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บทคดัย่อ 
 บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะเชิงสัณฐานของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อนัเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมี
เอกลกัษณ์ของสัณฐานคล้ายเกาะ มีแม่น ้ าล้อมรอบ จึงประกอบดว้ยโครงข่ายการสัญจรทั้งทางบกและทางน ้ า  และมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนอยู่ใน
บริเวณนครประวติัศาสตร์ โดยกระบวนการศึกษาอยูภ่ายใตแ้นวคิดทฤษฎีดา้นสัณฐานวิทยาเมือง และใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปซซินแทกซ์ 
(Space Syntax) เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพในการเขา้ถึงของเส้นทางต่างๆ ในโครงข่ายการสัญจรปัจจุบนัอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากเส้นทางสัญจรจะสะทอ้น
ถึงพฤติกรรม การด าเนินชีวิตของผูค้นในเมืองและชุมชน ซ่ึงโครงข่ายการสญัจรท่ีเช่ือมโยงอยา่งมีประสิทธิภาพ จะเอ้ือให้เกิดระดบัความหนาแน่นของ
การสญัจรท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า ชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ีซ่ึงมีโบราณสถาน ศาสนสถานอยูจ่  านวนมาก ท าให้ลกัษณะเชิงสณัฐานของชุมชนมีขนาดเล็กและมีรูปร่างรูปทรงข้ึนอยูก่บัต  าแหน่งท่ีตั้ง รวมทั้งมี
องคป์ระกอบชุมชนท่ีไม่ครบถว้นจึงไม่สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์ในชุมชนเอง ตอ้งพ่ึงพาชุมชนอ่ืนๆ ในดา้นสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ โดย
อาศยัโครงข่ายการสญัจรทั้งทางน ้าและทางบกเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีอ่ืนประกอบกนัเป็นกลุ่มชุมชน ทั้งในละแวกใกลเ้คียงและท่ีไกลออกไป ประโยชน์ท่ีได้
จากการศึกษาน้ี สามารถน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการวางแผน วางผงั การอนุรักษ ์หรือการฟ้ืนฟูชุมชนในบริเวณนครประวติัศาสตร์ โดยการสร้างให้มี
ระบบสญัจรทางบกผสานทางน ้าท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัสัณฐานพ้ืนท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม และเอ้ือให้ผูค้นมีทางเลือกในการสัญจร เพ่ือให้ชุมชนด ารง
เอกลกัษณ์ไวไ้ดภ้ายใตวิ้ถีชีวิตร่วมสมยั 
 

ค าส าคญั: ชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา, ลกัษณะเชิงสณัฐาน, สเปซซินแทกซ์ 
 

Abstract  
 The abstract is a part of doing research in Morphological Characteristics of the communities in and around Ayutthaya Heritage Island. The 
morphological identity of area is similar to the island, river surrounding, consequently combining of both land and water transportation network, and 
also occurring the community settlement in the historic town. The research methodology based on the concept of urban morphological theories, and 
the Space Syntax method is included to analyze the effectiveness of ways systematically approaches in the transportation networks nowadays. 
According to various the transportation route reflects to the people ways of life in the city and communities. With the effectively connected 
transportation networks, suitably encouraging the level of density of transportation, and corresponding with the land used pattern. The research 
founded that the communities in and around Ayutthaya Heritage Island are located in many ancient and religious places, resulting in the 
morphological characteristics of communities are condensed, and the shape and form depending on the location as well. Besides, the incompletely 
communal factors also reflect to the communities itself, depending on other communities in term of social, cultural, and economic factors. Applying 
water and land transportation network connecting to others either near or remote areas for gathering the communities as a whole. The research 
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encouraging how the planning, city plan, conservation, or even communities rehabilitation in the historic town are involved, by launching the mixing 
of both land and water transportation system corresponding with the morphology. Furthermore, supporting many people the choices of transportation 
to remain the identity of communities upon the contemporary life style. 
 

Keywords:  communities in and around Ayutthaya Heritage Island, morphological characteristics, space syntax 
 

1. บทน า 
 ชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีความน่าสนใจยิ่ง
ของการเป็นชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีเอกลกัษณ์ของสัณฐาน
คลา้ยเกาะมีแม่น ้ าลอ้มรอบ1  สถานท่ีส าคญัต่างๆ อนัไดแ้ก่ วงัและวดัวา
อาราม ล้วนมีต าแหน่งท่ีตั้ งอยู่ริมโครงข่ายแม่น ้ าล  าคลอง ซ่ึงถือเป็น
ลกัษณะโดดเด่นท่ีส าคญัของอยธุยา รวมทั้ง ผงัเมืองท่ีอาศยัเครือข่ายทาง
น ้ าในการป้องกนัเมืองและเพ่ือการสัญจร จึงได้รับสมญานามว่า ‚เวนิส
ตะวนัออก‛ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2539) ในสมยักรุงศรีอยธุยา 
(พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2310) ต่อมาจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก2 เป็น
นครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ดว้ยเหตุผลท่ีวา่  
‘...มีความเป็นเย่ียมในการเลือกสรรท าเลท่ีตั้งเมืองในต าแหน่งท่ีชุมนุม
ของแม่น ้า มีการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนท่ี
อาศัยการสัญจรทางน า้เป็นหลัก อันเป็นธรรมชาติการตั้งถ่ินฐานแบบ
ไทยๆ ลักษณะดังกล่าวเอือ้อ านวยต่อการรักษาพระนคร การป้องกันการ
รุกรานของข้าศึกศัตรู และการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสม
กับสังคมเมือง จนสามารถพัฒนาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข ...เป็น
แม่แบบส าคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ถ่ายทอดความงาม  
ความเป็นระเบียบผังเมือง  ลักษณะสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน 
ตลอดจนวิถีชีวิต ...ความเป็นเอกลักษณ์ของนครประวัติศาสตร์แห่งนี ้ ... 
จะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเชียหรือในโลกเป็นไม่มี...’  (ส านกังาน
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา,  2542) ดงัรูปท่ี 1 
 ผงัเมืองดั้งเดิมในสมยัอยธุยามีการเปล่ียนแปลงอย่างมากจาก
นโยบายการบูรณะเกาะเมือง เพ่ือให้ภายในเกาะเมืองไม่รกร้าง โดยการ
พฒันาโครงข่ายการคมนาคม ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งอาคารต่างๆ ข้ึน ในช่วง
พ.ศ. 2481-25003  ในลกัษณะการสร้างและฟ้ืนฟูโครงข่ายการสัญจรทาง
บก ท่ีซอ้นทบัอยูบ่นโครงสร้างเมืองเก่า โดยถนนบางส่วนสร้างตามแนว
ถนนของผงัเดิม บางเส้นทางเป็นแนวถนนตดัใหม่เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีเขา้สู่ดา้น
ในของเกาะเมือง4 เพ่ือใช้เดินทางติดต่อไปยงัสถานท่ีราชการ หน่วยงาน

                                                 
1  ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าป่าสัก แม่น ้ าลพบุรีและคลองเมือง  
2  รัฐบาลได้มอบหมายให้ก รม ศิลปากร บูรณะ เ ป็น อุทยานประวัติ ศ าสต ร์
พระนครศรีอยุธยา ต่อมาจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก เม่ือ ปี พ.ศ.2534  
3  สรุปจากการวจิยั “ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองฯ” เก้ือกูล ยนืยงอนนัต,์ 2529 
4  จากการวิเคราะห์แผนท่ีของพระยาโบราณราชธานินท ์ซ่ึงส ารวจและเขียนเม่ือ พ .ศ. 
2469  ซ่ึงเป็นข้อมูลแสดงแผนผงัสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนถูกพัฒนา เปรียบเทียบกับ

ต่างๆ ทั้งท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือคร้ังเป็นท่ีตั้งของท่ีว่าการมณฑล 
และท่ีไดส้ร้างข้ึนในช่วงเวลาน้ี ตลอดจนมีการสร้างถนนจากบริเวณเกาะ
เมืองเช่ือมต่อออกไปสู่พ้ืนท่ีรอบนอก ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการตั้งถ่ิน
ฐานบา้นเรือนบริเวณริมถนนทัว่พ้ืนท่ีดา้นในเกาะเมือง รวมทั้งชุมชนท่ีอยู่
บริเวณริมน ้าก็ขยายตวัหนาแน่นข้ึนตามแนวถนนรอบเกาะเมือง ชาวเมือง
บางส่วนอาศยัอยูใ่นเรือนแพบนทอ้งน ้า บางส่วนมีการยกแพข้ึนบกมาวาง
ไวบ้นเสา ส่วนเรือนท่ีสร้างข้ึนภายหลงัก็จะตั้งอยูถ่ดัไป โดยหันหน้าบา้น
ออกสู่ถนน ชุมชนต่างๆ มีความนิยมในการใชโ้ครงข่ายการสัญจรทางบก
มากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวกกว่า ท าให้โครงข่ายการสัญจรทางน ้ าใน
ยคุน้ีมีแนวโนม้ถูกลดความส าคญัลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนท่ีกรุงศรีอยธุยา โดยฌาคส์ นิโกลาส์ เบแล็ง 
นกัเขียนแผนท่ีชาวฝร่ังเศส เม่ือ ปีพ.ศ. 2230 

ท่ีมา : ธวชัชยั ตั้งศิริวานิช, 2549  
 
 ในปัจจุบนั ชุมชนท่ีอาศยัอยูจึ่งเป็นชุมชนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
ภายหลงัจากท่ีเมืองถูกทิ้งร้างไป โดยบางชุมชนอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกบั
ในอดีต บางชุมชนเขา้มาตั้งถ่ินฐานใหม่ จึงท าให้ชุมชนเหล่าน้ีมีอายแุละ
พฒันาการของการตั้งถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนั ภายใตวิ้ถีการด าเนินชีวิตท่ี
น่าสนใจ โดยมีสัณฐานพ้ืนท่ีเป็นตวัก าหนด กล่าวคือ จากการท่ีชุมชน
ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีนครประวติัศาสตร์ จึงถูกจ ากัดการขยายตัวหรือการ
เปล่ียนแปลง ทั้งขอ้ก าหนดดา้นความสูงและขนาดของขอบเขตพ้ืนท่ีของ
พ้ืนท่ีโบราณสถาน วดั วงั สถานท่ีราชการ ฯลฯ ท่ีมีมาก่อนการเกิดข้ึน
                                                                              
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2516 ซ่ึงเป็นขอ้มูลแสดงการเปล่ียนแปลงของเกาะเมืองฯ
ภายหลงัการพฒันา ประกอบกบัขอ้มูลจากรายงานประจ าปีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ประจ าปี พ.ศ. 2499 ซ่ึงแสดงแผนท่ีถนนและต าแหน่งอาคารส าคญัภายในเกาะเมือง 
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ของชุมชน จึงเสมือนเป็น ‘พ้ืนท่ีปิดลอ้ม’ (spatial enclaves) ท่ีจ  ากดัการ
เขา้ถึงดว้ยเง่ือนไขต่างๆ เช่น ขอบเขตการเขา้ใช้พ้ืนท่ี เวลาในการเปิดปิด 
รูปแบบการของสญัจร เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นกรรมสิทธ์ิและการดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐ ถึง 3,200 ไร่ หรือประมาณ 70 % ของพ้ืนท่ีเกาะเมืองฯ 
รวมทั้ง กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีริมน ้ ารอบนอก พ้ืนท่ีเหล่าน้ีถือเป็น ‚หน่วย
พ้ืนท่ีพิเศษท่ีขดัขืนการพฒันาตามปรกติของเมือง‛ (enclaves of relict 
morphological units) (Smailes, 1966) ท่ีน าไปสู่การแบ่งแยกเชิงพ้ืนท่ี 
(spatial segregation) ข้ึนในเกาะเมืองในหลายๆ บริเวณ (รูปท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนท่ีแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ท่ีมา: แผนท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 ส าหรับพ้ืนท่ีปิดลอ้ม (spatial enclaves) ในบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยานั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ พ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ี
ไม่มีปฎิสัมพนัธ์กับชุมชนและพ้ืนท่ีปิดล้อมท่ีมีปฎิสัมพนัธ์กับชุมชน 
กล่าวคือ  
  (1) พ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ีไม่มีปฎิสมัพนัธ์กบัชุมชน มกัเป็นพ้ืนท่ีปิด
ลอ้มท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์เฉพาะ โดยยอมให้ผูค้นในชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้ น  
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีอนุรักษ์ประวติัศาสตร์5 อนัเป็นท่ีตั้งของโบราณสถานส าคญั
และมีคุณค่า สถานท่ีราชการ สถาบนัการศึกษา รวมทั้งกลุ่มบ้านพกั
ข้าราชการ 6 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแยกตัวออกจากชุมชน ตลอดจนโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้7  (รูปท่ี 3) โดยพ้ืนท่ีเหล่าน้ีเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของเกาะเมืองท่ีผูค้นทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงได้อย่างอิสระ ดงันั้น 
พ้ืนท่ีปิดลอ้มลกัษณะน้ีจึงถือเป็น “ส่ิงกีดขวางของเมือง‛ (urban barriers) 
                                                 
5  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 3,000 ไร่ จากพื้นท่ีเกาะเมืองทั้งหมด 4,500 ไร่ 
6  สถานท่ีราชการและสถาบนัการศึกษาท่ีมีในปัจจุบนั บางส่วนก่อตั้งข้ึนในสมยั ร.5 
เม่ือคร้ังเป็นท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่า บางส่วนก่อตั้งข้ึนในสมยั ร.7 ตลอดจนสร้างข้ึนใน
ยคุปัจจุบนั โดยเป็นสถานท่ีราชการและสถาบนัการศึกษา ทั้งในระดบัเมืองและชุมชน  
7  เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีมีมาก่อนการบงัคบัใชผ้งัเมืองรวม และเป็นระบบการผลิตท่ี
มีความส าคญั ไดแ้ก่ โรงเล่ือยไม ้โรงสีขา้ว โรงต่อเรือ (หรือเรียกว่า คานเรือ) ตั้งกระจาย
อยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าป่าสัก 

และก่อให้เกิดพ้ืนท่ี “ชายขอบ” ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเหลือเศษระหวา่งพ้ืนท่ีปิดลอ้ม 
ควบคู่กบัถนน ทางรถไฟ และแม่น ้าล  าคลอง ซ่ึงไดส้ร้างการแบ่งแยกเน้ือ
เมืองมายาวนานจนท าให้พ้ืนท่ีมีวิวฒันาการแตกต่างกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 พ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ีไม่มีปฎิสมัพนัธ์กบัชุมชน 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผูวิ้จยั, 2553 
 
  (2) พ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ีมีปฎิสมัพนัธ์กบัชุมชน เป็นพ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ี
ยอมให้ผูค้นทั้งในชุมชนหรือบุคคลภายนอก สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรผ่าน ใช้เป็นพ้ืนท่ีท ากิจกรรมทางสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ (เช่น การประกอบพิธีกรรม งานประเพณี ขายของ 
เล่นกีฬา พบปะ ตลอดจนใช้จอดรถ) ทั้งภายในอาคารและบริเวณพ้ืนท่ี
วา่งโดยรอบ อนัไดแ้ก่ ศาสนสถานต่างๆ ทั้งวดั มสัยิด โบสถ์ ศาลเจา้ ซ่ึง
พ้ืนท่ีปิดล้อมเหล่าน้ีไม่ได้ถือเป็นพ้ืนท่ีปิดล้อมอย่างแท้จริง แต่ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน รวมทั้งมกัพบว่า บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของศาสนสถาน
เหล่าน้ี มกัเป็นจุดเปล่ียนรูปแบบการสญัจรทางบกและทางน ้าเสมอ โดยมี
ทั้ งท่าน ้ า ท่าเรือสาธารณะ สะพาน ลานโล่ง รวมทั้ งทางเดินไปย ัง
บา้นเรือนในชุมชน (รูปท่ี 4) กล่าวคือ พ้ืนท่ีปิดลอ้มเหล่าน้ีได้กลายเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน ท่ีมีอาคารบ้านเรือนตั้ งอยู่ในบริเวณโดยรอบ 
กลายเป็น “ถ่ินท่ี” (urban place) ท่ีมีความหมาย เอ้ือให้เกิดเขา้ถึงและการ
มีปฎิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือการอยูร่่วมและพ่ึงพากนัอยา่งผสมผสาน
กลมกลืน  
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รูปที่ 4 พ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ีมีปฎิสมัพนัธ์กบัชุมชน 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผูวิ้จยั, 2553 
 
 พ้ืนท่ีว่างท่ีหลงเหลืออยู่โดยรอบพ้ืนท่ีปิดล้อม จึงเป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับการตั้งถ่ินฐานอาคารบ้านเรือนและเติบโตข้ึนเป็นชุมชน ใน
ปัจจุบนัมีชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเกาะเมืองฯ จ านวน 33 ชุมชน และราย
ลอ้มรอบนอกเกาะเมืองประมาณ 28 ชุมชน (ยกเวน้ หมู่บา้นจดัสรร และ
กลุ่มบา้นพกัขา้ราชการ) ชุมชนเหล่าน้ี ลว้นมีขนาดเล็กท่ีไม่สามารถสร้าง
ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของความเป็นชุมชนข้ึน
ภายในพ้ืนท่ีอย่างครบถ้วนได้ จ  าเป็นต้องพ่ึงพาชุมชนอ่ืนๆ ทั้งท่ีอยู่ใน
ละแวกใกลเ้คียงและไกลออกไป ทางดา้นสงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ 
เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การจบัจ่ายซ้ือขายท่ียา่นการคา้ การ
ไปติดต่อราชการ ฯลฯ นอกจากนั้น การมีพ้ืนท่ีปิดลอ้มขนาดใหญ่จ านวน
มากไดส่้งผลให้ผูค้นมีรูปแบบการเดินทางในชีวิตประจ าวนัท่ีแตกต่างกนั
ไปตามต าแหน่งท่ีตั้ง ดว้ยการอาศยัโครงข่ายการสัญจรทางน ้ าและทางบก
เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั รถโดยสาร
ประจ าทาง รถจกัรยานยนต์ เรือโดยสาร เรือขา้มฟาก  ตลอดจนการเดิน 
โดยเฉพาะในชุมชนซ่ึงรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ไม่สามารถเขา้ถึงได ้
เ น่ืองจากพ้ืนท่ี มีขนาดเล็ก แคบ ไม่ มีสะพานข้าม หรืออยู่ในเขต
โบราณสถาน จึงท าให้การเข้าถึงพ้ืนท่ีจะต้องมีรูปแบบการสัญจรท่ี

ผสมผสานกันทั้งรถ เรือและการเดิน อาจกล่าวได้ว่า วิถีของผูค้นใน
บริเวณเกาะเมืองมีลกัษณะเฉพาะท่ีข้ึนอยูก่บัสณัฐานพ้ืนท่ีเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 รูปแบบการเดินทางในชีวิตประจ าวนั 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผูวิ้จยั, 2553 
 
 สัณฐานพ้ืนท่ีจึงมีความสัมพันธ์กับโครงข่ายการสัญจร
โดยตรง เน่ืองจาก สัณฐานพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะสร้างให้โครงข่ายการ
สัญจรภายในมีการเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Alexander, 1964, Batty, 1982, Hillier and Hanson, 1984) โดยมีระดบั
และความหนาแน่นของการสญัจรท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น สัณฐานพ้ืนท่ี
จะสะทอ้นถึงวิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมของผูค้น (Hillier and Hanson, 
1984, Jones and Larkham, 1991) อนัเป็นเหตุผลท่ีท าให้ชุมชนเหล่าน้ี
ด ารงอยู่และเติบโตต่อไปอย่างย ัง่ยืน ดังนั้ น การพฒันาโครงข่ายการ
สัญจรท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างเชิงสัณฐาน
ของเมือง จะรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนเอกลกัษณ์ของชุมชนไวไ้ด ้
 การพฒันาโครงข่ายการสัญจรดงักล่าว เป็นการสร้างให้เกิด
ลกัษณะการสัญจรท่ีมีความสะดวกในการเขา้ถึง (move to) และการ
สัญจรเพ่ือผ่าน (move through) ทั้ งภายในและภายนอกชุมชนอย่าง
สมัพนัธ์และทัว่ถึงกนั โครงข่ายนั้นตอ้งเอ้ือให้เกิดความหนาแน่นของการ
สญัจรและกิจกรรมในระดบัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดการผสมผสานผูค้น
ทั้งในชุมชนและบุคคลภายนอก ด้วยวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายท่ี
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หลากหลายแตกต่างกนั โครงข่ายการสัญจรของพ้ืนท่ีชุมชนท่ีฝังตวัอยูใ่น
ระบบของเมืองโดยรวมไดดี้ จะเอ้ือให้เกิดองคป์ระกอบพ้ืนฐานส าคญัใน
การด ารงอยูข่องชุมชน อนัไดแ้ก่ ‚การสัญจรอิสระ‛ (Natural Movement) 
(Hillier et al., 1993) ซ่ึงหมายถึง การสัญจรของผูค้นภายในพ้ืนท่ีอยา่ง
อิสระ อันมีระดับท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากลักษณะการเช่ือมต่อของ
โครงข่ายการสญัจรในพ้ืนท่ีนั้นๆ เอง ท่ีก่อให้เกิดศกัยภาพการเขา้ถึงท่ีไม่
เท่าเทียมกนั ท าให้บางส่วนคึกคกั บางส่วนสงบเงียบ และส่งผลสืบเน่ือง
ให้การกระจายกิจกรรมบนเส้นทางต่างๆ เหล่าน้ีเป็นไปอยา่งไม่เท่าเทียม
กนัภายใต ้“กระบวนการเศรษฐสัญจร” (Movement Economy Process) 
(Hillier, 1996) กล่าวคือ กิจกรรมท่ีตอ้งการความสงบ เช่น ท่ีพกัอาศยั 
ฯลฯ มีแนวโน้มท่ีจะกระจุกตวัอยูบ่นเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงท่ี
ต  ่ากวา่ ในขณะท่ีกิจกรรมการคา้มกัเกาะตวัอยูบ่นเส้นทางท่ีมีศกัยภาพใน
การเขา้ถึงสูงกว่า และส่งผลให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีดึงดูดกิจกรรมการคา้อ่ืนๆ 
อย่างต่อเน่ืองยิ่งข้ึนไป จากระดบัการสัญจรอิสระเดิมท่ีสูงอยู่แล้ว (ตาม
ศกัยภาพของโครงข่าย) และจากการสัญจรท่ีถูกดึงดูดจากกิจกรรมการคา้
เหล่านั้น (attractors) ไดเ้กิดเป็น ‚ผลกระทบทวีคูณ‛ (multiplier effects) 
ส่งผลให้ดึงดูดกิจกรรมการคา้อ่ืนๆ มากระจุกตวัเพ่ิมมากข้ึนไปอีก ท าให้
ชุมชนนั้นๆ ปรากฏเป็นย่านการคา้ขายท่ีคึกคกัหนาแน่นกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปกบับริเวณทัว่ไปท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจายตวัอยู ่โดยสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพการเขา้ถึงของพ้ืนท่ี ย่านการคา้ของชุมชนท่ีเกิดจากสัณฐาน
พ้ืนท่ีเช่นน้ี เป็นลกัษณะของความเป็นศูนยก์ลางท่ีไม่หยุดน่ิง (dynamic 
centrality) ซ่ึง Hillier (2000) เรียกว่า ‚ศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต‛ (live center) 
กระบวนการทั้งระบบน้ีเป็นคุณสมบติัส าคญัของสัณฐานพ้ืนท่ีท่ีท  าให้
ชุมชนนั้นๆ สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยประกอบไปกบัเง่ือนไข
ดา้นสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิต อาชีพของชุมชนท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
 การศึกษาภายใต้แนวคิดทฤษฎีด้านสัณฐานวิทยาเมืองและ
เคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์ (Space Syntax) นั้น จะ
สามารถวิเคราะห์และอธิบาย เพ่ือท าความเขา้ใจในสัณฐานพ้ืนท่ีผ่าน
ศกัยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเส้นทางสัญจรได้อย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการท่ีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลกัฐาน ข้อเท็จจริงจากแผนผงั 
ท่ีตั้ งหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนรูปแบบกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีของ
มนุษย ์นอกจากนั้น เคร่ืองมือน้ีได้ถูกใช้เพ่ือการวิเคราะห์โครงข่ายการ
สญัจรและท านายระดบัการสัญจรท่ีเกิดข้ึนจากหลายเมืองทัว่โลกมาแลว้
กว่า 30 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เมืองประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ทั้งในยุโรป 
อเมริกา ตะวนัออกกลาง และในเอเชีย เช่น ซูโจว เกียวโต รวมทั้ ง 
กรุงเทพฯ ดังนั้ น จึงมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาใช้ในการพิสูจน์เมือง
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีตรรกะเชิงพ้ืนท่ีและเชิงสังคม
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างอยา่งมีเอกลกัษณ์ และยงัไม่เคยมีการใช้เคร่ืองมือน้ีใน
การวิเคราะห์พ้ืนท่ีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามาก่อน 

 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 ศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะเชิงสณัฐานของชุมชนบริเวณเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั 
 2.2 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะเฉพาะเชิงสัณฐานกบั
ลกัษณะโครงข่ายการสัญจร ท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างกนัทางสังคม-
เศรษฐกิจของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
 2.3 ศึกษาเง่ือนไข ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ชุมชน มีการพฒันาและ
ด ารงอยูไ่ด ้ภายใตบ้ริบทของการเป็นชุมชนในเมืองประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 แผนท่ีขอบเขตชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: แผนท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
และขอ้มูลขอบเขตชุมชนจากเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา, 2553 
 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัศกัยภาพในการเขา้ถึงของ
โครงข่ายการสัญจรทั้ งทางน ้ าและทางบก บริเวณโดยรอบเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ดว้ยแบบจ าลองเชิงสัณฐาน (spatial model) โดยใช ้
“แผนท่ีแอกเซียล” (axial map) ประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยแผนท่ี
โครงข่ายการสญัจร (map of transportation networks) และแผนท่ีรูปแบบ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (map of land used pattern) ปัจจุบนั  
 การสร้างแบบจ าลองเชิงสณัฐาน (spatial model) เพื่อวิเคราะห์
ดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐาน “สเปชซินแทกซ์” (Space Syntax) ซ่ึง
เป็นชุดทฤษฎีและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ในการเขา้ถึงของเส้นทางต่างๆ ในโครงข่ายการสัญจรอย่างเป็นระบบ 
โดยการเขียน “แผนท่ีแอกเซียล” (axial map) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ‘ลกัษณะโครงสร้างเชิงสณัฐานของพ้ืนท่ี’ กบั ‘โครงข่ายเส้นทาง
สัญจรหรือพ้ืนท่ีว่าง’ ซ่ึงแบบจ าลองเชิงสัณฐานจะสามารถอธิบาย และ
ท านายลกัษณะ รวมทั้งระดบัความนิยมในการใช้งานของเส้นทางสัญจร 
หรือพ้ืนท่ีวา่งนั้นๆ  
 การสร้างแผนท่ีแอกเซียล เร่ิมตน้จากการเขียนแผนภูมิแสดง
หน่วยย่อยในพ้ืนท่ีและโครงสร้างการเช่ือมต่อระหว่างหน่วยเหล่านั้น 
ตวัอย่างเช่น ระบบ 2 ระบบ ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยยอ่ยภายในระบบ 3 
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หน่วยเช่นเดียวกนั แต่มีลกัษณะการเช่ือมต่อระหว่างหน่วยย่อยแตกต่าง
กนั แผนภูมิท่ีไดจ้ะแสดงความสมัพนัธ์ในระบบท่ีแตกต่างกนั (รูปท่ี 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 แผนภูมิความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยพ้ืนท่ียอ่ย (Convex Spaces) 

ท่ีแตกต่างกนั 2 ระบบในการเช่ือมโยง และเขา้ถึงพ้ืนท่ี 
ท่ีมา: Hillier, 1996 
 

ในหลกัการเดียวกนัน้ี  เม่ือน ามาพิจารณาพ้ืนท่ีระดบัเมืองหรือ
ชุมชน สามารถท าไดโ้ดย การสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วย
ย่อยในพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงหน่วยย่อยในชุมชนอาจเป็นเส้นทางสัญจรหรือ
พ้ืนท่ีวา่งท่ีตอ้งการวิเคราะห์ แลว้ท าการแบ่งเส้นทางสัญจรหรือพ้ืนท่ีว่าง
นั้นออกเป็น “หน่วยพ้ืนท่ียอ่ย” (convex space) ท่ีต่อกนั (รูปท่ี 8) จากนั้น
จึงลากเส้นท่ียาวท่ีสุดเช่ือมต่อระหว่างหน่วยพ้ืนท่ีย่อยเหล่านั้น โดยมี
จ านวนน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี ภายในหน่วยพ้ืนท่ียอ่ยจะตอ้งสามารถเดินถึงและ
มองเห็นกนัได้ตามสภาพความเป็นจริง เส้นท่ีลากเช่ือมต่อกันเหล่าน้ี 
เรียกวา่ “เส้นแอกเซียล” (axial line)  และระบบโครงข่ายทั้งหมดของเส้น
แอกเซียล คือ แผนท่ีแอกเซียล (รูปท่ี 9) ท่ีแสดงโครงข่ายลักษณะเชิง
สณัฐานของพ้ืนท่ีชุมชนนั้น  

การวิเคราะห์แผนท่ีแอกเซียล ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
สเปชซินแทกซ์นั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าการค านวณแผนท่ีแอก
เซียล ซ่ึงเป็นโครงข่ายลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีท่ีสัมพันธ์กับ
โครงข่ายเส้นทางการสัญจร ว่าเส้นทางใดมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงสุด 
หรือเป็นเส้นทางท่ี “ฝังตวั” (integration) อยูใ่นเน้ือเมืองมากกว่าเส้นอ่ืนๆ 
โดยกลุ่มของเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูง จะแสดงออกมาเป็นสี
แดง แลว้ไล่ล าดบัตามแถบสเปคตรัมเป็นสีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า (ตาม
วรรณะสีรุ้ง) กลุ่มของเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงน้อยท่ีสุด หรือ
เป็นเส้นทางท่ี “แยกตวั” (segregation) ออกจากเน้ือเมืองมากท่ีสุด จะ
แสดงค่าสีน ้ าเงิน ซ่ึงแสดงว่ามีแนวโน้มท่ีจะมีการสัญจรผ่านน้อย หรือมี
ศกัยภาพในการเขา้ถึงต ่า (รูปท่ี 10) ตลอดจนอาจพบว่า บนเส้นสีแดง เป็น
ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีกิจกรรมการคา้ ส่วนสีน ้ าเงิน อาจสัมพนัธ์กบัการเป็นพ้ืนท่ีพกั
อาศยั ผลท่ีได้จากการค านวณจะท าให้ทราบถึงลักษณะและระดับการ

สัญจร ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลกัษณะความหนาแน่นของเน้ือ
เมือง การกระจุกตวัของเน้ือเมือง ตลอดจนราคาท่ีดินไดเ้ช่นกนั (ไขศรี 
ภกัด์ิสุขเจริญ, 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การแบ่งพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง Gassin ในประเทศฝร่ังเศส 
ออกเป็นหน่วยพ้ืนท่ียอ่ย (Convex Spaces) 

ท่ีมา: Hillier, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 แผนท่ีแอกเซียลโครงข่ายสณัฐานพ้ืนท่ีของเมือง Gassin 
ท่ีมา: Hillier, 1996 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของเมือง Gassin 
ดว้ยโปรแกรมสเปชซินแทกซ ์

ท่ีมา: Hillier, 1996 
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การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์ เพ่ือ
วิเคราะห์ลกัษณะโครงข่ายการเช่ือมต่อของเส้นทางสัญจร หรือศกัยภาพ
ในการเขา้ถึงของเส้นทางสัญจร ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ใน 3 ระดบั 
ไดแ้ก่  

(1)  ศักยภาพในการเข้า ถึงในระดับเ มือง (global)  เ ป็น
ศกัยภาพในการเข้าถึงของเส้นทางใดเส้นทางหน่ึง จากเส้นทางอ่ืนๆ 
ทั้ งหมดภายในเมือง หรือเรียกว่า การฝังตัวในระดับเมือง (global 
integration หรือ Rn ,n step) โดยเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงใน
ระดบัเมืองสูง แสดงว่าเป็นเส้นทางส าคญัท่ีผูค้นนิยมใช้ในการสัญจรใน
ระดบัเมือง หรือเรียกวา่ “ผา่นเมือง” 

(2)  ศกัยภาพในการเข้าถึงในระดับย่าน (local) หรือชุมชน 
เป็นศกัยภาพในการเขา้ถึงของเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงจากเส้นทางอ่ืนๆ 
ถัดไปทุกๆ 2 เล้ียว หรือเรียกว่า “การฝังตวัในระดับย่าน” (local 
integration) หรือ “การฝังตวัในระดบั 3” (integration-3 หรือ R3 ,3 steps) 
โดยเส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงในระดับย่านสูง แสดงว่าเป็น
เส้นทางส าคญัท่ีผูค้นนิยมใชส้ญัจรในระดบัยา่น หรือเรียกวา่ “ผา่นยา่น”  

(3)  ศกัยภาพในการเขา้ถึงในระดบัตวัเอง หรือเรียกว่า “ความ
เช่ือมต่อ” (connectivity) เป็นศักยภาพในการเข้าถึงของเส้นทางใด
เส้นทางหน่ึงจากเส้นทางอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีอยูถ่ดัไป 1 เล้ียว หรือเป็น
เส้นทางท่ีผูค้นสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง หรือเรียกวา่ “ยอ่ยกวา่ยา่น” 
 

4. ผลการวจิยั 
ผลการศึกษาจากเอกสาร สถิติ แผนท่ี การส ารวจและการ

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐาน พ้ืนท่ีบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดา้นในเกาะเมืองถูกก าหนดให้เป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษท์างประวติัศาสตร์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของศาสนสถาน สถานท่ี
ราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง กลุ่มบา้นพกัขา้ราชการอยู่เป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้บริเวณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนจึงอยู่บริเวณทางด้านทิศ
ตะวนัออก ทิศตะวนัตกและบริเวณริมถนนอู่ทองรอบๆ เกาะเมือง รวมทั้ง
ริมน ้ าฝ่ังด้านนอกเกาะเมือง (รูปท่ี 11) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนพกั
อาศยัและพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งชุมชนและพ้ืนท่ีปิดลอ้ม 
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : โดยผูวิ้จยั, 2553 
 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของเส้นทางต่างๆใน
ระบบ ทั้งโครงข่ายการสัญจรทางน ้ าและทางบกตามสภาพปัจจุบนั ดว้ย
แผนท่ีแอกเซียล (axial map) ของพ้ืนท่ีบริเวณเกาะเมือง ทั้ง 3 ระดับ 
ไดแ้ก่ ศกัยภาพในการเขา้ถึงระดบัเมือง (global) ระดบัยา่น (local) และ 
ระดบัตวัเอง (connectivity) โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12 แผนท่ีแอกเซียลแสดงศกัยภาพในการเขา้ถึงระดบัเมือง (global) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 แผนท่ีแอกเซียลแสดงศกัยภาพในการเขา้ถึงระดบัยา่น (local) 
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รูปที่ 14 แผนท่ีแอกเซียลแสดงศกัยภาพในการเขา้ถึง 
ระดบัตวัเอง (connectivity) 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์โดยผูวิ้จยั, 2553 
 

(1) ศกัยภาพในการเขา้ถึงระดบัเมือง (global) พบวา่  
เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงหรือเส้นทางท่ีมีระดับ

การสัญจรสูงในระดับเมือง (โดยเป็นเส้นสีแดง) (รูปท่ี 12) ได้แก่ ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32, 309 (อยู่ทางทิศตะวนัออกนอกเกาะเมือง) 
รวมทั้ง ถนนโรจนะซ่ึงเป็นถนนสายหลกัท่ีเขา้สู่เกาะเมือง โดยส่วนใหญ่
เป็นยา่นพกัอาศยั สถาบนัการศึกษา สถานท่ีราชการ รวมทั้งมียา่นพาณิช-
ยกรรมมาเกาะอยูบ่ริเวณริมถนน นอกจากนั้นพบว่า ถนนชีกุน ซ่ึงมีดา้น
หน่ึงผ่านพ้ืนท่ีโบราณสถานส าคญั (วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุและบึง
พระราม)  

เส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงค่อนข้างสูง (เส้นสีส้ม) 
ได้แก่ ถนนป่ามะพร้าว ถนนนเรศวร ถนนหอรัตนไชย ถนนบางเอียน 
ถนนป่าโทน ถนนคลองท่อ ถนนศรีสรรเพชญ์ และถนนคลองมะขาม
เรียง ซ่ึงล้วนเป็นถนนสายรองท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีเกาะเมืองเป็นระบบ
ตาตาราง (grid) ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีผ่านสถานท่ีราชการ สถานศึกษา ย่าน
พกัอาศัยทั้งท่ีเป็นชุมชนและบ้านพกัข้าราชการ ตลอดจนพ้ืนท่ีศาสน
สถาน โบราณสถานส าคญัหลายแห่ง นอกจากนั้นพบว่า ทางหลวงแผน
ดินหมายเลข 309 ซ่ึงเป็นเส้นทางออกสู่พ้ืนท่ีรอบนอกทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ ตดัผา่นยา่นชุมชนพกัอาศยั 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงปานกลาง (เส้นสีเหลือง) 
ไดแ้ก่ ถนนซอยต่างๆ ท่ีเขา้สู่พ้ืนท่ีพกัอาศยั กระจายอยูท่ ัว่ไปในเกาะเมือง
ส่วนใหญ่กระจุกอยูบ่ริเวณทางดา้นตะวนัตกของเกาะเมือง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
สถานท่ีราชการ บา้นพกัขา้ราชการและชุมชนพกัอาศยั ซ่ึงอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ี
อุทยานประวติัศาสตร์ 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงค่อนข้างต ่า (เส้นสีเขียว) 
ไดแ้ก่ ถนนซอยซ่ึงเป็นถนนปลายตนัท่ีเกาะอยูริ่มแม่น ้ารอบๆ เกาะเมือง  

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงต ่า โดยเป็นเส้นสีฟ้าและสี
น ้ าเงิน ไดแ้ก่ ถนนซอยซ่ึงเป็นถนนปลายตนัท่ีเกาะอยูริ่มแม่น ้ าดา้นนอก 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีไม่มีเส้นทางเช่ือมมายงัเกาะเมือง  

ส่วนถนนอู่ทอง ซ่ึงเป็นถนนรอบเกาะเมืองสายส าคญั พบว่า มี
ศกัยภาพในการเขา้ถึงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งท่ีมีการเช่ือมโยงกบั
ถนนสายอ่ืนๆ หรือการมาเกาะตวัของถนนสายอ่ืนๆ (สีส้ม-เหลือง-เขียว)
โดยทางด้านตะวนัออกเช่ือมกบัถนนโรจนะ จะมีศกัยภาพในการเขา้ถึง
หรือระดบัการสัญจรค่อนขา้งสูง (สีส้ม) ส่วนทางด้านตะวนัตกเฉียงใต ้
ไม่มีการเช่ือมกับถนนใดๆ จึงมีระดับการสัญจรค่อนข้างต ่า (สีเขียว) 
ตลอดจนในบางช่วงถนน พบว่ามีศกัยภาพในการเข้าถึงปานกลางถึง
ค่อนขา้งสูงในช่วงท่ีมีการเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีภายนอกหรือชุมชนฝ่ังตรง
ขา้มดว้ยสะพาน-เรือขา้มฟาก เช่น ทางดา้นเหนือและดา้นใตเ้กาะเมือง 

สรุป การสญัจรในระดบัผา่นเมืองจากพ้ืนท่ีดา้นนอกเกาะเมือง 
มาสู่พ้ืนท่ีดา้นในนั้น มกัถูกสัญจรดว้ยถนนโรจนะซ่ึงเป็นถนนสายท่ีตรง
และมุ่ ง เข้า สู่ พ้ืน ท่ีด้านในเกาะเ มือง  มีความเปราะบางของย่าน
โบราณสถาน รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความสงบของย่านพกัอาศยั โดย
แมว้่าจะมีการกระจายระดบัการสัญจรจากถนนเส้นน้ีไปยงัถนนสายอ่ืน
ท่ีมาตดัผา่น เช่น ถนนคลองท่อหรือถนนชีกุนก็ตาม แต่ระดบัการสัญจรก็
ถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ี
เป็นอยู่ เน่ืองจากถนนทั้ง 2 สายน้ีได้ผ่านพ้ืนท่ียา่นโบราณสถานส าคญั
และบางส่วนของย่านพกัอาศยัเช่นกัน ส่วนในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะ
รอบนอกเกาะเมือง มีแนวโน้มว่าจะถูกสัญจรผ่านในระดบัต ่า จึงถือว่ามี
เหมาะสมเน่ืองจากมีความสงบเงียบดี  

(2) ศกัยภาพในการเขา้ถึงในระดบัยา่น (local) พบวา่ 
เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงหรือเส้นทางท่ีมีระดับ

การสญัจรสูงในระดบัชุมชนหรือกลุ่มชุมชน (เส้นสีแดง) (รูปท่ี 13) ไดแ้ก่ 
ถนนโรจนะซ่ึงเป็นถนนสายหลักท่ีเข้าสู่เกาะเมือง ถนนป่าโทน ถนน
คลองท่อ ถนนศรีสรรเพชญ์ ถนนชีกุน และถนนคลองมะขามเรียง ซ่ึง
ลว้นเป็นถนนสายรองท่ีกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะเมืองในระบบตาตาราง 
(grid system) โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นเส้นทางท่ีผ่านสถานท่ีราชการ 
สถานศึกษา ยา่นพกัอาศยัทั้งท่ีเป็นชุมชนและบา้นพกัขา้ราชการ ตลอดจน
พ้ืนท่ีศาสนสถาน โบราณสถานส าคญั 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงสูงรองลงมา (เส้นสีส้ม) 
ไดแ้ก่ ถนนนเรศวร ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีผ่านพ้ืนท่ีโบราณสถานส าคญั (วดั
ราชบูรณะ วดัมหาธาตุ วดัพระศรีสรรเพชญแ์ละบึงพระราม) และถนนอู่
ทองด้านตะวนัออกติดแม่น ้ าป่าสัก โดยเป็นย่านพาณิชยกรรม สถานท่ี
ราชการ สถานศึกษา และย่านพกัอาศัยทั้ งท่ีเป็นชุมชนและบ้านพัก
ขา้ราชการ นอกจากนั้น ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ซ่ึงเป็นเส้นทาง
ออกสู่พ้ืนท่ีรอบนอกทางดา้นตะวนัออกเป็นยา่นพาณิชกรรมมาเกาะตวั 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงปานกลาง (เส้นสีเหลือง) 
ไดแ้ก่ ถนนป่ามะพร้าว ถนนหอรัตนไชย ถนนบางเอียน และถนนท่ีเขา้สู่
พ้ืนท่ีชุมชน ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณดา้นตะวนัออกของเกาะเมือง  

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงค่อนข้างต ่า (เส้นสีเขียว) 
ไดแ้ก่ ถนนซอยต่างๆ ในพ้ืนท่ียา่นพกัอาศยั 
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เส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงต ่า (เส้นสีฟ้า-สีน ้ าเงิน) 
ไดแ้ก่ ถนนซอยปลายตนั ในชุมชนทั้งดา้นในและนอกเกาะเมือง  

ส่วนถนนอู่ทอง พบวา่ มีศกัยภาพในการเขา้ถึงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามช่วงถนนท่ีมีการเช่ือมโยงกับถนนสายอ่ืนๆ หรือการมาเกาะตวั
ของถนนสายอ่ืนๆโดยเฉพาะดา้นตะวนัออกท่ีเช่ือมกบัถนนโรจนะ จะมี
ศกัยภาพในการเข้าถึงหรือระดับการสัญจรค่อนข้างสูง (สีส้ม) ส่วน
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ไม่มีการเช่ือมกบัถนนใดๆ ไปสู่พ้ืนท่ีนอกเกาะ
เมือง มีเพียงถนนเขา้สู่กลุ่มบา้นมาเกาะอยู ่จึงมีระดบัการสัญจรค่อนขา้ง
ต ่า (สีเขียว-สีฟ้า) ตลอดจนในบางช่วงถนน พบว่ามีศกัยภาพการเขา้ถึง
ปานกลาง (สีเหลือง) ในช่วงท่ีมีถนนสายรองตดัผ่าน (ถนนคลองท่อ 
ถนนศรีสรรเพชญ)์ 

สรุป การสัญจรในระดบัผ่านย่าน หรือในระดบัชุมชนหรือ
กลุ่มชุมชน มกัพบว่ามีแนวโน้มระดบัการสัญจรสูงในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกดว้ยถนนโรจนะและถนนป่าโทน ส่วนแนวเหนือ-ใตส้ัญจรดว้ย
ถนนคลองท่อ ถนนศรีสรรเพชญ ์ถนนชีกุน และถนนคลองมะขามเรียง 
เพ่ือเดินทางติดต่อหรือเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ีชุมชนรอบๆ เกาะเมือง 
รวมทั้ง ไปยงัย่านการคา้ตลาดหัวรอและตลาดเจ้าพรหม แต่ระดบัการ
สญัจรท่ีมีระดบัสูงเช่นน้ี ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ี
เป็นอยู่ เน่ืองจาก ถนนสายต่างๆ เหล่าน้ี ไดผ้่านพ้ืนท่ียา่นโบราณสถาน
ส าคญัหลายแห่งและบางส่วนของยา่นพกัอาศยั ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีควรมีระดบั
การสัญจรต ่า ส่วนพ้ืนท่ีชุมชนทั้งด้านในและรอบนอกเกาะเมืองนั้น มี
แนวโน้มว่าจะมีการสัญจรในระดบัต ่า จึงถือว่ามีเหมาะสมกบัความเป็น
ยา่นพกัอาศยัท่ีเงียบสงบดี  

(3) ศกัยภาพในการเขา้ถึงในระดบัตวัเอง (connectivity)  
พบว่า (รูปท่ี 14) เส้นทางท่ีผูค้นสามารถเข้าถึงได้โดยตรง 

หรือเส้นทางท่ีผูค้นนิยมใช้เดินทางไปท ากิจกรรมในระดบัยอ่ยกว่ายา่นท่ี
มีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูง (เส้นสีแดง) ในระบบ พบว่า อยูบ่นทางหลวง
แผนดินหมายเลข 32 ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัอยูท่างทิศตะวนัออกนอกเกาะ
เมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศูนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ศาลากลาง
จงัหวดั) และห้างสรรพสินคา้ต่างๆ เช่น เทสโกโลตสั โรบินสัน บ๊ิกซี 
อยธุยาปาร์ค ตลอดจนหมู่บา้นจดัสรร และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงสูงรองลงมา (เส้นสีส้ม) 
ไดแ้ก่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นย่านพกั
อาศยั หมู่บา้นจดัสรร รวมทั้งมีย่านพาณิชยกรรมมาเกาะอยู่บริเวณริม
ถนน ต่อเน่ืองมายงัถนนโรจนะ เป็นเส้นทางหลักเขา้สู่เกาะเมืองจาก
ทางด้านตะวนัออก ถนนป่าโทน เป็นถนนเส้นท่ีขนานกบัถนนโรจนะ 
ส่วนถนนคลองท่อ เป็นถนนท่ีตดัผา่นเกาะเมืองในแนวเหนือใต ้ 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงปานกลาง (เส้นสีเหลือง) 
ไดแ้ก่ ถนนนเรศวร ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีมีตลาดเจา้พรหม ส านกังานเทศบาล
และโบราณสถานส าคญั 

เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเข้าถึงค่อนข้างต ่า (เส้นสีเขียว) 
ไดแ้ก่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ช่วงก่อนเขา้สู่พ้ืนท่ีเกาะเมืองท่ีมี
ยา่นพาณิชยกรรมมาเกาะอยูบ่ริเวณริมถนน ถนนป่ามะพร้าวและถนนบาง
เอียน ผา่นพ้ืนท่ีชุมชนพกัอาศยั ส่วนถนนศรีสรรเพชญ ์ซ่ึงเป็นถนนเส้นท่ี
มีสถานท่ีราชการ สถานศึกษา และโบราณสถานอยุ ่

เส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงต ่า (เส้นสีฟ้า-สีน ้ าเงิน) 
ได้แก่ ถนนชีกุน ถนนคลองมะขามเรียง และถนนซอยซ่ึงพบในพ้ืนท่ี
ชุมชนทั้งดา้นในและนอกเกาะเมืองจ านวนมาก  

ส่วนถนนอู่ทอง พบว่า มีศกัยภาพในการเขา้ถึงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามต าแหน่งท่ีมีการเช่ือมโยงกับถนนสายอ่ืนๆ แต่ในภาพรวมเป็น
เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงต ่า (เส้นสีฟ้า-สีน ้าเงิน)  

สรุป การสญัจรในระดบัยอ่ยกวา่ยา่น มกัพบว่ามีแนวโน้มของ
ระดบัการสญัจรสูงอยูน่อกพ้ืนท่ีเกาะเมือง บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
309 เน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีผสมผสานและมีผูค้นจ านวนมาก 
เช่น ศูนยร์าชการ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้าน
จดัสรร ส่วนเส้นทางท่ีผูค้นภายในเกาะเมืองนิยมสัญจรนั้น จะเป็นถนน
เส้นทางท่ีสะดวกและมีช่วงการเล้ียวน้อย ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะใช้ถนนโรจ
นะและถนนป่าโทน ในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และใช้ถนนคลองท่อ 
ในแนวเหนือ-ใต ้ดว้ยรถส่วนบุคคล ส่วนชุมชนทั้งดา้นในและรอบนอก
เกาะเมือง มีแนวโนม้วา่จะใชถ้นนอู่ทองซ่ึงมีการสญัจรในระดบัต ่า ซ่ึงถือ
วา่มีเหมาะสมกบัความเป็นยา่นพกัอาศยัท่ีเงียบสงบดี  
 

5. สรุปและเสนอแนะ 
 ชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เป็นชุมชน
ท่ีเกิดข้ึนโดยการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนอยูใ่นพ้ืนท่ี “ชายขอบ” ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ว่างระหว่างพ้ืนท่ีปิดล้อมกบัเส้นทางสัญจร ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และ
แม่น ้ าล  าคลอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกาะตวัอยู่ริมแม่น ้ ารอบๆ เกาะเมือง 
เน่ืองจากถูกกนัออกจากพ้ืนท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ 
ภายใตก้ารควบคุมการขยายตวัทั้งแนวราบและแนวตั้ง ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดั
ดา้นขนาด ขอบเขตพ้ืนท่ีท าให้ชุมชนตอ้งมีการปรับตวัโดยใชเ้ส้นทางการ
สญัจรในถนนสายต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีเกาะเมืองและภายนอกเช่ือมโยงกบั
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเส้นทางท่ีพบว่ามีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงหรือมีระดบัการ
สญัจรอิสระสูงทั้งในระดบัผา่นเมืองและระดบัผ่านยา่น เช่น ถนนโรจนะ
และถนนชีกุน ตามคุณสมบติัเชิงสณัฐานนั้นควรมีกิจกรรมการคา้มกัเกาะ
ตัวอยู่บนเส้นทาง และดึงดูด “กิจกรรมการค้า” (attractors) อ่ืนๆ มา
กระจุกตวัจนเกิดเป็น ‚ผลกระทบทวีคูณ‛ (multiplier effects) กลายเป็น 
‚ศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต‛ (live center) ท  าให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ี ปรากฏเป็นย่าน
การคา้ขายท่ีคึกคกัหนาแน่นกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ควบคู่ไปกบับริเวณทัว่ไปท่ีมี
กิจกรรมอ่ืนๆ กระจายตวัอยู่ แต่ในสภาพความเป็นจริงพ้ืนท่ีกลับถูก
ควบคุมและเป็นท่ีตั้ งของพ้ืนท่ีปิดล้อม ทั้งโบราณสถาน สถานศึกษา 
สถานท่ีราชการ ตลอดจนบา้นพกัขา้ราชการ ท าให้ยา่นพาณิชยกรรมไป
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เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืน ไดแ้ก่ ตลอดหัวรอและตลาดเจา้พรหม ซ่ึงไม่ได้เป็น
ต าแหน่งท่ีมีสณัฐานพ้ืนท่ีมีความเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง  
 ในทางตรงข้าม ระดับการสัญจรสูงท่ีได้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
อุทยานประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีโบราณสถานส าคญัจ านวนมาก ตลอดจน
สถานท่ีราชการ สถานศึกษาท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งพ่ึงพาระดบัการสญัจรอิสระท่ี
สูงทั้งในระดบัผ่านเมืองและระดบัผ่านย่าน รวมทั้งเป็นเส้นทางสัญจรท่ี
เอ้ือต่อการเดินทางดว้ยรถยนตเ์ป็นหลกั จึงไดก่้อให้เกิดความสั่นสะเทือน
ท่ีมีผลต่อการพงัทลายของโบราณสถาน ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาจราจร
และมลพิษทางเสียงและอากาศ ตลอดจนในพ้ืนท่ีชุมชนเองก็กลบัมีระดบั
การสญัจรอิสระท่ีต  ่า จนไม่สามารถเหน่ียวน าให้เกิดความเป็น “ศูนยก์ลาง
ท่ีมีชีวิต” ข้ึนภายในชุมชนหรือกลุ่มชุมชนได ้โดยมีเพียงพ้ืนท่ีพกัอาศยัท่ี
ปราศจากพ้ืนท่ีประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ อนัเป็นองค์ประกอบชุมชนท่ี
สมบูรณ์ ท าให้ชุมชนเหล่าน้ีจึงตอ้งมีการเดินทางในชีวิตประจ าวนัเพ่ือไป
พ่ึงพาองคป์ระกอบของชุมชนอ่ืนๆ ในละแวกใกลเ้คียงและท่ีไกลออกไป 
 และจากการศึกษาคุณสมบติัของลกัษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อาจกล่าวได้ว่า การท่ีชุมชนจะ
สามารถด ารงอยู่ได้ต่อไป ภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดต่างๆ น้ี จ  าเป็นต้อง
สร้างให้เกิดระดบัการสัญจรอิสระภายในระบบของกลุ่มชุมชนท่ีสูงมาก
ข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยอาจเกิดจาก การเปิดเส้นทางใหม่ภายใน
พ้ืนท่ีปิดลอ้มบริเวณชุมชน อาจดว้ยการเดินผา่น เพ่ือลดความสั่นสะเทือน
หรือเปิดพ้ืนท่ีปิดลอ้มท่ีเอ้ือให้ผูค้นเขา้ไปใช้งานได ้การเบ่ียงเส้นทางจาก
ถนนสายหลักกลางเกาะเมืองไปใช้การสัญจรบนถนนอู่ทองรอบเกาะ
เมืองแทน การปิดถนนบางสายท่ีมีระดับการสัญจรอิสระสูงในพ้ืนท่ี
ประวติัศาสตร์ ให้เหลือเพียงการใช้รถราง การป่ันจกัรยาน การเดิน เพ่ือ
ลดศกัยภาพการเขา้ถึงและเพ่ิมศกัยภาพให้กบัถนนสายอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
กว่า การเช่ือมโยงชุมชนเด่ียวๆ ให้เกิดข้ึนเป็นกลุ่มชุมชน ด้วยเพ่ิม
เส้นทางสัญจรตามสภาพพ้ืนท่ี เช่น ชุมชนท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามแม่น ้ า ควร
สร้างให้มีสะพาน อาจเป็นสะพานไมเ้พ่ือจ ากดัเฉพาะคนเดิน ท่าเรือขา้ม
ฟาก ตลอดจน การเพ่ิมส่ิงดึงดูดกิจกรรม (attractors) ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ชุมชน เช่น กิจกรรมการคา้ กิจกรรมในแบบเฉพาะของยา่นอนุรักษ ์เช่น 
การแสดง การท าหัตถกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างท่าน ้ า ทางเดินริมน ้ า 
พ้ืนท่ีนัง่เล่น เพ่ือเพ่ิมระดบัการสัญจรอิสระท่ีสามารถเหน่ียวน าท าให้เกิด
ศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต และยา่นต่างๆ เป็นองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ได ้
 และอาจสรุปไดว้า่ ลกัษณะเชิงสัณฐานของชุมชนบริเวณเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงอยู่ภายใต้บริบทของเมืองฐานน ้ าในนคร
ประวติัศาสตร์ จะตอ้งสร้างให้เกิด “ระบบโครงข่ายการสญัจรอิสระท่ีเป็น
หน่ึงเดียว‛ (unified natural movement network) ในพ้ืนท่ีชุมชน ทั้งทาง
น ้ าและทางบกผสมผสานกนัในระดบัท่ีสูงกว่าท่ีเป็นอยู ่และลดขอ้จ ากดั
จากการถูกปิดลอ้ม เพื่อเหน่ียวน าให้เกิดองคป์ระกอบชุมชนท่ีสมบูรณ์ข้ึน 
เช่น ย่านการค้า ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ ฯลฯ ท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลาย ตลอดจนเกิดศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต ท่ีส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่

ของชุมชนในสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์ ท่ีได้จาก
การศึกษาน้ี สามารถน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการวางแผน วางผงั การ
อนุรักษ์ หรือการฟ้ืนฟูบูรณะชุมชนในบริเวณนครประวติัศาสตร์ ไม่ถูก
ตดัขาดจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเมือง ตลอดจนเกิดเป็นสังคมท่ีมีชีวิตชีวา 
เศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟู มีระบบสัญจรทางบกผสานทางน ้ าท่ีสอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัสณัฐานพ้ืนท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม เอ้ือให้ผูค้นเกิดทางเลือกใน
การสญัจร และด ารงเอกลกัษณ์ไวไ้ดภ้ายใตวิ้ถีชีวิตร่วมสมยั 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
 บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก และ  
รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณศิลป์ พีรพนัธ์ุ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และ
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการเครือข่ายเชิงกลยทุธ์ิเพ่ือการ
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การอุดมศึกษา ประเทศไทย 
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