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สณฐานพนืทีม่คีวามสาคญัตอ่การดํารงอยูข่องชุมชนั ํ้  เนื่องจาก สญฐานพืน้ที่ั
ทีเ่หมาะสมจะสรา้งใหโ้ครงขา่ยการสญจรภายในมกีารเชอมโยงกบัพืน้ที่ั ื่ อืน่ๆ ของเมอืงอยา่งมี
ประสทธภิาพิ  (Alexander, 1964, Batty, 1982, Hillier and Hanson, 1984) 

โดยจะกอ่ใหเ้กดิความสะดวกในการสญจรเพือ่เขา้ถงึั  (move to) และการ
สญจรเพือ่ผา่นั  (move through) พนืทีอ่ยา่งท ัว่ถงึ้  ซงจะเกดิการผสมผสานผูค้นทัง้ในึ่
ชมุชนและบุคคลภายนอก ดว้ยวัตถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายทีห่ลากหลายแตกต่างกัน และ
นํามาซงการเกดิึ่ กจิกรรมการใชประโยชนท์ีด่นิ้  เชน่  ย่านการคา้ ย่านพักอาศยั  ย่าน
อตุสาหกรรม ฯลฯ อนัเป็นองคป์ระกอบสาคญัในการดํารงอยูข่องชมุชนํ



กระบวนการทัง้ระบบนีเ้ป็นเงือ่นไขเชงพืน้ที่ิ  (spatial conditions) ทีส่าคญัทีท่ําใหช้มุชนนัน้ๆํ  สามารถดํารงอยู่
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยประกอบไปกบัเงือ่นไขอืน่ๆ ทางดา้นสงคมั  วัฒนธรรม วถิชีวติี  อาชพทีส่อดคลอ้งสมพันธก์นัี ั

ซงเป็นคณุลกัษณะทีอ่ยูภ่ายใต ้ึ่  3 ทฤษฎหีลกั คอื

“ท.การสญจรอสิระั ” (Theory of Natural Movement) (Hillier et al., 1993) 
การสญจรของผูค้นภายในพืน้ทีอ่ยา่งอสิระั  ในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั บางสวนคกึคกั่  บางสวนสงบเงยีบ่  
สงผลใหเ้กดิการกระจายกจิกรรมตา่งๆ่  บนเสนทางอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนั้

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

ระดบัการสญจรอสิระทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนัั  โดยระดบัทีส่งูไดด้งึดดูกจิกรรมการคา้(attractors) มาเกาะตวั
เพิม่ขึน้ เกดิเป็น “ผลกระทบทวคีณู” (multiplier effects) ทีด่งึดดูกจิกรรมการคา้อืน่ๆ มาเพิม่มากขึน้

“ท.สณฐานศนูยก์ลางั ” (Theory of Spatial of centrality) (Hillier, 2000)
ในยา่นการคา้ขายทีค่กึคักหนาแน่นกวา่พืน้ทีอ่ืน่ๆ เกดิเป็นศนูยก์ลางทีไ่มห่ยดุนิง่ (dynamic centrality)
ควบคูไ่ปกบับรเิวณทัว่ไปทีม่กีจิกรรมอืน่ๆ กระจายอยู ่เรยีกวา่ “ศนูยก์ลางทีม่ชีวติี ” (live center) 



แผนทีก่รงุศรอียธุยา เมือ่ พ.ศ. 2230
(Map of The old capital of Ayutthaya in 1687)

ทีม่า : ธวัชชยั ตัง้ศรวิานชิิ , 2549



แผนทีก่รงุศรอียธุยา เมือ่ พ.ศ. 2469
จากการสารวจของพระยาโบราณราชธานนิทร์ํ  
(Map of The old capital of Ayutthaya in 1687)

ทีม่า : อธบิายภมูสิถานกรงุศรอียธุยา, 2550



ภาพถา่ยเกาะเมอืงพระนครศรอียธุยาในปจัจบุนั 
(Map of Ayutthaya Heritage Island in present)

ทีม่า : กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 



แผนทีเ่กาะเมอืงพระนครศรอียธุยาในปจัจบุนั 
(Map of Ayutthaya Heritage Island in present)

ทีม่า : กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
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แผนทีก่ารใชประโยชนท์ีด่นิในปจัจบุนั้  
(Map of land used pattern in present)

ทีม่า : กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 



ชมุชนทีต่ัง้อยู่ในพนืทีน่ครประวตัศิาสตร์้  จงึถกูจํากัดการขยายตัวหรอืการ
เปลีย่นแปลง จากพืน้ทีโ่บราณสถาน วัด วัง สถานทีร่าชการ ฯลฯ ทีม่มีากอ่น
การเกดิขึน้ของชมุชน จงึเสมอืนเป็น ‘พนืทีป่ิดลอ้ม้ ’ (spatial enclaves) 
ทีจ่ํากัดการเขา้ถงึดว้ยเงื่อนไขต่างๆ เนื่องจาก เป็นกรรมสทธิแ์ละการดูแลิ
ของหน่วยงานภาครัฐ ถงึ 3,200 ไร ่หรอืประมาณ 70% ของพืน้ทีเ่กาะเมอืงฯ 
รวมทัง้ กระจายอยูใ่นพืน้ทีร่มินํ้ารอบนอก ซงพืน้ทีเ่หลา่นีถ้อืเป็นึ่  

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

ทีน่ําไปสูก่ารแบง่แยกเชงพนืที่ิ ้  (spatial segregation) ขึน้ในเกาะ
เมอืงหลายๆ บรเิวณ 



แผนทีต่าํแหนง่ทีต่ ัง้ชุมชนและพนืทีป่ิดลอ้ม้
(Map of settlement and spatial enclaves)



พนืทีป่ิดลอ้มทีไ่มม่ปีฎสิมพนัธก์บัชุมชน้ ั
(spatial enclaves without having interact with the communities)

พนืทีป่ิดลอ้มทีม่ปีฎสิมพนัธก์บัชุมชน้ ั
(spatial enclaves having interact with the communities)



พนืทีป่ิดลอ้มไดส้งผลให้้ ่ ....
- เกดิพืน้ทีว่า่งเล็กๆ บรเิวณพืน้ทีป่ิดลอ้ม
- มกีารตัง้ถิน่ฐาน เกดิเป็นชมุชนพักอาศยในพืน้ทีว่า่งั  
- ชุมชนมีขนาดเล็ก ไม่สามารถสรา้งสงอํานวยความสะดวกิ่  อันเป็น
องคป์ระกอบสาคัญของความเป็นชุมชนขึน้ํ  ภายในพื้นที่อย่างครบถว้นได ้
ตอ้งพึง่พาชมุชนอืน่ทีอ่ยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงและไกลออกไป ในการดํารงชวติี
- ผูค้นมรีปูแบบการเดนิทางทีแ่ตกตา่งกนัไปตามตําแหน่งทีต่ัง้ เพือ่เชอมโยงื่
กบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ดว้ยการสญจรทางบกและทางนํ้ารว่มกนัั

รปูแบบการเดนิทางในชวติประจาํวนัี
(transportation patterns in everyday life)



การวเิคราะหศ์กยภาพในการเขา้ถงึของโครงขา่ยการสญจรั ั

แผนภูมิแสดงหน่วยย่อยใน
พื้นที่และโครงสรา้งการเชอมต่อื่
ระหวา่งหน่วย 

การเชอมต่อระหว่างหน่วยื่
ยอ่ยทีแ่ตกตา่งกัน จะไดแ้ผนภมูทิี่
แสดงความสมพันธ์ในระบบที่ั
แตกตา่งกนัดว้ย

แผนภมูคิวามสมพนัธร์ะหวา่งั
หนว่ยพนืทีย่อ่ย้  (convex space)

หนว่ยพนืทีย่อ่ย้  (convex space) ของพนืที่้
วา่งภายในเมอืง Gassin ประเทศฝร ัง่เศส

แผนทีแ่อกเซยลี  (axial map) แสดง
โครงขา่ยสณฐานของเมอืงั  Gassin



(1)ศกยภาพในการเขา้ถงึในระดบัเมอืงั  
(global integration) เป็นศกยภาพในการั
เขา้ถึงของเสนทางใดเสนทางหนึ่ง้ ้  จาก
เสนทางอื่นๆ้  ทัง้หมดภายในเมือง หรือ เป็น
เสนทางสาคัญทีผู่ค้นนิยมใชในการสญจรใน้ ํ ้ ั
ระดบัเมอืง หรอืเรยีกวา่ “ผา่นเมอืง”

(2)ศกยภาพในการเขา้ถงึในระดบัย่านั  
(local integration) หรอืชมุชน เป็น
ศกยภาพในการเขา้ถงึของเสนทางใดเสนทางั ้ ้
หนึง่จากเสนทางอืน่ๆ้  ถัดไปทกุๆ 2 เลีย้ว หรอื
เป็นเสนทางสาคัญที่ผูค้นนิยมใชสญจรใน้ ํ ้ ั
ระดบัยา่น หรอืเรยีกวา่ “ผา่นยา่น”

(3)ศกยภาพในการเขา้ถงึในระดบัตวัเองั  
หรอืเรยีกวา่ “ความเชอมตอ่ื่ ” (connectivity) 
เป็นศกยภาพในการเขา้ถึงของเสนทางใดั ้
เสนทางหนึง่จากเสนทางอืน่ๆ้ ้  ซงเป็นเสนทางึ่ ้
ทีอ่ยูถ่ัดไป 1 เลีย้ว หรอืเป็นเสนทางทีผู่ค้น้
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยตรง หรอืเรยีกว่า “ย่อย
กวา่ยา่น”



global integration (Rn, n step)

local integration (R3, 3 step)

แผนทีแ่อกเซยลแสดงการวเิคราะห์ี
สณฐานเกาะเมอืงพระนครศรอียธุยาั
(axial map of Ayutthaya Heritage Island)

connectivity



แผนทีแ่อกเซยลแสดงศกยภาพในการเขา้ถงึระดบัเมอืงี ั
(axial map of global integration ,Rn)



แผนทีแ่อกเซยลแสดงศกยภาพในการเขา้ถงึระดบัยา่นี ั
(axial map of local integration ,R3)



แผนทีแ่อกเซยลแสดงศกยภาพในการเชอมตอ่ี ื่ั
(axial map of connectivity)



ผลการวเิคราะหศ์กยภาพในการเขา้ถงึระดบัเมอืงั
(axial map of global integration ,Rn)

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึสงู้ ั  พบบน 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 32, 309 ,ถนนโรจนะ 

พบว่ า  โดยสวน ใหญ่ เ ป็ น ย่ า น พั กอ าศย่ ั  
สถานศกษาึ  สถานทีร่าชการ ยา่นพาณิชยกรรมและ
บนถนนชกุนี  มีดา้นหนึ่งผ่านพื้นที่โบราณสถาน
สาคญัํ

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึคอ่นขา้ง้ ั
สูง พบบนถนนสายรองต่างๆ เป็นเสนทางที่ผ่าน้
สถานทีร่าชการ สถานศกษาึ  ย่านพักอาศยั  และบน
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 309 ซงเป็นเสนทางึ่ ้
ออกสพูืน้ทีร่อบนอกตดัผา่นยา่นชมุชนพักอาศย่ ั

เสนทางที่ม ีศกยภาพในการเข้าถ ึงปาน้ ั
กลางไดแ้ก ่ถนนซอยตา่งๆ ทีเ่ขา้สพูืน้ทีพ่ักอาศย่ ั

เสนทางที่มีศกยภาพในการเขา้ถงึค่อนขา้งตํ่้ ั
ไดแ้ก่ ถนนซอยซงเป็นถนนปลายตันที่เกาะอยู่รมิึ่
แมน่ํ้ารอบๆ เกาะเมอืง 

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึตํา่้ ั  ไดแ้ก ่
ถนนซอยซงเป็นถนนปลายตันทีเ่กาะอยู่รมิแม่นํ้าดา้ึ่
นอก

ถนนอู่ทอง  มีศกยภาพในกา ร เ ข า้ ถึงที่ั
เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งที่มีการเชอมโยงกับื่
ถนนสายอืน่ๆ โดยมศีกยภาพการเขา้ถงึั คอ่นขา้งสงู
ถงึคอ่นขา้งตํา่



ผลการวเิคราะหศ์กยภาพในการเขา้ถงึระดบัยา่นั
(axial map of local integration ,R3)

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึสงู้ ั  พบบน
ถนนโรจนะ ถนนป่าโทน ถนนคลองท่อ ถนนศรสีรร
เพชญ ์ถนนชกนุี  และถนนคลองมะขามเรยีง ทีส่าน
กันในระบบกรดิ ซงผ่านย่านพักอาศยึ่ ั  สถานศกษาึ  
สถานทีร่าชการ

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึคอ่นขา้ง้ ั
สูง พบบน ถนนนเรศวร ถนนอู่ทอดดา้นตะวันออก
และทางหลวงแผนดนิหมายเลข 309 ซงเป็นย่านึ่
พาณชิยกรรม 

เสนทางที่ม ีศกยภาพในการเข้าถ ึงปาน้ ั
กลางไดแ้ก ่ถนนป่ามะพรา้ว ถนนหอรัตนไชย ถนน
บางเอยีน และถนนทีเ่ขา้สพูืน้ทีช่มุชน่

เสนทางที่มีศกยภาพในการเขา้ถงึค่อนขา้งตํ่้ ั
ไดแ้ก่ ถนนซอยซงเป็นถนนปลายตันที่เกาะอยู่รมิึ่
แมน่ํ้ารอบๆ เกาะเมอืง 

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึตํา่้ ั  ไดแ้ก ่
ถนนซอยในพืน้ทีพ่ักอาศยั

ถนนอู่ทอง  มีศกยภาพในกา ร เ ข า้ ถึงที่ั
เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งที่มีการเชอมโยงกับื่
ถนนสายอืน่ๆ โดยมศีกยภาพการเขา้ถงึั คอ่นขา้งสงู
ถงึปานกลาง



ผลการวเิคราะหศ์กยภาพในการเขา้ถงึระดบัเมอืงั
(axial map of global integration ,Rn)

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึสงู้ ั  อยูบ่น
ทางหลวงแผนดินหมาย เลข  32 อยู่ทางทิศ
ตะวันออกนอกเกาะเมือง ซงเป็นที่ตั ้งของศูนย์ึ่
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
หา้งสรรพสนคา้ิ  ตลอดจนหมู่บา้นจัดสรร และ
โรงงานอตุสาหกรรม

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึคอ่นขา้ง้ ั
สงู พบบนทางหลวงแผนดนิหมายเลข 309 ถนนโรจ
นะ ถนนป่าโทน  ถนนคลองท่อ ผ่านย่านชมุชนพัก
อาศยั ยา่นพาณชิยกรรม

เสนทางที่ม ีศกยภาพในการเข้าถ ึงปาน้ ั
กลาง  พบบนถนนนรศวร ซงมีตลาดเจา้พรหมึ่  
สานักงานเทศบาลํ  และโบราณสถาน

เสนทางทีม่ีศกยภาพในการเขา้ถงึค่อนขา้งตํ่า้ ั  
พบบน ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 309 กอ่นเขา้
เกาะเมืองซงเป็นย่านพาณอชยกรรมึ่  ถนนป่า
มะพรา้ว ถนนบางเอยีนเป็นพืน้ทีพ่ักอาศยั 

เสนทางทีม่ศีกยภาพในการเขา้ถงึตํา่้ ั  พบบน
ถนนชกุนี  ถนนคลองมะขามเรียงและถนนซอย ซงึ่
เป็นพืน้ทีช่มุชน

ถนนอูท่อง ในภาพรวมมศีกยภาพั การเขา้ถงึตํา่



สรา้งใหเ้กดิระดบัการสญจรอสิระั  (natural movement) ภายในระบบของกลุม่
ชุมชนทีส่งูมากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั โดย 

-การเปิดเสนทางใหมภ่ายในบรเิวณชมุชน้  /เปิดพืน้ทีป่ิดลอ้มเอือ้ใหผู้ค้นเขา้ไปใชงาน้ ได ้

ขอ้เสนอแนะ..สณฐานพนืทีอ่ยธุยาั ้

- การปิดถนนบางสายทีม่รีะดบัการสญจรอสิระสงูในพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ั  เพือ่ลดศกยภาพการเขา้ถงึั
และเพิม่ศกยภาพใหก้บัถนนสายอืน่ๆั  ทีเ่หมาะสมกวา่ 
- การเบีย่งเสนทางจากถนนสายหลกัไปใชการสญจรบนถนนอูท่องรอบเกาะเมอื้ ้ ั งแทน 



เหนีย่วนําใหเ้กดิเศรษฐสญจรั  (Movement Economy) เพือ่สรา้งใหเ้กดิกจิกรรม
ตา่งๆ ทีห่ลากหลาย เชน่ การคา้ โดย

- การเชอมโยงชมุชนเดีย่วๆื่  ใหเ้กดิขึน้เป็นกลุม่ชมุชน

ขอ้เสนอแนะ..สณฐานพนืทีอ่ยธุยาั ้

- การเชอมโยงชมุชนทีอ่ยูฝ่ั่งตรงขา้มแมน่ํ้าื่  โดยสรา้งใหม้สีะพาน /ทา่เรอืขา้มฟาก /เรอืโดยสาร



เพิม่สงดงึดดูกจิกรรมิ่  (attractors) ใหเ้กดิขนึในพนืทีชุ่มชน้ ้  เชน่

- กจิกรรมการคา้ กจิกรรมในแบบเฉพาะของยา่นอนุรักษ์ เชน่ การแสดง การทําหตัถกรรม การลอ่งเรอื

ขอ้เสนอแนะ..สณฐานพนืทีอ่ยธุยาั ้

- สรา้งทา่นํ้า ทางเดนิรมินํ้า พืน้ทีน่ั่งเลน่ เพือ่เพิม่ระดบัการสญจรอสิระทีส่ามารถเหนีย่วนําทําใหเ้กดิั
ศนูยก์ลางทีม่ชีวติี  (live center) และยา่นตา่งๆ เป็นองคป์ระกอบทีค่รบถว้นสมบรูณ์ของชมุชน



ขอบคณุคะ่
Thank you


