงทาเรือ เปนตัวแทนในการพิจารณาการสัญจรทางน้ํา

(รอยละของพื้นที่/100)
(กม./ชม.)/100
มีทารถ=1 ไมมี =0

มีการเดินเทา=1 ไมมี=0
มีทาเรือ=1ไมมี =0

พท.กอสรางอาคาร/พท.วาง
อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร
ลักษณะยานเศรษฐกิจ พิจารณาจากพื้นที่ที่เปนแหลงเศรษฐกิจ เปนยานเศรษฐกิจ=1
ไมเปนยานเศรษฐกิจ=0
Ba (Total Built area)
คือพื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่
Are (Area of resident building)
พื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย
Aw (Area of work place building)
พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน แหลงที่เปน
จุดหมายของการเดินทาง ไดแก พื้นที่พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ
(รอยละของพื้นที่
Acons (Area of Conservation
กอสรางอาคารทั้งหมด/
คือพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่
building)
100)
ทองเที่ยว รวมถึงศาสนสถาน
Bm (Built area of concrete material) พื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีตตอวัสดุอื่นๆ
Bst (Built area of small building not สัดสวนพื้นที่กอสรางของอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้นตอ
over 4 stories)
อาคารที่มีความสูงมากกวา 4 ชั้น เพื่อเปนตัวแทนที่แสดงใหเห็น
ภาพลักษณะของเมืองวาเปนเมืองในแนวสูง หรือในแนวราบ
Bsh (Built area of single home)
สัดสวนพื้นที่กอสรางของบานเดียวตออาคารอื่นๆ

3.4.3 ระดับเมือง
ระดับเมืองเปนการวิเคราะหระบบโครงขายของการสัญจร ระยะหาง หรือชวงของโครงขาย
ลําดับศักยของถนน สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง และลักษณะโครงขายของการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภท และการเลือกเสนทางตางๆ ในการสัญจร โดยวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินและ
การสัญจรเปรียบเทียบเกณฑที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมดังตาราง 2.7 ในบทที่ 2
เมื่อวิเคราะหทงั้ 3 ระดับ แลวนํามาสรุปเปนความสัมพันธระหวางการสัญจรและ
การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษา และเสนอแนวคิดในศึกษาและการวางผังเมือง ตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
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3.5

การนําเสนอขอมูล

การนําเสนอขอมูลโดยบรรยายประกอบตาราง ภาพ และแผนภาพ เพื่อใหสอดคลองกับ
การศึกษาและสรุปความสัมพันธระหวางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในดานกายภาพ ดังนี้
3.5.1 ระดับชุมชน วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของเสนทางกับการใหบริการของแตละ
เสนทาง นําเสนอการวิเคราะหเสนทางถนนบรรยายตามลําดับศักย โดยนําเสนอเปนตาราง
ประกอบภาพตามแตละเสนทาง สวนเสนทางเทาและเสนทางน้ํา นําเสนอโดยการการบรรยายสรุป
ประกอบรูปภาพ
3.5.2 ระดับยาน วิเคราะหระบบของเสนทางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละ
ยาน นําเสนอโดยการบรรยายสรุปประกอบภาพ แผนภาพ และตาราง และการนําเสนอระดับของ
สหสัมพันธเปนบรรยายประกอบตารางและแผนภาพ
3.5.3 ระดับเมือง วิเคราะหโครงขายของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน นําเสนอโดย
การบรรยายประกอบตารางและแผนภาพ
3.5.4 สรุปและนําเสนอความสัมพันธ โดยการบรรยายประกอบตาราง และแผนภาพ

บทที่ 4
ลักษณะการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินของพื้นทีศ่ ึกษา
การศึกษาลักษณะการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษา เปนการศึกษาทําความ
เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบที่เกี่ยวของในระดับภูมิภาคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานลักษณะทาง
กายภาพ ผูสัญจร และเสนทางสัญจร และระดับเมืองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาล
เมืองอโยธยา ในดานสภาพในลักษณะทางกายภาพ ผูสัญจรภายในเมือง การสัญจรในพื้นที่
และการใชประโยชนที่ดิน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยูในภาคกลาง เปนเมืองหลวงเกาของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดานลักษณะ
การสัญจรและการใชประโยชนที่ดินดังนี้
4.1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.1.1 สภาพทั่วไป1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหางจากกรุงเทพมหานครทางถนนเอเชียประมาณ 76 กิโลเมตร
ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,556.64 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร เปนจังหวัดที่มีขนาดเปนอันดับที่ 62 ของประเทศไทย และเปนอันดับ
ที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง แบงเขตการปกครอง เปน 16 อําเภอ 209 ตําบล 1,452 หมูบาน
และมีการปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 31 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 123 แหง
4.1.1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศ ลักษณะ
ภูมิประเทศเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง พื้นที่สวนใหญเปนทุงนา ไมมีภูเขา ไมมีปา ไม มีแมน้ําไหลผาน
4 สาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํานอย รวมความยาวประมาณ
200 กิโลเมตร มีลําคลองใหญนอยประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมตอกับแมน้ําเกือบทั่วบริเวณพืน้ ที่
4.1.1.2 การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแมน้ําลําคลองทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น
เพื่อการคมนาคมและระบบชลประทานที่สําคัญคือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี
แมน้ํานอย คลองระพีพัฒน และคลองอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก การตั้งถิน่ ฐานในอดีตจึงอาศัยแมน้ํา
ลําคลองเปนหลัก แตตอมาเมื่อมีการพัฒนาการสัญจรทางบกทั้งทางรถยนตและรถไฟสะดวกขึ้น
การตั้งถิ่นฐานจึงมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกิดชุมชนขนาดใหญตามแนวถนนสายตางๆ มากขึน้
แตพื้นที่ชุมชนริมน้ําที่ขาดความสะดวกจากการเขาถึงดวยทางรถยนตจะยังคงเปนชุมชนขนาดเล็ก
จํานวนประชากรหรือขนาดของชุมชนพิจารณาจากระดับทางเศรษฐกิจและสังคม อาจจําแนก
เปนโครงสรางระบบชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผนที่ 4.1) ไดดังนี้

1

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ขอมูลทั่วไป (แหลงที่มา: http://www.ayutthaya.go.th/general_data51.pdf [online]), 2552.

50

1) ชุมชนศูนยกลางลําดับที่ 1 ไดแก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2) ชุมชนศูนยกลางลําดับที่ 2 ไดแก เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด
เทศบาลตําบลทาหลวง และเทศบาลตําบลลําตาเสา
3) ชุมชนศูนยกลางลําดับที่ 3 ไดแก เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลตําบลอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากศูนยกลางชุมชนลําดับที่ 2
4) ชุมชนศูนยกลางลําดับที่ 4 ไดแก ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลตางๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4.1.1.3 ประชากร2
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวนประชากรใน พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งสิ้น 760,712
คน เปนชาย 367,673 คน และหญิง 393,039 คน หรือเทากับรอยละ 48.33 และ 51.67
ตามลําดับ มีความหนาแนนเฉลี่ยของประชากรเทากับ 289 คนตอตารางกิโลเมตร
การกระจายตัวของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2550 มีประชากรทีอ่ าศัย
อยูในเขตเทศบาล 297,542 คน และอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลจํานวน 463,170 คน หรือเทากับ
รอยละ 30.11 และ 60.89 ตามลําดับ อําเภอพระนครศรีอยุธยา (รวมในและนอกเขตเทศบาล)
มีจํานวนประชากรมากทีส่ ุดเทากับ 137,556 คน และมีความหนาแนนเฉลี่ยของประชากรเทากับ
1,053 คนตอตารางกิโลเมตร
4.1.1.4 ผูเยี่ยมเยือน3
ผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.
2538-45 แตไดลดลงเฉพาะใน พ.ศ. 2546 และกลับเพิ่มขึ้นอีกใน พ.ศ. 2547 และมีอัตราเพิ่มขึน้
ในปตอๆ มา ใน พ.ศ. 2550 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม 3,784,617 คน แบงเปนชาวไทยรอยละ
68.52 และตางชาติรอยละ 31.48 สําหรับลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวแบงเปน 2 ประเภทคือ
นักทองเที่ยวรอยละ 29.04 และนักทัศนาจรรอยละ 70.96 โดยนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ
พักอาศัยเฉลี่ยไดเปน 1.7 วัน ดังตาราง 4.1

2

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหลงที่มา: http://ayuttaya.nso.go.th/main.jsp
[online]), 2551.
3
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สถิติการทองเที่ยวจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหลงที่มา: http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php [online]),
2550.

51

ตาราง 4. 1 ผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545-2550
พ.ศ.
2545
รายการ
จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน (คน) 2,833,860
ไทย
1,679,305
ตางประเทศ
1,154,555
จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
588,906
ไทย
375,008
ตางประเทศ
213,898
จํานวนนักทัศนาจร (คน) 2,244,954
ไทย
1,304,297
ตางประเทศ
940,657
ระยะเวลาที่พักเฉลี่ยของ
2.03
นักทองเที่ยว (วัน)
ไทย
2.06
ตางประเทศ
1.99
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
872
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

2546

2547

2548

2549

2550

2,711,607
1,726,132
985,475
447,412
326,383
121,029
2,264,195
1,399,749
864,446

3,023,933
1,915,975
1,107,958
582,661
413,926
168,735
2,441,272
1,502,049
939,223

3,260,589
2,158,228
1,102,361
625,674
455,300
170,374
2,634,915
1,702,928
931,987

1.80

1.89

2.19

2.06

1.77

1.73
1.98
1,128

1.68
2.42
1,262

2.04
2.58
1,222

1.92
2.44
1,220

1.72
1.84
1,245

3,373,929 1,218,975
2,234,113
598,445
1,139,816
620,530
773,530
211,205
563,765
126,989
209,765
84,216
2,600,399 1,007,770
1,670,348
471,456
930,051
536,314

ภาพรวมของการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้
รอยละ 12.17 ผูเยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.07 และชาวตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 4.54
นักทองเที่ยวพักคางเติบโตเพิ่มขึ้นคอนขางสูง โดยชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 32.61 และชาวตางชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 67.72 แสดงใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวโบราณสถานยังคงไดรับความนิยม อาทิ วัดใหญ
ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร นอกจากนี้ยังแสดงไดวาการที่ภาครัฐและเอกชน
ยังรวมมือกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวหลายกิจกรรม อาทิ การแขงขันเรือนานาชาติและเรือ
ยาวประเพณี การจัดงานประเพณีสงกรานตกรุงเกา งานลอยกระทงตามประทีปศูนยศิลปาชีพบางไทร
การจัดงานลอยกระทงกรุงเกา 4 มุมเมือง เปนตน สงผลใหเกิดการเดินทางเขาพื้นที่อยางตอเนื่อง
การเขาพักแรมของนักทองเที่ยวสวนใหญจะพักโรงแรม/เกสตเฮาส มีสดั สวนรอยละ 75.83
รองลงมาเปนบานญาติ/เพื่อน รอยละ 24.09 ในการเดินทางแตละครั้งมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
2.11 วัน และนักทองเที่ยวมีคาใชจายเฉลี่ยตอวันประมาณ 1,685.02 บาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ
4.99 มีรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 3,911.12 ลานบาท สวนนักทัศนาจรมี
คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 982.56 บาท เฉลี่ยลดลงรอยละ 0.19 มีรายไดหมุนเวียนใน
แหลงทองเที่ยวรวมเปนเงิน 2,638.41 ลานบาท เมื่อรวมรายไดทั้งหมดที่เกิดจากการทองเที่ยว
ภายในประเทศ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,549.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.96 ผูเยี่ยมเยือนมี
คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 1,308.25 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.21 โดยเพิม่ ขึ้นในหมวดของ
คาอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเปนคาซื้อสินคาและของที่ระลึก
สําหรับสถานการณการพักแรม พบวามีจํานวนที่พักทั้งสิ้น 47 แหง เพิ่มขึ้นรอยละ 56.67
จํานวนหองพักมี 2,671 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 36.0 ที่พักที่เพิ่มขึ้นเปนระดับราคาไมเกิน 1,000 บาท
4

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สถิตกิ ารทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหลงที่มา:
http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/693/Report_Ayuttaya2007.doc [online]), 2550.
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อัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 73.64 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.61 สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาพัก
ในพื้นที่แยกเปนรายสัญชาติ ไดแก ญี่ปุน จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด
ตามลําดับ
จํานวนผูเยี่ยมเยือน จําแนกตามพาหนะเดินทาง พ.ศ. 2550 ในการเดินทางมาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวาผูเยี่ยมเยือนชาวไทยทั้งนักทองเที่ยวและนักทัศนาจร สวนใหญเลือกเดินทาง
มาดวยรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 65-70
ผูเยีย่ มเยือน

รวม0.00

2.77

ต างประเทศ0.00

ไทย0.00

66.89

14.59

15.76

55.99

14.07

23.95

71.90

14.82

11.99

5.99
1.29

นักทัศนาจร

1.62
รวม0.00

2.77

ต างประเทศ0.00

ไทย0.00

71.75

12.38

14.25

66.14

9.75

21.34

1.10
74.30

13.58

11.02

นักทองเที่ยว

5.57
รวม0.00

55.02

19.97

19.44

13.67

ต างประเทศ0.00

31.75

24.39

30.19

1.76
ไทย-0.01
0.00

65.97

17.89

14.39

0.20

เครื่องบิน

0.40

รถไฟ

0.60

รถโดยสาร

0.80

รถสวนตัว

1.00

อื่ น ๆ

แผนภูมิ 4. 1 การเลือกยานพาหนะมาทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือน
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

4.1.2 การสัญจร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา (แผนที่ 4.2) มีลักษณะเสนทาง
ดังนี้
เสนทางสัญจรทางถนนที่สําคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวง
หมายเลข 9 (สายเอเชีย) ทางหลวงหมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 347 เปนตน ทางหลวงนี้
เชื่อมโยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
เสนทางสัญจรทางรถไฟที่ผานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ รถไฟเสนทางรถไฟสาย
เหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอภาชี
และอําเภอทาเรือ มีรถไฟไปและกลับรวม 76 เที่ยว มีจํานวนผูโดยสารใน พ.ศ. 2550 ทั้งหมด
2,092,011 คน ที่เดินทางเขามาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบงตามรายอําเภอตางๆ อําเภอที่มี
ผูโดยสารสัญจรมามากทีส่ ุด ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1,113,752 คน และเลือกลง
ที่สถานีอยุธยา 1,110,153 คน
เสนทางสัญจรทางน้ํา ไดแก แมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา และคลองคูเมือง แตการสัญจร
ทางน้ํามีการใชนอยลง ปจจุบันมีการใชเพือ่ การขนสงสินคาบางประเภท เชน น้ํามัน ถานหิน ปูนขาว
และปูนดํา ฯลฯ ตามเสนทางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสักการใชระหวางชุมชนที่อยูริมแมน้ําและ
คลอง นอกจากนี้ยังเปนที่นิยมของชาวตางชาติในการทองเที่ยวชมทัศนียภาพและชีวิตความเปนอยู
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ริมฝงแมน้ํา เชน การเดินทางลองเรือรับประทานอาหารจากกรุงเทพ ทองเที่ยวรอบเกาะเมืองเกา
อยุธยา และการเดินทางจากเกาะเมืองเกาไปสูพระราชวังบางประอิน เปนตน
4.1.3 การใชประโยชนที่ดิน
ใน พ.ศ. 2546 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ถือครองทําการเกษตรจํานวนเปนจํานวน
มากที่สุด คือ 922,213 ไร เทากับรอยละ 57.71 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ดังกลาวลดลงจาก
1,269,611 ไร ใน พ.ศ. 2521 และ 1,045,585 ไร ใน พ.ศ. 2536 อําเภอทีม่ ีการลดลงของพื้นที่
ถือครองทําการเกษตรมากทีส่ ุด ไดแก อําเภอบางปะอิน อําเภอวังนอย และอําเภอพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีพื้นที่ถือครองทําการเกษตร ในระหวาง พ.ศ. 2526-2546 ลดลงรอยละ 2.45 , 2.11 และ
1.82 ตอปตามลําดับ พื้นที่ถือครองทําการเกษตรใน พ.ศ. 2546 มีการใชประโยชนเพื่อการปลูกขาว
มากที่สุดคิดเปน 835,797 ไร หรือเทากับรอยละ 90.63 ของพื้นที่ถือครองทําการเกษตร พื้นที่ปลูก
ขาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตามการลดลงของพื้นที่ถือครองทําการเกษตร แตพื้นที่ปลูกพืชผัก
ไมดอกไมประดับและพื้นที่ปลูกพืชยืนตน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อศึกษาขอมูลดานกายภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา เปนจังหวัดที่เปน
ศูนยกลางของการคาที่เชื่อมโยงกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเปนศูนยการขนสง
ทั้งทางบกและทางน้ําที่สาํ คัญ โดยมีการจัดลําดับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองศูนยกลาง
ลําดับที่ 1 และเมืองเทศบาลเมืองอโยธยาเปนเมืองศูนยกลางลําดับที่ 2 นอกจากนี้พบวา
ผูที่สัญจรมาจังหวัดนี้ มีวัตถุเพื่อการทองเทีย่ วในพื้นที่นี้เปนจํานวนมาก และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นทุกป
โดยเฉพาะการเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองอโยธยา
สําหรับการใชประโยชนที่ดินพบวา มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรมากทีส่ ุด

แผนที่ 4. 1 โครงสรางระบบชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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แผนที่ 4. 2 เสนทางสัญจรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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4.2

พื้นที่ศึกษา: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
4.2.1 สภาพทั่วไป5, 6

พื้นที่ศึกษาคลอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยาเขต
การปกครองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง
ในความรับผิดชอบ 10 ตําบล ประกอบดวย ตําบลประตูชัย ตําบลหอรัตนไชย ตําบลทาวาสุกรี
ตําบลหัวรอ ตําบลกระมัง (หมู 10, 11 และ12) ตําบลบานเกาะ (หมู 1, 4 และ 5)
ตําบลคลองสระบัว (หมู 1) ตําบลหันตรา (หมู 7) ตําบลคลองสวนพลู (หมู 4, 5 และ 6) และตําบล
เกาะเรียน (หมู 7) เทศบาลเมืองอโยธยามีพื้นที่ทั้งหมด 8.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3
ตําบล ไดแก ตําบลไผลิง ตําบลคลองสวนพลู (หมู 2 และ 3 บางสวน) และตําบลหันตรา
(หมู 5 บางสวน) รวมพื้นที่ศึกษา 23.24 ตารางกิโลเมตร
4.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษาแบงเปน 2 พื้นที่ พื้นที่แรกมีลักษณะเปนเกาะคือ
มีสภาพเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี
เปนพื้นที่ที่เคยเปนที่ตั้งของเมืองหลวงเกามากอน เมื่อกอสรางกรุงศรีอยุธยา ไดมีการขุดเขื่อนจากหัว
รอไปบรรจบแมน้ําบางกะจะที่บริเวณปอมเพชร ทําใหที่ตั้งของตัวเมืองและเทศบาลมีสภาพเปนเกาะที่
มีแมน้ําลอมรอบ ลักษณะดินเปนดินปนทราย น้ําซึมไดงาย คูคลองเก็บน้ําไวไดไมนาน ในฤดูรอนน้ํา
จะแหง สภาพภูมิประเทศทั่วๆ ไป เปนที่ราบลุม ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม เหมืองแร
ซึ่งเปนพื้นที่เขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ที่สองคือ พื้นที่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาฝงตะวันออกของแมน้ําปาสัก มีลกั ษณะ
พื้นที่เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง มีลําคลองไหลผานหลายสาย เชน คลองปากขาวสาร คลองดุสิต
คลองหันตรา คลองกระมัง คลองกุฎีดาว คลองเตาอิฐ คลองไผลิง คลองมเหยงค เปนตน ซึง่ คลอง
เหลานี้จะไหลลงแมน้ําปาสัก สะพานพระนเรศวรและสะพานปรีดีธํารงทอดขามผานแมน้ําปาสักเชื่อม
กับเกาะเมืองเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนพื้นที่สวนเทศบาลอโยธยา
4.2.1.2 ประชากร7
ประชากรเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2550 มีจํานวน 54,862 คน เปน
ประชากรชาย 26,731 คน และประชากรหญิง 28,128 คน สวนประชากรเขตเทศบาลเมืองอโยธยา
มีจํานวน 19,582 คน ประชากรชาย 9,223 คน และประชากรหญิง 10,359 คน รวมแลวมี
ประชากรในพื้นที่ศึกษา 74,444 คน โดยในชวงระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2539-2549) มีปริมาณ
ประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 11.86 หรือเฉลี่ยรอยละ 1.18 ตอป

5

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, รายงานประจําปเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา., 2549. (อัดสําเนา).
เทศบาลเมืองอโยธยา, รายงานประจําปเทศบาลเมืองอโยธยา., 2549. (อัดสําเนา).
7
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหลงที่มา: http://ayuttaya.nso.go.th/main.jsp
[online]), 2550.
6
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4.2.1.3 ผูเยี่ยมเยือน8
สถิติผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2550 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม
3,784,617 คน นักทองเที่ยว 1,099,415 คน และนักทัศนาจร 2,685,202 คน โดยสถิติผูที่มา
เที่ยวในพื้นที่ศึกษาอยูที่ประมาณ รอยละ 90 ของจํานวนนี้ ดังนั้นคาดวาจะมีผูเยี่ยมเยือนประมาณ
3 ลานคนตอป โดยเปนจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 700,000 คน และจํานวนนักทัศนาจร
2.4 ลานคน นอกจากนี้พบวาสถานที่ทองเทีย่ วที่นิยมตั้งอยูในเขตพื้นที่ศึกษา ดังตาราง 4.2
ตาราง 4. 2 รอยละของจํานวนผูเยี่ยมเยือน จําแนกตามสถานที่ทองเทีย่ ว พ.ศ. 2550
ลําดับของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
วัดใหญชัยมงคล
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วิหารพระมงคลบพิตร
วัดมหาธาตุ
ปางชาง
พระราชวังปางปะอิน
วัดไชยวัฒนาราม
วัดโลกยสุธา
วัดทาการอง
วัดพระศรีสรรเพ็ชญ
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ไทย
24.53
22.38
18.20
7.40
7.29
6.81
5.58
7.70
8.11
3.12

รอยละของจํานวนผูเยี่ยมเยือน
ตางประเทศ
49.88
28.44
2.48
19.93
15.55
13.63
12.70
5.08
0.68
11.32

รวม
32.51
24.28
13.25
11.34
9.89
8.96
7.82
6.88
5.77
5.70

4.2.2 การสัญจร
การสัญจรในพื้นที่ศึกษาแบงไดเปน 3 เสนทาง ไดแก เสนทางสัญจรทางถนน ทางน้ํา
และทางรถไฟ แตเสนทางรถไฟมีลักษณะเปนเสนทางทีเ่ ชื่อมโยงในระดับภาค สถานีรถไฟในพื้นที่ที่มี
ลักษณะเปนจุดรวม หรือจุดเปลี่ยนในการเดินทางแหงหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษาจึงพิจารณาเปนเพียง
จุดเชื่อมตอการเดินทาง โดยเมื่อจําแนกเสนทาง และยานพาหนะที่ใชเดินทางสามารถจําแนกได
5 เสนทางคือ เสนทางถนน ทางจักรยาน ทางเดินเทา ทางน้ํา และเสนทางรถไฟ
4.2.2.1 เสนทางสัญจรและยานพาหนะ
1) เสนทางถนน ถนนเปนเสนทางที่รองรับรูปแบบการสัญจรทางรถยนต
รถจักรยานยนต รถจักรยาน และทางเดินเทา สําหรับถนนภายในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
และพื้นที่ใกลเคียง แบงลําดับศักยตามลักษณะการใชงาน การเชื่อมโยงพื้นที่ และลักษณะถนนขนาด
เขตทางแบงไดเปน 4 ประเภท9 ไดแก ถนนประธาน ถนนหลัก ถนนรอง และถนนซอย ดังตาราง 4.3
และแผนที่ 4.3

8

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สถิติการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหลงที่มา: http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php [online]),
2550.

9

ศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณ
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง. เสนอตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หนา 3_34.
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ตาราง 4. 3 ลําดับศักย ชื่อ การเชื่อมตอ และภาพประกอบของถนนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลอโยธยา
ชื่อถนน
(1) ถนนประธาน

การเชื่อมตอ
เชื่อมระดับภาคกับภาค

(1.1)
ทางหลวง 32

สัมพันธกับโครงสรางของถนนของภาค ใน
แนวเหนือ-ใต

(1.2)
ทางหลวง 309

เสนทางเชื่อมระหวางทางหลวง 32 กับถนน
หลักโรจนะ ในแนวตะวันออก-ตก

(1.3)
ทางหลวง 3061

เชื่อมโยงกับถนนทางหลวง 309 และ
3477 ทางดานใตที่แยกจากสี่แยก
วัดพระยาญาติ ในแนวเหนือ-ใต

(1.4)
ทางหลวง 3053

ถนนเลียบแมน้ําปาสักฝงตะวันออกผานหนา
สถานีรถไฟ เชื่อมโยงกับถนนทางหลวง 309
ที่สี่แยกวัดสามปลื้ม ในแนวเหนือ-ใต

(2) ถนนหลัก
(2.1)
ถนนอูทอง

เปนถนนที่เชื่อมตอระหวางเมืองกับภาค
เปนถนนรอบเกาะ
ที่รองรับการเชื่อมโยงกับถนนที่จะเขาสูเกาะ

(2.2)
ถนนโรจนะ

เสนทางหลักที่เชื่อมโยงกับถนนทางหลวง
309 เชื่อมโยงกับถนนหลักนอกเกาะ
ในแนวตะวันออก-ตก

(2.3)
ถนนนเรศวร

เสนทางถนนในเกาะเมืองที่เชื่อมโยงกับถนน
อูทอง ในแนวตะวันออก-ตก

(2.4)
ถนนชีกุน

เสนทางถนนในเกาะเมืองที่เชื่อมโยงกับ
ถนนอูทอง และถนนโรจนะที่เปนเสนทาง
หลักเขาเมือง รวมถึงเปนถนนที่รองรับการ
เชื่อมตอจากถนนอีก 6 เสน ในแนวเหนือใต

ภาพประกอบ
ไดแก ถนนทางหลวง 32 ทางหลวง 309 ทางหลวง
3061 ทางหลวง 3477 และทางหลวง 3626

ไดแก ถนนโรจนะ อูทอง นเรศวร และชีกุน
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ชื่อถนน
(3) ถนนรอง

(3.1)
ทางหลวง 3058

การเชื่อมตอ
เชื่อมโยงภายในพื้นที่เมือง ระหวางถนน
สายหลักและถนนสายยอย
เสนทางที่แยกจากทางหลวง 309 ที่เปน
ถนนเขาสูเกาะเมือง แยกเจดียวัดสามปลื้ม
ในแนวเหนือ-ใต

(3.2)
ทางหลวง 3477

เปนถนนที่เชื่อมตอระหวางทางแยกของถนน
ทางหลวง 3058 ที่แยกวัดสามปลื้ม โดยมี
ถนนทางหลวง 3061 ที่จากแยกวัดพระยา
ญาติทางใตเขาถึงได ในแนวเหนือ-ใต

(3.3)
ถนนปามะพราว

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนอูทอง
และถนนชีกุน ในแนวตะวันออก-ตก

(3.4)
ถนนหอรัตนไตย

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนอูทอง
และถนนชีกุน ในแนวตะวันออก-ตก

(3.5)
ถนนบางเอียน

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนอูทอง
และถนนชีกุน ในแนวตะวันออก-ตก

(3.6)
ถนนปาโทน

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนอูทอง
และถนนศรีสรรเพ็ชญ ในแนวตะวันออกตก

(3.7)
ถนนริมคลองมะขามเรียง

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนปา
มะพราวและถนนอูทอง ในแนวเหนือ-ใต

(3.8)
ถนนศรีสรรเพ็ชญ

ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนน
นเรศวรและถนนอูทอง ในแนวเหนือ-ใต

ภาพประกอบ
ไดแก ทางหลวง 3058 ทางหลวง 3059 ถนนปา
มะพราว หอรัตนไตย บางเอียน ปาโทน ริมคลอง
มะขามเรียง กลาโหม ศรีสรรเพ็ชญ และคลองทอ
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ชื่อถนน
(3.9)
ถนนคลองทอ

(4)
ถนนซอย

การเชื่อมตอ
ถนนในเกาะเมือง เชื่อมระหวางถนนอูทอง
ดานเหนือและดานใต ในแนวเหนือ-ใต

เชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ ภายในยาน

ภาพประกอบ

ตัวอยาง ภาพถนนซอยแยกจากถนนนเรศวร

นอกจากนี้ ขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก10 ซึ่งสํารวจลักษณะ
การเดินทางและสภาพการจราจรในพื้นที่ศึกษาในระหวาง พ.ศ. 2544-2545 แสดงรายละเอียดได
ดังนี้
1) การสํารวจปริมาณจราจรบนชวงถนนพบวาปริมาณจราจรที่เขา-ออกเกาะเมืองบริเวณ
สะพานปรีดีธํารง มีปริมาณสูงสุด โดยมีปริมาณจราจร 4,539 PCUs/ชั่วโมง ในชั่วโมง
เรงดวน รองลงมา ไดแก ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 มีปริมาณจราจร
3,778 PCUs/ชั่วโมง สวนแนวเสนทางอื่นๆ จะมีปริมาณจราจรคอนขางนอย อยูระหวาง
300-1,000 PCUs/ชั่วโมง
2) การสํารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกพบวาทางแยกทีม่ ีปญหาการจราจรมากทีส่ ุด
คือ ทางแยกเจดียวัดสามปลื้ม โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็นจะมีการติดขัด
เปนอยางมาก โดยมีปริมาณจราจรเขาสูทางแยก 4,871 PCUs/ชั่วโมง และมีความยาว
แถวคอยเฉลี่ย 80-100 เมตร
3) การสํารวจความเร็วในการเดินทางพบวาในเขตเกาะเมืองในชั่วโมงเรงดวน ถนนที่มี
ความเร็วในการเดินทางนอยที่สุด ไดแก ถนนชีกุน มีความเร็วเฉลี่ยประมาณ
18 กม./ชั่วโมง เนื่องจากความลาชาและการจัดระบบสัญญาณไฟบนถนนชีกุนไม
สอดคลองกับปริมาณการจราจร อีกทั้งยังมีโรงเรียนตั้งอยูบริเวณนั้น สวนนอกเขต
เกาะเมือง ถนนที่มีความเร็วในการเดินทางนอยที่สุด ไดแก ทางหลวงหมายเลข 309
มีความเร็วเฉลีย่ ประมาณ 48 กม./ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 309
เปนเสนทางสายหลักที่ใชในการผานเมืองและเขาออกเกาะเมือง ปริมาณจราจรบนถนน
สายนี้จึงมากทัง้ ในชวงเรงดวนเชา-เย็น จึงทําใหความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางนอย
สรุปไดดังแผนที่ 4.4 แสดงระบบถนน ลําดับศักย แผนที่ 4.5 แสดงปริมาณการจราจร
แผนที่ 4.6 แสดงความเร็ว แผนที่ 4.7 แสดงจํานวนชองทางจราจร และแผนที่ 4.8 แสดงระดับ
บริการของถนน (v/c ratio)
10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, 2545 หนา 4-24.

แผนที่ 4. 3 ระบบและลําดับศักยถนน
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แผนที่ 4. 4 ปริมาณการจราจรในตอนเชา
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แผนที่ 4. 5 ความเร็ว
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แผนที่ 4. 6 จํานวนชองจราจร
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แผนที่ 4. 7 ระดับบริการของถนน
(v/c ratio)
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ลักษณะการสัญจรในพื้นที่แบงเปนการสัญจรสวนบุคคล และสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
(1) การสัญจรสวนบุคคล
ยานพาหนะสวนบุคคลในพื้นที่แบงไดเปน 2 กลุมใหญคือ รถยนต และจักรยานยนต
การใชรถยนตเดินทาง ใชเดินทางไปยานตางๆ เชน ยานพาณิชยกรรม สถานศึกษา ฯลฯ
ทั้งนี้สรุปการใชเดินทางสวนบุคคล จากขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสง
เมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก11
ซึ่งสํารวจลักษณะการเดินทางและสภาพการจราจรพื้นที่ศึกษาในระหวาง พ.ศ. 2544-2545 ไดสรุป
การสํารวจขอมูลลักษณะการเดินทางของครัวเรือนพบวาการครอบครองยานพาหนะของครอบครัวที่มี
ยานพาหนะมากกวา 1 คัน อยูที่รอยละ 35.5 มีรถจักรยานยนต 1 คัน รอยละ 49.9 และไมมี
ยานพาหนะในครอบครอง รอยละ 14.6
การใชรถจักรยานยนตในพื้นที่ศึกษามีปริมาณมากเปนอันดับสองจากรถยนต การศึกษาสถิติ
การจดทะเบียนรถยนตที่กรมการขนสง พบวามีการใชรถจักรยานยนต เพื่อวัตถุประสงคในสวนตางๆ
ของเมือง ยานพาณิชยกรรม ยานสถานศึกษา ยานสถาบันราชการ และสถานโบราณสถาน
ยานพาณิชยกรรม เชน ยานตลาดหัวรอ ยานตลาดเจาพรหม ฯลฯ มีปริมาณมากตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ขอมูลการสํารวจปริมาณจราจรบนชวงถนนแยกตามประเภทของยวดยาน12
พบวา ปริมาณการจราจรในเขตเกาะเมือง สวนใหญจะเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รอยละ 51.3
รองลงมา ไดแก รถจักรยานยนต รอยละ 36.3 รถสามลอเครื่อง รอยละ 5.2 รถโดยสารขนาดใหญ
รอยละ 3.6 และรถโดยสารขนาดเล็ก รอยละ 1.6 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณการจราจรนอกเขต
เกาะเมือง สวนใหญจะเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รอยละ 71.5 รองลงมา ไดแก รถจักรยานยนต
รอยละ 12.1 และรถโดยสารขนาดใหญ รอยละ 5.7 ตามลําดับ
(2) การสัญจรโดยสารสาธารณะ
การขนสงสาธารณะในเขตพื้นที่ศึกษาประกอบดวย การเดินทางเขาออกพื้นที่ 4 หมวด
ไดแก (แผนที่ 4.11)
หมวดที่ 1 การเดินทางภายในอําเภอพระนครศรีอยุธยา
หมวดที่ 2 การเดินทางระหวางอําเภอพระนครศรีอยุธยากับกรุงเทพมหานคร
หมวดที่ 3 การเดินทางระหวางอําเภอพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดตางๆ
หมวดที่ 4 การเดินทางระหวางอําเภอพระนครศรีอยุธยากับอําเภอตางๆ
เมื่อพิจารณาองคประกอบของระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดแก
ผูโดยสาร สถานีขนสง ยานพาหนะ เสนทางเดินรถ และการจัดการใหบริการ สามารถสรุปไดดังนี้
(2.1) ผูโดยสาร แบงไดเปน
 นักเรียน นักศึกษา สวนใหญเดินทางในชั่วโมงเรงดวนของวันธรรมดา
 ประชาชนทั่วไปเดินทางไปทํากิจกรรมตางๆ เชน จับจายสินคา ติดตอราชการ เดินทาง
ในชวงเวลาตางๆ
 นักทองเที่ยว จะใชบริการรถสาธารณะประจําทางตามเสนทาง และจางเหมาทั้งคัน
11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, 2545 หนา 4-24.
12
เรื่องเดียวกัน,หนาเดียวกัน.
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(2.2) สถานีขนสง หมายถึง จุดเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง พื้นที่ศึกษามีสถานีขนสงที่
สําคัญ ไดแก
 ทารถตลาดเจาพรหม บริเวณตลาดเจาพรหมเปนยานธุรกิจที่ประชาชนอาศัยอยูคอนขาง
หนาแนน เปนยานเศรษฐกิจที่สําคัญ มีบทบาทหลักเปนทารถโดยสารประจําทาง มีการเดิน
รถทุกหมวดการเดินทาง ยกเวนรถโดยสารจากกรุงเทพมหานคร
 ทารถตลาดหัวรอ บริเวณตลาดหัวรอเปนยานชุมชนหนาแนนอีกชุมชนหนึ่ง เปนทารถ
โดยสารประจําทาง สายหัวรอ-อุทัย และจุดรับสงผูโดยสารทั้งในและนอกตัวเมือง ลักษณะ
การใหบริการคลายๆ กับบริเวณตลาดเจาพรหม เพียงแตมีความสําคัญนอยกวา และไมมีที่
จอดรถโดยสารประจําทางทีช่ ัดเจนเหมือนที่ตลาดเจาพรหม
 ทางแยกซอย 11 เปนบริเวณที่จอดรับผูโดยสาร โดยใชพื้นที่บนถนนคูขนานเปนที่จอดรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศและรถตู สายกรุงเทพฯ – อยุธยา
 สถานีขนสงโดยสารประจําทาง อยูบนถนนโรจนะ บริเวณจอดรับผูโดยสารมีชานชาลา
ดําเนินการโดยบริษัทเอกชน แตเปนเพียงจุดแวะรับสงผูโดยสารที่จะเดินทางไปสายเหนือเปน
สวนใหญ และไมมีการสํารองรถเปลาเพื่อรองรับผูโดยสารจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากตั้งอยูนอกเกาะเมือง ประชาชนและผูประกอบการจึงใหความสําคัญกับจุดจอดรถใน
เขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากกวา
 จุดจอดรถโดยสารสาธารณะที่ใหบริการในบริเวณอื่นๆ เชน ขางศูนยกลางคา หนาสวน
ราชการตางๆ แตยังไมมีการจัดเตรียมพื้นที่สวนรับสงผูโดยสารทีป่ ลอดภัยและเพียงพอ
 สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่ที่มบ
ี ริการรถโดยสารสาธารณะ ผูโดยสารจากในเกาะ
และนอกเกาะ สามารถเดินทางมายังสถานีรถไฟโดยรถประจําทางสองแถวและรถประจําทาง
ธรรมดา รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอรับจาง และเรือโดยสารขามฟาก

ภาพ 4. 1 สถานีขนสงประจําทาง และสถานีรถไฟ




(2.3) ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใหบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ศึกษาประกอบดวยขนาดตางๆ ดังนี้
รถจักรยานยนตรับจางพบตามจุดที่เปนแหลงชุมชน เชน หนาตลาด รานคาในโบราณสถาน
แบงเปนสองกลุม คือรถจักรยานยนตรับจางตามเสนทางและเหมารายวัน
รถสามลอ 6 ที่นั่ง แบบนั่งไดสองดาน ดานละ 3 คน เปนรถรับจางวิ่งไมประจําเสนทาง
และเปนแบบเหมาตามความตองการของผูจาง
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รถโดยสารขนาดสี่ลอ มี 12 ที่นั่ง มีที่นั่งสองดาน ดานละ 6 คน สวนมากเปนรถที่ใหบริการ
เฉพาะในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และเชื่อมตอไปยังพื้นที่สําคัญ เชน สถานีรถโดยสาร
หางสรรพสินคา มีเสนทางเดินรถดังแผนที่ 4.9
รถโดยสารขนาดหกลอ มี 20 - 24 ที่นั่ง มีที่นั่งสองดาน ดานละ 10-12 คน ใหบริการ
รับสงระหวางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยากับอําเภออื่นๆ
รถโดยสารธรรมดา มี 21–30 ที่นั่ง บริการเฉพาะตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
รถตูมี 10–12 ที่นั่ง เปนรถโดยสารประจําทางเสนทางพระนครศรีอยุธยากับ
กรุงเทพมหานคร
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ มีที่นั่ง 21-30 ที่นั่ง ใหบริการเดินทางระหวาง
พระนครศรีอยุธยากับกรุงเทพมหานครแบงเปนปรับอากาศชั้น 1 และ ชั้น 2
(2.4) เสนทางเดินรถ
เสนทางการเดินรถในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเสนทางทีเ่ ชื่อมตอสถานที่
ภายในเกาะเมืองกับสถานที่ภายนอกเกาะเมือง ไดแก ศูนยราชการ ศูนยการคา ตลาด
สถานีรถไฟ โบราณสถาน ศูนยการคา แบงเปน 6 เสนทาง
เสนทางทีเ่ ชื่อมระหวางพื้นที่ศึกษากับพื้นที่ขางเคียงแบงเปน 18 เสนทาง มีเสนทางผานตัว
เมือง ยานพาณิชยกรรม แหงโบราณสถานตางๆ และออกไปสูพื้นที่รอบนอกอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
เสนทางเดินรถโดยสารประจําทางระหวางพระนครศรีอยุธยากับกรุงเทพ ฯ แบงเปน
รถโดยสารปรับอากาศประจําทางเสนทางพระนครศรีอยุธยา - สถานีขนสงสาย
เหนือ กรุงเทพมหานคร
รถตู สวนใหญจะใชเสนทางวิ่งบนถนนโรจนะ - ถนนสายเอเชีย – ถนนพหลโยธิน –
ถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนดินแดง – ถนนราชวิถี - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

แผนที่ 4. 8 เสนทางเดินรถสาธารณะสี่ลอ
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2) เสนทางจักรยาน13
ทางรถจักรยานในพื้นที่ศึกษานี้เปนการใชรวมกันกับพื้นที่ถนน โดยถนนบางชวงจะพบวามีขีด
เสนทางสําหรับรถจักรยานและจักรยานยนตแตไมมีลักษณะที่เปนโครงขายตอเนื่องกัน พบวาบางแหง
มีการใชทางเทาเปนเสนทางสัญจรของจักรยานดวย

ภาพ 4. 2 การสัญจรโดยจักรยาน
การใชรถจักรยานในพื้นที่ศึกษาพบนอยมาก แบงไดเปน 3 กลุมคือ ใชรถจักรยานเพื่อ
เดินทางไปโรงเรียน เดินทางไปยานการคาและสถานที่อื่นๆ และเพื่อเดินทางยานโบราณสถาน
หรือสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ ในเกาะ พบวามีปริมาณนอยตลอดทั้งวัน
3) เสนทางเทา14
ทางเดินเทา ในพื้นที่ศึกษามีการออกแบบทางเทาขนาบตามเสนทางหลักสําคัญ หรือถนน
สําคัญ ทั้งถนนหลักและรอง ไดแก ถนนทางหลวง 309 ทางหลวง 3061 จากแยกพระยาญาติ
ไปดานละประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนโรจนะ ถนนปาโทน ถนนหอรัตนไตย ถนนบางเอียน
ถนนนเรศวร ถนนชีกุน ถนนมะขามเรียง และถนนอูทองบริเวณที่เปนยานพาณิชยกรรม ตั้งแตยาน
พาณิชยกรรมตลาดหัวรอ จนถึงแยกเขาถนนมะขามเรียงทางใต และพบวาความกวางทางเทาจะอยูที่
ขนาด 0.80-2.00 เมตร ซึ่งจากการสํารวจแบงได 3 ขนาด คือ 0.60-0.90 เมตร ซึ่งเปนเสนทาง
เดิน 1-2 คน และ 0.90-2.00 เมตร สําหรับทางเดินมากกวา 2 คน และ 0.90-1.20 เมตร
สําหรับเสนทางเดินเทาในเขตพื้นที่โบราณสถาน

13
14

จากการสํารวจ ชวง พ.ศ. 2549-2550 (ผูวิจัย)

จากการสํารวจ ชวง พ.ศ. 2549-2550 (ผูวิจัย)
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เสนทางเดินเทาแบงตามวัตถุประสงคและพื้นที่ได 3 พื้นที่หลัก คือพื้นที่บริเวณหนาตลาด
ตลาดหัวรอ และตลาดเจาพรหม ผูเดินทางมีวัตถุประสงคเพื่อมาซื้อสินคาในตลาด ซึ่งสวนใหญเปน
สินคาในชีวิตประจําวัน เชน อาหารสด เครือ่ งอุปโภคบริโภค พื้นที่อันดับสอง คือพื้นที่หนา
สถาบันการศึกษาและบริเวณขางเคียง เนื่องจากหนาโรงเรียนมักมีลักษณะที่เปนรานคาพาณิชยกรรม
และมีการเดินทางเพื่อไปยังสถานีรถใกลเคียง สวนพื้นที่อันดับสามคือ พื้นที่ในยานโบราณสถาน
พบวาการเดินเทาในเสนทางขางถนนในพื้นที่โบราณสถานมีนอยมาก และพบการเดินเทาของชาง
ดังภาพ 4.3 และแผนที่ 4.10 แสดงพื้นที่ที่มีการสัญจรทางเทา

ภาพ 4. 3 ทางเดินเทาในบริเวณหนาตลาด หนาบริเวณสถาบันการศึกษา และยานโบราณสถาน ตามลําดับ

แผนที่ 4. 9 เสนทางเดินเทา
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4) การสัญจรทางน้ํา
พื้นที่ศึกษามีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําปาสัก แมน้ําเจาพระยา และคลองคูเมือง
ปจจุบันการสัญจรทางน้ําภายในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียงไดลดบทบาท
ความสําคัญลง เหลือเพียงการสัญจรระหวางชุมชนที่อยูริมแมน้ําลําคลอง การสัญจรขามฟากแมน้ํา
บริเวณตลาดและชุมชนหนาแนน การขนสงผลผลิตทางการเกษตร และทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยา
ทาเรือขามฟาก ไดแก ทาเรือหัวรอ ทาเรือปอมเพชร และทาเรือเบญจรงค นอกจากนี้เสนทางแมน้ํา
เจาพระยายังประกอบดวยแหงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร15 ที่สําคัญ ไดแก ปอมเพชร
วัดพุทไธศวรรย โบสถนักบุญยอแซฟ วัดไชยวัฒนารามเจดียพระศรีสุริโยทัย วัดพนัญเชิง
วรวิหาร หมูบา นโปรตุเกส และหมูบานญี่ปุน ภาพ 4.4 ดังแผนที่ 4.11 เสนทางเรือในพื้นที่ศึกษา

ภาพ 4. 4 บรรยากาศการสัญจรทางน้ํา

5) เสนทางสัญจรทางรถไฟ
สถานีรถไฟอยุธยาซึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําปาสัก ตรงขามเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา เปนเสนทางรถไฟสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีระยะทางใกล
กรุงเทพมหานคร จึงมีผูโดยสารที่เดินทางไปทํางานที่กรุงเทพมหานครเปนประจํา (commuter)
รวมถึงมีผูโดยสารทีเ่ ปนนักทัศนาจรดวย เสนทางดังกลาวมีทั้งขบวนรถไฟที่เปนรถโดยสารและขบวน
ขนสินคา ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวลองในแตละวันจํานวนมาก ขอมูลของการรถไฟแหงประเทศไทย
ผูโดยสารใน พ.ศ. 2550 ทั้งหมด 2,092,011 คน ที่เดินทางเขามาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบง
ตามรายอําเภอตางๆ อําเภอที่มีผูโดยสารสัญจรมามากทีส่ ุด ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ 1,113,752 คน และเลือกลงที่สถานีอยุธยา 1,110,153 คน ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ศึกษา
นับไดวามีปริมาณรอยละ 53.07 ของประชากรที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีภาพ 4.5 แสดงบรรยากาศการสัญจรทางรถไฟ และแผนที่ 4.12 แสดงเสนทางและสถานีรถไฟ

ภาพ 4. 5 บรรยากาศการสัญจรทางรถไฟ
15

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สํานักงานการทองเที่ยว เขต 6. กิจกรรมการทองเที่ยวทีน่ าสนใจ, ลองเรือในอยุธยา
(http://www.tat.or.th/central06/travelactdet.asp?id=182&dept_id=11&prov_id=14 [online]), 2550.

แผนที่ 4. 10 เสนทางเดินเรือและทาเรือ
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แผนที่ 4. 11 เสนทางและตําแหนงสถานีรถไฟ
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4.2.2.2 วัตถุประสงคในการสัญจร
วัตถุประสงคในการสัญจรจากขอมูลจากรายงานสรุปแผนแมบทดานการจราจรและขนสง
เมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ซึ่ง
สํารวจลักษณะการเดินทางและสภาพการจราจรพื้นที่ศึกษาในระหวาง พ.ศ. 2544-2545 ไดสรุป
การสํารวจขอมูลลักษณะการเดินทางของครัวเรือนพบวา วัตถุประสงคการเดินทางของคนสวนใหญจะ
เปนการเดินทางไปทํางาน รอยละ 52.2 รองลงมา ไดแก การเดินทางไปเพื่อการซื้อสินคาหรือ
พักผอน รอยละ 25.1 และการเดินทางไปเรียนหนังสือ รอยละ 11.2 ตามลําดับ
เรียนหนังสือ
, 11.2
ซื้อสินคาหรือ
พักผอน , 25.1
ทํางาน , 52.2

แผนภาพ 4. 1 วัตถุประสงคในการเดินทาง

นอกจากนี้ยังมีการสัญจรเพื่อการทองเที่ยว16 โดยพบวามีแหลงทองเที่ยวทีส่ ําคัญในพื้นที่
ศึกษาจํานวนมากดังแผนที่ 4.12 ที่แสดงแหลงทองเที่ยว การเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษามี
ความสะดวกมาก เพราะตั้งอยูในพื้นที่ที่สามารถสัญจรไดทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเรือ เสนทาง
ถนนสามารถเดินทางไดทั้งจากรถยนตสวนตัว รถประจําทาง และรถตู สวนการเดินทางโดยรถไฟลงที่
สถานีรถไฟอยุธยา สําหรับผูเดินทางโดยเครื่องบินสามารถลงที่สนามบินดอนเมืองสามารถเดินทาง
ตอเนื่องทางรถไฟที่สถานีรถไฟดอนเมือง หรือโดยรถตู หรือรถประจําทาง
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนโบราณสถาน ไดแก วัดและพระราชวัง โดยสถานที่
ทองเที่ยวแตละแหงไมไกลกันมากนัก สามารถทองเที่ยวไดทั้งเดินเทา รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต และการจางเหมาสองแถว หรือสามลอรับจางไปยังสถานที่ตางๆ โดยสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนที่นิยม ไดแก
- พระราชวังโบราณ
- วัดพระศรีสรรเพ็ชญ
- วิหารพระมงคลบพิตร
- วัดราชบูรณะ
- วัดมหาธาตุ
- ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา
- วัดพนัญเชิงวรวิหาร
- เพนียดคลองชาง
- การทองเที่ยวรอบเกาะ

16

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สํานักงานการทองเที่ยว เขต 6. กิจกรรมการทองเที่ยวทีน่ าสนใจ, ลองเรือในอยุธยา
(http://www.tat.or.th/central06/travelactdet.asp?id=182&dept_id=11&prov_id=14 [online]), 2550.

แผนที่ 4. 12 แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
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4.2.3 การใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่เมืองสวนใหญรวมตัวอยูบนเกาะเมือง ซึ่งมีแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และคลองคู
เมือง (แมน้ําลพบุรีเกา) ลอมรอบ และบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําปาสัก โดยสามารถแบง
การใชประโยชนที่ดินตามลักษณะการรวมกลุมกิจกรรมไดเปน 8 ประเภท17 ดังแผนที่ 4.3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยสวนใหญจะรวมตัวอยูบนเกาะเมืองในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและในเทศบาลเมืองอโยธยาริมสองฝงถนนโรจนะ มีความหนาแนนมากบริเวณ
หัวรอ ตลาดเจาพรหม สวนที่เหลือกระจายตัวอยูเปนแนวยาวตามริมสองฝงแมน้ําและลําคลองที่
สําคัญ อาคารที่อยูอาศัยรุนเกาในเขตชุมชนและเขตชนบทมักเปนบานพักอาศัยกอสรางดวยไม
ชั้นเดียวยกใตถุนสูง ทั้งนี้เพื่อไมใหถูกน้ําทวมในฤดูฝน ขณะที่ที่อยูอาศัยรุนใหมเปนอาคารกออิฐ
ถือปูน มีทั้งแบบที่เปนบานเดีย่ ว บานแถวและอาคารชุด ซึ่งกอนที่จะกอสรางอาคารจะถมดินจนสูงพน
ระดับน้ําทวม
เกาะเมืองมีที่วา ง ซึ่งยังมิไดพัฒนาคงเหลืออยูนอยมากประกอบกับการกําหนดเปน
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนพื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ทําใหการขยายตัวของที่อยูอาศัยมีมากในเขตเทศบาลเมืองอโยธยาบริเวณชานเมืองโดยรอบ
และริมทางหลวงสายสําคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 309 (อยุธยา-อางทอง ถนนโรจนะ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3053 ที่เชื่อมตอกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
2) การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ยานพาณิชยกรรมในพื้นที่ศึกษากระจายตัวอยูใน 4 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลมเปน
ยานพาณิชยกรรมเกาแกแตปจจุบันไมคอยมีลักษณะการคาที่หนาแนนมากนัก ยานพาณิชยกรรม
ตลาดหัวรอ ตลาดเจาพรหม ทางศูนยพาณิชยกรรมดานตะวันออกของเกาะเมือง หรือศูนยการคา
ศรีอยุธยา และยานพาณิชยกรรมริมสองฝงทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ทั้งสองยานหลังนี้อยูใน
เขตเทศบาลเมืองอโยธยา ลักษณะเปนธุรกิจการคาและบริการขนาดเล็กที่ใหบริการแกชุมชนใน
บริเวณเกาะเมืองและพื้นที่ใกลเคียงและชุมชนในพื้นที่โดยรอบ
3) การใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสําคัญ ไดแก โรงเลื่อยไมและโรงสีขาว ซึ่งเปนโรงงานขนาด
ใหญ มีคนงานมากกวา 100 คนขึ้นไป ตั้งกระจายอยูริมสองฝงแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสัก
โรงงานนอกเหนือจากที่ไดกลาวขางตนเปนโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ
ซึง่ มีขนาดเล็กและกระจายตัวอยูทั่วไป และยานอุตสาหกรรมใหมที่เกิดขึน้ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะตั้งอยูในอําเภอโดยรอบอําเภอพระนครศรีอยุธยาเปนสวนใหญ
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ศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง, หนา 3_30-3_33.

79

4) การใชที่ดินประเภทสถานที่พักผอนหยอนใจและสนามกีฬา
พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียงมีสถานที่พักผอนหยอนใจและสนามกีฬา
5 แหง คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ตําบลประตูชัย พื้นที่ประมาณ 678 ไร สวนสาธารณะบึง
พระราม ตําบลประตูชัย พื้นที่ประมาณ 274 ไร สวนสาธารณะเรือนจําเกาใกลกับตลาดหัวรอ
พื้นที่ประมาณ 4 ไร 2 งาน และสนามเด็กเลน ตําบลหอรัตนไชย พื้นที่ประมาณ 1 ไร 50 ตารางวา
ทั้งสี่แหงนี้อยูบนเกาะเมืองในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สวนอีกแหงหนึ่งคือ สนามกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ประมาณ 16 ไร อยูในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา
5) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษามีพื้นที่มากเปนอันดับที่สองรองจากประเภทที่อยูอ าศัย
นอกจากโรงเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมทั้งทีเ่ ปนของรัฐและเอกชนแลว พื้นที่ศึกษายังเปนที่ตั้ง
ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด ไดแก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
อยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียน 22 แหง และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะ
และอุดมศึกษา 5 แหง สวนเทศบาลเมืองอโยธยามีโรงเรียน 5 แหง
สถาบันการศึกษาสวนใหญจะตั้งอยูในเกาะเมืองและริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
ในตําบลหันตรา สวนที่เหลือจะกระจายอยูทั่วไปตามชุมชนตางๆ การเปลีย่ นแปลงการใชที่ดินประเภท
นี้ในระยะเวลาที่ผา นมาเปนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่ดินเดิม
6) การใชที่ดินประเภทพื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศลิ ปวัฒนธรรมไทย
พื้นที่โบราณสถานขึ้นทะเบียนทั้งหมดที่มีอยูบนเกาะเมือง และพื้นที่นอกเกาะเมืองทาง
ดานทิศตะวันออกหรือฝงอโยธยา และบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา โบราณสถานที่สําคัญสวนใหญจะ
รวมตัวอยูบนเกาะเมือง ไดแก พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ วิหารพระมงคลบพิตร
วัดพระราม วัดมหาธาตุ พระราชวัง จันทรเกษม วัดราชบูรณะ และวัดสุวรรณดาราราม เปนตน
ที่สําคัญรองลงไปตั้งอยูนอกเกาะเมืองดานทิศเหนือ เชน วัดหนาพระเมรุราชิการาม พระเจดีย
ภูเขาทอง และเพนียดคลองชาง และนอกเกาะเมืองทางดานทิศตะวันออกมีโบราณสถานที่สําคัญ
เชน วัดใหญชัยมงคล วัดพนัญเชิง บานญี่ปุน เปนตน
7) การใชที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ประชากรในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียงประกอบดวย ศาสนิกชน
หลายศาสนา ศาสนสถานทีม่ ีจํานวนมากที่สุด คือ วัดจํานวน 36 แหง ศาสนสถานในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามีวัด 30 แหง โบสถคริสต 1 แหง มัสยิด 3 แหง และศาลเจา 4 แหง สวนเทศบาล
เมืองอโยธยา มีวัด 6 แหง โบสถคริสต 2 แหง และศาลเจา 1 แหง
สําหรับวัดนอกจากจะเปนศาสนสถานแลวยังเปนสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม และศิลปกรรมของชาติ รวมถึงเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว เชน
วิหารพระมงคลบพิตร วัดหนาพระเมรุราชิการาม วัดใหญชัยมงคล และวัดพนัญเชิง เปนตน
8) การใชที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภค
การที่พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียงเปนศูนยกลางการบริหารราชการ
ของจังหวัด จึงมีสวนราชการทั้งหนวยราชการสวนกลาง และภูมิภาคตั้งอยูจํานวนมาก
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หนวยราชการบางสวนยังคงตั้งอยูบนเกาะเมือง ทั้งถนนศรีสรรเพ็ชญ ถนนโรจนะ ถนนนเรศวร
และถนนอูทอง แตสวนใหญไดยายมาอยูในศูนยราชการใหมริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา
สถานพยาบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีโรงพยาบาล 1 แหง ศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 แหง ศูนยแพทยชุมชน 3 แหง และมีคลินิกประมาณ 45 แหง สวนเทศบาลเมือง
อโยธยามีโรงพยาบาล 1 แหง และสถานีอนามัย 1 แหง
สําหรับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาสรุปไดเปนสัดสวนดังตาราง 4.2
ตาราง 4. 4 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมือง
อโยธยา
การใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2547
พื้นที่ (ตร.ม.)
พื้นที่ (ไร)
รอยละ
1. ที่อยูอาศัย
9,584,314.14
5,990.20
37.90
2. พาณิชยกรรม
1,372,339.29
857.71
5.43
3. อุตสาหกรรม
520,121.71
325.08
2.06
4. ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
2,781,317.27
1,738.32
11.00
5. สถาบันการศึกษา
733,391.68
458.37
2.90
6. สถาบันราชการ
455,274.41
284.55
1.80
7. นันทนาการ
90,206.86
56.38
0.36
8. พื้นที่เกษตร
3,161,811.41
1,976.13
12.50
9. ที่วาง
3,125,217.15
1,953.26
12.36
10. อื่นๆ
105,655.91
66.03
0.42
11. แมน้ํา
2,156,184.21
1,347.62
8.53
12. ถนน
1,204,905.17
753.07
4.76
รวม
25,290,739.20 15,806.71
100.00
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมและการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2547 (จากโครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง และสวนที่ผูวิจัยสํารวจเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษา)

แผนที่ 4. 13 การใชประโยชนที่ดินในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
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4.3

สรุปลักษณะการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษามีลักษณะของเสนทางการสัญจรทั้งทางน้ําและทางบก โดยวัตถประสงคการสัญจร
ที่มีแนวโนมสูงขึ้น คือการสัญจรเพื่อการทองเที่ยว และมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปน
ยานโบราณสถาน หรือพื้นที่อนุรักษเปนจํานวนมาก นอกจากนี้พื้นที่ศึกษายังเปนแหลงพาณิชยกรรม
ของภูมิภาค และทองถิ่นที่สําคัญ และมีพื้นที่พักอาศัยเปนพื้นที่ที่มากที่สดุ ดังนั้นจะพบวาลักษณะ
การใชประโยชนของพื้นที่ศึกษา จึงมีสวนประกอบของการใชประโยชนที่ดินที่สําคัญ 2 สวนคือ
พื้นที่ที่จะไมเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ยานโบราณสถาน ศาสนสถาน และแมน้ํา
และพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เชน ยานพักอาศัย พาณิชยกรรม และอื่นๆ
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคในการเดินทางในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสวนใหญจะเปนการเดินทางไป
ทํางาน การเดินทางไปเพื่อการซื้อสินคา และการเดินทางไปเรียนหนังสือ และการเดินทางทองเที่ยว
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เมื่อวิเคราะหจากวัตถุประสงค ลักษณะการเดินทาง และทิศทางการเดินทาง
สามารถแบงกลุมของการใชประโยชนที่ดิน 3 กลุม คือ
 ยานพักอาศัย เปนจุดเริ่มตนของการเดินทาง
 ยานโบราณสถาน เปนการเดินทางเพื่อไปสถานบันเทิงหรือสถานที่พักผอน (social or
recreation trip) ซึ่งมีการเดินทางการเดินทางแบบทองเทีย่ ว
 ยานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานศึกษา ซึ่งเปนการเดินทางการเดินทางกลับไปกลับมา
ระหวางบานและแหลงงาน
เมื่อพิจารณาการเลือกเสนทางสัญจรพบวา มีการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา ไดแก ทางถนน
ทางจักรยาน ทางเทา และทางเรือ เขาถึงพืน้ ที่ตางๆ ของเมือง โดยมีการใชเสนทางดังนี้
 ทางถนน มีพาหนะใช ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง
รถโดยสารขนาดใหญ และรถโดยสารขนาดเล็ก ตามลําดับ โดยเมื่อศึกษาปริมาณการสัญจร
พบวาการสัญจรทางถนนเปนเสนทางการสัญจรที่สําคัญ สําหรับการสัญจรในชีวิตประจําวัน
การทองเที่ยว และการขนสงสินคา
 ทางจักรยาน มีการใชจักรยานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน ไปโรงเรียน ไปซื้อสินคาอุปโภค
บริโภค และทองเที่ยว จากการสํารวจพบวาไมลักษณะของเสนทางจักรยานที่เปนโครงขาย
ชัดเจน ปริมาณการสัญจรนอย และลักษณะการใชเปนการใชเสนทางรวมไปกับเสนทางถนน
ดังนั้นในการศึกษาตอไปจะศึกษาเสนทางจักรยานรวมไปกับเสนทางถนน
 ทางเทา มีโครงสรางทางกายภาพที่ไมเปนโครงขายที่ตอเนื่องกัน แตการเดินทางเทามี
ลักษณะที่เขาถึงไดทุกที่ และพบวาในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเปนการเดินทางในระยะสั้นๆ
เชน บริเวณหนาตลาด หนาโรงเรียน แหลงทองเที่ยว จึงแยกการศึกษาเสนทางเทาออกจาก
เสนทางถนน
 ทางน้ํา คือเสนทางแมน้ําและคลองที่ลอมรอบพื้นที่ ไหลผานพื้นที่ศึกษา มีลักษณะของขาย
ของการสัญจรที่ตอเนื่อง และมีศักยภาพในการพัฒนาเปนเสนทางสัญจร ลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินในแตละเสนทางแตกตางกัน และพบวามีการสัญจร 3 ลักษณะคือ เสนทาง
ขนสงสินคา ทองเที่ยว และเรือขามฟาก รวมถึงการสัญจรในพื้นที่
จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิขางตน ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานสําหรับวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในบทตอไป

บทที่ 5
ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
การศึกษาความสัมพันธของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินที่มีอยูในปจจุบันของเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา เปนการศึกษาวิเคราะหในเชิงบริบท
ซึ่งวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพและกิจกรรมเชิงพืน้ ที่ของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
สําหรับการศึกษาความสัมพันธฯ เชิงบริบทนี้ แบงเปน 3 ระดับคือ ระดับชุมชน ยาน
และเมือง กลาวคือ
ระดับชุมชน ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแตละเสนทางทั้งทางน้ํา และทางบก
และการใชประโยชนที่ดินสองขางฝงถนน เปรียบเทียบกับเกณฑมาตราฐานของถนนแตละลําดับศักย
และการใหบริการกับการใชประโยชนที่ดินของแตละเสนทาง รวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ
ระดับยาน ศึกษาระบบโครงขายของเสนทางการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละ
ยาน โดยศึกษาลักษณะทางสภาพแวดลอมของการสัญจร เชน ระบบโครงขายการสัญจรในแตละยาน
พื้นที่ถนน การเชื่อมตอ และกิจกรรมเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้น เชน ความเร็ว ระดับบริการของถนน
และสภาพแวดลอมการใชประโยชนที่ดิน เชน ประเภทของการใชประโยชนที่ดิน และกิจกรรมเชิงพื้นที่
ที่เกิดขึ้น เชน ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคมของพื้นที่ ความหนาแนน ฯลฯ
ระดับเมือง ศึกษาสภาพแวดลอมกายภาพของระบบโครงขายของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน ระยะหางของเสนทางตางๆ และการเลือกใชเสนทางในการสัญจร
การศึกษาแตละระดับมีดังนี้

5.1 ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน : ระดับชุมชน
การศึกษาความสัมพันธฯ ในระดับชุมชนเปนการศึกษาลักษณะทางสภาพแวดลอมกายภาพ
ของแตละเสนทางทั้งทางบกและทางน้ํา และการใชประโยชนที่ดินสองขางฝงถนน และลักษณะ
การใชเสนทางสัญจร รวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ สําหรับในพื้นที่ศึกษาประกอบดวย 3 เสนทาง
ไดแก เสนทางถนน ทางเทา และทางน้ํา
5.1.1 เสนทางถนน
การศึกษาเสนทางถนนเปนการศึกษาเสนทางของรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน โดย
ถนนภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา สามารถจําแนกตามลักษณะหนาที่การใชงานและขนาดเขตทางเปน
4 ประเภท ดังแผนที่ 4.3 ในบทที่ 4 หนา 57 ไดแก ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
และถนนสายยอย ตรอก ซอยตางๆ
การศึกษาลักษณะกายภาพไดเปรียบเทียบจากมาตรฐานของลําดับศักยของถนน บทบาท
พื้นที่การสัญจร ความเร็ว และระดับบริการของถนน จากขอมูลของรายงานสรุปแผนแมบทดาน
การจราจรและขนสงเมืองภูมภิ าค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก ซึ่งสํารวจลักษณะการเดินทางและสภาพการจราจรในพื้นที่ศึกษาในระหวาง
พ.ศ.2544-2545 และจากการสํารวจ สรุปลักษณะถนนคือ เสนทาง บทบาท ผิวจราจร ทางเทา
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ความเร็ว ขนาดและจํานวนชองทาง/ความจุ การเชื่อมโยงเสนทาง และการใชประโยชนที่ดิน ไดดัง
ตาราง 5.1
ตาราง 5. 1 ลักษณะของถนนและบทบาทการใหบริการ
ลําดับศักย
ถนน
ถนนสาย
ประธาน

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร
(ม.)
36.025.20

ชองทาง ทางเทา (ม.)
(+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ
สัมพันธกับโครงสรางของถนนของภาค
4 ชองทาง 1.503.60ที่จอดรถ 1.80
5.40
เกาะกลาง
เสนทางที่วางตัวในแนวเหนือใต เสนทาง
36.00 12
1.501.50กรุงเทพฯ มุงสูจังหวัดนครสวรรค ผานยาน
ที่จอดรถ 2.00
2.00
การคา สถาบันราชการ และอุตสาหกรรมใหม
เกาะ
ของเทศบาลอยุธยา มีถนนทางหลวง 309
กลาง
แยกเขาสูเกาะเมือง

ความเร็ว ชองทาง/
(กม./ชม.) ความจุ
56-90 4/6,0006/9,000
41-60

>5,000

1. ทางหลวง 32
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวง 32 มีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ ไดแก ศูนยการคาคลังสินคา และอาคารศูนย
รวมราชการสวนภูมิภาค และอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงยานที่พักอาศัยที่มีลักษณะเปนหมูบาน
พิจารณาพบวาลักษณะกิจรรมสอดคลองกับลําดับศักยของถนน เพราะเชื่อมโยงกิจกรรม ที่เปนกิจรรมระหวางภาค
ขนาดและองคประกอบของถนนอยูในเกณฑมาตรฐานของถนน โดยพบวามีความจุถนนต่ํากวาเกณฑ แสดงวายัง
สามารถรองรับการสัญจรเพิ่มไดอีก และพบวาความเร็วของถนนต่ํากวาเกณฑ ซึ่งอาจเปนเพราะเสนทางสัญจรนี้ผาน
พื้นที่ที่เปนยานพาณิชยกรรม ซึ่งมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินแบบยานพาณิชยกรรมริมทางภูมิภาค ทําให
ความเร็วของการสัญจรผานถนนเสนนี้ลดลง
1.50- 1.50- 41-60 >5,000
ถนนแยกมาจากทางหลวง 32 แนวตะวันออก- 24.00 8
ตก เชื่อมกับถนนหลักโรจนะ มุงเขาสูเกาะ
-เกาะกลาง 2.00
2.00
เมืองอยุธยา ผานยานการคานอกเมืองในเขต
-ที่จอดรถ
ขางทาง
เทศบาลอโยธยา และผานแยกสําคัญ 2 แยก
คือ แยกวันพระยาญาติ และเจดียวัดสามปลื้ม
ถนนนี้เชื่อมโยงสถานีขนสง สถานีรถไฟ
สถานที่ทองเที่ยว และเกาะเมือง
2. ทางหลวง
309

การใชประโยชนที่ดินขางทางหลวง 309 มีลักษณะเปนรานคาอาคารพาณิชย อาคารสูง และอาคารใหญ กิจกรรม
เปนรานคาที่มีลักษณะเฉพาะทางมากขึ้น เชน ขายเครื่องไฟฟา รานอาหาร โรงแรม และมีลักษณะการใชอาคาร
แบบผสมผสาน คือเปนทั้งที่อยูอาศัยและรานคา เมื่อพิจารณาพบวาลักษณะกิจรรมสอดคลองกับลําดับศักยของถนน
ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางภาค ขนาดและองคประกอบของถนนอยูในเกณฑมาตรฐานของถนน พบวามีความจุ
ถนนต่ํากวาเกณฑ ยังสามารถรองรับการสัญจรเพิ่มไดอีก และพบวาความเร็วของถนนต่ํากวาเกณฑ ซึ่งอาจเปน
เพราะเสนทางสัญจรนี้ผานพื้นที่ที่เปนยานพาณิชยกรรม หนาแนนปานกลาง และผานยานพาณิชยกรรมบริเวณ
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ลําดับศักย
ถนน

3. ทางหลวง
3061

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ
สถานีขนสง รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีจุดตัด 2 จุดใหญ คือแยกพระยาญาติ และแยกวัดสามปลื้ม อาจกลาวไดวาเมื่อมี
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินแบบยานพาณิชยกรรมริมทางภูมิภาค ทําใหความเร็วของการสัญจรผานถนนเสนนี้
ลดลง
ถนนแนวเหนือใต เปนเสนทางที่เชื่อมตอกัน 6.00- 2, 4
1.50- 1.50- 0ทางหลวงสาย 309 เสนที่แยกวัดพระยาญาติ 12.00
2.00
2.00
1,250
ไปทางทิศเหนือจะผานพื้นที่ตําบลหันตรา
เชื่อมกับถนนทางหลวง 32 ทางทิศเหนือ

ไปทางใต
ไปทางเหนือ
ไปทางเหนือ
ถนนเสนนี้สามารถแบงไดเปน 2 ทิศ คือทิศที่ไปทางเหนือ จังหวัด ชวงใกลแยกจะมีลักษณะเปนยานพาณิชยกรรม
ชุมชน แตลึกเขาไปในถนนเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีการเคลื่อนไหวนอย สวนใหญชองทางสัญจร
4 ชองทาง และเลยไปจะเปนพื้นที่เปดโลงมี 2 ชองทาง ถนนเสนนี้เปนถนนในยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย สวน
ทางทิศใตจากแยกจะเชื่อมเขาสูสนามกีฬาประจํา และลึกเขาไปจะเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย เมื่อพิจารณา
ลักษณะของถนน การสัญจร และการใชประโยชนที่ดิน พบวาไมสอดคลองกับลักษณะลําดับศักยของถนน แตถา
พิจารณากับลักษณะการเชื่อมโยงเสนทางและสถานที่สําคัญระดับภูมิภาค คือผานสนามกีฬาประจําจังหวัดจะพบวา
ถนนเสนนี้เปนถนนประธาน แตยังมีการสัญจรนอยมาก ซึ่งอาจเนื่องมากจากกิจกรรมสองขางฝงถนนเปนที่อยูอาศัย
หนาแนนนอยและพาณิชยกรรมชุมชน
ถนนเลียบแมน้ําปาสักฝงตะวันออกผานหนา 6.00- 2, 4
1.50- 1.50- 1,250สถานีรถไฟ เชื่อมโยงกับถนนทางหลวง 309 12.00
2.00
2.00
2,500
ที่ใตสะพานกอนขามแมน้ําปาสัก สุดถนนทาง
ใต เชื่อมกับถนนทางหลวง 3059

4. ทางหลวง
3053
ถนนนี้ในทิศทางเหนือจะผานโรงแรม และยานพาณิชยกรรมชุมชน มีความสําคัญที่เปนเสนทางเชื่อมสถานีรถไฟ
และผานยานพักอาศัย ซึ่งพบวาสวนใหญจะเปนลักษณะหมูบาน บานเดี่ยว สวนถนนในทางทิศใตจะผานยาน
อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย โดยจะไปสิ้นสุดถนนที่เชื่อมตอกับถนนทางหลวง 3059 ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ วัดใหญชัยมงคล และวัดพนัญเชิง มีการเคลื่อนไหวนอย-ปานกลาง มีชองทาง 2-4
ชองทาง เปนถนนที่อยูในยานที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง บางสวนชวงเปนถนนพาณิชยกรรมชุมชน และเปน
เสนทางเชื่อมตอการขนสงทางรถไฟ และทาเรือขามฟาก ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับถนนทางหลวง 3061 ที่ลักษณะ
การเชื่อมโยงเสนทางและสถานที่สําคัญในระดับภูมิภาคสอดคลองกับลําดับศักย แตลักษณะการสัญจรและการใช
ประโยชนที่ดินไมสอดคลองตามลําดับศักย
ถนนสายหลัก ใชสําหรับการผานเขา – ออกเมืองหรือชุมชน 18.00 56.00- 2/1200หรือทางโท
64.00 6/7200
ถนนนี้เปนถนนวงแหวนรอบเกาะเมือง
6.00- 2, 6
0.80- 1.50- 31-40 1,2501. ถนนอูทอง
พระนครศรีอยุธยา เลียบริมแมน้ําที่อยูรอบ 18.00
2.00
2.00
5,000
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เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ

เกาะ โดยมีความยาวรอบเกาะทั้งสิ้น 11.34
กิโลเมตร

ถนนอูทองเปนถนนสายสําคัญที่ผานยานตางๆ ซึ่งลวนที่เปนยานสําคัญของเกาะหรือจุดรวม (node) ตางๆ เริ่มจาก
ยานตลาดหัวรอ ซึ่งเปนแหลงพาณิชยกรรมกลางเมือง ที่ใหบริการทั้งในระดับเมืองและชุมชน เมื่อวนขวาจากยาน
ราชการบริเวณพระราชวังจันทรเกษม ยานตลาดเจาพรหม ยานพักอาศัยชุมชนปอมเพชร จะผานยานพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร และพื้นที่เปดโลงบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณหัวแหลม มีเจดียศรีสุริโยทัยเปนจุดหมายตา และ
ผานโรงพยาบาลประจําจังหวัด ถนนที่เปนแนวเหนือใต จะเชื่อมตอระหวางถนนอูทอง โดยมีถนนปาโทนเปนถนนที่
เชื่อมตอในแนวตะวันออก-ตก เปนถนนวงแหวนที่เชื่อมโยงถนนตางๆ เขาดวยกัน ทําใหการสัญจรมีความสะดวก
และทางเลือกในการเดินทางไดมาก มีชองทางถนนที่ลอมรอบขนาดไมเทากัน มีตั้งแต 2-6 ชองทาง โดยผานยาน
พาณิชยกรรมและสถานที่ราชการมี 2-4 ชองทาง ยานที่อยูอาศัยมีขนาด 6 ชองทาง และยานโบราณสถานมี
2 ชองทาง ซึ่งพบวาถนนอูทองมีลักษณะที่มีการใชประโยชนที่ดินหลายประเภท ทั้งยานพาณิชยกรรมเมือง ที่อยู
อาศัย สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ และโบราณสถาน และมีความหนาแนนมาก ปานกลาง และนอยสลับกัน
ตลอดเสนทาง แตความจุและความเร็วที่วิ่งบนถนนยังอยูในเกณฑมาตรฐานตามลําดับศักย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สามารถเชื่อมกับถนนอื่นภายในเกาะไดทุกเสนทางจึงมีความเคลื่อนที่ลักษณะถนนที่มีลักษณะเปนถนนวงแหวน
เชื่อมตอพื้นที่สวนตางๆ ทําใหมีปริมาณรถเคลื่อนไหวหนาแนนปานกลางถึงมาก และทําใหรถทําความเร็วไดนอย
ถนนนี้เชื่อมตอถนนอูทองทางทิศตะวันออก 12.00- 4, 6
0.80- 1.50- 21-30 1,250วางตัวในแนวตะวันออก-ตก ระยะ 2.55 กม. 18.00
2.00
2.00
2,500

2. ถนนนเรศวร
ถนนนเรศวรเริ่มตนจากตลาดเจาพรหม ซึ่งเชื่อมกับถนนอูทองทางทิศตะวันออก ผานแยกถนนมะขามเรียง แยก
ถนนชีกุน ถนนเสนนี้ผานหนา มียานสถานที่ราชการคือ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนเสนนี้ทั้งสองดานเปน
อาคารพาณิชยกรรมหนาแนน เรื่อยไปจนถึงแยกถนนชีกุน บรรจบที่วัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ เมื่อผานวัดทั้ง
สองแหงนี้ จะเขาสูยานอุทยานประวัติศาสตร ไปสิ้นสุดที่ถนนศรีสรรเพ็ชญ ซึ่งยานโบราณสถานที่สําคัญระดับและ
เปนมรดกโลกดวย ถนนนเรศวรจึงเปนถนนที่ผานยานพาณิชยกรรมเมืองและชุมชน และเปนถนนที่เขาสูยานโบราณ
สถานที่สําคัญ มีการเคลื่อนไหวปานกลางถึงมาก มี 4-6 ชองทาง และเปลี่ยนเปน 2 ชองทาง เมื่อเขาสูยาน
โบราณสถาน พบวาเสนทางสัญจรนี้มีลักษณะการออกแบบและความจุอยูในเกณฑมาตรฐานและสอดคลองกับ
ลําดับศักยของถนน คือเชื่อมโยงกับเสนทางเขาออกเมือง และชุมชนตางๆ แตความเร็วต่ํากวาเกณฑ ซึ่งอาจ
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ถนน

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ
เนื่องจากลักษณะถนนที่ไมยาวมาก และมีจุดตัดหลายจุด รวมถึงมียานพาณิชยกรรมหนาแนน จึงทําใหไมสามารถ
เรงความเร็วรถได
ถนนนี้ตอเนื่องกับถนนทางหลวง 309 เปน 18.00 6, 8
0.80- 1.50- 41-60 1,250ถนนที่นําเขาสูเกาะเมือง โดยเริ่มจากปลาย 2.00
2.00
5,000
สะพานปรีดี-ธํารง ถนนแนวตะวันออก-ตก 24.00
ระยะ 2.19 กม. สิ้นสุดที่ศูนยการสงเสริม
การทองเที่ยวอยุธยา

3. ถนนโรจนะ
ถนนโรจนะนี้ผานพักอาศัยหนาแนนปานกลาง การใชประโยชนที่ดินแบบผสมมีอาคารพาณิชยกรรมกระจุกตัวอยูที่
เชิงสะพานปรีดี-ธํารง ยานสถาบันราชการ สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานที่ราชการเปนระดับภาคและเมือง คือมี
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑเจาสามพระยาอยูดานขางใกลจุดสิ้นสุดถนน ซึ่งเปน
พื้นที่อาคารขนาดใหญ จนกระทั้งมาจบที่ถนนศรีสรรเพชร ถนนโรจนะมีความสําคัญในการเปนเสนทางหลักที่
เชื่อมตอระหวางเกาะเมืองกับพื้นที่ภายนอก พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑดานการออกแบบตามลําดับศักยมี
ลักษณะถนนที่มีขนาดกวาง และมีชองทางสัญจรมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และพบวามีปริมาณความจุรถปาน
กลางถึงสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนเสนทางที่เชื่อมเสนทางหลักที่เขาสูพื้นที่เกาะทําใหรถมีปริมาณมาก และพบวามี
ความเร็วรถเฉลี่ยสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และจากลักษณะการใชประโยชนที่ดินสองฝงมีลักษณะเปนกิจกรรมเฉพาะ
และเปนกิจกรรมในระดับภาค ดังนั้นจึงมีความตองการเขาถึงที่นอย นอกจากนี้ยังเปนถนนกวาง แนวเสนตรง และ
เปนถนนที่เชื่อมกับถนนที่เขาสูเมือง (ทางหลวง 309) จึงทําใหรถที่วิ่งบนถนนเสนนี้มีความเร็วเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน
ถนนนี้เชื่อมตอระหวางถนนอูทองทางทิศ
12.00 2, 4, 6 0.80- 1.50- >20
2,501เหนือใต ระยะ 1.63 กม. รองรับการจราจร 2.00
2.00
5,000
หนึ่งดานที่เปนถนนหลักและรอง 7 สาย
18.00
ไดแก ถนนอูทอง ปามะพราว นเรศวร
หอรัตนไตย บางเอียน ปาโทน และโรจนะ
รวมสี่แยกทั้งหมด 6 แยก

4. ถนนชีกุน

ถนนชีกุนเปนถนนแนวเหนือลงใต ผานยานโบราณสถาน ยานพักอาศัยหนาแนนปานกลาง-มาก สถานที่ราชการ
และสถานศึกษา การสัญจรเคลื่อนที่ไดปานกลาง มีชองทางทั้ง 2 4 หรือ 6 ชองทาง เมื่อพิจารณาลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินพบวาเปนแบบผสมผสาน และถนนนี้ยังเปนแนวแบงกั้นเขตระหวางยานโบราณสถานกับยานพัก
อาศัยหนาแนนปานกลาง-มาก พบวาเสนทางสัญจรมีขนาดถนน ชองทาง และความจุอยูในเกณฑมาตรฐาน
แตความเร็วต่ํากวามาตรฐานมาก เพราะลักษณะถนนชีกุนเปนถนนที่มีทางแยกมากและชวงตอเปนชวงสั้นๆ
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ถนน
ถนนสายรอง
(Collector
Streets)

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.)
เชื่อมตอระหวางถนนสายหลักและถนนสาย 13.20 1.20- 3.60- 48.00
ยอย ใชสําหรับเสนทางทองเที่ยว ถนนอยูใน
1.51
5.40
ยานธุรกิจและที่อยูอาศัย
เสนทางที่แยกจากทางหลวง 309 ที่เปนถนน 6.00- 2, 4
0.80- 1.50- 41-60
เขาสูเกาะเมือง แยกเจดียวัดสามปลื้ม เปน
12.00
2.00
2.00
เสนทางที่มุงเขาสูยานพักอาศัยในชุมชน
เทศบาลอโยธยา

ชองทาง/
ความจุ
8005000
1,2502,500

1. ทางหลวง
3058
ถนนทางหลวง 3058 เปนถนนที่ผานสํานักงานเทศบาลอโยธยา และยานโบราณสถานสําคัญ เชน วัดกุฎีดาว
วัดมเหยงค มีลักษณะเปนถนน 4 ชองทางในชวงที่เชื่อมตอจากแยกทางหลวง 309 มีการใชประโยชนที่ดินเปนยาน
พาณิชยกรรมชุมชน สวนชวงที่ถนนมี 2 ชองทาง มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดถนน การเชื่อมโยง และความจุของถนน พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน และพบวา
ความเร็วที่สัญจรบนถนนนี้สูงกวาเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะที่เปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
และมีพื้นที่เปดโลงมาก จึงทําใหการสัญจรไมติดขัด รวมถึงลักษณะถนนที่เปนชวงยาวไมคอยมีจุดตัด หรือทางแยก
ถนนนี้เชื่อมตอแยกวัดสามปลื้มไปทางใต โดย 6.00- 2, 4
0.80- 1.50- 41-60 1,250สามารถเขาถึงไดจากทางแยกของถนนทาง
12.00
2.00
2.00
2,500
หลวง 3061 วางตัวเหนือ-ใต เปนเสนทาง
เขาถึงพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา

2. ทางหลวง
3477
ถนนทางหลวง 3477 เปนถนนที่ผานยานอุตสาหกรรมที่เปนโกดัง ที่พักอาศัย และสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ คือ
วัดพนัญเชิง และวัดใหญชัยมงคล มีการใชประโยชนที่ดินหลายประเภทผสมผสานทั้งที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมริม
ทาง และโบราณสถานสําคัญ เมื่อพิจาณาการเชื่อมตอและความจุของถนนพบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
แตพบวาความเร็วจะมีชวงที่เกินจากเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเพราะมีลักษณะที่การใชประโยชนที่ดินหนาแนนนอย
และถนนมีลักษณะเปนชวงยาว มีจุดตัดและทางแยกนอย
ถนนนี้เชื่อมระหวางถนนอูทอง ผานแยกถนน 18.00 4,6
0.80- 1.50- 21-30 1,250มะขามเรียง ชีกุน และสิ้นสุดที่ซอยกลาโหม
2.00
2.00
2,500
วางตัวแนวตะวันออก-ตก ระยะ 1.43 กม.
3.
ถนนปามะพราว
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เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ
ถนนปามะพราว เปนถนนที่อยูในเกาะเมือง การใชประโยชนที่ดินสองขางถนนนี้เปนอาคารพาณิชยกรรม ที่ตอเนื่อง
จากตลาดหัวรอและตลาดเจาพรหม มีลักษณะอาคารที่ใชประโยชนแบบผสมผสาน คือมีชั้นลางเปนรานคาและชั้นบน
เปนที่พักอาศัย ซึ่งยานพาณิชยกรรมใหมกลางเมืองหนาแนนปานกลาง มีขนาด 6 ชองทางบางชวง และบางชวงมี
4 ชองทาง และมีที่จอดรถขางทาง พบวาการเชื่อมตอถนน และความจุอยูในมาตรฐานของถนนรอง แตพบวามี
ความเร็วที่ต่ํากวาเกณฑมาก เพราะมีลักษณะเปนยานพาณิชยกรรมแนวเสนทางเชื่อมตอ และลักษณะถนนที่มีทาง
แยกมาก ทําใหรถที่ผานยานนี้จะชะลอความเร็วลง
ถนนนี้เชื่อมระหวางถนนอูทอง จากตลาด
6.00- 2,4,6
0.80- 1.50- 21-30 1,250หัวรอกับผานแยกมะขามเรียง และไปสิ้นสุดที่ 18.00
2.00
2.00
2,500
ถนนชีกุน เปนถนนแนวตะวันออก-ตก ระยะ
1.25 กม.

4.
ถนนหอรัตนไตย
ถนนหอรัตนไตรเปนถนนที่เชื่อมตอยานพาณิชยกรรมกลางเมืองกับพื้นที่สวนอื่นๆ ของเมือง มีการใชประโยชนที่ดิน
เปนอาคารหองแถวเปนที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีขนาดชองทางตั้งแตจุดที่เชื่อมตอกับตลาดหัวรอขนาด 2 ชองทาง
และกวางขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 6 ชองทางบริเวณหนาโรงเรียน เมื่อพิจารณาการเชื่อมตอ และความจุ พบวาอยูในเกณฑ
ตามลําดับศักยของถนน แตถาพิจารณาลักษณะถนนจะพบวามีลักษณะชองทางหลายขนาดตามลักษณะการใชงานที่
หนาแนนขึ้น โดยพบวาถนนในชวงหนาโรงเรียนจะมีการสัญจรที่หนาแนนในเวลาเชาและเย็น แตความเร็วของถนน
จะต่ํากวาเกณฑ อาจเพราะเปนถนนที่มีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย และเปนเสนทางเชื่อมตอกับเสนทาง
สัญจรหลายเสนทาง ซึ่งมีทางแยก และจุดตัดมาก ทําใหรถตองชะลอความเร็ว
ถนนนี้วางตัวขนานกับถนนนเรศวร ปา
18.00 6
0.80- 1.50- 21-30 1,250มะพราว และหอรัตนไชย เปนถนนที่เชื่อม
2.00
2.00
2,500
ระหวางถนนอูทอง ผานแยกถนนมะขามเรียง
และสิ้นสุดที่ถนนชีกุน ถนนแนวตะวันออกตก ระยะ 1.25 กม.

5. ถนนบางเอียน
ถนนบางเอียน เริ่มตนจากถนนชีกุนเปนมีพื้นที่ของชุมสายโทรศัพทพระนครศรีอยุธยา อยูบริเวณทางแยกเขา เปน
ถนนที่ผานยานสาธารณูปโภค ยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ ถนนมีความกวาง
6 ชองทาง ลักษณะทางกายภาพของถนนมีลักษณะเหมือนเปนถนนหลัก พิจารณาการเชื่อมตอ และความจุอยูใน
เกณฑลําดับศักย แตความเร็วจะนอยกวาเกณฑมาตรฐาน อาจเพราะมีลักษณะเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
มีการสัญจรนอย และมีทางแยก หรือจุดตัดที่ชวงถนนที่ไมยาว นอกจากนี้ยังไดสังเกตพบวามีถนนที่กวางมากกวา
ความตองการในการใชงาน ทําใหมีการใชพื้นที่เปนรานคา หรือตลาดนัดในชวงเย็นของทุกวัน เนื่องจากเปนถนนที่มี
การใชสัญจรนอย และมีที่อยูอาศัยหนาแนนนอย หรือมีการใชเปนที่จอดรถโดยสารของนักทองเที่ยวอีกดวย
ถนนนี้เชื่อมระหวางถนนอูทองและ
6.00- 2, 4, 6 0.80- 1.50- 21-30 1,2506. ถนนปาโทน ศรีสรรเพ็ชญ ถนนในแนวตะวันออก-ตก
18.00
2.00
2.00
2,500
ระยะ 2.4 กม.
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ถนน

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ

ถนนปาโทนเปนถนนที่ผานยานที่อยูอาศัยหนาแนนต่ํา ยานสถานที่ราชการ และเชื่อมเขาสูพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร ถนนเสนนี้เมื่อผานแยกถนนชีกุน จะมีการสัญจรนอยนอย ลักษณะถนนมีหลายขนาด สวนที่ผานยาน
พักอาศัยหนาแนนนอย ยานสถานศึกษาและโบราณสถานจะมีขนาด 4-6 ชองทาง สวนถนนในยานโบราณสถานจะ
มีขนาด 2 ชองทาง เปนถนนที่มีการใชประโยชนที่ผสมผสาน พิจารณาการเชื่อมตอ และความจุถนนจะอยูในเกณฑ
ของลําดับศักย แตความเร็วจะนอยกวาชวงมาตรฐานที่กําหนดมาก อาจเพราะมีลักษณะที่มีทางแยก ที่มีชวงถนนที่
สั้น และมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย และมีพื้นที่มีความตองการเขาถึงหลายพื้นที่ ทําใหการสัญจรชะลอตัวชาลง
ถนนนี้เชื่อมระหวางถนนอูทองทางดานใตกับ 12.00 4,6
0.80- 1.50- 21-30 0ถนนปามะพราวทางดานเหนือ ถนนวางตัวใน
2.00
2.00
5,000
แนวเหนือ-ใต ระยะ 1.52 กม. เชื่อมระหวาง
ถนน 7 สายเขาดวยกัน เชนเดียวกันถนนชีกุน
แตรับการจราจรทั้งสองดานและมีสี่แยก
จํานวน 6 แยก

7. ถนนมะขาม
เรียง

ถนนมะขาวเรียงผานยานพักอาศัยหนาแนนนอย พาณิชยกรรมริมทาง และสถาบันราชการดวย เปนถนนที่เขาถึงทุก
พื้นที่ มีลักษณะของถนนที่เชื่อมตอพื้นที่หลายกิจกรรมเขาดวยกัน พิจารณาการเชื่อมตอพื้นที่และความจุของถนนอยู
ในเกณฑมาตรฐานตามลําดับศักย แตความเร็วต่ํากวาเกณฑมาก อาจเพราะเปนถนนที่มีทางแยกมาก หรือจุดตัด
มาก เปนถนนที่เชื่อมตอถนนหลายสาย ซึ่งเปนการทําใหความเร็วในการสัญจรบนถนนนี้นอยดวย นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาจากการใชประโยชนกิจกรรมเพียงอยางเดียวจะพบวาลักษณะถนนไมสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน
เพราะลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ถนนที่ผานยานนี้จําควรเปนถนนยอย
เปนถนนที่เชื่อมถนนอูทองในแนวเหนือใต มี 12.00 4,2
0.80- 1.50- 21-30 0ความยาว 2.58 กิโลเมตร
2.00
2.00
2,500

8.
ถนน
ศรีสรรเพ็ชญ
ถนนศรีสรรเพ็ชญเปนถนนที่อยูในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร เชื่อมโยงพื้นที่ยานสถานที่ราชการ โรงพยายาล และที่
อยูอาศัยหนาแนนปานกลางเขาสูพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร ในชวงที่เชื่อมตอกับถนนอูทองในดานใตจากสถานที่
ราชการถนนมีขนาด 4 ชองทาง แตเมื่อผานยานโบราณสถานจะมีขนาด 2 ชองทาง ถนนบางสวนเปนยานที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย แตสวนใหญจะอยูในยานพื้นที่โบราณสถาน จากลักษณะถนนพบวามีการสัญจรนอยถึงปาน
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ถนน

เสนทางและบทบาทการใหบริการ

ผิวจราจร ชองทาง ทางเทา (ม.) ความเร็ว ชองทาง/
(ม.) (+จอดรถ) ยานพักอาศัย ยานธุรกิจ (กม./ชม.) ความจุ
กลาง การเชื่อมตอถนนและความจุอยูในเกณฑมาตรฐาน แตความเร็วจะต่ํากวามาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากถนน
อยูในยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและยานโบราณสถาน มีทางแยกที่มีชวงถนนที่สั้น
ถนนนี้เชื่อมถนนอูทองในแนวเหนือใตอีก
12.00 4, 6
0.80- 1.50- 21-30 0เสนทางหนึ่งขนานกับถนนศรีสรรเพ็ชญ
2.00
2.00
1,250
ถนนชีกุน และถนนมะขามเรียง
18.00

9. ถนน
คลลองทอ
ถนนคลองทอจะเชื่อมโยงยานพักอาศัยที่อยูใกลโรงพยาบาล โดยผานพื้นที่โลงสวนสมเด็จพระศรีนครินทรไปยังยาน
พักอาศัยริมแมน้ําเจาพระ หรือตรงขามชุมชนหัวแหลม และเปนถนนที่กั้นระหวางยานพักอาศัยหนาแนนนอยและ
เขตอุทยานประวัติ ในบางชวง มีการเคลื่อนไหวนอย ถนนมีขนาดกวางมาก และมีเกาะกลางมีลักษณะทางกายภาพ
เหมือนเปนถนนหลัก แตมีลําดับศักยเปนถนนรอง จากลักษณะถนนพบวาการเชื่อมตอและความจุอยูในเกณฑ
ตามลําดับศักย แตความเร็วของถนนต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะถนนที่มีทางแยก หรือจุดตัดที่ชวงถนน
ไมยาวมาก ทําใหรถที่สัญจรไมสามารถเรงความเร็วไดมาก
ถนนสายยอย เชื่อมตอจากถนนสายรอง มีหนาที่เชื่อมโยง 10.80
1.20- 3.60- 40.00 300 หรือถนนทองถิ่น การจราจรของจุดตางๆ ภายในยาน
1.52
5.40
4400
ลักษณะถนนซอยในเขตพื้นที่ศึกษานี้มีหลาย 3.00 – 1-2
0.80– 0.80– ลักษณะ ทั้งที่เปนซองที่มีรูปเปนตาราง เปน 8.00
1.00
2.00
แขนง หรือปลายตัน โดยมีลักษณะการใช
ประโยชนแตกตางกันไปในแตละพื้นที่

(1)

(2)

ถนนซอยตางๆ

(3)

(4)

การใชประโยชนที่ดินในถนนซอยตางๆ สวนใหญจะสอดคลองไปกับถนนรองของพื้นที่ ตัวอยางถนนแยกจากถนน
นเรศวร จะพบวายานที่อยูอาศัย (1) บางซอยเปนสวนแบงระหวางยานที่อยูอาศัยกับยานโบราณสถาน (2) เปน
ยานเปนทารถของชุมชน (3) และเปนยานบานพักนักทองเที่ยว รานอาหาร (4) โดยพบวาถนนซอยในพื้นที่ศึกษา
บางซอยมีขนาดถนนกวางเทากับถนนรอง และการใชประโยชนที่ดินบางซอยหนาแนนกวาถนนหลักและรอง



สรุปไดวา
มาตรฐานดานองคประกอบทางกายภาพของถนน พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ของถนนตามลําดับศักย ความกวางชองทางจราจร อยูในเกณฑมาตรฐาน แตบางสวนต่ํากวา
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เกณฑ ซึ่งพบวาถนนตลอดเสนทางมีลักษณะความกวางไมสม่ําเสมอ ความจุของถนนอยูใน
ระดับมาตรฐาน และสามารถรองรับความจุถนนเพิ่มไดทุกเสนทาง และดานความเร็วของ
ถนนซึ่งสวนใหญต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่ที่ทําให
เกิดการชะลอความเร็วรถ และเกิดลักษณะทางกาพของถนนที่มีลักษณะเปนชวงสั้น มีจุดตัด
หรือทางแยกมาก ซึ่งจะพบวาสวนใหญถนนที่อยูในเกาะจะมีความเร็วต่ํากวาเกณฑมาก
การใหบริการของถนนกับการใชประโยชนที่ดินมีทั้งลักษณะที่สอดคลองกัน และที่ขัดแยงกัน
สําหรับลักษณะของถนนกับการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับลําดับศักย สวนใหญจะเปน
ถนนประธานและถนนหลักที่อยูนอกเมือง และที่ขัดแยงกันสวนใหญจะอยูในเกาะเมือง
กลาวคือ ถนนบางเสนมีลักษณะกายภาพที่คลายเปนถนนหลัก แตการใชประโยชนที่ดินทั้ง
สองดานเปนที่อยูอาศัย ซึ่งถนนในยานที่อยูอาศัยควรเปนถนนรอง เชน ถนนบางเอียน
ถนนที่ลักษณะถนนที่เปนถนนหลัก ซึ่งพบวามีการใชเปนเสนทางสัญจรของรถขนสง
สาธารณะจํานวนมาก จึงทําใหมีเปนเสนทางที่มีการสัญจรมาก หรือใชเปนที่จอดรถ
โดยเฉพาะรถโดยสารไมประจําทาง หรือรถนําสงนักทองเที่ยว เชน ถนนมะขามเรียง
ดังภาพตัวอยาง

ภาพ 5. 1 ตัวอยางการจอดรถทองเที่ยวในเสนทางสัญจรที่มีถนนขนาดกวาง ในยานที่อยูอาศัย




เสนทางถนนกับยานที่อยูอาศัย พบวาถนนสวนใหญจะใหบริการยานที่อยูอ าศัยที่ผสมกับ
ยานพาณิชยกรรม ถนนบางเสนทางมีทั้งยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย และยาน
พาณิชยกรรม ยานพาณิชยกรรมที่ผสมกับที่อยูอาศัย จากลักษณะการกิจกรรมที่หลากหลาย
ของถนนในแตละเสนทาง ทําใหเกิดการตองการเขาถึงกิจกรรมนั้นๆ ทําใหมีการชะลอ
ความเร็ว ดังนั้น จะพบวารถยนตสวนใหญจะไมสามารถเคลื่อนที่ไดดวยความเร็วสูง
เสนทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาสรุปไดวา
มาตรฐานดานองคประกอบทางกายภาพของเสนทางจักรยานไมเปนไปตามเกณฑ
การออกแบบเสนทางจักรยาน โดยพบวาแสดงเสนทางจักรยานเปนแนวความกวางประมาณ
2.50 เมตร ตามมาตรฐาน แตมีลักษณะที่ไมเปนโครงขาย หรือเปนลักษณะเสนทางจักรยาน
ที่สัญจรไดอยางปลอดภัย พบวามีการวางแนวชองจักรยานชองทางเดียวในถนนบางเสนถนน
และเปนเพียงบางชวงของถนน กลาวไดวาทางรถจักรยานในพื้นที่ศึกษานี้ยังไมไดมี
การกําหนด หรือมีสิ่งกอสรางที่ชัดเจน เปนการใชรวมกันกับพื้นที่ถนน โดยเสนทาง
จักรยานยนตไมเปนโครงขายตอเนื่องกัน พบวาบางแหงมีการใชทางเทาเปนเสนทางสัญจร
ทางจักรยาน โดยเฉพาะในเสนทางที่เปนถนนหลัก ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหลง แตไมมี
เสนทางที่เอื้อใหเกิดการสัญจรทางจักรยานที่ปลอดภัย ตามภาพ 5.2
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ภาพ 5. 2 ตัวอยาง เสนทางจักรยานบริเวณถนนอูทอง ที่มีลักษณะไมตอเนื่องกัน
ลักษณะการใชเสนทางจักรยานซอนทับกับเสนทางเดินเทา


จากลักษณะของโครงขายรถจักรยานที่ไมตอเนื่อง และไมคอยมีการใชรถจักรยานมากนัก
จึงทําใหการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชประโยชนที่ดินกับเสนทางจักรยานไมสามารถ
สรุปไดชัดเจน สามารถสรุปไดเพียงวา ยานที่มีการสัญจรโดยจักรยาน ไดแก ยานที่อยูอาศัย
ยานพาณิชยกรรม ยานโบราณสถาน และยานสถานศึกษา
5.1.2 เสนทางเทา

ทางเดินเทาในพื้นที่ศึกษามีการออกแบบทางเทาขนานตามถนนสําคัญ และรอง ดังภาพ 5.1
ไดแก ถนนทางหลวง 309 ทางหลวง 3061 จากแยกพระยาญาติ ไปดานละประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ถนนโรจนะ ถนนปาโทน ถนนหอรัตนไชย ถนนบางเอียน นเรศวร ชีกุน มะขามเรียง และถนนอูทอง
บริเวณที่เปนยานพาณิชยกรรม ตั้งแตยานพาณิชยกรรมตลาดหัวรอ จนถึงแยกเขาถนนมะขามเรียง
ทางใต และพบวาความกวางทางเทาจะอยูที่ขนาด 0.80-2.00 เมตร โดยแบงพื้นที่ที่ใชสําหรับเดิน
เทาเปน 4 ลักษณะ คือ
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ภาพ 5. 3 เสนทางเทากับการใชประโยชนที่ดิน


ทางเดินเทาหนาตลาด พื้นที่พาณิชยกรรม พบวาเปนพื้นที่มีการเดินเทาในรัศมี
200-400 เมตร เปนพื้นที่มีความหนาแนนของการเดินเทามากที่สุด (ภาพ 5.3)

ภาพ 5. 4 ลักษณะทางเดินเทาหนาตลาดเจาพรหม และตลาดหัวรอ


ทางเทาที่อยูพื้นที่ที่มีอาคารขนาดใหญหรือริมถนนหลักรอง เชน ถนนหอรัตนไตย พบวา
มีคนเดินทางเทานอยมาก (ภาพ 5.4)
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ภาพ 5. 5 ลักษณะทางเดินเทาถนนหอรัตนไตย


ทางเดินหนาอาคารพาณิชยกรรม เชน ถนนปามะพราว หรือทางหลวง 309 มีลักษณะที่
ทางเทาเปนสวนหนึ่งของรานคา และประชาชนนิยมจะจอดรถหนารานและลงไปติดตอ
ไมคอยพบการเดินเทาเชื่อมโยงแตละรานคามากนัก (ภาพ 5.5)

ภาพ 5. 6 ลักษณะทางเดินเทาหนาอาคารพาณิชยกรรม


ทางเทาที่อยูในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร มีรูปแบบที่โดดเดน มีการสัญจรนอยสวนใหญ
จะใชเปนที่สัญจรของชาง สําหรับเที่ยวชมรอบพื้นที่ และกลายเปนทางจักรยานสําหรับ
เที่ยวชมรอบพื้นที่อุทยาน (ภาพ 5.6)

ภาพ 5. 7 ลักษณะทางเดินเทาหนาในยานโบราณสถาน
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จากลักษณะการเดินเทาสรุปวา พื้นที่ที่มีการเดินเทาจะเปนชวงไมตอเนื่อง เปนการเดินเทา
หนาแนนในระยะ 100-400 เมตร บริเวณยานที่มีกิจกรรมหนาแนนของการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทยานพาณิชยกรรม และยานสถานศึกษา เปนตน สําหรับบริเวณที่ไมมีการเดินเทา อาจเกิดจาก
ลักษณะของกิจกรรมที่ไมสงเสริมใหเกิดการเดินเทา หรือไมมีบรรยากาศในการเดินเทา รวมถึงไมมี
โครงสรางทีเ่ ปนโครงขายของเสนทางเดินเทาที่เหมาะสม เชน บริเวณหนาบานสวนใหญจะมีการวาง
สิ่งของกีดขวางทางเดิน ทําใหเสนทางเดินไมตอเนื่อง และไมมเี สนทางเทาที่ปลอดภัย
5.1.3 เสนทางน้ํา
พื้นที่ศึกษามีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ําเจาพระยา
โดยเกาะเมืองจะมีคลองเมืองซึ่งแยกมาจากแมน้ําลพบุรีอยูทางทิศเหนือ แมน้ําปาสักดาน
ทิศตะวันออก และแมน้ําเจาพระยาอยูทางทิศตะวันตกออมลงใต ปจจุบันการสัญจรทางน้ําภายใน
พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกลเคียงไดลดบทบาทความสําคัญลง
การขนสงทางน้ําอยูในปริมาณที่เบาบาง สินคาที่ขนสงทางน้ํา เชน แร หินปูน ทราย และไม ปจจุบัน
การสัญจรทางน้ําสวนใหญจะเปนการสัญจรระหวางชุมชนที่อยูริมแมน้ําลําคลอง โดยเปนการสัญจร
เพื่อขามฟากแมน้ําบริเวณตลาดและชุมชนหนาแนน การขนสงผลผลิตทางการเกษตร และเปน
เสนทางการทองเที่ยวรอบเกาะอยุธยา ตําแหนงทาเรือขามฟาก ไดแก ทาเรือหัวรอ ทาเรือปอมเพชร
และทาเรือเบญจรงค
การใชประโยชนที่ดินริมน้ํา และการสัญจรทางน้ําพบวา การใชประโยชนที่ดินริมน้ําทั้ง
3 สาย มีลักษระที่แตกตางกัน ดังภาพ 5.7

ภาพ 5. 8 การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินรอบเสนทางสัญจร
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แมน้ําเจาพระยา เปนแมน้ําที่มีความกวางอยูในชวง 75-85 เมตร พบวาริมแมน้ํา
เจาพระยาฝงตรงขามเกาะเมืองจะเปนยานโบราณสถานและศาสนสถาน แหลงทองเที่ยว และสถานที่
สําคัญหลายแหง เชน วัดไชยวัฒนาราม ชุมชนอิสลาม ฯลฯ สวนฝงเกาะเมืองมีลักษณะยานพักอาศัย
ยานรานอาหาร และหองพัก รวมถึงโรงแรม และชวงแยกจากแมน้ําลพบุรีจะผานพื้นที่โบราณสถาน
สําคัญคือ เจดียศรีสุริโยทัย และพบวามีการสัญจรทั้ง ลักษณะการสัญจรเพื่อขามฟาก การสัญจรเพื่อ
เที่ยวชมโบราณสถานบางแหลง เสนทางลองรอบเกาะ การลองเรือมาจากกรุงเทพเพื่อชมทิศทัศนและ
รับประทานอาหารบนเรือ หรือการลองเรือตอเนื่องจากพระราชวังบางประอินทั้งไปและกลับ
และมีการขนสงสินคาผานเสนทางนี้

ภาพ 5. 9 บรรยากาศแมน้ําเจาพระยา

คลองเมือง มีความกวางประมาณ 15-20 เมตร พบวามีลักษณะการใชประโยชนเปนสอง
ชวง คือชวงตนที่แยกจากแมน้ําเจาพระยา สองฝงมีลักษณะเปนยานพักอาศัย และชวงปลายกอนจะ
บรรจบกับแมน้ําปาสักจะเปนยานพาณิชยกรรม คือบริเวณตลาดหัวรอ พบวาเปนลักษณะคลองที่ไม
กวาง และมีสะพานขามคลองอยูเปนระยะ จึงไมมีตําแหนงเรือขามฝาก และการสัญจรสวนใหญจะเปน
การสัญจร เพื่อทองเที่ยวรอบเกาะ

ภาพ 5. 10 บรรยากาศคลองเมือง

แมน้ําปาสัก มีเปนแมน้ําจากทิศเหนือไหลผานพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาดานตะวันออก
มีความกวางประมาณ 75-100 เมตร จากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต แมน้ําจะผานพื้นที่ที่เปน
ยานอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเปนโรงงานแปรรูปไม ผานพื้นที่สถานศึกษาบริเวณเกาะลอย
ยานพาณิชยกรรม เชน ตลาดเจาพรหม สวนในตอนลางจะเปนยานที่พักอาศัย ยานพาณิชยกรรมใหม
หนาสถานีรถไฟ และตอนลางของแมน้ําในพื้นที่ศึกษาจะผานโบราณสถานคือ วัดพนัญเชิง ปอมเพชร
และมียานอุตสาหกรรมอยูทางตอนปลายน้ําดวย การสัญจรในแมน้ําปาสักนี้ จะมีทั้งการลองเรือสินคา
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การลองเรือมาจากกรุงเทพ หรือการลองเรือตอเนื่องจากพระราชวังบางประอินทั้งไปและกลับ
การขนสงสินคา เชน แร ทราย หรือไม ผานเสนทางนี้

ภาพ 5. 11 บรรยากาศแมน้ําปาสัก

เมื่อศึกษาการสัญจรเสนทางน้ํา พบวามีการสัญจรเพื่อ การสัญจรขามฝาก การทองเทีย่ วรอบ
เกาะ การขนสงสินคา และการสัญจรอื่นๆ ซึ่งการสัญจรแตละประเภทนี้ไมมีความแออัด แมวาปริมาณ
การสัญจรมีนอย แตเสนทางสัญจรมีลักษณะเปนโครงขายตอเนื่อง จึงเปนเสนทางทีม่ ีศักยภาพ
และจากลักษณะที่เขาถึงไดหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลใหเปนทางเลือกหนึ่งในการสัญจรได เมื่อพิจารณา
การใชประโยชนแตละเสนตางกัน กลาวคือ ตามเสนทางแมน้ําเจาพระยาเปนยานโบราณสถาน
แหลงทองเที่ยว รานอาหาร พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เสนทางแมน้ําปาสักเปน
ยานพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย และอุตสาหกรรม และคลองเมืองเปนยานที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม
ดังนั้นจะเห็นไดวาเสนทางสัญจรทางน้ําจะมีสวนเกี่ยวของกับยานพาณิชยกรรมของเมือง
สรุปการศึกษาในระดับชุมชนไดวา ลักษณะการบริการการสัญจรเสนทางถนนในแตละ
เสนทางมีทั้งลักษณะเสนทางที่ใหบริการผานยานการใชประโยชนที่ดินที่มีลักษณะเดนเฉพาะดาน
อยางแตกตางกัน เชน ถนนศรีสรรเพ็ชญ ถนนคลองทอ ที่เปนถนนในยานโบราณสถาน ถนนอูทอง
เปนถนนที่ผานทั้งยานพาณิชยกรรมของเมือง และยานโบราณสถานที่สาํ คัญ และแตละเสนทางจะมี
การใชประโยชนที่ดินสองฝงที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกตางกัน เชน ถนนชีกุนเปนถนนที่แบงเขต
ระหวางยานโบราณสถานกับยานสถาบันราชการและที่อยูอาศัย รวมถึงลําดับศักยของถนนอาจจะไม
เกี่ยวของกับลักษณะของการใชประโยชนที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน ตัวอยางเชน ถนนบางเอียนเปน
ถนนหลักผานยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ซึ่งควรจะเปนถนนรอง หรือยอย
เสนทางจักรยานไมไดมีลักษณะที่เปนโครงขายตอเนื่องที่ชัดเจน สามารถสรุปไดเพียงวามี
การใชจักรยานในยานสถานศึกษา ยานโบราณสถาน และยานพาณิชยกรรม
เสนทางเทาพบวามีโครงขายเสนทางเทาตามถนนหลัก และถนนรอง การเดินเทาเปนชวง
สั้นๆ ไดแก ยานพาณิชยกรรม ยานสถานศึกษา
เสนทางน้ําที่ลอ มรอบพื้นที่มีลักษณะเดนของแตละเสนทางทั้งการใชประโยชนที่ดินสองฝง
และเสนทางการสัญจรกลาวคือ การใชประโยชนที่ดินสองฝงคลองจะเปนที่อยูอาศัย แตการใช
ประโยชนที่ดินสองฝงแมน้ําปาสักและแมน้ําเจาพระยา ผสมกันระหวางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
ที่อยูอาศัย และยานโบราณสถาน

แผนที่ 5. 1 การแบงเขตพื้นที่ศึกษาเชิงบริบท
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5.2

ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน : ระดับยาน

การศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินสามารถอธิบาย
ไดโดยการแบงพื้นที่เปนยาน เพื่อใหเห็นความสัมพันธของความแตกตางของการใชประโยชนที่ดินแต
ละยาน หลักเกณฑการแบงพืน้ ที่นี้ใชตามการศึกษาแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานักคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษา เพื่อใหมีขนาดและจํานวนพื้นที่ยอยที่เหมาะสมกับการวิเคราะหทางดาน
การสัญจรของเมือง สําหรับหลักการในการจัดแบงพื้นที่แตละยานคือ
 จัดแบงพื้นที่ที่มีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินใกลเคียงกันใหอยูในพื้นที่เดียวกัน
 จัดแบงพื้นที่มีแนวกั้น ทําใหพื้นที่สองฝงของแนวกั้นแยกจากกันทางจราจร เชน แนวคลอง
ทางรถไฟ และถนนสายหลัก เปนตน
 จัดแบงพื้นที่ตามแนวการปกครอง เชน เขตตําบล เขตอําเภอ เปนตน เพื่อใหเกิด
ความสะดวก
การใชประโยชนอาคารและการใชประโยชนที่ดิน จะพบวาแตละพื้นที่มีลักษณะเดนทาง
เศรษฐกิจสังคม แบงเปนพื้นที่ 13 ยาน ดังแผนที่ 5.2 คือ
ยานที่ 1 ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ
ยานที่ 2 ยานพาณิชยกรรมรองกลางเมือง หรือบริเวณตลาดเจาพรหม
ยานที่ 3 ยานที่อยูอาศัยกลางเมือง
ยานที่ 4 ยานอนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงมรดกโลก
ยานที่ 5 ยานแหลงสถานศึกษาและสถาบันราชการกลางเมือง
ยานที่ 6 ยานอนุรักษและที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ยานที่ 7 ยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย
ยานที่ 8 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมือง
ยานที่ 9 ยานพาณิชยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ
ยานที่ 10 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต
ยานที่ 11 ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ทางหลวง 32
ยานที่ 12 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะ ริมคลองเมือง
ยานที่ 13 ยานพาณิชยกรรมริมถนนภูมิภาคและอุตสาหกรรม ทางหลวง 32 และ 309
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5.2.1 การสัญจรในระดับยาน
การสัญจรสามารถพิจารณาจากพื้นที่ถนน และอัตราสวนของการเชื่อมตอ (connectivity)
พบวาสัดสวนของพื้นที่ถนนแตละประเภทเฉลี่ยของทั้งเขตพื้นที่การศึกษา คือมีพื้นที่ถนนรอยละ 6.79
ของพื้นที่ทั้งหมด แบงตามลําดับศักยถนน ไดแก ถนนประธานรอยละ 0.41 ถนนหลักรอยละ 1.31
ถนนรองรอยละ 1.22 ถนนยอยรอยละ 3.86 และอัตราสวนของการเชื่อมตอ (connectivity) 0.62
ถาพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนขององคประกอบของลําดับศักยถนนแตละประเภท ถนนประธาน
รอยละ 7.29 ถนนหลัก รอยละ 18.85 ถนนรอง รอยละ 16.85 และถนนยอย รอยละ 57.00
และพิจารณาอัตราสวนพื้นที่กอสรางรวมกับพื้นที่ถนนเทากับ 4.40
เมื่อพิจารณาอัตราสวนของการเชื่อมตอ (connectivity) ของในรายเขต เกณฑมาตรฐาน1
ไดกําหนดวา คุณภาพของการเชื่อมตอของถนนที่ดีจะขึ้นอยูกับความตองการของพื้นที่นั้นๆ แต
โดยทั่วไป คาที่นอยที่สุดของอัตราสวนระหวางชวงของถนนและจุดตัดจะอยูในชวง 1.20 – 1.40
พบวามียานที่อยูในเกณฑมาตรฐาน ไดแก 1, 2, 3, 5 และ 12 ซึ่งจะพบวาเปนยานที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม
สําหรับอัตราสวนพื้นที่ถนนกับพื้นที่กอสรางรวม พบวาสูงสุดที่พื้นที่ 1 พื้นที่ยาน
พาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ มีอัตราสวน 0.89 และต่ําสุด คือพื้นที่ 7
ยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย มีอัตราสวน 1.37 โดยมีพื้นที่ 13 ที่มลี ักษณะของ
อัตราสวนของถนนประธานและรองอยูในเกณฑ แตไมพบวามีถนนหลักในพื้นที่
การเปรียบเทียบอัตราสวนพื้นที่ถนนกับพื้นที่กอสรางพบวา พื้นที่พาณิชยกรรมหนาแนนจะมี
สัดสวนพื้นที่กอสรางตอพื้นที่ถนนที่สูงดวย แตพื้นที่ที่มีอัตราสวนพื้นที่ถนนกับพื้นที่กอสรางนอยที่สุด
จะเปนพื้นที่มีอาคารขนาดใหญ หรือมีความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดินนอย เชน พื้นที่พักอาศัย
หนาแนนนอย อุตสาหกรรม สถาบันราชการ เปนตน โดยมีพื้นที่ยาน ความหนาแนน พื้นที่ถนน
การเชื่อมตอ และอัตราสวนพื้นที่กอสรางกับพื้นที่ถนน ดังตาราง 5. 2

1

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), p. 231.
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ตาราง 5. 2 พื้นที่ยาน ความหนาแนน พื้นที่ถนน การเชื่อมตอ และอัตราสวนพื้นที่กอสรางกับพื้นทีถ่ นน
พื้นที่
ศึกษา

พื้นที่โซน

FAR

ยานที่ 1
ยานที่ 2
ยานที่ 3
ยานที่ 4
ยานที่ 5
ยานที่ 6
ยานที่ 7
ยานที่ 8
ยานที่ 9
ยานที่ 10
ยานที่ 11
ยานที่ 12
ยานที่ 13

1,055,668.12
561,479.89
1,261,044.87
1,678,756.01
1,448,066.61
2,834,544.71
2,222,622.91
1,378,291.02
1,982,757.30
3,346,911.61
4,124,318.49
656,708.77
2,739,568.89

0.59
0.52
0.47
0.19
0.32
0.18
0.17
0.14
0.34
0.18
0.08
0.31
0.22

เปรียบเทียบกับพืน้ ที่ถนน (รอยละ)
พื้นที่
อัตราสวนการ
พื้นที่ถนน
กอสราง
เชื่อมตอ
(รอยละ) ประธาน หลัก
กับพื้นที่
รอง
ทองถิ่น
(connectivity)
ถนน
6.63
40.16 23.94 35.90
1.31
8.90
10.63
29.22 43.90 26.88
1.32
4.94
8.03
1.37 40.66 35.35 22.62
1.27
5.82
4.10
2.27 33.38 26.27 38.08
1.18
4.74
8.25
29.85 20.73 49.42
1.21
3.90
5.91
2.75 20.27 27.26 49.73
1.13
3.02
12.70
6.28
93.72
1.19
1.37
3.68
12.90
10.70 76.40
1.05
3.76
5.76
28.28
3.47 68.26
1.19
5.92
4.78
16.73
9.91 73.37
1.09
3.71
4.98
16.89 32.72
50.39
1.19
1.62
6.09
0.73 99.27
1.20
5.09
7.31
32.00
68.00
1.05
3.93

แผนที่ 5. 2 อัตราสวนการเชื่อมตอ
(connectivity)
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แผนที่ 5. 3 อัตราสวนพื้นที่กอสรางกับพื้นที่
ถนน

104
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5.2.2 การใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
5.2.2.1 ประเภทการใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
การใชประโยชนที่ดินในแตละยานแบงไดเปน 8 ประเภท คือที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ พื้นที่อนุรักษ ศาสนสถาน
และพื้นที่เปดโลงตางๆ ดังแผนภาพ 5.1
ยานที่ 13
ยานที่ 12
ยานที่ 11
ยานที่ 10
ยานที่ 9
ยานที่ 8
ยานที่ 7
ยานที่ 6
ยานที่ 5
ยานที่ 4
ยานที่ 3
ยานที่ 2
ยานที่ 1

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา

สถาบันราชการ

ศาสนสถาน

พื้นที่อนุรักษ

พื้นที่โลง และอื่นๆ
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แผนภาพ 5. 1 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทในแตละเขต

เมื่อพิจารณาพบวายาน 12 เปนยานที่อยูอาศัยนอกเกาะริมคลองเมือง พบวามีพื้นที่อยูอาศัย
มากทีส่ ุด และยาน 11 เปนยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหมนอยที่สุดจะเปน ทางหลวง 32
ซึ่งทั้งนี้อาจจะเปนเพราะยาน 12 เปนยานที่อยูอาศัยดั้งเดิมแตยาน 11 เปนสวนเมืองทีพ่ ัฒนาขึ้นใหม
ยาน 1, 2, 3, 9, 11 และ 13 เปนยานที่มีพื้นที่พาณิชยกรรมมาก โดยจะแบงไดเปนพาณิชยกรรม
เกาะเมือง และนอกเกาะ ยาน 7, 11, 12 และ 13 เปนยานที่มีพื้นที่อุตสาหกรรมมาก ซึ่งสวนใหญอยู
นอกเกาะเมือง และยาน 4, 5 และ 6 เปนยานที่มีลักษณะพื้นที่อนุรักษมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 พบวา
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ลักษณะการใชประโยชนที่ดินแตละยานมีลักษณะเดนที่แตกตางกันทั้งตําแหนงที่ตั้งและลักษณะ
กิจกรรม
5.2.2.2 ความหนาแนนของการกอสรางอาคาร
คาเฉลี่ยความหนาแนนของการกอสรางอาคาร พิจารณาสิ่งกอสรางปกคลุมพื้นที่
พบวา มีคารอยละ 17. 48 มีที่วาง รอยละ 82.52 และมีอัตราสวนพื้นที่กอสรางตอพื้นที่ทั้งหมด
(FAR) 0.29 พิจารณาตามรายเขตไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 5. 3 สัดสวนพื้นที่อาคาร พื้นที่วาง และความหนาแนน ในแตละเขต
ยาน
ยานที่ 1
ยานที่ 2
ยานที่ 3
ยานที่ 4
ยานที่ 5
ยานที่ 6
ยานที่ 7
ยานที่ 8
ยานที่ 9
ยานที่ 10
ยานที่ 11
ยานที่ 12
ยานที่ 13

พื้นที่โซน
1,055,668.12
561,479.89
1,261,044.87
1,678,756.01
1,448,066.61
2,834,544.71
2,222,622.91
1,378,291.02
1,982,757.30
3,346,911.61
4,124,318.49
656,708.77
2,739,568.89

พื้นที่อาคาร พื้นที่อาคาร (รอยละ) พื้นที่วาง (รอยละ) พื้นที่กอสรางทั้งหมด
305,984.53
31.15
68.85
579,814.60
150,954.17
27.98
72.02
282,909.33
291,330.97
26.13
73.87
520,824.15
196,574.77
13.45
86.55
284,172.38
230,727.57
18.38
81.62
403,354.85
298,743.62
12.34
87.66
431,142.13
255,539.37
13.85
86.15
319,991.02
125,916.10
9.81
90.19
177,698.81
391,779.96
20.48
79.52
651,617.24
357,184.69
11.87
88.13
533,214.27
166,428.08
4.25
95.75
314,876.52
127,628.02
20.08
79.92
196,973.94
268,280.68
12.18
17.94
491,399.32

FAR
0.59
0.52
0.47
0.19
0.32
0.18
0.17
0.14
0.34
0.18
0.08
0.31
0.22

ในแตละยานพบวาอัตราสวนพื้นที่กอสรางตอพื้นที่ทั้งหมด (FAR) แบงไดเปน 5 กลุม คือ
0.00-0.10 ไดแก พื้นที่ 11ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ริมทางหลวง 32
0.11-0.20 ไดแก พื้นที่ 4 ยานอนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงมรดกโลก
พื้นที่ 6 ที่อยูอาศัยหนาแนนต่ํา
พื้นที่ 7 ยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย
พื้นที่ 8 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมือง เขตเทศบาลอโยธยา
พื้นที่ 10 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสัก
0.21-0.30 ไดแก พื้นที่ 13 เปนยานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทางหลวง 32 และ 309
0.31-0.40 ไดแก พื้นที่ 5 แหลงสถาบันราชการและสถานศึกษากลางเมือง
พื้นที่ 9 ยานพาณิชยกรรมรองนอกเกาะ
พื้นที่ 12 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะ ริมแมนา้ํ ลพบุรี
0.41-0.50 ไดแก พื้นที่ 3 พื้นที่ที่อยูอาศัยกลางเมือง
0.51-0.60 ไดแก พื้นที่ 1 พื้นที่ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ
พื้นที่ที่มีความหนาแนนสูงสุด คือพื้นที่ 1 พื้นที่ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยาน
ตลาดหัวรอ คือ 0.59 และพื้นที่เขต 11 ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ริมทางหลวง 32
จะมีความหนาแนนต่ําสุด คือ 0.08

แผนที่ 5. 4 ความหนาแนนในแตละยาน
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5.2.2.3 ประเภทสิ่งกอสราง
ประเภทสิ่งกอสรางในพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่กอสรางบานเดี่ยวเฉลี่ยรอยละ 88.74
บานแถวเฉลี่ยรอยละ 16.87 และสิ่งกอสรางอื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 0.09 สรุปประเภทของสิ่งกอสราง
ไดวา ประเภทสิ่งกอสรางในพื้นที่สวนใหญจะเปนบานเดี่ยว โดยยานที่ 5 มีบานเดี่ยวมากทีส่ ุดและ
มีหองแถวมากที่สุด ดังแผนภาพ 5.2
- 3.98
14.50
9.51

ยานที่ 13
ยานที่ 12
ยานที่ 11
ยานที่ 10
ยานที่ 9

28.95

71.05
96.02
85.50
90.49

0.76 16.13

83.11

- 3.27
- 4.30
- 7.74
0.24
17.46
21.93
26.75
0.17
24.76

ยานที่ 8
ยานที่ 7
ยานที่ 6
ยานที่ 5
ยานที่ 4
ยานที่ 3
ยานที่ 2
ยานที่ 1
-

20.00

96.73
95.70
92.26
40.10

133.76
82.54
78.07
73.25
75.07

40.00
บานเดียว

60.00

80.00
หองแถว

100.00

120.00

140.00

อื่ นๆ

แผนภาพ 5. 2 ประเภทสิ่งกอสรางในแตละยาน

5.2.2.4 จํานวนชั้น
การพิจารณาคาเฉลี่ยจํานวนชั้นในพื้นที่จะพบวาสวนใหญจะมีความสูงทีร่ ะดับ 2 ชั้น
เปนสวนใหญ โดยรอยละคาเฉลี่ยความสูงของแตละชั้นในพื้นที่ศึกษา มีคาดังนี้ 1 ชั้น รอยละ 33.55
อาคาร 2 ชั้น 48.62 อาคาร 3 ชั้น รอยละ 9.21 อาคาร 4 ชั้น รอยละ 4.63 อาคาร 5 ชั้น รอยละ
1.98 อาคาร 6 ชั้น รอยละ 0.29 อาคาร 7 ชั้น รอยละ 0.53 อาคาร 8 ชั้น รอยละ 0.64
อาคาร 9 ชั้น รอยละ 0.43 และ 10 ชั้น รอยละ 0.11 ประมวลผลตามรายเขต ไดดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 5. 4 รอยละพื้นที่กอสรางของจําแนกตามจํานวนชั้นในแตละเขต
พื้นที่ศึกษา
ยานที่ 1
ยานที่ 2
ยานที่ 3
ยานที่ 4
ยานที่ 5
ยานที่ 6
ยานที่ 7
ยานที่ 8
ยานที่ 9
ยานที่ 10
ยานที่ 11
ยานที่ 12
ยานที่ 13

1 ชั้น
21.25
16.16
21.97
45.30
27.04
41.38
62.23
42.44
29.29
40.89
24.03
30.62
47.66

2 ชั้น
42.22
58.28
55.81
37.46
45.45
51.69
31.09
55.38
49.97
44.80
44.44
66.91
30.67

3 ชั้น
19.52
20.57
9.67
10.87
10.99
4.03
5.00
2.18
10.26
7.25
8.97
1.24
15.30

4 ชั้น
11.03
3.97
6.53
4.92
7.78
2.90
1.69
6.40
2.65
6.44
1.24
4.20

5 ชั้น
4.53
1.01
6.02
1.45
8.74
1.64
0.39
1.58

6 ชั้น
1.45
1.10
0.90
0.60

7 ชั้น
3.12
3.26
-

8 ชั้น
7.66
-

9 ชั้น
5.20
-

10 ชั้น
1.33
-

พื้นที่ที่มีความสูง 2 ชั้น มากที่สุดจะอยูในเขตพื้นที่ 12 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะคลองเมือง
และพื้นที่มีความสูงมากกวา 5 ชั้น จะเกาะกลุมกันอยูในพื้นที่ 9 ยานพาณิชยกรรมรองนอกเกาะ พื้นที่
10 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต และพื้นที่ 11
ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ริมทางหลวง 32
5.2.2.5 วัสดุกอสราง
เมื่อพิจารณาในรายพื้นที่พบวา การใชวัสดุประเภทคอนกรีตจะมีมากที่สดุ ในเขตพื้น
พื้นที่ 11 ซึ่งเปนยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ริมทางหลวง 32 การใชวัสดุประเภทไมจะมี
มากทีส่ ุดในเขตพื้นที่ 7 เปนยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย และการใชวัสดุประเภท
คอนกรีตผสมไมจะมีมากทีส่ ุดในเขตพื้นที่ พื้นที่ 3 เปนพื้นที่ที่อยูอาศัยกลางเมือง สัดสวนวัสดุในแต
ละยานวิเคราะหเปนแผนภาพไดดังนี้
78.29

ยานที่ 13
ยานที่ 12
ยานที่ 11
ยานที่ 10

54.34

24.97

20.69

86.83

11.13 2.04

55.25

25.02

26.13

48.61

32.86

28.27

60.83
66.54

35.61

30%

28.60

9.95

64.22

คอนกรีต

18.82

14.65
17.59

61.45

20%

21.45

17.73
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16.09

35.30

38.88

0%

24.99
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48.85

ยานที่ 4
ยานที่ 3
ยานที่ 2
ยานที่ 1

20.50

24.25

63.04

ยานที่ 9
ยานที่ 8
ยานที่ 7
ยานที่ 6
ยานที่ 5

5.57

16.14

21.33

14.45
40%

50%
ไม

60%

70%

80%

90%

คอนกรีต+ไม

แผนภาพ 5. 3 รอยละพื้นที่กอสรางของจําแนกวัสดุกอสรางในแตละยาน
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5.2.3 การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในแตละยาน
1) ยานที่ 1 ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ

ภาพ 5. 12 ยานที่ 1 ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ

ยานที่ 1 ตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึง
ไดทั้งทางน้ําและบก คืออยูริมแมน้ําปาสักและคลอง
เมือง มีถนนหลักคือ ถนนอูทอง นเรศวร และชีกุน
ถนนรองคือ ถนนปามะพราว และมะขามเรียง
นอกจากมีเสนทางน้ําผานในยานนี้และใกล
ทาเรือขามฟากที่เชื่อมตอกับสถานีรถไฟและรวมถึง
ทารถ ทําใหพื้นที่นี้เปนจุดเชื่อมตอการเดินทางทุก
เสนทาง
ยานนี้มีตลาดสดและตลาดสินคาอุปโภค
ตางๆ ที่มีลักษณะเปนพาณิชยกรรมเมือง ทําใหมี
ความตองการเดินทางมาในพื้นที่นี้ตลอดเวลา
มีความหนาแนนสูงในชวงเวลา 6.00 น. – 9.00 น.
และ 15.00 –17.00 น. โดยมีการสัญจรมาดวย
รถยนตสวนตัว จักรยานยนต และรถโดยสารประจํา
ทาง และมีพฤติกรรมเดินเทาในการเดินทางภายใน
ยาน
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
หลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนใน
เมือง มีสัดสวนของการเชื่อมตอต่ํากวาเกณฑ
(connectivity ≥ 1.20 – 1.40) แตการจราจรของ
ถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มี
ปริมาณสม่าํ เสมอ ติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของ
ถนนทุกเสนทีผ่ านในยานนี้จะไมเกิน 0.70) มีความ
หนาแนนของพื้นที่มีระดับปานกลาง (FAR 0.59)
มีสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
กับพาณิชยกรรมใกลเคียงกัน มีลักษณะของบานเดี่ยวมาก และโดยรวมจะมีความสูงของอาคารอยู
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ในชวง 1-3 ชั้น และมีการกอสรางดวยวัสดุคอนกรีตเปนสวนใหญ ซึ่งมีความคงทนในการอยูอาศัย
มีลักษณะที่เปนพื้นที่เมือง
กลาวไดวาเปนยานผสมระหวางพาณิชยกรรมและอยูอาศัยหลักกลางเมือง มีความเปนพื้นที่
เมืองมาก สามารถเขาถึงไดสะดวก และมีโครงขายถนนภายในพื้นที่เปนตาราง และสามารถเขาถึงได
ทั้งทางบกและน้ํา
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2)

ยานที่ 2 ยานพาณิชยกรรมรองกลางเมือง หรือบริเวณตลาดเจาพรหม

ภาพ 5. 13 ยานที่ 2 ยานพาณิชยกรรมรองกลางเมือง หรือบริเวณตลาดเจาพรหม

ยานที่ 2 ตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึง
ไดทั้งทางน้ําและบก อยูริมแมน้ําปาสัก และมีถนน
หลักคือ ถนนอูทอง นเรศวร และชีกุน ถนนรองคือ
ถนนมะขามเรียง หอรัตนไตย บางเอียน และปาโทน
มีเสนทางน้ําผานและมีทาเรือขามฟากที่เชือ่ มตอกับ
สถานีรถไฟและรวมถึงทารถ ทําใหพื้นที่นี้เปนจุด
เชื่อมตอการเดินทางทุกเสนทางเชนเดียวกับยานที่ 1
พื้นที่นี้นอกจากจะมีตลาดสดและสินคา
อุปโภคแลว ยังมีพื้นที่สถาบันราชการทีเ่ ปนสัดสวนที่
มากดวย ทําใหชวงเวลาที่มคี วามหนาแนนของการ
สัญจรสูงคือ ชวงเวลา 7.00 น. – 8.00 น. และ
15.00 –17.00 น. โดยมีการสัญจรมาดวยรถยนต
สวนตัว รถจักรยานยนต และรถโดยสารประจําทาง
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
หลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนใน
เมือง มีสัดสวนของการเชื่อมตออยูในเกณฑมาตรฐาน
(connectivity ≥ 1.20 – 1.40) แตการจราจรของ
ถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มี
ปริมาณสม่าํ เสมอ ติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของ
ถนนทุกเสนทีผ่ านในยานนี้จะไมเกิน 0.70) มีความ
หนาแนนของพื้นที่มีระดับปานกลาง (FAR 0.52)
ยานนี้เปนยานพักอาศัยหนาแนนยานหนึ่งในเกาะ
เมือง ที่มีลักษณะเปนบานเดี่ยวจํานวนมาก และมี
พื้นที่พาณิชยกรรม และสถาบันราชการในสัดสวน
ใกลเคียงกัน ความสูงของอาคารสวนใหญ 2-3 ชั้น
และวัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต มีความเปนพื้นที่
เมืองสูง
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สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ มีลักษณะโครงขายที่เปนตาราง
ที่มีสวนผสมของการใชประโยชนที่ดินพาณิชยกรรมรองกลางเมือง
3)

ยานที่ 3 ยานที่อยูอาศัยกลางเมือง

ภาพ 5. 14 ยานที่ 3 ยานที่อยูอาศัยกลางเมือง

พื้นที่เขต 3 เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในตําแหนงที่
สามารถเขาถึงไดทั้งทางน้ําและบก พื้นที่ที่อยูใน
จุดเชื่อมตอของแมน้ําสองสาย คือ แมน้ําเจาพระยา
และแมน้ําปาสัก รวมทั้งมีทาเรือขามฟาก ที่เชื่อม
ระหวางแมน้ํา ซึ่งจะเปนเชื่อมโยงกับชุมชนฝงตรงขาม
ที่เปนแหลงทองเที่ยว และเปนเสนทางที่จะมีเรือลอง
หองอาหาร หรือเรือนักทองเที่ยวที่จางเหมามาจาก
กรุงเทพ หรือพระราชวังบางประอิน ผานในเสนทางนี้
รวมถึงเรือขนสงสินคาดวย
ถนนหลักที่ผานพื้นที่ ไดแก ถนนอูทอง ถนน
ชีกุน และถนนโรจนะ โดยถนนโรจนะเปนถนนที่เชื่อม
การสัญจรจากถนนประธาน ซึ่งเปนเสนทางหลักที่
รองรับรถที่จะเขาสูเ กาะเมือง ถนนรอง ไดแก ถนนปา
โทน และถนนบางเอียง
พื้นที่นี้มีลักษณะเดนคือ เปนที่พักอาศัยมาก
ที่สุดในเกาะเมือง บริเวณเชิงสะพานปรีดี-ธํารง และ
ถนนอูทอง ลักษณะเปนยานพาณิชยกรรมที่มีลักษณะ
อาคารพาณิชยกรรมทีข่ ายสินคาเฉพาะอยาง
ยานพาณิชยกรรมริมทางเขตเชื่อมตอ และพื้นที่
สถาบันการศึกษาและสถาบันราชการรวมกันเปน
สัดสวนที่มาก
การสัญจรมายานนี้จึงเพื่อไปทํางาน หรือ
โรงเรียน แตตําแหนงที่ตั้งของยานและเสนทางการ
สัญจร พบวาเปนพื้นที่ผานสําหรับการเดินทางไปสวน
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อื่นๆ ของเกาะเมืองหรือไปพื้นที่สวนอื่นๆ ของเกาะเมือง ทําใหมปี ริมาณการสัญจรสม่ําเสมอทัง้ วัน
โดยมีการจราจรหนาแนนในชวงเวลา 7.00 น. – 8.00 น. และ 15.00 –17.00 น. โดยมีการสัญจร
มาดวยรถยนตสวนตัว จักรยานยนต และรถโดยสารประจําทาง
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนนหลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนน
ในเมือง มีสัดสวนของการเชื่อมตอต่ํากวาเกณฑ แตการจราจรของถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยู
ในระดับที่มีปริมาณสม่ําเสมอ ติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยานนี้จะไมเกิน
0.70) มีความหนาแนนของพื้นที่มีระดับนอย (FAR 0.47) ยานนี้เปนยานพักอาศัยหนาแนนมาก ที่มี
ลักษณะเปนบานเดี่ยวจํานวนมากที่สุดในพื้นที่เกาะเมือง มีพื้นที่สถาบันการศึกษาและสถาบันราชการ
รวมกันเปนลักษณะเดนอีกลักษณะหนึ่งของพื้นที่ ความสูงของอาคารสวนใหญ 1-2 ชั้น และวัสดุสวน
ใหญเปนคอนกรีต และคอนกรีตผสมไม และมีลักษณะของยานพาณิชยกรรมทีเ่ ปนยานพาณิชยกรรม
ตามเสนทางเชือ่ มตอ
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีลักษณะโครงขายที่เปน
ตาราง สามารถเขาถึงไดทั้งทางน้ําและทางบก ของยานที่อยูอาศัยกลางเมือง ที่มีสวนผสมของการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมากทีส่ ุด รองลงมาคือสถาบันการศึกษาและสถาบันราชการ โดย
ยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางเชื่อมตอ

115

4)

ยานที่ 4 ยานอนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงมรดกโลก

ภาพ 5. 15 ยานที่ 4 ยานอนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงมรดกโลก

ยานที่ 4 ตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึง
ไดทั้งทางน้ําและบก อยูริมคลองเมือง ที่มสี ะพานขาม
คลองในหลายจุด ทําใหเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสองสวนได
สะดวก มีถนนหลักที่ผาน ไดแก ถนนอูทอง ถนนชีกุน
และนเรศวร ซึ่งถนนนเรศวรเปนถนนที่เชื่อมโยงจาก
ยานพาณิชยกรรมมายังยานอนุรักษ และเปนถนนที่
แบงระหวางยานสถานศึกษากับยานอนุรักษ มีถนน
รอง ไดแก ถนนปาโทน ศรีสรรเพ็ชญ และคลองทอ
พื้นที่นี้มีลักษณะเดนที่เปนยานอนุรักษ
ที่มีความสําคัญในระดับโลก มีที่อยูอาศัยและยาน
การศึกษา อยูเปนยานหนึ่งของพื้นที่ จึงมีการสัญจร
มาในพื้นที่นี้เพื่อมาศึกษา ทําใหมีการสัญจรมาก
ในชวง 7.00 น. – 8.00 น. และ 15.00 –17.00
น. โดยรถจักรยานยนต รถโดยสารประจําทาง และ
รถยนตสวนตัว และมีการสัญจรเพื่อมาทองเที่ยว
โดยรถโดยสารนําเที่ยว และรถยนตสวนตัว
ตลอดทั้งวัน และมากขึ้นในชวงวันเสาร-อาทิตย
สําหรับการสัญจรในยานนี้จากสถิติและการ
สํารวจ พบวาจะเปนรถยนตสวนตัว รถโดยสารประจํา
ทางและไมประจําทาง หรือรถนําเที่ยว และ
รถจักรยานยนต แมวาพื้นที่นี้จะเปนแหลงทองเที่ยว
แตเนื่องจากมีลักษณะเปนอุทยานประวัติศาสตร
ที่มีความกวางขวาง ดังนั้นจะพบวา ผูเยี่ยมเยือนจะ
เดินทางมาทองเที่ยวเปนจุด และขับรถไปยังอีกจุด
หนึ่ง หรือการนั่งชางเที่ยวชมรอบพื้นที่นี้ รวมถึงการ
เชาจักรยานชมรอบพื้นที่อนุรักษดวย
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พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนนหลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนน
ในเมืองและมีสัดสวนของการเชื่อมตอต่ํากวาเกณฑมาก แตการจราจรของถนนแตละเสนทางที่ผาน
ยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยานนี้จะไมเกิน 0.50)
มีความหนาแนนของพื้นที่มีระดับนอยมาก (FAR 0.19) มียานอนุรักษเปนพื้นที่หลัก ที่อยูอาศัย
และสถาบันการศึกษา โดยบานพักอาศัยมีความสูงสวนใหญ 1-2 ชั้น และวัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต
และคอนกรีตผสมไม สวนสถาบันการศึกษาจะเปนอาคารขนาดใหญ และสูงไมเกิน 4 ชั้น ไมมียาน
พาณิชยกรรมในพื้นที่ และโครงสรางสวนใหญเปนคอนกรีต
กลาวไดวาพื้นที่นี้มีโครงขายเปนตาราง แตมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปนยานอนุรักษ
โบราณสถาน และสถานศึกษา
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5)

ยานที่ 5 ยานแหลงสถานศึกษาและสถาบันราชการกลางเมือง

ภาพ 5. 16 ยานที่ 5 แหลงสถานศึกษาและสถาบันราชการกลางเมือง

ยานที่ 5 ตั้งอยูในพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดทั้ง
ทางน้ําและบก คือริมแมน้ําเจาพระยาและมีถนนหลักที่
ผาน ไดแก ถนนอูทอง ถนนชีกุน และโรจนะ โดยถนน
โรจนะเปนถนนที่เชื่อมการสัญจรจากถนนประธาน
ซึ่งเปนเสนทางหลักที่จะรองรับรถที่จะเขาสูเกาะเมือง
มาสิ้นสุดที่ยานนี้ที่ถนนศรีสรรเพ็ชญ มีถนนรอง ไดแก
ถนนปาโทน ศรีสรรเพ็ชญ และคลองทอ
ยานนี้มีลักษณะเดนที่เปนยานสถานศึกษาและ
สถาบันราชการกลางเมือง และสถาบันราชการที่สาํ คัญ
คือ โรงพยาบาลประจําจังหวัด รวมทั้งมีแหลงทองเที่ยว
โบราณสถาน ที่มีความสําคัญในระดับภาค ทําใหมีการ
สัญจรมากในชวง 7.00 น. – 8.00 น. และ 15.00 –
17.00 น. โดยรถจักรยานยนต รถโดยสารประจําทาง
และรถยนตสวนตัว และมีการสัญจรเพื่อมาทองเที่ยว
โดยรถโดยสารนําเที่ยว และรถยนตสวนตัว ตลอดทั้งวัน
และมากขึ้นในชวงวันเสาร-อาทิตย
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
หลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง
และมีสัดสวนของการเชื่อมตอต่ํากวาเกณฑมาก
แตการจราจรของถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูใน
ระดับที่มีปริมาณปานกลาง ติดขัดเล็กนอย
(ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยานนี้จะไมเกิน
0.70) มีความหนาแนนของพื้นที่มีระดับนอย (FAR
0.39) เปนสถาบันราชการ สถาบันการศึกษา และยาน
อนุรักษ โดยบานพักอาศัยมีความสูงสวนใหญ 1-2 ชั้น
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และมีสัดสวนอาคารที่สงู มากกวา 4 ชั้น ในสัดสวนที่มาก และวัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต และ
คอนกรีตผสมไม มียานพาณิชยกรรมบางในลักษณะเปนหองแถว เปนพาณิชยกรรมริมทางเชื่อมตอ
เปนสัดสวนที่มากเกือบเทาบานเดี่ยว และวัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงขายการสัญจรเปน
ตาราง มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานสถานศึกษาและสถาบันราชการ
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6)

พื้นที่ 6 ยานอนุรักษและที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ภาพ 5. 17 ยานที่ 6 ยานอนุรักษและที่อยูอาศัยหนาแนนต่ํา

พื้นที่ 6 เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในตําแหนงที่
สามารถเขาถึงไดทั้งทางน้ําและบก พื้นที่ที่อยูใน
จุดเชื่อมตอของแมน้ํากับคลอง คือแมน้ําเจาพระยา
และคลองเมือง โดยมีทาเรือขามฝากทีเ่ ชื่อมพื้นที่อีกฝง
เสนทางน้ํานี้มเี รือลองหองอาหาร หรือเรือทองเที่ยวที่
จางเหมามาจากกรุงเทพ หรือพระราชวังบางประอิน
ผาน ใชเปนเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญ และเปน
เสนทางเรือขนสงสินคาในแมน้ําเจาพระยาดวย
ยานนี้มีพื้นที่เปดโลงและยานอนุรักษ
โบราณสถานเปนที่สวนใหญของยาน และมียานที่เปน
รานอาหาร และโรงแรมอยูริมทางถนนอูทอง และมี
ยานที่อยูอาศัย และสถานศึกษาประกอบดวยอยูดวย
วัตถุประสงคที่มาในยานนี้จึงเปนเพื่อการทองเที่ยว
และโรงเรียน
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
หลักและรองยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง
ถนนสวนใหญจะเปนถนนทองถิ่น แตการจราจรของ
ถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณ
นอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยานนี้จะ
ไมเกิน 0.50) มีความหนาแนนนอย (FAR 0.18)
เพราะมีพื้นที่สวนใหญเปนยานอนุรักษ ที่เปดโลง โดย
บานพักอาศัยมีความสูงสวนใหญ 1-2 ชั้น และวัสดุมี
ทั้งที่เปนคอนกรีต คอนกรีตผสมไม และไม ในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน มียานพาณิชยกรรมริมทางบางใน
ลักษณะเปนหองแถว
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สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงสรางของระบบถนน
หลักมีลักษณะเปนตารางผสมเสน มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานอนุรักษและที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย
7) ยานที่ 7 ยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย

ภาพ 5. 18 ยานที่ 7 ยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย

ยานที่ 7 ตั้งอยูนอกพื้นที่เกาะไปทางตอน
เหนือ ทั้งพื้นที่สามารถเขาถึงไดโดยทางน้ํา คือแม
น้ําปาสัก ในพื้นที่ทางบกมีถนนซอยเปนเสนทาง
สัญจรหลัก โดยมีถนนประธานทางหลวงสาย 3477
ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟ มีเสนทางรถไฟผานสวน
หนึ่งของพื้นที่
ยานนี้มีพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียง
กับเกณฑการมีพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองทั้ง
เมือง ซึ่งเปนสัดสวนที่มาก จึงนับไดวามีลักษณะเดน
ทางเศรษฐกิจที่เปนยานอุตสาหกรรม แตก็มียานที่
พักอาศัยในสัดสวนที่มากรวมอยูดวย การสัญจรใน
ยานนี้จึงเปนการสัญจรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และ
เปนแหลงจุดเริ่มตนของการเดินทาง เพราะเปนยาน
ที่อยูอาศัย โดยการสัญจรในพื้นที่มีการสัญจรทางน้ํา
เปนองคประกอบที่สําคัญ โดยเฉพาะเกาะลอยที่ยังคง
เขาถึงไดโดยเรือเทานั้น
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
ประธานและถนนทองถิ่นต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่
ถนนในเมือง มีความหนาแนนนอยมาก (FAR 0.17)
เพราะมีพื้นที่สวนใหญเปนยานที่พักอาศัยบานเดี่ยว
ที่มีความสูงสวนใหญ 1-2 ชั้น วัสดุเปนคอนกรีตและ
ไมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มียานพาณิชยกรรมริม
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ทางบางในลักษณะเปนหองแถว โดยพบวามีเคลื่อนไหวนอย
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงขายเสนทางสัญจร
ลักษณะเสน ที่มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
8) ยานที่ 8 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมือง

ภาพ 5. 19 ยานที่ 8 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมือง

ยานที่ 8 ตั้งอยูในพื้นที่ที่ลอมสามดานดวยทาง
หลวง คือ ทางหลวง 309 3477 และ 3058 โดยมี
สถานีรถไฟตั้งอยูในพื้นที่ดวย แมจะมีเสนทางน้ําผาน
แตมีลักษณะเปนคลอง ที่ไมสามารถสัญจรเชื่อมโยงเปน
โครงขายได สามารถสัญจรไดในชวงสั้นๆ ระหวางพื้นที่
ริมน้ําดวยกัน
ยานนี้เปนยานที่อยูอาศัยและพื้นที่เปดโลง
เปนสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และมีพื้นที่อนุรักษ
ประกอบดวย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนบานพักอาศัย
จึงเปนจุดเริ่มตนของการสัญจรไปสวนอื่นๆ ของเมือง
มากกวา รวมทั้งมีสถานีรถไฟ ซึ่งเปนจุดเปลี่ยน
การสัญจรที่สําคัญ โดยจะพบวามียานพาณิชยกรรม
ริมทางเชื่อมตอบริเวณยานสถานีรถไฟ
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
หลักและทองถิ่นยังต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนใน
เมือง ถนนสวนใหญจะเปนถนนทองถิ่น แตการจราจร
ของถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มี
ปริมาณสม่าํ เสมอ มีติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของ
ถนนทุกเสนทีผ่ านในยานนี้จะไมเกิน 0.70) มีความ
หนาแนนนอยมาก (FAR 0.14) เพราะมีพื้นที่สวนมาก
เปนที่โลง โดยบานพักอาศัยมีความสูงสวนใหญ
1-2 ชั้น และบานเดี่ยวเกือบทั้งพื้นที่ และวัสดุมีทั้งที่
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เปนคอนกรีต คอนกรีตผสมไม และไม ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงสรางของระบบถนน
หลักมีลักษณะเปนเสน ที่มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
9) พื้นที่ 9 ยานพาณิชยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ

ภาพ 5. 20 พื้นที่ 9 ยานพาณิชยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ

พื้นที่ 9 ตั้งอยูในพื้นที่เขาถึงไดเฉพาะทางบก
เทานั้น โดยมีจุดตัดของถนนหลักคือ ทางหลวง 309
3061 และทางหลวง 3058
ยานมีลักษณะเดนที่เปนยานพาณิชยกรรม
ตามแนวถนนสายหลัก ที่มีรา นคาที่มีลักษณะเปน
หองแถว มีการขายสินคาอุปโภคเฉพาะอยางมากขึ้น
รวมถึงรานแสดงสินคาขนาดใหญ และโกดังสินคา
ตั้งอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก ผูที่มาในยานนี้จึงมา
เพื่อการซื้อสินคาอุปโภคเปนสวนใหญ ทําใหมี
การสัญจรตลอดทั้งวัน และมีการสัญจรมากในชวง
7.00 น.–10.00 น. และ 15.00–20.00 น.
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
ประธาน ถนนรอง และถนนทองถิ่นต่ํากวาเกณฑ
สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง มีความหนาแนนนอย
(FAR 0.34) การจราจรของถนนแตละเสนทางที่ผาน
ยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณสม่ําเสมอ มีติดขัด
เล็กนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยาน
นี้จะไมเกิน 0.70) มีการใชประโยชนที่ดินเปน
พาณิชยกรรมแนวถนนหลัก และที่อยูอาศัย อาคารที่
สูงชั้น 1 ชั้นมีนอยกวา สวนใหญจะสูงมากกวา 2 ชั้น
โดยพบวามีอาคารที่สูงมากกวา 3 ชั้นรวมแลวมี
สัดสวนมาก วัสดุเปนคอนกรีต แตมีไมในสัดสวนที่
มากกวาคอนกรีตผสมไม มียา นพาณิชยกรรมตาม
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ทางถนนอูทองบางในลักษณะเปนหองแถว โดยพบวามีเคลื่อนไหวในยานนี้ต่ํา
โครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ ไดวา มีโครงขายของการสัญจรเปน
ลักษณะรัศมีผสมเสน ที่มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานพาณิชยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ
เมือง
10) พื้นที่ 10 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรมฝง ตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต

ภาพ 5. 21 พื้นที่ 10 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต

พื้นที่ 10 ตั้งในพื้นที่ที่เขาถึงไดทั้งทางน้ํา
และบก ตั้งอยูริมแมน้ําปาสักและแมน้ําเจาพระยา
และทางบกโดยถนนหลักและรองคือ ทางหลวง 309
3477 3053 และ 3058
ยานนี้มีที่อยูอาศัยเปนสัดสวนที่มากที่สุด
และมีพาณิชยกรรมตามแนวเชื่อมตอบริเวณเชิง
สะพานปรีดี-ธํารง และมีโรงงานอุตสาหกรรม
และโกดังจํานวนมากกระจายอยูริมแมน้ําปาสักและ
เจาพระยา ซึ่งสัดสวนของพื้นที่พาณิชยกรรมและ
อุตสหกรรมมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รวมถึงมี
ศาสนสถานทีส่ ําคัญ 2 แหงคือ วัดพนังเชิง และวัด
ใหญชัยมงคล ทําใหพบวานอกจากการสัญจรที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแลว ยังมีการสัญจรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอีกดวย โดยเฉพาะทาง
หลวง 3477 - 3958 เชื่อมสถานีรถไฟและสถานที่
ทองเที่ยวนี้
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
ประธานและถนนรอง และถนนทองถิ่นต่ํากวาเกณฑ
สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง โดยมีสัดสวนของถนน
ทองถิ่นมากทีส่ ุด การจราจรของถนนแตละเสนทางที่
ผานยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณสม่ําเสมอ มีติดขัด
เล็กนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานในยาน
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นี้จะไมเกิน 0.70) มีความหนาแนนของพื้นที่มีระดับนอย (FAR 0.18) เพราะมีพื้นที่สวนใหญเปนที่
โลง และเปนยานที่มีบานเดี่ยวสัดสวนมาก ที่มีความสูง 1-2 ชั้น ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และมี
อาคารที่สูงมากกวา 3 ชั้นในสัดสวนที่มาก วัสดุเปนคอนกรีต โดยมีสัดสวนคอนกรีตผสมไมและไมใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน
โดยภาพรวมพื้นที่นี้โครงสรางของการสัญจรยานนี้เปนลักษณะวงแหวนผสมเสน ที่มีการใช
ประโยชนที่ดินเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม
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11) พื้นที่ 11 ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ทางหลวง 32

ภาพ 5. 22 ยานที่ 11 ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ทางหลวง 32

ยานที่ 11 ตั้งอยูบนพื้นที่ที่เขาถึงไดทางบก
โดยเปนจุดตัดของถนนประธานและถนนหลักคือ
ทางหลวง 32 และ 309
ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม
ซึ่งระดับการใหบริการในระดับภาค และตั้งอยูบนถนน
ทางหลวง 32 ซึ่งเปนถนนระดับภาค และสามารถเชื่อม
กับเกาะเมืองและเทศบาลเมืองอโยธยาไดดวยถนน
309 พบวา เปนยานที่เขาถึงไดดวยทางสัญจรลําดับ
ศักยประธาน รวมถึงมีลักษณะถนนในยานพาณิชยก
รรมริมถนนภูมิภาค อุตสาหกรรม และมีพื้นที่ที่พัก
อาศัยแทรกอยูบางสวน ยานนี้เปนยานที่มีพื้นที่เปดโลง
มากทีส่ ุดในพื้นที่ศึกษา การสัญจรในยานนี้จึงมีลักษณะ
เปนการสัญจรในระดับภาค
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
ประธาน ถนนหลัก และถนนทองถิ่นต่ํากวาเกณฑ
สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง การจราจรของถนนแตละ
เสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณสม่ําเสมอ
มีติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผาน
ในยานนี้จะไมเกิน 0.70) มีความหนาแนนนอยมาก
ที่สุด (FAR 0.08) เพราะมีพื้นที่โลงมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของพื้นที่ศึกษา การใชประโยชนที่ดินเปนพาณิชยกรรม
แนวถนนภูมิภาค และศูนยราชการใหม อาคารที่สูงชั้น
1 ชั้นมีนอยกวา สวนใหญจะสูงมากกวา 2 ชั้น โดย
พบวามีอาคารที่สูงมากกวา 3 ชั้นรวมแลวมีสัดสวนมาก
ที่สุดของพื้นที่ศึกษา วัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต แตมี
วัตดุไมในสัดสวนที่มาก สวนคอนกรีตผสมไมมีนอยมาก
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โครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงขายของการสัญจรยานนี้
เปนลักษณะรัศมีผสมเสน ทีม่ ีการใชประโยชนที่ดินเปนยานสถาบันราชการและศูนยกลางคาใหม
12) พื้นที่ 12 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะ ริมคลองเมือง

ภาพ 5. 23 ยานที่ 12 ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะ ริมคลองเมือง

ยานที่ 12 ตั้งอยูทางเหนือของพื้นที่ศึกษา
สามารถเขาถึงไดทั้งทางน้ําและบก คือคลองเมืองและ
ถนนทองถิ่น
ยานนี้มีลักษณะเปนที่อยูอาศัยริมคลองเมือง
เปนชุมชนที่อยูอาศัยเกาแก และเปนที่อยูอาศัยแบบ
บานเดี่ยวเกือบทั้งหมด ไมมีถนนลําดับศักยประธาน
หลัก รอง ผานพื้นที่เลย มีแตถนนซอย และคลอง
เมือง แตสามารถขามสะพานทางหรือขามเรือมา
เชื่อมตอกับถนนหลักอูทองได
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้เปนถนนทองถิ่น
ทั้งหมด ต่ํากวาเกณฑสัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง
การจราจรของถนนแตละเสนทางที่ผานยานนี้อยูใน
ระดับที่มีปริมาณต่ํา มีความหนาแนนนอย (FAR
0.31) การใชประโยชนที่ดินเปนที่อยูอาศัยเกือบ
ทั้งหมด อาคาร สวนใหญจะสูง 1-2 ชั้น วัสดุสวน
ใหญเปนคอนกรีต แตมีไมคอนกรีตผสมไมในสัดสวน
ใกลเคียงกัน
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชน
ที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงขายของการสัญจรเปน
ลักษณะเสน ที่มีการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่อยู
อาศัยนอกเกาะ ริมคลองเมือง
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13) ยานที่ 13 ยานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทางหลวง 32 และ 309

ภาพ 5. 24 ยานที่ 13 ยานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทางหลวง 32 และ 309

ยานที่ 13 ตั้งอยูในพื้นที่ที่เขาถึงไดทางบก จาก
ถนนประธานคือ ทางหลวง 32 และถนนหลักทางหลวง
309
พื้นที่มีลักษณะเปนยานพาณิชยกรรมริมถนน
ภูมิภาค โดยมียานพาณิชยกรรมเมืองบริเวณสถานี
ขนสงรถประจําทาง และมีที่โลงวางอยูจํานวนมาก และ
มีสัดสวนพื้นที่อุตสาหกรรมมาก และเปนยานที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย ยานนี้มีพื้นที่เปดโลงมาก การสัญจรใน
ยานนี้จึงมีลักษณะเปนการสัญจรในระดับภาค
พื้นที่ถนนในบริเวณนี้มีสัดสวนถนนเปนถนน
ประธาน ถนนหลัก และถนนทองถิ่นต่ํากวาเกณฑ
สัดสวนพื้นที่ถนนในเมือง การจราจรของถนนแตละ
เสนทางที่ผานยานนี้อยูในระดับที่มีปริมาณสม่ําเสมอ
มีติดขัดเล็กนอย (ระดับบริการของถนนทุกเสนที่ผานใน
ยานนี้จะไมเกิน 0.70) มีความหนาแนนนอย (FAR
0.22) เพราะมีพื้นที่โลงมากเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่
การใชประโยชนที่ดินเปนพาณิชยกรรมเมืองตามแนว
ถนนภูมิภาค และมียานอุตสาหกรรม อาคารสวนใหญ
จะสูง 2 ชั้น โดยพบวามีอาคารที่สูงมากกวา 3 ชั้นรวม
แลวมีสัดสวนมาก วัสดุสวนใหญเปนคอนกรีต แตมี
วัสดุไม และคอนกรีตผสมไมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
สรุปโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชน
ที่ดินในยานนี้ไดวา มีโครงขายการสัญจรเปนเสน
ซึ่งมีการใชประโยชนที่ดินเปนพาณิชยกรรมเมืองตาม
แนวถนนภูมิภาค และอุตสาหกรรม
เมื่อศึกษาการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินในแตละยานสรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตาราง 5. 5 สรุปการสัญจรและการใชประโยชนที่ดนิ ในแตละยาน
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การศึกษาความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในระดับยานนี้ พบวา
 ยานที่อยูอาศัย ลักษณะยานที่อยูอาศัยแบงเปน 2 ลักษณะคือ ที่อยูอาศัยภายในเกาะจะ
เปนลักษณะตาราง ซึ่งสามารถเขาออกไดหลายทางมีความสะดวกในการสัญจรเขาออก
ไดหลายทาง มีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนยานเศรษฐกิจ มีความสม่ําเสมอใน
การเขาถึงดี ซึ่งจะพบวาที่อยูอาศัยในบริเวณโครงขายตาราง โดยจากลักษณะโครงขาย
ตารางนี้มีลักษณะที่เขาถึงพื้นที่ไดทั่วถึง ซึ่งเปนขอเสียตอการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่
อยูอาศัย ซึ่งตองการพื้นที่ที่สงบเงียบ มีลักษณะเปนชุมชนละแวกบาน ไมควรมีถนน
ประธาน หรือถนนหลักผานเขาพื้นที่ ดังนั้นลักษณะโครงขายที่เปนตารางในยานที่อยู
อาศัยในเกาะจึงไมสอดคลองกับยานที่พักอาศัย
สวนที่สองคือ ที่อยูอาศัยภายนอกจะมีลักษณะโครงขายเปนเชิงเสน ซึ่ง
การขยายตัวอยางที่ไมเปนระบบ โดยมักเปนลักษณะถนนซอยแบบปลายตัน ที่เชื่อมตอ
กับถนนประธาน ถนนหลัก หรือถนนรอง ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึง สรุปได
วายานที่พักอาศัยนอกเกาะมีลักษณะโครงขายการสัญจรเปนเสน ซึ่งสอดคลองกับการใช
ประโยชนที่ดิน
 พาณิชยกรรมมี 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เปนยาน ซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกเกาะ
ลักษณะที่เปนยานภายในเกาะ ไดแก ยานพาณิชยกรรมตลาดเจาพรหม และตลาดหัวรอ
สวนนอกเกาะ ไดแก ยานพาณิชยกรรมสถานีขนสง ทั้งสามยานมีลักษณะเปนยาน
พาณิชยกรรมชุมชน ซึ่งจะพบวามีลักษณะเชื่อมตอกับถนนหลัก หรือมีถนนหลักผาน
โดยมีระบบถนนซอยภายในยานเปนตาราง ซึ่งสะดวกตอลักษณะที่เปนยาน
พาณิชยกรรม จึงกลาวไดวาลักษณะโครงขายตารางสอดคลองกับยานพาณิชยกรรม
สําหรับยานพาณิชยกรรมริมทาง คือมีลักษณะยานพาณิชยกรรมทีข่ ยายตัวไป
ตามแนวถนนทั้งสองดาน หรือถนนใดถนนหนึ่งเปนชวง หรือตลอดชวง พบวาในเกาะจะ
มีลักษณะเปนยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางหลัก เชน ยานพาณิชยกรรมริมถนนอู
ทองบริเวณหนาโรงพยาบาลอยุธยา บางชวงเปนหนาโรงเรียน ยานพาณิชยกรรมริมถนน
ทางหลวง 309 ที่อยูนอกเกาะ ยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางเชื่อมตอ เชน
ยานปามะพราว และตามหนาโรงเรียน หรือหนาชุมชน สวนยานพาณิชยกรรมริมถนน
ภูมิภาค จะพบตามแนวถนนทางหลวง 32 ดังนั้น จะพบวาลักษณะเสนถนนที่เปนเสน
จะมีความสอดคลองกับลักษณะพาณิชยกรรมริมทาง
 ยานอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ยานคือ ยานที่ตั้งตามแนวแมน้ําปาสัก และมีถนนทางหลวง
ชนบทเชื่อม และยานอุตสาหกรรมบริเวณริมถนนประธาน เชน ทางหลวง 32 และทาง
หลวง 309 ซึ่งจะพบวาเสนทางการสัญจรของยานอุตสาหกรรมจะผานยานอื่นๆ เชน
ยานที่พักอาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับการจัดวาเสนทางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่
ไมสอดคลองกัน
 ยานสถานศึกษา พบวากระจายตัวอยูโดยรอบถนนอูทอง ถนนโรจนะ และถนนชีกุน
การเขาถึงสถานศึกษา เพราะตั้งอยูในเกาะเมือง ซึ่งมีลักษณะระบบถนนเปนตาราง
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สามารถเขาถึงไดสะดวก พบวามีที่อยูอาศัยและทารถอยูใกลกับยานสถานศึกษา
การสัญจรกับยานสถานศึกษาจึงสอดคลองกัน
 ยานสถานที่ราชการแบงเปน 2 สวน คือสวนที่อยูบริเวณถนนโรจนะและนเรศวร
เปนศูนยราชการทองถิ่น สามารถเขาถึงไดสะดวก เพราะตั้งอยูบนถนนหลักและอีกสวน
คือศู น ย ร าชการระดั บ ภู มิ ภ าคตั้ ง อยู บ นถนนประธานคื อ ทางหลวง 309
สอดคล อ งการสั ญ จร
 พื้นที่อนุรักษ พื้นที่สวนใหญตั้งอยูในเกาะเมือง โดยการเขาถึงสวนใหญจะเปนถนนหลัก
ซึ่งมีระบบถนนเปนตาราง และมีถนนวงแหวนลอมรอบ และบางสวนที่อยูริมแมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งมีความสะดวกในการเขาถึงมาก จากลักษณะของโครงขายถนนนี้ทําให
พื้นที่อนุรักษโบราณสถานมีลักษณะสอดคลองกับโครงขายการสัญจรในยานพาณิชยกรรม
โดยสรุปลักษณะโครงขายถนนกับการใชประโยชนที่ดิน ไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 5. 6 โครงขายถนนกับการใชประโยชนที่ดิน
โครงขายถนน
ตาราง

แบบตารางผสมเสน
แบบรัศมีผสมเสน
วงแหวนผสมเสน
แบบเสน

การใชประโยชนที่ดิน
ยานพาณิชยกรรมหลักกลางเมือง หรือยานตลาดหัวรอ
ยานพาณิชยกรรมรองกลางเมือง หรือบริเวณตลาดเจาพรหม
ยานที่อยูอาศัยกลางเมือง
ยานอนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงมรดกโลก
ยานแหลงสถานศึกษาและสถาบันราชการกลางเมือง
ยานพาณิยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ
ยานสถาบันราชการและศูนยการคาใหม ทางหลวง 32
ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต
ยานอนุรักษและที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ยานอุตสหกรรมและที่อยูอาศัยบริเวณเกาะลอย
ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมือง
ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะ ริมคลองเมือง
ยานพาณิชยกรรมริมถนนภูมิภาคและอุตสาหกรรม ทางหลวง 32 และ 309
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5.2.4 การศึกษาสหสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
เมื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎี พบวาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสัญจรและการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่งสามารถนํามาใชศึกษาความสัมพันธ ฯ ในระดับยานได โดยสรุปตัวแปรที่เกี่ยวของไดดังนี้
ตาราง 5. 7 ตัวแปรที่เกี่ยวของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
การสัญจร
- ทางถนนเครื่องยนต-จักรยาน
 การเชื่อมตอ
 พื้นที่ถนน
 ความจุ/ระดับบริการของถนน
 การรองรับความเร็ว
 ทารถ
- ทางเทา
- ทางน้ํา

การใชประโยชนที่ดิน
-

ความหนาแนน
พื้นที่สิ่งกอสราง
จํานวนชั้น
วัสดุกอสราง
ประเภทสิ่งกอสราง
ประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนยานตางๆ
 ที่อยูอาศัย
 พื้นที่แหลงงาน
 พื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทองเที่ยว
- ลักษณะเศรษฐกิจ

ขั้นตอนในการพิจารณาจะพิจารณาจากการคํานวณทางคณิตศาสตร โดยการพิจารณา
สหสัมพันธ (Correlation analysis) และสมการถดถอย (Regression analysis) ตัวแปรที่เกี่ยวของใน
การสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน ไดสรุปตัวแปรและความหมายไวดังนี้
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ตาราง 5. 8 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาสหสัมพันธ
สัญลักษณ

ความหมาย

หนวย

การสัญจร
Rconnect (node/link)
Rarea (Road area)
R v/c (V/C ratio)
Rspeed (Speed of road)
Rbus (R bus)

Rwalk (Walk area)
Rport (River way, port)
การใชประโยชนที่ดิน
FAR (Floor area ratio)
Seo (Social and economic)

คาอัตราสวนการเชื่อมตอของถนน
อัตราสวนพื้นที่ถนนตอพื้นที่ทั้งหมด
คาอัตราสวนคาอัตราสวนปริมาณสัญจรกับความจุถนน โดย
พิจารณาคาระดับการการจราจรที่มากที่สุดที่ผานพื้นที่
การวิเคราะหดานความเร็วในการขับขี่บนถนน พิจารณาจาก
ความเร็วที่มากที่สุด ที่รถสามารถแลนผานพื้นที่
ตําแหนงทารถ ใชเปนตัวแทนในการพิจารณาการสัญจร
สาธาณะ โดยพิจารณาจากจุดเขื่อมตอการเดินทางของการ
ขนสงสาธารณะ
พื้นที่ที่มีการเดินเทา
ตําแหนงทาเรือ เปนตัวแทนในการพิจารณาการสัญจรทางน้ํา

(รอยละของพื้นที่/100)
(กม./ชม.)/100
มีทารถ=1 ไมมี =0

มีการเดินเทา=1 ไมมี=0
มีทาเรือ=1ไมมี =0

พท.กอสรางอาคาร/พท.วาง
อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร
ลักษณะยานเศรษฐกิจ พิจารณาจากพื้นที่ที่เปนแหลงเศรษฐกิจ เปนยานเศรษฐกิจ=1
ไมเปนยานเศรษฐกิจ=0
Ba (Total Built area)
คือพื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่
Are (Area of resident building)
พื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย
Aw (Area of work place building)
พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน แหลงที่เปน
จุดหมายของการเดินทาง ไดแก พื้นที่พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ
(รอยละของพื้นที่
Acons (Area of Conservation
กอสรางอาคารทั้งหมด/
คือพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่
building)
100)
ทองเที่ยว รวมถึงศาสนสถาน
Bm (Built area of concrete material) พื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีตตอวัสดุอื่นๆ
Bst (Built area of small building not สัดสวนพื้นที่กอสรางของอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้นตอ
over 4 stories)
อาคารที่มีความสูงมากกวา 4 ชั้น เพื่อเปนตัวแทนที่แสดงใหเห็น
ภาพลักษณะของเมืองวาเปนเมืองในแนวสูง หรือในแนวราบ
Bsh (Built area of single home)
สัดสวนพื้นที่กอสรางของบานเดียวตออาคารอื่นๆ

ตาราง 5. 9 ขอมูลดานการสัญจรและการใชประโยชนที่ดนิ
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การศึกษาสหสัมพันธคือ การหาคาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดย
การคํานวณหาคาที่ใชบอกระดับของความสัมพันธ ซึ่งเรียกวา คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (coefficient
of correlation) สัญลักษณทใี่ ชคือ r และคาของ r นี้จะอยูในชวง -1 ถึง 1 สวนเครื่องหมายบวกหรือ
ลบบอกทิศทางความสัมพันธ ถาเปนเครื่องหมายลบจะบอกใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มี
ความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถาเปนเครื่องหมายบวกจะบอกใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว
มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไม และมีความสัมพันธในระดับใด
พิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซงึ่ มีเกณฑกวางๆ ดังนี้
ตาราง 5. 10 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธและระดับความสัมพันธ2
ระดับความสัมพันธ
สูง หรือสูงมาก
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.80 ขึ้นไป
0.60-0.79
0.40-0.59
0.20-0.39
ต่ํากวา 0.20

เมื่อศึกษาความสหสัมพันธของการใชประโยชนที่ดินกับการสัญจร มีการสัญจรเปนตัวแปร
ตาม และการใชประโยชนที่ดินเปนตัวแปรตน โดยการใชโปรแกรม Microsoft excel ดวยเครื่องมือ
correlation analysis3 สรุปคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ ไดดังตารางและแผนภาพตอไปนี้
ตาราง 5. 11 คาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน

ตัวแปร

การเชื่อมตอ R connect
พื้นที่ถนน Rroad area
ระดับบริการ Rv/c

ความ
หนาแนน
FAR
0.7835
0.3686
0.2603

ยาน
เศรษฐกิจ
Ba
0.7798
0.4210
0.3586

พื้นที่
กอสราง
A re
-0.2291
0.0063
0.3349

พื้นที่ที่พัก
อาศัย
Aw
0.3171
0.1642
-0.4656

-0.4325
0.5705
0.2105
0.3029

-0.4725
0.4912
0.2592
0.2352

-0.1808
-0.1920
-0.0037
-0.1707

0.2608
0.3232
-0.1658
0.2754

พื้นที่พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่
สถานศึกษา โบราณสถาน
สถานที่ราชการ ศาสนสถาน
A cons
Seo
-0.2071
-0.1058
-0.3735
0.0556
0.3796
-0.3000

พื้นที่
กอสราง
ดวย
คอนกรีต
Bm
-0.3533
-0.1911
0.1871

พื้นที่
กอสราง
อาคารสูง
ไมเกิน 4
ชั้น
B st
0.3111
-0.0870
-0.3597

พื้นที่
กอสราง
บานเดี่ยว
B sh
-0.3463
-0.2033
0.1761

0.0325
-0.5181
-0.0291
-0.5261

0.1027
0.3718
-0.0784
0.2855

0.0182
-0.5078
-0.0431
-0.5219

ของถนน

ความเร็ว R speed
ทารถ
Rbus
ทางน้ํา
Rport
การเดินเทา Rwalkway

-0.2616
-0.2996
0.3971
-0.3035

0.4094
0.3000
0.0304
0.1409

2

ผศ. วาโร เพ็งสวัสดิ.์ สหสัมพันธ (correlation). (เขาถึงไดจาก: http://www.geocities.com/nincoo/mainb6.5.htm [online]), ธค. 2551.

3

ดูวิธีคํานวณไดจากภาคผนวก
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5.2.4.1 การเชื่อมตอของถนน (R connect )
จากตารางที่ 5.10 พบวาความหนาแนนของอาคาร (FAR) พื้นที่กอสรางอาคาร
(Ba) พื้นที่สิ่งกอสรางทีเ่ ปนแหลงงาน (Aw) พื้นที่กอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst)
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับคอนขางสูงถึงปานกลางตามลําดับ กับการเชื่อมตอของถนน
(R connect )
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธฯ นี้สอดคลอง
กับพื้นที่ศึกษา เชน พื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคารและมีพื้นที่กอสรางจํานวนมาก ยอมตองมี
ปริมาณการเชือ่ มตอของถนนมากขึ้นไปดวย
แตพบวาพื้นที่สิ่งกอสรางทีเ่ ปนคอนกรีต (Bm) พื้นที่กอสรางบานเดี่ยว (Bsh) พื้นที่กอสราง
บานพักอาศัย (Are) พื้นที่กอสรางโบราณสถาน (Acon) และลักษณะพื้นที่ที่แหลงเศรษฐกิจ (Seo)
มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามระดับคอนต่ําถึงต่ํา ตามลําดับ กับการเชื่อมตอของถนน (R connect )
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธฯ นี้สวนใหญ
สอดคลองกับพื้นที่ศึกษา โดยพบวาพื้นที่สิ่งกอสรางที่เปนคอนกรีตและพื้นที่กอสรางบานเดี่ยวสวน
ใหญกระจุกตัวอยูเปนกลุมกอน จึงสงผลใหมีความตองการปริมาณการเชือ่ มตอของถนนที่นอยลง
ลักษณะพื้นที่โบราณสถานเปนพื้นที่ขนาดใหญ ทําใหมีการเชื่อมตอนอย สวนพื้นที่แหลงเศรษฐกิจ
มีความหมายถึงพื้นที่ยานพาณิชยกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งพบวาในพื้นที่ศึกกษามีลักษณะยาน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมทั้งที่เปนพื้นที่ขนาดใหญ และพื้นที่ขนาดเล็กปะปนกับ ซึ่งสวนใหญจะ
เปนพื้นที่ขนาดใหญทําใหการเชื่อมตอของถนนนอยและมีคาระดับความสัมพันธที่ต่ํา
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางการเชื่อมตอของถนน (R connect ) กับ
การใชประโยชนที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

แผนภาพ 5. 4 คาสหสัมพันธของการเชื่อมตอของถนนกับการใชประโยชนที่ดิน
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5.2.4.2 พื้นที่ถนน (R road area)
จากตารางที่ 5.10 พบวาพื้นที่สิ่งปลูกสราง (Ba) ความหนาแนน (FAR) พื้นที่
กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) ลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) และพื้นที่กอสราง
อาคารที่พักอาศัย (Are) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางถึงคอนขางต่ําตามลําดับ
กับพื้นที่ถนน (Rread area)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธ ฯ นี้สอดคลอง
กับพื้นที่ศึกษา เพราะพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสรางมาก ก็มีพื้นที่ถนนมากขึ้นดวย
สําหรับพื้นที่โบราณสถาน (Acons) พื้นที่กอสรางของบานเดี่ยว (Bsh) พื้นที่กอสรางของอาคาร
ที่กอสรางดวยคอนกรีตๆ (Bm) และพื้นที่กอสรางของอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst) มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามในระดับคอนขางต่ําถึงต่ําตามลําดับ กับพื้นที่ถนน (Rread area)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธ ฯ นี้สอดคลอง
กับพื้นที่ศึกษา เชน ยานแหลงโบราณสถานสวนใหญเปนพื้นที่ขนาดใหญจะมีพื้นที่ถนนนอย
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางพื้นที่ถนน (Rread area) กับการใชประโยชน
ที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

แผนภาพ 5. 5 คาสหสัมพันธของพื้นที่ถนน (Rread area) กับการใชประโยชนที่ดิน

5.2.4.3 ระดับบริการของถนน (R v/c )
จากตารางที่ 5.10 พบวาพื้นที่กอสรางโบราณสถาน (Acons) พื้นที่สิ่งกอสรางทีเ่ ปน
คอนกรีต (Bm) พื้นที่กอสรางบานพักอาศัย (Are) ความหนาแนนของอาคาร (FAR) พื้นที่สิ่งกอสราง
(Ba) และพื้นที่กอสรางของบานเดี่ยว (Bsh) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ําถึงต่ํา
ตามลําดับ กับระดับบริการของถนน (R v/c)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธ ฯ นี้สอดคลอง
กับสภาพของพืน้ ที่ เนื่องจากเสนทางถนนที่เขาสูพื้นที่โบราณสถาน พื้นที่ที่กอสรางดวยคอนกรีต
ซึ่งสวนใหญจะเปนยานพาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ราชการ บานพักอาศัย ซึ่งเปน
พื้นที่มีความหนาแนนมาก และมีพื้นที่กอสรางมาก ซึ่งพื้นที่เหลานี้ก็จะทําใหมีปริมาณการสัญจรที่
มาก ซึ่งจะทําใหมีระดับการบริการของถนนที่สูง
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แตพบวาพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น
(Bst) และลักษณะการเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) มีความสัมพันธทิศทางตรงกันขามในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาพื้นที่กอสรางอาคารทีเ่ กี่ยวของ
กับแหลงงาน (Aw) กับระดับบริการของถนนมีความสอดคลองกัน เพราะจากลักษณะปริมาณการ
สัญจรในแหลงงาน ซึ่งเปนยานพาณิชยกรรม หรือแหลงอุตสาหกรรม และพื้นที่ศึกษาสวนใหญตั้งอยู
ในถนนหลักและประธาน ซึ่งสามารถรองรับรถยนตไดมาก จึงทําใหคาระดับบริการของถนนจะเปนไป
ในทิศทางตรงขาม หรือการเลือกตัวแทนขอมูลเปนคาเฉลีย่ ของถนนตลอดเสนทาง จึงอาจทําให
ความหมายผิดพลาดได
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางระดับบริการของถนน (R v/c) กับ
การใชประโยชนที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

แผนภาพ 5. 6 คาสหสัมพันธของระดับบริการของถนน (R v/c ) กับการใชประโยชนที่ดิน

5.2.4.4 ความเร็วรถบนถนน (R speed)
จากตารางที่ 5.10 พบวาลักษณะการเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) พื้นที่กอสรางอาคาร
ที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) พื้นที่กอสรางของอาคารทีม่ ีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst) พื้นที่กอสราง
ของอาคารที่กอ สรางดวยคอนกรีต (Bm) และพื้นที่กอสรางของบานเดี่ยว (Bsh) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลางถึงต่ําตามลําดับ กับความเร็วรถบนถนน (R speed)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธ ฯ นี้สวนใหญ
สอดคลองกับพื้นที่ศึกษา ยกเวนแตลักษณะการเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) และพื้นที่กอสรางอาคารที่
เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) เพราะยานเศรษฐกิจและแหลงงานนาจะมีการสัญจรความหนาแนนมาก
ทําใหความเร็วในบริเวณยานนั้นมีความเร็วชาลง ซึ่งนาจะมีความสัมพันธในทางทางตรงขามกับ
ความเร็ว (R speed) ถนน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากลักษณะของเมืองที่ยานแหลงงาน ตั้งอยูบนถนนที่เปน
ลําดับศักยประธาน หรือหลัก ดังนั้นจึงมีความเร็วสูงได หรือการเลือกตัวแทนขอมูลเปนคาเฉลี่ยของ
ถนนตลอดเสนทาง จึงอาจทําใหความหมายผิดพลาดได
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สําหรับพื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba) อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร (FAR)
พื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are) พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่
ทองเที่ยว (Acons) พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงขามระดับปานกลางถึงต่ําตามลําดับ กับ
ความเร็วรถบนถนน (R speed)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาสอดคลองกับความเปนจริง
เพราะรถจะชะลอความเร็วในพื้นที่ที่สิ่งกอสรางมาก ยานที่พักอาศัย และยานโบราณสถาน
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางความเร็วรถบนถนน (R speed) กับ
การใชประโยชนที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

แผนภาพ 5. 7 คาสหสัมพันธของความเร็วบนถนน (R speed) กับการใชประโยชนที่ดิน

5.2.4.5 การสัญจรทางน้ํา (Rport)
จากตารางที่ 5.10 พบวาพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพืน้ ที่อนุรักษหรือสถานที่
ทองเที่ยว (Acons) พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba) ความหนาแนน (FAR) และลักษณะเปน
ยานเศรษฐกิจ (Seo) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับคอนขางต่ําถึงต่ําตามลําดับ
กับการสัญจรทางน้ํา (Rport)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธฯ นี้สอดคลอง
กับพื้นที่ศึกษา เพราะพื้นที่ศึกษามีพื้นที่โบราณสถานในพื้นที่ศึกษาอยูในพื้นที่ใกลการสัญจรทางน้ํา
พื้นที่ความหนาแนนมากและยานเศรษฐกิจสวนใหญอยูตามริมแมน้ํา และมีทาเรือขามฝาก ซึ่งสงเสริม
ใหเกิดการสัญจรทางน้ําได
สําหรับพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) พื้นที่กอสรางของอาคารทีก่ อสราง
ดวยคอนกรีต (Bm) พื้นที่กอสรางของอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้น(Bst) พื้นที่กอสรางของบานเดี่ยว (Bsh)
และพื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are) มีความสัมพันธ ในทิศทางตรงขามระดับต่ําตามลําดับ
กับการสัญจรทางน้ํา (Rport)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวามีระดับความสัมพันธนอยมาก
ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของตัวแปรเหลานี้ไมไดสอดคลองกับการสัญจรทางน้ําอยางชัดเจน
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ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพของพื้นที่พบวาสอดคลองกับคาระดับความสัมพันธ จึงพิจารณาวาตัวแปรเหลานี้
มีความสําคัญนอยมาก
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางการสัญจรทางน้ํา (Rport) กับการใชประโยชน
ที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้

แผนภาพ 5. 8 คาสหสัมพันธของการสัญจรทางน้ํา (Rport) กับการใชประโยชนที่ดิน

5.2.4.6 ทารถ (R bus)
จากตารางที่ 5.10 พบวาความหนาแนน (FAR) พื้นที่กอสรางอาคารทัง้ หมดใน
พื้นที่ (Ba) พื้นที่กอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst) พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับ
แหลงงาน (Aw) และลักษณะเปนแหลงเศรษฐกิจ (Sec) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับปาน
กลางถึงคอนขางต่ําตามลําดับ กับตําแหนงที่มีทารถ(R bus)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาสอดคลองกับพื้นที่ศึกษา
เพราะพบวาพื้นที่ที่มีทารถเปนพื้นที่มีความหนาแนนมาก มีพื้นที่กอสรางอาคารมาก เปนยานที่เปน
แหลงงาน และยานที่มีเปนแหลงเศรษฐกิจ
สําหรับสัดสวนพื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีตตอวัสดุอื่นๆ (Bm) สัดสวน
พื้นที่กอสรางของบานเดี่ยวกับอาคารประเภทอื่นๆ (Bsh) พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษ
หรือสถานที่ทอ งเที่ยว (Acons) และพื้นที่กอสรางอาคารที่พกั อาศัย (Are) มีความสัมพันธในทิศทางตรง
ขามในระดับคอนขางต่ําถึงต่ําตามลําดับ กับตําแหนงทารถรถ(R bus)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาสอดคลองกับสภาพของพืน้ ที่
ศึกษา เชน พื้นที่เปนยานโบราณสถานสวนใหญไมคอยมีทารถเนื่องจากเปนพื้นที่อนุรักษ และไมคอย
พบทารถในบริเวณยานที่พักอาศัย
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางตําแหนงที่มีทารถ(R bus) กับการใชประโยชน
ที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้
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แผนภาพ 5. 9 คาสหสัมพันธของทารถ (R bus) กับการใชประโยชนที่ดิน

5.2.4.7 การสัญจรทางเทา (R walk)
จากตารางที่ 5.10 พบวาอัตราสวนความหนาแนนของอาคาร (FAR) พื้นที่กอสราง
อาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst) พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) พื้นที่กอสราง
อาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba) และลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) มีความสัมพันธ ในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางต่ําถึงต่ําตามลําดับ กับการสัญจรทางเทา (R walk)
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาความสัมพันธฯ นี้สอดคลอง
กับพื้นที่ศึกษา เพราะในพื้นที่ศึกษาที่มีความหนาแนนมากสวนใหญเปนยานพาณิชยกรรม แหลงงาน
และความสูงอาคารไมเกิน 4 ชั้น เปนพื้นที่พบวามีการสัญจรทางเทา
สําหรับพื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีต (Bm) และพื้นที่กอสรางของบานเดี่ยว
(Bsh) พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทองเที่ยว (Acons) และพื้นที่กอสราง
อาคารที่พักอาศัย (Are) มีความสัมพันธกับการเดินเทาในทิศทางตรงขามในระดับปานกลางถึงต่ํา
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาสอดคลองกับพื้นที่ศึกษา เชน
พื้นที่ที่เปนคอนกรีตมาก สวนใหญจะเปนบานเดี่ยวดวย ซึ่งเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ซึ่งไม
คอยพบการเดินเทา
สรุปทิศทางและระดับของความสัมพันธระหวางการสัญจรทางเทา (R walk) กับ
การใชประโยชนที่ดินเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้
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แผนภาพ 5. 10 คาสหสัมพันธของการสัญจรทางเทา (R walk) กับการใชประโยชนที่ดิน

จากการศึกษาสหสัมพันธในระดับยานพบวา ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใช
ประโยชนที่ดินมีระดับความสัมพันธทั้งในทิศทางเดียวกันระดับคอนขางสูงถึงต่ํา และทิศทางตรงขาม
กันระดับปานกลางถึงต่ํา นอกจากนี้ เมื่อการวิเคราะหรวมกับนัยยะของระดับความสัมพันธฯ ประกอบ
กับพื้นที่ศึกษา สรุปทิศทางความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินไดดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 5. 12 ทิศทางของความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดิน
ความสัมพันธทิศทางเดียวกัน
ความสัมพันธทิศทางตรงขาม
การเชื่อมตอ 1. ความหนาแนนของอาคาร (FAR)
1. พื้นที่สิ่งกอสรางที่เปนคอนกรีต (Bm)
2. พื้นที่กอสรางบานเดี่ยว (Bsh)
(R connect ) 2. พื้นที่กอสรางอาคาร (Ba)
3. พื้นที่สิ่งกอสรางที่เปนแหลงงาน (Aw)
3. พื้นที่กอสรางบานพักอาศัย (Are)
4. พื้นที่กอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst) 4. พื้นที่กอสรางโบราณสถาน (Acon)
พื้นที่ของถนน 1. พื้นที่สิ่งปลูกสราง (Ba)
2.
ความหนาแน
น
(FAR)
(R road area)
การสัญจร

ระดับบริการ
ของถนน

(R v/c)
ความเร็ว
รถบนถนน

1. พื้นที่กอสรางโบราณสถาน (Acons)
2. พื้นที่สิ่งกอสรางที่เปนคอนกรีต (Bm)
3. พื้นที่กอสรางบานพักอาศัย (Are)
4. ความหนาแนนของอาคาร (FAR)
1. ลักษณะการเปนยานเศรษฐกิจ (Seo)
2. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw)

1. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw)
2. อาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst)
3. ลักษณะการเปนยานเศรษฐกิจ (Seo)
1. พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba)
2. อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร (FAR)

(R speed)
ทารถ (R bus) 1. ความหนาแนน (FAR)
2. พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba)
3. พื้นที่กอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst)
4. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw)
5. ลักษณะเปนแหลงเศรษฐกิจ (Sec)
การสัญจรทาง 1. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือ
สถานที่ทองเที่ยว (Acons)
น้ํา (R port)
2. พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba)
3. ความหนาแนน (FAR)
การสัญจรทาง 1. อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร (FAR)
เทา (R walk) 2. พื้นที่กอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น (Bst)
3. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw)
4. พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่ (Ba)

1. พื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีต (Bm)
2. พืน้ ที่กอสรางของบานเดียวกับอาคารประเภทอื่นๆ
(Bsh)
3. พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษ
หรือสถานที่ทองเที่ยว (Acons)
-

1. พื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีต (Bm)
2. พื้นที่กอสรางของบานเดียว (Bsh)
3. พื้นทีก่ อสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษ
หรือสถานที่ทองเที่ยว (Acons)
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5.3

ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน : ระดับเมือง
5.3.1 การสัญจรระดับเมือง

ขอมูลแผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมภิ าค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานัก
คณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกไดแสดงถึงแบบจําลองของยานพาหนะและวัตถุประสงค
ของการสัญจรในพื้นที่ศึกษาดังตารางตอไปนี้
ตาราง 5. 13 แบบจําลองการเลือกประเภทของการสัญจร
รถยนตสวนบุคคล

รถขนสงสาธารณะ
วัตถุประสงคการเดินทาง รถนั่งสวนบุคคล/
รถโดยสารประจําทาง/
รอยละ รถจักรยานยนต รอยละ
รอยละ
รถบรรทุก 4 ลอ
รถรับจางประจําทาง
บานกับที่ทํางาน
312,101 92.10
25,282 41.61
28,918
43.88
บานกับโรงเรียน
7,792 2.30
6,740 11.09
10,368
15.73
บานกับที่อื่นๆ
18,205 5.37
27,699 45.59
25,957
39.39
การเดินทางที่ไมเกี่ยวกับบาน
791 0.23
1,033
1.70
653
0.99
รวม
338,889 100.00
60,754 100.00
65,896 100.00
ที่มา : แผนแมบทดานการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสํานักคณะกรรมการการจัดระบบ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2544-2545

สรุปเปนลักษณะการเดินทาง (แผนภาพ 5.4) ไดดังนี้
 เสนทางเดินทางไปโรงเรียน ไดแก การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง
รถจักรยานยนต และรถยนตสวนตัว ตามลําดับ
 เสนทางเดินทางไปตลาด ไดแก รถจักรยานยนต รถโดยสารประจําทาง และรถยนต
สวนตัว ตามลําดับ
 เสนทางเดินทางไปทํางาน ไดแก รถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทาง และ
รถจักรยานยนต ตามลําดับ
 เสนทางเดินทางไปพักผอน ไดแก รถจักรยานยนต รถโดยสารประจําทาง และรถยนต
สวนตัว ตามลําดับ
อื่น ๆ
4%

รถไฟ
16%
รถโดยสาร
13%

รถสวนตัว
67%

แผนภาพ 5. 11 สัดสวนพาหนะที่ผูเยี่ยมเยือนใชเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

เสนทางเดินทางไปทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือน ไดแก รถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทาง
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สําหรับการสัญจรโดยรถโดยสารประจําทาง เปนการสัญจรสาธารณะ หรือการสัญจรมวลชน
พบวาสถานีรถ หรือทารถ และทาเรือหลักอยูในยานพาณิชยกรรมหนาแนนเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ
ยานพาณิชยกรรมหนาแนน ซึ่งพิจารณาเสนทางรวมกับการสัญจรดวยรถสวนตัว สรุปเสนทางสัญจร
ในเมือง ไดดังนี้
 การเดินทางไปโรงเรียนพบวา โรงเรียนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญจะตั้งอยูในเกาะเมือง แบงเปน
การเขาถึงได 2 เสนทางหลัก คือ ถนนโรจนะ ถนนปาโทน และถนนอูทอง รวมถึงถนน
มะขามเรียน ถนนนเรศวร ถนนชีกุล และถนนศรีสรรเพ็ชญ
 การเดินทางไปตลาด-ยานพาณิชยกรรมสามารถเขาถึงไดจากถนนทางหลวง 309 ตอเนื่อง
มาถนนโรจนะ และถนนอูทอง ซึ่งยานพาณิชยกรรมอยูในบริเวณริมแมน้ําปาสัก หรือตลาด
เจาพรหม และชวงตอกับคลองเมืองบริเวณตลาดหัว และการยานพาณิชยกรรมเลียบถนนปา
มะพราว ทั้งนี้มีการใชถนนชีกุน ถนนมะขามเรียง และศรีสรรเพ็ชญ ในการเดินทางเขาถึง
ยานพาณิชยกรรมดวย
 การเดินทางไปทํางาน หรือแหลงหลักๆ จะประกอบดวย สถาบันราชการและโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีการเดินทางในเสนทางหลวง 309 ถนนโรจนะ ถนนอูทอง ถนนชีกุน
ถนนมะขามเรียง ถนนปาโทน ถนนบางเอียน ถนนหอรัตนไตย ถนนนเรศวร และถนนปา
มะพราว
 การเดินทางไปพักผอนเกี่ยวของกับยานสวนสาธารณะในเกาะ คือ บึงพระราม และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี และนอกเกาะคือ สนามกีฬาประจําจังหวัดเขาถึงไดจาก
ทางหลวง 309 ถนนโรจนะ ถนนอูทอง ถนนชีกุน ถนนมะขามเรียง ถนนปามะพราว ถนน
นเรศวร ถนนหอรัตนไตย ถนนบางเอียน ถนนปาโทน ถนนศรีสรรเพ็ชญ และถนนคลองทอ
 การเดินทางเพือ่ แหลงทองเทีย่ ว โรงแรม-ที่พัก และรานอาหาร พบวาเสนทางเดินทาง ไดแก
ถนนทางหลวง 309 3058 3061ถนนโรจนะ ถนนอูทอง ถนนนเรศวร ถนนชีกุล ถนน
มะขามเรียง ถนนชีกุน ถนนศรีสรรเพ็ชญ และถนนคลองทอ แมน้ําเจาพระยาและปาสัก
สรุปโครงขายของการสัญจรพบวา มีเสนทางสัญจรที่ซอนทับระหวางการเดินทางเพื่อ
การทองเที่ยวและการเดินทางที่เปนกิจวัตรของพื้นที่กัน ไดแก ถนนทางหลวง 309 ถนนโรจนะ ถนน
นเรศวร ถนนอูทอง ถนนมะขามเรียง และถนนชีกุน และเสนทางสัญจรที่เปนกิจวัตรของเมืองสวนใหญ
เชน ไปโรงเรียน ทํางาน ซื้อสินคา และพักผอน ไดแก ถนนปามะพราว ถนนหอรัตนไตย ถนนบาง
เอียน และเสนทางที่ผเู ยี่ยมเยือนเดินทางเปนสวนใหญ ไดแก ถนนคลองทอ ศรีสรรเพ็ชญ
5.3.2 การใชประโยชนที่ดินระดับเมือง
เมื่อศึกษาการใชประโยชนที่ดินในระดับเมืองพบวา ที่อยูอาศัยแบงเปน 2 พื้นที่คือภายใน
เกาะจะเปนลักษณะตาราง และสวนที่อยูอาศัยภายนอกจะไมคอยเปนระบบที่ชัดเจน และพบวามีพื้นที่
ที่พักอาศัยจะกระจายอยูทั่วพื้นที่ พาณิชยกรรมแบงเปน 2 พื้นที่ ภายในเกาะและนอกเกาะ ภายใน
เกาะ มี 2 ลักษณะคือ ยาน หรือ ลักษณะเปนรวมกลุมกิจกรรมพื้นที่ และรานคาริมทาง ยาน
อุตสาหกรรมแบงเปน 2 ยานคือ ยานที่ตั้งตามแนวแมน้ําปาสัก และมีถนนทางหลวงชนบทถนนหลัก
หรือบริเวณริมถนนประธาน ยานสถานศึกษา พบวากระจายตัวสวนใหญอยูในเกาะเมือง ยานสถานที่
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ราชการ แบงเปน 2 สวน สวนที่อยูในเกาะเมือง และศูนยราชการระดับภูมิภาค พื้นที่นันทนาการ
แบงเปน 2 สวน คือพื้นที่นันทนาการที่เปนสวนสาธารณะในเกาะเมืองสําหรับพักผอนคือ บึงพระราม
และสวนที่สองคือสนามกีฬาประจําจังหวัด และพื้นที่อนุรักษ พื้นที่สวนใหญตั้งอยูในเกาะเมือง
และตามแนวถนนรอง 3058 นอกจากนี้ก็ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยสัดสวนพื้นที่เปนไปตาม
ตารางตอไปนี้
ตาราง 5. 14 สัดสวนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
1. ที่อยูอาศัย
2. พาณิชยกรรม
3. อุตสาหกรรม
4. สถาบันการศึกษา
5. สถาบันราชการ
6. ศาสนสถาน
7. พื้นที่อนุรักษ
8. พื้นที่โลง และอื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลจากแผนที่, ผูวิจัย

(รอยละพื้นที่)
51.80
7.24
1.62
4.20
2.62
3.62
9.44
19.46
100.00

สรุปการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา มีสัดสวนของพื้นที่อยูอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ
พื้นที่อนุรักษ และพาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา ตามลําดับ จึงเห็นไดวาการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ศึกษานี้มีลักษณะเดนที่มียานอนุรักษมาก
5.3.3 การสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินระดับเมือง
เมื่อเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินและการสัญจรกับเกณฑมาตรฐานแลวพบวา
การใชประโยชนที่ดินที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐาน แตมีการใชประโยชน
เปนยานอนุรักษ พื้นที่เปดโลง และนันทนาการมากกวามาตรฐานเมืองถึง 2.5 เทา ทําใหเห็นไดวา
พื้นที่การศึกษามีลักษณะเดนที่มีพื้นที่ยานอนุรักษ แตพื้นที่สําหรับถนนต่ํากวาเกณฑมาก
ดานการสัญจรพบวา ชองการจราจรอยูในเกณฑมาตรฐาน แตขนาดทางเทาจะต่ํากวามาตรฐานมาก
ทั้งนี้ทางจักรยานไมเปนโครงขายตอเนื่อง สวนลําดับศักยของถนนกับการใชงานเกินกวามาตรฐาน คือ
มีลําดับศักยถนนที่ผานพื้นที่สูงกวามาตรฐาน ทั้งนี้พบวาความเร็วในพื้นที่ก็นอยกวามาตรฐาน ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะลักษณะถนนที่เปนตาราง มีทางแยกมาก ทําใหไมสามารถรองรับความเร็วไดมาก
และถนนทุกเสนสามารถรองรับปริมาณรถไดเพิ่มขึ้น

ตาราง 5. 15 เปรียบการใชประโยชนที่ดนิ และการสัญจรกับมาตรฐาน
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จากลัก ษณะโครงขา ยเสนทางสัญจรกับโครงสร างการใชประโยชน ที่ดิน สามารถจําแนก
เสนทาง ที่แสดงใหเห็นถึงเสนทางสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินไดดังภาพตอไปนี้

ภาพ 5. 25 ลักษณะตําแหนงที่ตั้งของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท

จากภาพสรุปลักษณะของโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินไดวา
1) ที่อยูอาศัยแบงเปน 2 พื้นที่ คือภายในเกาะจะเปนลักษณะตาราง และสวนที่อยูอาศัย
ภายนอกจะไมคอยเปนระบบที่ชัดเจน และพบวามีพื้นที่พักอาศัยจะกระจายอยูทั่วพื้นที่
โดยมีความหนาแนน ที่บริเวณตลาดหัวรอ ตลาดเจาพรหม และบริเวณชุมชนสระบัวเดิม
2) พาณิชยกรรมแบงเปน 2 พื้นที่ ภายในเกาะจะอยูในพื้นที่ที่เปนตาราง และตามแนวถนน
ใดถนนหนึ่งตลอดชวง สวนนอกเกาะมี 2 ลักษณะคือ รวมกลุมเปนยาน เชน ยาน
ศูนยการคาใหม และยานศูนยการคาสถานีขนสง ซึ่งเขาถึงไดจากถนนประธาน คือ
ทางหลวง 32 หรือ 309 มีลักษณะเปนกลุมพื้นที่ และอีกลักษณะคือ พาณิชยกรรมริม
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ทาง ที่เห็นไดชัด คือ ตามแนวถนนทางหลวง 309 ตั้งแตแยกวัดพระยาญาติ และวัดสาม
ปลื้ม ซึ่งมีลักษณะการใชพื้นที่ไปตามแกนของถนนทั้งสี่ดานในแตละแยก
3) ยานอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ยานคือ ยานที่ตั้งตามแนวแมน้ําปาสัก และมีถนนทางหลวง
ชนบทเชื่อม และยานอุตสาหกรรมบริเวณริมถนนประธาน เชน ทางหลวง 32 และ
ทางหลวง 309
4) ยานสถานศึกษา พบวากระจายตัวอยูโดยรอบถนนอูทอง ถนนโรจนะ และถนนชีกุน
การเขาถึงสถานศึกษา เพราะตั้งอยูในเกาะเมือง ซึ่งมีลักษณะระบบถนนเปนตาราง
สามารถเขาถึงไดสะดวก
5) ยานสถานที่ราชการ แบงเปน 2 สวน คือสวนที่อยูบริเวณถนนโรจนะและนเรศวร เปน
ศูนยราชการทองถิ่น สามารถเขาถึงไดสะดวก เพราะตั้งอยูบนถนนหลัก และอีกสวนคือ
ศูนยราชการระดับภูมิภาคจะตั้งอยูบนถนนประธานคือ ทางหลวง 309
6) พื้นที่อนุรักษ พื้นที่สวนใหญตั้งอยูในเกาะเมือง ซึ่งมีระบบถนนเปนตาราง และตามแนว
ถนนรอง 3058 นอกจากนี้ก็ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
ระบบโครงขายของถนน 2 สวนคือ สวนเกาะเมืองทีม่ ีถนนหลักลอมรอบ และสวนที่อยูนอก
เมือง พบวาโครงขายถนนในเกาะเมืองมีถนนหลักรอบเกาะมีขนาด4กวางประมาณ 3.84 กิโลเมตร
ยาวประมาณ 2.00 กิโลเมตร ภายในเกาะเมืองมีถนนหลักในระยะหางเฉลี่ย 0.60-1.00 กิโลเมตร
ซึ่งนอยกวาคามาตรฐานมาก แตถนนรองมีระยะหางเฉลี่ย 0.20-0.80 กิโลเมตร อยูในเกินมาตรฐาน
สวนดานนอกเกาะมีระยะของถนนที่เปนถนนที่ตางลําดับศักย คือถนนประธานและถนนรอง
มีระยะหางเฉลีย่ 0.60-2.00 กิโลเมตร ซึ่งนอยกวาคามาตรฐานมาก
อัตราสวนของพื้นที่ถนนเมื่อเทียบกับปริมาณถนนทั้งหมด ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรฐานไววา
ถนนประธาน ควรมีพื้นที่รอยละ 0.00-8.00 ถนนหลัก ควรมีพื้นที่รอยละ 20.00 - 35.00
ถนนยอย ควรมีพื้นที่รอยละ 65.00 - 80.00 พิจารณาพื้นที่ศึกษาพบวา มีสัดสวนพื้นที่ถนนประธาน
รอยละ 7.29 ถนนหลัก รอยละ 18.85 ถนนรอง 16.85 และถนนยอย รอยละ 57.00 ดังนั้นจะเห็น
ไดวาใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐาน ซึ่งพบวามีการสัญจรไมติดขัด เพราะมีคาเฉลี่ยระดับบริการของ
ถนนอยูในชวง 0.05-0.75 ที่เปนชวงการสัญจรสม่ําเสมอ เริ่มหนาแนนเทานั้น
สรุปลักษณะโครงขายของถนนในเมืองของพื้นที่ศึกษาเกิดจากการเชื่อมตอโครงขายการสัญจร
3 โครงขาย คือโครงขายตารางที่มีวงแหวนรอบเชื่อมตอกับระบบรัศมี คือเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
หรือพื้นที่เกาะเมือง ระบบโครงขายการสัญจรเปนโครงขายการสัญจรแบบตารางและการใชประโยชน
ที่ดินแบบหลายศูนยกลาง และเทศบาลอโยธยามีระบบโครงขายการสัญจรแบบรัศมี มีลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินแบบรวมศูนยกลาง ที่มีศูนยกลางเปนยานพาณิชยกรรม และการใชประโยชนที่ดิน
พาณิชยกรรมขยายตัวตามแนวแกนเสนทางสัญจรหลัก และมียานพาณิชยกรรมเชื่อมตอโครงขายทั้ง
สองเขาดวยกัน

4

ประมาณขนาดเปนรูปสี่เหลี่ยม
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ภาพ 5. 26 ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน และโครงขายถนน

ภาพ 5. 27 ระบบโครงขายการสัญจรและการใชประโยชนในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
และเทศบาลเมืองอโยธยา

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษา โดยแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับชุมชน ยาน และเมือง สรุปผลการศึกษาไดดังนี้

6.1 สรุป
6.1.1 ระดับชุมชน
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในระดับชุมชนพบวามี
ความสัมพันธเสนทางการสัญจรกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยพบวาเสนทางการสัญจรแตละ
เสนทางมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน ไดแก
ทางถนน ความเร็วในการขับขี่มีความสัมพันธกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน ในยานที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย และยานพาณิชยกรรมจะมีความเร็วต่ํากวาเกณฑมาตรฐานลําดับศักยของถนน
แตไมสามารถสรุปไดวาระดับความเร็วที่ต่ํากวาเกณฑเกิดจากประเภทการใชประโยชนที่ดินเทานั้น
เนื่องจากลักษณะถนนที่มีลักษณะมีทางแยกมากก็สง ผลตอความเร็วที่ต่ํากวาเกณฑดวย
ทางจักรยาน เนื่องจากไมมีลักษณะเปนโครงขายตอเนื่อง จึงไมสามารถศึกษาในเชิงลึกได
สรุปไดแตเพียงยานที่พบวามีการใชจักรยาน ไดแก ไดแก ยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม
ยานโบราณสถาน และยานสถานศึกษา
ทางเทา มีการเดินเทาหนาแนนระยะ 100-400 เมตร บริเวณยานที่มกี ิจกรรมหนาแนน
ของการใชประโยชนที่ดินประเภทยานพาณิชยกรรม และยานสถานศึกษา
เสนทางน้ํา พบวาการสัญจรสัมพันธกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน เชน เสนทางแมน้ํา
เจาพระยามียานโบราณสถานหลายแหลง เปนเสนทางสัญจรเพื่อการทองเที่ยวที่หนาแนนกวาเสนทาง
น้ําเสนทางอื่นๆ
สรุปไดวาการสัญจรในแตละเสนทางมีความแตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ทั้งดานความเร็ว และความหนาแนนของการสัญจร
6.1.2 ระดับยาน
การศึกษาในระดับยานแบงการศึกษาเปน 2 แนวทาง คือ
6.1.2.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงขายการสัญจรกับการใชประโยชน
ที่ดิน โดยพบวามีลักษณะของโครงขายถนนและการใชประโยชนที่ดินในแตละยานมีลักษณะที่แตกตาง
กัน สรุปความสัมพันธของโครงขายกับการใชประโยชนที่ดินไดวา
 โครงขายถนนเปนตาราง - ตารางผสมเสนในเกาะเมือง
พื้นที่พาณิชยกรรม มีลักษณะที่เปนยาน ซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกเกาะ ลักษณะที่
เปนยานภายในเกาะไดแก ยานพาณิชยกรรมตลาดเจาพรหมตลาดหัวรอ และ
พาณิชยกรรมสถานีขนสงเปนยานพาณิชยกรรมชุมชน
ที่อยูอาศัยหนาแนนมากและปานกลาง
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ยานอนุรักษโบราณสถาน มีความหนาแนนนอย
ยานสถานศึกษา พบวากระจายตัวอยูโดยรอบถนนอูทอง ถนนโรจนะ และถนนชีกุน
การเขาถึงสถานศึกษา เพราะตั้งอยูในเกาะเมือง พบวามีที่อยูอาศัยและทารถอยูใกล
กับยานสถานศึกษา
โครงขายรัศมีผสมเสน
ยานพาณิยกรรมรองตามแนวถนนหลักนอกเกาะ ยานสถาบันราชการและ
ศูนยการคาใหม ทางหลวง 32
วงแหวนผสมเสน
ยานที่อยูอาศัยนอกเกาะเมืองและอุตสาหกรรม ฝงตะวันตกแมน้ําปาสักตอนใต
ลักษณะโครงขายเปนเชิงเสน
ยานที่อยูอาศัยขยายตัวอยางที่ไมเปนระบบ และสวนใหญเปนที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย โดยมักเปนลักษณะถนนซอยแบบปลายตัน ที่เชื่อมตอกับถนนประธาน ถนน
หลัก หรือถนนรอง ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึง สรุปไดวาวาลักษณะ
โครงขายเปนเสนในยานที่พักอาศัยนอกเกาะจะมีลักษณะที่สอดคลองกับการใช
ประโยชนที่ดิน พบวาสวนใหญเปนยานที่มีบานเดี่ยวมากกวารอยละ 95 พบวาเปน
ยานที่ไมมีอาคารสูงเกิน 4 ชั้น ยานที่ใชวัสดุคอนกรีตมากกวารอยละ 80
ยานพาณิชยกรรมริมทาง คือมีลักษณะยานพาณิชยกรรมที่ขยายตัวไปตามแนวถนน
ทั้งสองดาน หรือถนนใดถนนหนึ่งเปนชวง หรือตลอดชวง พบวาในเกาะจะมีลักษณะ
เปนยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางหลัก เชน ยานพาณิชยกรรมริมถนนอูทอง
บริเวณหนาโรงพยาบาลอยุธยา บางชวงเปนหนาโรงเรียน ยานพาณิชยกรรมริมถนน
ทางหลวง 309 ที่อยูนอกเกาะ ยานพาณิชยกรรมตามแนวเสนทางเชื่อมตอ เชน
ยานปามะพราว และตามหนาโรงเรียน หรือหนาชุมชน สวนยานพาณิชยกรรมริม
ถนนภูมิภาค จะพบตามแนวถนนทางหลวง 32 ดังนั้นจะพบวาลักษณะเสนถนนที่
เปนเสน จะมีความสอดคลองกับลักษณะพาณิชยกรรมริมทาง
ยานอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ยานคือ ยานที่ตั้งตามแนวแมน้ําปาสัก และมีถนนทาง
หลวงชนบทเชื่อม และยานอุตสาหกรรมบริเวณริมถนนประธาน เชน ทางหลวง 32
และทางหลวง 309
ยานสถานที่ราชการแบงเปน 2 สวน คือสวนที่อยูบริเวณถนนโรจนะและนเรศวร
เปนศูนยราชการทองถิ่น สามารถเขาถึงไดสะดวก เพราะตั้งอยูบนถนนหลักและอีก
สวนคือศูนยราชการระดับภูมภิ าคตั้งอยูบนถนนประธานคือ ทางหลวง 309
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6.1.2.2 การศึกษาสหสัมพันธ หรือการศึกษาระดับความสัมพันธของการสัญจรกับ

การใชประโยชนที่ดินในระดับยาน พบวาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินมี
ระดับความสัมพันธทั้งในทิศทางเดียวกันระดับคอนขางสูงถึงต่ํา และทิศทางตรงขามกันระดับ
ปานกลางถึงต่าํ โดยสรุปทิศทางความสําคัญไดดังนี้
 การเชื่อมตอของถนน พื้นที่ถนน ระดับบริการของถนน ตําแหนงทารถ การสัญจรทางน้าํ








และการสัญจรทางเทา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความหนาแนน และพื้นที่
กอสรางอาคาร แตความเร็วมีทิศทางตรงขาม
ระดับบริการของถนน และการสัญจรทางน้ํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการพื้นที่
กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับพื้นที่อนุรักษ หรือสถานที่ทองเที่ยว แตการเชือ่ มตอของ
ถนน ตําแหนงทารถ และการสัญจรทางเทามีในทิศทางตรงขาม
ระดับบริการของถนนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับพื้นที่กอสรางบานพักอาศัย
แตการเชื่อมตอมีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
การเชื่อมตอของถนน ตําแหนงทารถ ความเร็ว และการสัญจรทางเทา มีความสัมพันธ
ทิศทางเดียวกับพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน แตระดับบริการของถนน
มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
ความเร็วรถบนถนน และตําแหนงทางรถมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับลักษณะ
พื้นที่ที่เปนแหลงเศรษฐกิจ แตระดับบริการของถนนมีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
6.1.3 ระดับเมือง

ระดับเมืองพบวาการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษามีโครงสรางของระบบ
การสัญจรของพื้นที่เปนตารางในพื้นที่เกาะเมือง ที่มีถนนวงแหวนลอมรอบเกาะ เชื่อมตอกับระบบ
รัศมีในพื้นที่นอกเกาะเมือง
ลักษณะที่เปนตารางในพื้นที่เกาะเมือง มีโครงสรางการใชประโยชนที่ดินหลายศูนยกลาง
ไดแก พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย อนุรักษโบราณสถาน ศูนยราชการ ยานสถานศึกษา ซึง่ ลักษณะที่เปน
โครงขายตารางเปนระบบทีส่ ามารถจัดการใชประโยชนดินไดหลายแบบ โดยระบบโครงขายการสัญจร
ตารางนี้มีสะดวกตอการปกครอง และการใชประโยชนที่ดินในเชิงเศรษฐกิจ หรือพาณิชยกรรม ทําให
กระจายความเจริญไดอยางทั่วถึง และสามารถกระจายการสัญจรไดทุกทิศทุกทาง แตก็มีขอเสียที่
เสนทางสัญจรจะไมคอยมีประสิทธิภาพในการจัดลําดับศักยของเสนทาง เชน ถนนหลัก ถนนรอง
มีทางรวมทางแยกมาก
ลักษณะที่มีวงแหวนที่ลอมรอบเกาะเมือง ทําใหสามารถบริการพื้นที่รอบนอกได ที่สามารถ
สัญจรไดโดยไมตองผานเขาไปในพื้นที่ตารางได หรือสามารถเหลือเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่กลางเมือง
ได ซึ่งเปนระบบที่ดีและเหมาะสมกับเกาะเมืองที่มีหลายศูนยกลาง โดยเกาะเมืองมีถนนทางหลวง
309 เชื่อมตอกับพื้นที่นอกเกาะ มีพาณิชยกรรมริมทางเชือ่ มจากแยกเขาสูเกาะเมือง ซึ่งพบวามีแยก
วัดพระยาญาติเปนศูนยกลางโครงขาย
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ลักษณะโครงขายรัศมีพื้นที่นอกเกาะเมือง มีลักษณะขยายตัวไปตามแนวแกนเสนทางสัญจร
หลักคือ ทางหลวง 309 ซึ่งเชื่อมตอเมืองสองเมืองเขาดวยกันโดยยานพาณิชยกรรม ซึ่งจะกอใหเกิด
ยานระหวางเสนแกนเปนยานที่อยูอาศัย ดังแผนภาพ 5.27 ในบทที่ 5 หนา 149
สําหรับลักษณะของโครงขายของพื้นที่ศึกษานี้ มีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนั้นในการพัฒนาตอไป
จึงควรคํานึงถึงลักษณะเหลานี้ดวย
สรุปความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลอโยธยา ไดวา
ความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่ไมเปลี่ยนแปลง (static function)
ไดแก ยานอนุรักษโบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว รวมถึงศาสนสถานของพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาใน
ระดับชุมชนพบวาการสัญจรเพื่อมายังบริเวณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว และยานมีการ
เชื่อมตอกับบริเวณอื่นๆ ทําใหมีรถที่วิ่งผานเสนทางนี้ในปริมาณมาก จากลักษณะของโครงขายการ
สัญจรในระดับยานและระดับเมืองพบวามีลกั ษณะเปนตาราง จากลักษณะที่เปนตาราง มีทางแยก
หรือจุดตัดหลายจุด และมีลักษณะถนนเปนชวงสั้น ทําใหไมสามารถเรงความเร็วในการขับขี่รถได
ประกอบกับลักษณะของยานอนุรักษโบราณ เปนพื้นที่ที่มีบรรยากาศในการสัญจรเพื่อการทองเที่ยว
จึงทําใหเกิดการชะลอความเร็วเพื่อเที่ยวชม ทําใหความเร็วในการสัญจรนอยกวาเกณฑมาตรฐานถนน
ตามลําดับศักย และเมื่อศึกษาในระดับของความสัมพันธพบวา การสัญจรทางน้ํา และระดับบริการ
ของถนนมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับพื้นที่อนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงทองเที่ยว แตพื้นที่
ถนน การสัญจรทางเทา ทารถ ความเร็ว และการเชื่อมตอของถนนมีความสัมพันธในทางตรงขามกับ
พื้นที่อนุรักษโบราณสถาน หรือแหลงทองเที่ยว ดังแผนภาพ 6.1

แผนภาพ 6. 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการสัญจรกับพื้นที่อนุรักษโบราณสถาน หรือสถานที่ทองเที่ยว

ความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง (dynamic
function) ไดแก ยานพักอาศัย ยานแหลงเศรษฐกิจ เชน ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม
ซึ่งในการศึกษาสหสัมพันธตัวแปรที่เกี่ยวของ ไดแก พื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are) พื้นที่
กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) และลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ประกอบกับระดับความสัมพันธ
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สรุปความสัมพันธระหวางการสัญจรกับพื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are) พบวา
การเชื่อมตอของถนน (R connect) และระดับบริการของถนน (R v/c) จะมีความสัมพันธในทางเดียวกัน
กับพื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are) ดังแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพ 6. 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย (Are)

ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับพื้นที่กอสรางอาคารทีเ่ กี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) พบวา
การเชื่อมตอของถนน (R connect) ทารถ (R bus) การสัญจรทางเทา และความเร็ว (R speed) จะมี
ความสัมพันธในทางเดียวกันกับพื้นที่กอสรางอาคารทีเ่ กี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) และระดับบริการ
ของถนน (R v/c) มีทิศทางตรงขามกับพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน (Aw) ดังแผนภาพ
ตอไปนี้

แผนภาพ 6. 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสัญจรกับพื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับ
แหลงงาน (Aw)

ความสัมพันธระหวางการสัญจรกับลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo) พบวา ความเร็ว (R speed)
และทารถ (R bus) การสัญจรทางเทามีความสัมพันธในทางเดียวกันกับลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ
(Seo) และระดับบริการของถนน (R v/c) มีทิศทางตรงขามกับลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo)
ดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพ 6. 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ (Seo)

นอกจากนี้ เมื่อสรุปจากการศึกษาสหสัมพันธยังพบวา การเชื่อมตอของถนนความสัมพันธ
คอนขางมากกับความหนาแนน และพื้นที่กอสรางอาคาร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการขนสงตอเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม* ของวรรณศิลป
พีรพันธุ การศึกษาผลกระทบของเสนทางการคมนาคมตอการใชที่ดินเมืองนครสวรรค ของสมชาย
งามกาละ และการศึกษาโครงขายการขนสงที่มีตออิทธิพลการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี
อาษา ทองธรรมชาติ

6.2 ขอเสนอแนะ
6.2.1 การวางแผนการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน

การวางแผนการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินใหมีความสัมพันธกันนั้น จะตอง
คํานึงถึงตั้งแตระดับของการวางแผนในระดับภาค วางแผนเสนทางเชือ่ มตอกันเมือง เมื่อได
ทิศทางที่เหมาะแลว จึงกําหนดการเชื่อมตอในลักษณะโครงขายแตละยานเขาระบบเสนทาง
การสัญจรหลักของยาน แลวจึงเปนวางแผนเสนทางในแตละยาน ซึ่งพบวามีตัวแปรสําคัญที่
เกี่ยวของระหวางวางแผนเสนทางสัญจรกับการใชประโยชนทดี่ ิน ดังตาราง 6.2 ตอไปนี้

*

วรรณศิลป พีรพันธุ, การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการขนสง ตอเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวางผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523).

สมชาย งามกาละ, การศึกษาผลกระทบของเสนทางการคมนาคมตอการใชที่ดินเมืองนครสวรรค (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
ภาควิชาวางผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525).
อาษา ทองธรรมชาติ, การศึกษาโครงขายการขนสงที่มีตออิทธิพลการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาวางผังภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538).
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ตาราง 6. 1 ตัวแปรที่เกี่ยวของในการวางแผนการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน




การสัญจร
การเชื่อมตอของถนน
พื้นที่ถนนตอพืน้ ที่ทั้งหมด



ระดับบริการของถนน





วิเคราะหดานความเร็วในการขับขี่
บนถนน คาเฉลีย่ ความเร็วที่ผาน
พื้นที่
การขนสงมวลชน-ตําแหนงทารถ
การเดินเทา
การสัญจรทางน้ํา-ตําแหนงทาเรือ





















การใชประโยชนที่ดิน
อัตราสวนความหนาแนนของอาคาร
พื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมดในพื้นที่
พื้นที่กอสรางอาคารที่พักอาศัย
สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ
พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของพื้นที่อนุรักษหรือสถานที่ทองเที่ยว
รวมถึงศาสนสถาน
พื้นที่กอสรางของอาคารที่กอสรางดวยคอนกรีตตอวัสดุอื่นๆ
สัดสวนพื้นที่กอสรางของอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4 ชั้นตอ
อาคารที่มีความสูงมากกวา 4 ชัน้
สัดสวนพื้นที่กอสรางของบานเดียวตออาคารอื่นๆ
ลักษณะเปนยานเศรษฐกิจ พิจารณาจากพื้นที่ที่เปนแหลง
เศรษฐกิจ
พื้นที่กอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับแหลงงาน แหลงที่เปนจุดหมาย
ของการเดินทาง ไดแก พื้นที่พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

6.2.2 การปรับปรุงระบบการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน พบวาไมมีความ
สอดคลองกันใน ลักษณะทางกายภาพ หรือลําดับศักยของถนนกับลักษณะการใชประโยชนที่ดินใน
ปจจุบัน เชน ถนนในยานที่พักอาศัยที่เปนความหนาแนนมาก จะมีลักษณะถนนที่ผานเปนถนน
ลําดับศักยหลัก หรือถนนที่มีขนาดใหญมาก เชน ถนนบางเอียง ทําใหเกิดการใชประโยชนเปนที่จอด
รถโดยสารไมประจําทางของทองเที่ยว ทําใหเกิดความไมปลอดภัย และมลพิษในยานที่อยูอาศัย
ยานพาณิชยกรรมหัวรอทีม่ ีการจราจรหนาแนน แตมีขนาดถนนเล็ก และไมมีทางเทาที่เพียงพอกับ
การสัญจร รวมทั้งยานอนุรักษโบราณสถานที่ไมมีโครงขายเสนทางจักรยานที่ใชไดจริง มีรถสัญจรไม
ประจําทาง หรือรถทองเที่ยวที่ใชเสนทางรวมกัน ซึ่งกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการขับขี่จักรยาน
ดังนั้นในการกําหนดลักษณะทางกายภาพถนนควรมีการคํานึงถึงลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่มีอยู
ในปจจุบันดวย ดังนั้นในการออกแบบถนนควรคํานึงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งนาจะมีแนวคิดดัง
แผนภาพ 6.6 ตอไปนี้
ลําดับศักยถนน + การใชประโยชนที่ดิน Æ การกําหนดรูปแบบถนน
แผนภาพ 6. 5 ขอเสนอแนะแนวคิดในการวางแผนและออกแบบถนน

เมื่อพิจารณาทัง้ ในระดับชุมชน ยาน และเมือง พบวาการเขาถึงมีบทบาทในการเชื่อมโยง
การใชประโยชนที่ดินในแตละเสนทางแตกตางกัน สามารถสรุปความสัมพันธของการสัญจรและ
การใชประโยชนที่ดินเปนการจําแนกประเภทถนนตามลักษณะการแบงประเภทถนนในเมือง
ดังแผนภาพ 6.7 โดยประเภทถนนของพื้นที่ศึกษาไดดังนี้

157

1) เสนทางอนุรักษไดแก ถนนศรีสรรเพ็ชญ ถนนคลองทอ แมน้ําเจาพระยา และทางหลวง
3477
2) เสนทางพาณิชยกรรมไดแก ทางหลวง 32 ทางหลวง 309 ทางหลวง 3061 (แยกวัด
พระยาญาติ) ทางหลวง 3058 (แยกวัดสามปลื้ม) ถนนปามะพราว ถนนนเรศวร
และถนนอูทอง
3) เสนทางพักอาศัยไดแก ถนนหอรัตนไตย ถนนบางเอียน และคลองคูเมือง
4) เสนทางผสมประโยชนไดแก ถนนอูทอง ถนนชีกุน ปาโทน และถนนมะขามเรียง
5) เสนทางสถานศึกษาและสถานที่ราชการไดแก ถนนโรจนะ
6) เสนทางอุตสาหกรรมไดแก ทางหลวงแผนดิน 3053 และแมน้ําปาสัก

แผนภาพ 6. 6 การกําหนดประเภทเสนทางสัญจรใหสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดิน
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6.2.3 แนวทางศึกษาความสัมพันธระหวางการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดินตอไป
การศึกษาดานการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินนี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก สําหรับการทําความ
เขาใจเบื้องตนในการวางแผน ที่เกี่ยวของกับการสัญจรและการใชประโยชนที่ดิน ปจจุบันยังขาดความรู
ความเขาใจในการศึกษานี้ ทําใหไมไดเกิดความเขาใจในภาพรวม สงใหไมสามารถวางการสัญจรและ
การใชประโยชนที่สอดคลอง เหมาะสมกัน และจะกอใหเกิดประโยชนตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และยังยืนตอไป โดยมีขอเสนอแนะในการศึกษาแตละดานดังนี้
6.2.3.1 การกําหนดประเด็นในการศึกษา
การศึกษาในเรือ่ งความสัมพันธนี้ สิ่งที่ตองระวังที่สุดคือ การระบุประเด็นและ
การกําหนดขอบเขตของการศึกษา เพราะในดานของการสัญจรและการใชประโยชนที่ดินนี้ มีความ
เกี่ยวพันและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จนยากจะระบุตนเหตุวาเปนการสัญจรหรือการใชประโยชนที่ดิน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาเปนสิ่งที่ยากในการศึกษา แตเปนสิ่งทีส่ ําคัญมาก ดังนั้นใน
การศึกษาจะตองระบุของขอบเขตการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งการศึกษาแบงไดเปน 2 แนวทางคือ
การศึกษาเฉพาะเรื่อง เชน พื้นที่ในขอบเขตเมืองหนึ่งเมือง การสัญจรของนักทองเที่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดิน หรือการขนสงสินคาการเกษตรกับการใชประโยชนที่ดิน เปนตน และการศึกษาทั้ง
วงจรความสัมพันธของการสัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งควรเริ่มจากพิจารณาตามลักษณะของ
พื้นที่ และตรวจสอบขอมูลวาเพียงพอตอการศึกษาในประเด็นนั้นๆ เพียงพอ จึงเริ่มศึกษาในเชิงลึก
เพื่อใหเกิดความชัดเจนกอนทําการวิจัยเรื่องนี้นั้นเอง
6.2.3.2 ขอมูลและตัวแปร
การศึกษานี้มีขอ มูลสวนที่นํามาจากขอมูลทุติยภูมิ จะตองมีการตรวจสอบความ
ถูกตอง ทั้งนี้บางขอมูลอาจจะตองมีการศึกษาเปนลักษณะของมูลที่ตอเนื่อง จะตองมีการรวบรวม
ขอมูลยอนหลัง ดังนั้นตองศึกษาลักษณะของตัวแปรในการศึกษาประกอบวาจะตองการศึกษาสิ่งใด
และใชวิธีในการศึกษาอยางไร ซึ่งการกําหนดตัวแปรในการศึกษาเปนสิ่งสําคัญมาก ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษา สิ่งที่ควรระวังมากคือ การนําตัวแปรบางตัวมาใชจะมีขอจํากัดในการศึกษา
หรือบางตัวแปรอาจจะตองการการเก็บขอมูลเปนลักษณะของมูลตอเนื่องหลายป เพื่อวิเคราะห
ในกรณีที่จะศึกษาเชิงบริบท ซึง่ เปนการศึกษาสภาพแวดลอมของการสัญจรกับ
การใชประโยชนที่ดิน การเก็บรวบรวมขอมูล ควรมีการวางแผนในการรวบรวมขอมูลที่จะทําให
สามารถรวบรวมรายละเอียดใหมากทีส่ ุด เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและประเมินผล
6.2.3.3 การออกแบบเสนทางสัญจร

จากการศึกษานี้พบวาลักษณะการสัญจรและประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ทั้งในดานลักษณะของเสนทาง และโครงขายมีความสัมพันธกับการใชประโยชนทดี่ ินอยางมาก
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาแนวทางการออกแบบเสนทางสัญจรที่เหมาะสมกับการใชประโยชน
ที่ดินแตละเสนทาง ลักษณะโครงขายของถนนที่เหมาะสมแตละยาน และการออกแบบโครงขาย
ของถนนของเมืองที่สอดคลองกับสภาพทีเ่ ปนอยูปจจุบัน และความตองการอนาคตที่สอดคลอง
กับโครงสรางการใชประโยชนที่ดินของเมือง
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สหสัมพันธ (Correlation analysis)1
สหสัมพันธเปนสถิติที่ใชในการหาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป เชน ตองการดู
วาคนที่เกงดานคํานวณจะเกงดานภาษาหรือไม หรือคนที่มีความสามารถดานเหตุผลจะเปนคนที่มี
ความคิดสรางสรรคหรือไม เปนตน นอกจากจะดูวาตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธกันหรือไมแลว ยังจะ
เปนการดูวามีความสัมพันธกันในระดับใด และทิศทางใด
สหสัมพันธมีหลายชนิด ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะสหสัมพันธอยางงาย (simple correlation)
ซึ่งไดแก สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson product moment correlation) และสหสัมพันธแบบ
สเปยรแมน (spearman rank correlation)
ในการหาความสัมพันธของตัวแปร คาที่ใชบอกความสัมพันธ คือคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
(coefficient of correlation) สัญลักษณที่ใชคือ r และคาของ r นี้จะอยูในชวง -1 ถึง 1 คาที่อยูตรง
กลางคือ 0 หมายความวาไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรงเลย สวนเครื่องหมายบวกหรือลบ ไมได
บอกปริมาณความมากนอย แตจะบอกใหทราบวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด ถาเปนเครื่องหมาย
ลบจะบอกใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถาเปนเครื่องหมาย
บวกจะบอกใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกนั ในทิศทางเดียวกัน
การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไม และมีความสัมพันธในระดับใด
พิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซงึ่ มีเกณฑกวาง ๆ ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
.80 ขึ้นไป
.60-.79
.40-.59
.20-.39
ต่ํากวา .20

ระดับความสัมพันธ
สูง หรือสูงมาก
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะแปลเพียงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
กันหรือไม และสัมพันธกันในระดับใด แตจะไมแปลความหมายในเชิงความเปนเหตุเปนผลของสองตัว
แปรนั้น
1. สหสัมพันธแบบเพียรสัน (pearson product moment correlation) เปนการหาความสัมพันธ
ของตัวแปรหรือผลการวัด 2 ชุด ที่เกิดจากสิ่งเดียวกัน โดยลักษณะของขอมูลที่ไดจากตัวแปรทั้ง
2 ตัว ตองเปนแบบตอเนื่อง และอยูในระดับอันตรภาค (interval scale) หรือระดับอัตราสวน
(ratio scale) ซึ่งคํานวณไดจากสูตร ดังนี้

1

ผศ.วาโร เพ็งสวัสดิ์. สหสัมพันธ (correlation). (เขาถึงไดจาก: http://www.geocities.com/nincoo/mainb6.5.htm
[online]), ธค. 2551.
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สูตร

เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปร x กับ y
N แทน จํานวนคูของขอมูล
X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X
Y แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y
X2 แทน ผลรวมของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง
Y2 แทน ผลรวมของคะแนน Y แตละตัวยกกําลังสอง
XY แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y
ตัวอยาง 6.11 จงหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางความสามารถทางคณิตศาสตร (X) กับ
วิทยาศาสตร (Y) ของนักเรียน 5 คน
X X2 Y Y2 XY
3 9 2 4 6
4 16 4 16 16
2 4 2 4 4
3 9 3 9 9
2 4 1 1 2
14 42 12 34 37
แทนคาในสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน จะไดวา

ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.89 นั่นคือ ความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
นักเรียน มีความสัมพันธกันในทิศทางบวก โดยมีความสัมพันกันธในระดับสูง
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2. สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (spearman rank correlation) เปนสถิติทชี่ ี้ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 ชุด ที่อยูในระดับเรียงลําดับ (ordinal scale) วาคลอยตามกันหรือไม คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน คํานวณไดจากสูตรดังนี้ (Gronlund. 1985:66)
สูตร

เมื่อ rs แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในรูปอันดับที่
D แทน ผลตางของอันดับของขอมูลแตละชุด
N แทน จํานวนคูของขอมูล
หมายเหตุ สหสัมพันธแบบอันดับ อาจใชสัญลักษณ p หรือ rs
ตัวอยาง 6.12 ผลการสอบเรื่องการตอนกิ่ง แบงออกเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไดผลดังตาราง
จงหาคาสหสัมพันธระหวางอันดับของขอมูลนี้
คนที่ อันดับที่ทฤษฎี อันดับที่ปฏิบตั ิ D D2
1
1
1
0 0
2
2
2
0 0
3
4
3
1 1
4
3
4
-1 1
2
แทนคาลงในสูตรสหสัมพันธแบบอันดับ ตามวิธีของสเปยรแมน จะไดวา

สูตร

จะไดคาสหสัมพันธเทากับ 0.80 นั่นคือ ความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติของนักเรียนมี
ความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับสูง
สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบอันดับนี้ยังคงมีลักษณะการพิจารณา
เชนเดียวกับสหสัมพันธแบบเพียรสัน กลาวคือจะแปลทั้งทิศทางและปริมาณความสัมพันธ
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การนําสหสัมพันธไปใช
1. ใชอธิบายความสัมพันธของเหตุการณ ปรากฏตาง ๆ ของธรรมชาติ ซึ่งใชกันมากในการวิจัย
2. ใชในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางความสามารถดานตางๆ ของผูเรียน
3. ใชในการทํานายความสามารถของผูเรียน โดยใชความสามารถอีกอยางหนึ่งที่สมั พันธกันเปนตัว
ทํานาย
4. ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลและวิจัย เชน การหาความเที่ยงตรงตาม
โครงสราง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
บทสรุป
1. ระดับของการวัดมี 4 ระดับ คือ ระดับนามบัญญัติ เรียงอันดับ อันตรภาคและอัตราสวนซึ่งการ
วัดผลการศึกษาเปนการวัดที่อยูในระดับอันตรภาค (interval scale)
2. การแจกแจงความถี่ เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงใหมตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยหรือจาก
คะแนนนอยไปหามากก็ได ทั้งนี้เพื่อชวยใหสะดวกตอการนําไปใช
3. การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง (measure of central tendency) เปนการหาคากลาง ๆ ของขอมูล
เพื่อเปนตัวแทนของขอมูลในแตละชุด วิธีการวัดแนวโนมเขาสูส วนกลางที่นิยมมี 3 วิธี คือ คาเฉลี่ย
มัธยฐาน และฐานนิยม
4. การวัดการกระจาย (measure of variability) เปนวิธีการทางสถิติที่ใชบงบอกวา ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุมวามีความใกลเคียงกันหรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด วิธีการวัดการกระจาย มี 5
วิธี คือ พิสัย สวนเบี่ยงเบนควอรไทล สวนเบีย่ งเบนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และควมแปรปรวน
5. สหสัมพันธเปนสถิติที่ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว วามีความสัมพันธกันหรือไม
สัมพันธกันในระดับใด และสัมพันธกันในทิศทางใด สหสัมพันธอยางงายที่นิยมใช ไดแก สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน และสหสัมพันธแบบสเปยรแมน
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การใชโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ในการคํานวณ สหสัมพันธ (Correlation analysis)

เริ่มจากเปดโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เลือก (1) เลือกคําสั่ง ขอมูล(data) ที่แถบ
เครื่องมือ (tool bar) แลว(2)เลือกที่คําสั่ง Data analysis จะปรากฏกลองเครื่องมือให (3) เลือก
ที่ correlation
(1)
(2)

(3)

เมื่อเลือกแลวจะปรากฏกลองขอความให (4) เลือกขอมูลทีจ่ ะวิเคราะห ในชอง Input Rang
และ (5) ใหใสเครื่องหมายทีห่ นา label in first row และ (6) เลือกตําแหนงที่จะใหวาขอมูล
วิเคราะหที่ 0utput Range

(4)
(5)
(6)
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จะปรากฏผลดังนี้
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวเศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัพย
วัน เดือน ป และสถานที่เกิด:
1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 นครปฐม
วุฒิการศึกษา:
2540-2545 ศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2548- 2551 ศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน:
2545-2547 สถาปนิก บริษัท โฟรเอส จํากัด (Four Aces Consultants Co., Ltd.)
2547-2548 สถาปนิกอิสระ
2550
ผูชวยวิจัย โครงการจัดทําเกณฑมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ:
2548

2549

2551

เขารวมเวิรคชอบนานาชาติ จัดโดย Aalborg University, Denmark
รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตหัวขอ
New Public Domain in Bangkok
- เขารวมโครงการสถาปตยอาสา ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนอัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
- นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Awareness raising of Tourism and
Heritage Conservation in Amphawa Community, Samutsongkhram
Province ในโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง อภิมหานครแหงเอเชีย ครัง้ ที่
11 (The 11th Inter-Universities Seminar on Asian Mega-Cities) จัด
โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขารวมโครงการ International meeting of planning and urban design
ณ เมืองเซอรจี่ ประเทศฝรั่งเศส กรณีศึกษา ผังสนามบินนานาชาติ
ชารส-เดอะ-โกล ณ พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ
(Aerotoporis of Charles de Gaulle international airport at
north of Paris)

