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สัณฐานพื้นที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของชุมชน เนื่องจาก สัญฐานพื้นที่
ที่เหมาะสมจะสรางใหโครงขายการสัญจรภายในมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ของเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ (Alexander, 1964, Batty, 1982, Hillier and Hanson, 1984) 

โดยจะกอใหเกิดความสะดวกในการสัญจรเพื่อเขาถึง (move to) และการ
สัญจรเพื่อผาน (move through) พื้นที่อยางทั่วถึง ซึ่งจะเกิดการผสมผสานผูคนทั้งใน
ชุมชนและบุคคลภายนอก ดวยวัตถุประสงคและจุดมุงหมายที่หลากหลายแตกตางกัน และ
นํามาซึ่งการเกิดกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน เชน ยานการคา ยานพักอาศัย ยาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ อันเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงอยูของชุมชน



กระบวนการทั้งระบบนี้เปนเงื่อนไขเชิงพื้นที่ (spatial conditions) ที่สําคัญที่ทําใหชุมชนนั้นๆ สามารถดํารงอยู
ไดอยางแทจริง โดยประกอบไปกับเงื่อนไขอืน่ๆ ทางดานสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพที่สอดคลองสัมพันธกัน

ซึ่งเปนคุณลกัษณะที่อยูภายใต 3 ทฤษฎีหลัก คือ

“ท.การสัญจรอิสระ” (Theory of Natural Movement) (Hillier et al., 1993) 
การสัญจรของผูคนภายในพื้นที่อยางอิสระ ในระดับที่แตกตางกัน บางสวนคกึคัก บางสวนสงบเงียบ 
สงผลใหเกิดการกระจายกิจกรรมตางๆ บนเสนทางอยางไมเทาเทียมกัน

“ท.กระบวนการเศรษฐสัญจร” (Theory of Movement Economy) (Hillier, 1996) 

ระดับการสัญจรอิสระที่ไมเทาเทียมกัน โดยระดับที่สูงไดดึงดูดกิจกรรมการคา(attractors) มาเกาะตัว
เพิ่มขึ้น เกิดเปน “ผลกระทบทวคีูณ” (multiplier effects) ที่ดึงดูดกิจกรรมการคาอื่นๆ มาเพิ่มมากขึน้

“ท.สัณฐานศูนยกลาง” (Theory of Spatial of centrality) (Hillier, 2000)
ในยานการคาขายที่คึกคักหนาแนนกวาพื้นที่อื่นๆ เกิดเปนศูนยกลางที่ไมหยุดนิ่ง (dynamic centrality)
ควบคูไปกับบริเวณทั่วไปที่มีกิจกรรมอื่นๆ กระจายอยู เรียกวา “ศูนยกลางที่มีชีวติ” (live center) 



แผนที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2230 
(Map of The old capital of Ayutthaya in 1687)

ที่มา : ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, 2549 



แผนที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2469 
จากการสํารวจของพระยาโบราณราชธานินทร 
(Map of The old capital of Ayutthaya in 1687)

ที่มา : อธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยธุยา, 2550 



ภาพถายเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน 
(Map of Ayutthaya Heritage Island in present)

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 



แผนที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน 
(Map of Ayutthaya Heritage Island in present)

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แมน้ําเจาพระยา

คลองเมือง

ถนนอูทอง

ตลาดหัวรอ

ตลาดเจาพรหม



แผนที่การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 
(Map of land used pattern in present)

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 



ชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่นครประวัติศาสตร จึงถูกจํากัดการขยายตัวหรือการ
เปลี่ยนแปลง จากพื้นที่โบราณสถาน วัด วัง สถานที่ราชการ ฯลฯ ที่มีมากอน
การเกิดขึ้นของชุมชน จึงเสมือนเปน ‘พื้นที่ปดลอม’ (spatial enclaves) 
ที่จํากัดการเขาถึงดวยเงื่อนไขตางๆ เนื่องจาก เปนกรรมสิทธิ์และการดูแล
ของหนวยงานภาครัฐ ถึง 3,200 ไร หรือประมาณ 70% ของพื้นที่เกาะเมืองฯ 
รวมทั้ง กระจายอยูในพื้นที่ริมน้ํารอบนอก ซึ่งพื้นที่เหลานี้ถือเปน 

“หนวยพื้นที่พิเศษที่ขัดขืนการพัฒนาตามปรกติของเมือง” 
(enclaves of relict morphological units) 
(Smailes, 1966)

ที่นําไปสูการแบงแยกเชิงพื้นที่ (spatial segregation) ขึ้นในเกาะ
เมืองหลายๆ บรเิวณ 



แผนที่ตําแหนงที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ปดลอม
(Map of settlement and spatial enclaves)



พื้นที่ปดลอมที่ไมมีปฎิสัมพันธกับชุมชน
(spatial enclaves without having interact with the communities)

พื้นที่ปดลอมที่มีปฎิสัมพันธกับชุมชน
(spatial enclaves having interact with the communities)



พื้นที่ปดลอมไดสงผลให....
- เกิดพื้นที่วางเล็กๆ บริเวณพื้นที่ปดลอม
- มีการตั้งถิ่นฐาน เกิดเปนชุมชนพักอาศัยในพื้นที่วาง 
- ชุมชนมีขนาดเล็ก ไมสามารถสรางสิ่งอํานวยความสะดวก อันเปน
องคประกอบสําคัญของความเปนชุมชนขึ้น ภายในพื้นที่อยางครบถวนได 
ตองพึ่งพาชุมชนอื่นที่อยูในละแวกใกลเคียงและไกลออกไป ในการดํารงชีวิต
- ผูคนมีรูปแบบการเดินทางที่แตกตางกันไปตามตําแหนงที่ตั้ง เพื่อเชื่อมโยง
กับพื้นที่อื่นๆ ดวยการสัญจรทางบกและทางน้ํารวมกัน

รูปแบบการเดินทางในชีวิตประจําวัน
(transportation patterns in everyday life)



การวิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงของโครงขายการสัญจร

แผนภูมิแสดงหนวยยอยใน
พื้นที่และโครงสรางการเชื่อมตอ
ระหวางหนวย 

การเชื่อมตอระหวางหนวย
ยอยที่แตกตางกัน จะไดแผนภูมิที่
แสดงความสัมพันธ ในระบบที่
แตกตางกันดวย

แผนภูมิความสัมพันธระหวาง
หนวยพืน้ที่ยอย (convex space)

หนวยพืน้ที่ยอย (convex space) ของพื้นที่
วางภายในเมือง Gassin ประเทศฝรั่งเศส

แผนที่แอกเซยีล (axial map) แสดง
โครงขายสัณฐานของเมือง Gassin



(1)ศักยภาพในการเขาถึงในระดับเมือง 
(global integration) เปนศักยภาพในการ
เขาถึงของเสนทางใดเสนทางหนึ่ง จาก
เสนทางอื่นๆ ทั้งหมดภายในเมือง หรือ เปน
เสนทางสําคัญที่ผูคนนิยมใชในการสัญจรใน
ระดับเมือง หรือเรียกวา “ผานเมือง”

(2)ศักยภาพในการเขาถึงในระดับยาน 
( local integration)  ห รื อ ชุ ม ช น  เ ป น
ศักยภาพในการเขาถึงของเสนทางใดเสนทาง
หนึ่งจากเสนทางอื่นๆ ถัดไปทุกๆ 2 เลี้ยว หรือ
เปนเสนทางสําคัญที่ผูคนนิยมใชสัญจรใน
ระดับยาน หรือเรียกวา “ผานยาน”

(3)ศักยภาพในการเขาถึงในระดับตัวเอง 
หรือเรียกวา “ความเชื่อมตอ” (connectivity) 
เปนศักยภาพในการเขาถึงของเสนทางใด
เสนทางหนึ่งจากเสนทางอื่นๆ ซึ่งเปนเสนทาง
ที่อยูถัดไป 1 เลี้ยว หรือเปนเสนทางที่ผูคน
สามารถเขาถึงไดโดยตรง หรือเรียกวา “ยอย
กวายาน”



global integration (Rn, n step)

local integration (R3, 3 step)

แผนที่แอกเซียลแสดงการวเิคราะห
สัณฐานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
(axial map of Ayutthaya Heritage Island)

connectivity



แผนที่แอกเซียลแสดงศักยภาพในการเขาถึงระดับเมือง
(axial map of global integration ,Rn)



แผนที่แอกเซียลแสดงศักยภาพในการเขาถึงระดับยาน
(axial map of local integration ,R3)



แผนที่แอกเซียลแสดงศักยภาพในการเชื่อมตอ
(axial map of connectivity)



ผลการวิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงระดับเมือง
(axial map of global integration ,Rn)

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงสูง พบบน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32, 309 ,ถนนโรจนะ 
พบวา โดยสวนใหญเปนยานพักอาศัย สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ ยานพาณิชยกรรมและบนถนนชีกุน 
มีดานหนึ่งผานพื้นที่โบราณสถานสําคัญ

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขาง
สูง พบบนถนนสายรองตางๆ เปนเสนทางที่ผาน
สถานที่ราชการ สถานศึกษา ยานพักอาศัย และบน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ซึ่งเปนเสนทาง
ออกสูพื้นที่รอบนอกตัดผานยานชุมชนพักอาศัย

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงปาน
กลางไดแก ถนนซอยตางๆ ที่เขาสูพื้นที่พักอาศัย

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขางต่ํา
ไดแก ถนนซอยซึ่งเปนถนนปลายตันที่เกาะอยูริม
แมน้ํารอบๆ เกาะเมือง 

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงต่ํา ไดแก 
ถนนซอยซึ่งเปนถนนปลายตันที่เกาะอยูริมแมน้ํา
ดานนอก

ถนน อู ทอง  มี ศั ก ยภาพในกา ร เ ข า ถึ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงที่มีการเชื่อมโยงกับ
ถนนสายอื่นๆ โดยมีศักยภาพการเขาถึงคอนขางสูง
ถึงคอนขางต่ํา



ผลการวิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงระดับยาน
(axial map of local integration ,R3)

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงสูง พบบน
ถนนโรจนะ ถนนปาโทน ถนนคลองทอ ถนนศรีสรร
เพชญ ถนนชีกุน และถนนคลองมะขามเรียง ที่สาน
กันในระบบกริด ซึ่งผานยานพักอาศัย สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขาง
สูง พบบน ถนนนเรศวร ถนนอูทอดดานตะวันออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ซึ่งเปนยาน
พาณิชยกรรม 

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงปาน
กลางไดแก ถนนปามะพราว ถนนหอรัตนไชย ถนน
บางเอียน และถนนที่เขาสูพื้นที่ชุมชน

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขางต่ํา
ไดแก ถนนซอยซึ่งเปนถนนปลายตันที่เกาะอยูริม
แมน้ํารอบๆ เกาะเมือง 

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงต่ํา ไดแก 
ถนนซอยในพื้นที่พักอาศัย

ถนน อู ทอง  มี ศั ก ยภาพในกา ร เ ข า ถึ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงที่มีการเชื่อมโยงกับ
ถนนสายอื่นๆ โดยมีศักยภาพการเขาถึงคอนขางสูง
ถึงปานกลาง



ผลการวิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงระดับเมือง
(axial map of global integration ,Rn)

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงสูง อยูบน
ทางหลวงแผนดิ นหมาย เลข  32 อยู ทาง ทิศ
ตะวันออกนอกเกาะเมือง ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  แ ล ะ
หางสรรพสินคา ตลอดจนหมูบานจัดสรร และ
โรงงานอุตสาหกรรม

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขาง
สูง พบบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ถนนโรจ
นะ ถนนปาโทน  ถนนคลองทอ ผานยานชุมชนพัก
อาศัย ยานพาณิชยกรรม

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงปาน
กลาง พบบนถนนนรศวร ซึ่งมีตลาดเจาพรหม 
สํานักงานเทศบาล และโบราณสถาน

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงคอนขางต่ํา 
พบบน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 กอนเขา
เกาะเมืองซึ่ ง เปนยานพาณอชยกรรม  ถนนปา
มะพราว ถนนบางเอียนเปนพื้นที่พักอาศัย 

เสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงต่ํา พบบน
ถนนชีกุน ถนนคลองมะขามเรียงและถนนซอย ซึ่ง
เปนพื้นที่ชุมชน

ถนนอูทอง ในภาพรวมมีศักยภาพการเขาถึงต่ํา



สรางใหเกิดระดับการสัญจรอิสระ (natural movement) ภายในระบบของกลุม
ชุมชนที่สูงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดย 

- การเปดเสนทางใหมภายในบริเวณชุมชน /เปดพื้นที่ปดลอมเอื้อใหผูคนเขาไปใชงานได 

ขอเสนอแนะ..สัณฐานพื้นที่อยุธยา

- การปดถนนบางสายที่มีระดับการสัญจรอิสระสูงในพื้นที่ประวัติศาสตร เพื่อลดศักยภาพการเขาถึง
และเพิ่มศักยภาพใหกับถนนสายอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา 
- การเบี่ยงเสนทางจากถนนสายหลกัไปใชการสัญจรบนถนนอูทองรอบเกาะเมืองแทน 



เหนี่ยวนําใหเกิดเศรษฐสัญจร (Movement Economy) เพื่อสรางใหเกิดกิจกรรม
ตางๆ ที่หลากหลาย เชน การคา โดย
 
-  การเชื่อมโยงชุมชนเดี่ยวๆ ใหเกิดขึน้เปนกลุมชุมชน

ขอเสนอแนะ..สัณฐานพื้นที่อยุธยา

-  การเชื่อมโยงชมุชนที่อยูฝงตรงขามแมน้ํา โดยสรางใหมีสะพาน /ทาเรือขามฟาก /เรือโดยสาร



เพิ่มสิ่งดึงดูดกิจกรรม (attractors) ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน เชน
 
-  กิจกรรมการคา กิจกรรมในแบบเฉพาะของยานอนุรกัษ เชน การแสดง การทําหัตถกรรม การลองเรือ

ขอเสนอแนะ..สัณฐานพื้นที่อยุธยา

-  สรางทาน้ํา ทางเดินริมน้ํา พื้นที่นั่งเลน เพื่อเพิ่มระดับการสัญจรอิสระที่สามารถเหนี่ยวนําทําใหเกิด
ศูนยกลางที่มีชีวิต (live center) และยานตางๆ เปนองคประกอบที่ครบถวนสมบูรณของชุมชน



ขอบคุณคะ
Thank you
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