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การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของอุโมงค์ทางเดินลอดถนน

มหาราชและถนนหน้าพระลานที่มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่ การวิจัยด าเนินการโดยใช้ 2 วิธี วิธีการแรก
โดยศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ โครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่าง การใช้ประโยชน์อาคาร ลักษณะ
เส้นทางสัญจรภายในเมือง และศึกษาลักษณะการจราจรจากข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการเก็บข้อมูลของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนแต่ละแห่งของพ้ืนที ่วิธีที่ 2 คือ การสร้างแบบจ าลองด้วยเครื่องมือ 
Space Syntax 

ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานนั้นมีผลกับ
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สายย่อย และโครงข่ายการเดินเท้า ท าให้การสัญจรจากพ้ืนทีหนึ่งเพ่ือเข้าสู่พ้ืนใดๆ มีความเชื่อมโยงถึง
กันทั้งในระดับเมืองจนถึงระดับแยกย่อย มีปริมาณผู้สัญจรผ่านสูงขึ้นในเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับ
อุโมงค์ฯ ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ และความสามารถของการเป็นศูนย์กลางย่านและ
ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่สูงขึ้น อีกท้ังมีความสามารถในการเป็นศูนย์กลางมากขึ้น พ้ืนที่
เมืองสามารถผสานและท าความเข้าใจได้โดยง่ายขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์อาคารจะท าให้เกิดความ
เข้าใจและท าให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆเพ่ือตอบสนองการบริการแก่ผู้สัญจรผ่าน 

จากการวิจัยสรุปได้ว่าการศึกษา อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานมี
ผลกระทบต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ และโปรแกรม Space Syntax สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การคาดการณ์ลักษณะการใช้งานในพื้นที่ชื่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

60051202 : Major (Urban Design) 
Keyword : Tunnel, Space Syntax, Rattanakosin, Pedestrian 

MR. AUTTAPONG SISUWAN : PROJECT IMPACT TUNNEL OF PASSAGE UNDER 
MAHARAJA ROAD AND NA PHRA LAN ROAD TOWARDS CONNECTING THE 
SURROUNDING AREA. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SINGHANAT 
SANGSEHANAT, Ph.D. 

The objective of the research is to compare the effects of the tunnels under 
Maharaj Road and Na Phra Lan Road on the connection of the area. The research 
was carried out using two methods. The first method by studying physical factors is 
the relationship network of space. building utilization Characteristics of traffic routes 
within the city and study traffic characteristics from statistical data including data 
collection of economic activities within each community of the area. The second 
method is to create a model with the Space Syntax . 

The findings of the research revealed that The passage tunnels under 
Maharat Road and Na Phra Lan Road had a greater effect on the area connection and 
accessibility of the area with higher potential. Can make the Na Phra Lan Road area 
better connect to other areas, easily accessible, convenient, safe. Secondary roads, 
minor roads and pedestrian networks have higher potential. Make traffic from one 
ground to enter any ground. There are connections at both the city level and the 
sub-level. There is a higher traffic volume on the main route connecting the 
tunnel. Urban areas are easier to integrate and understand. Including the use of the 
building will create understanding and create new activities to serve people. 

The findings of the research suggest that the study of the tunnels under 
Maharaj Road and Na Phra Lan Road has an impact on the connection of surrounding 
areas. Space Syntax can be used as a tool to predict the usage characteristics in the 
area. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ในการวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท เป็น
อย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน า และอดทนต่อผู้วิจัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่างๆ อย่างมากมายยิ่ง
ตลอดระยะเวลาการวิจัย จนการค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณประธานการสอบใน
ครั้งนี้ อาจารย์ ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ ที่สละเวลาอันมีค่าในการสอบ พร้อมทั้งค าแนะน าต่างๆ ที่มี
ส าหรับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมและเครื่องมือ Space Syntax ที่มีความเฉพาะ หรือ
ข้อคิดเห็นในการท างานวิจัยตลอดการท างาน 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว ที่คอยเป็นก าลังใจให้เสมอมา ให้ความช่วยเหลือ 
และคอยลุ้นในทุกช่วงของการท าวิจัย ขอขอบคุณ จิ้บ ออย เกม แอม พ่ีป้อบ เพ่ือนๆ ออกแบบชุมชน
เมืองที่คอยให้การช่วยเหลือและค าแนะน าตลอดการวิจัย ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลและสละเวลาให้สัมภาษณ์ และผู้วิจัยขอขอบคุณ วรางคณา ตันติถาวร ที่คอยเป็นทุกอย่างในการ
วิจัย ทั้งอาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษา กองเชียร์และก าลังใจตลอดมา ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยให้งาน
ชิ้นนี้แล้วเสร็จ และขอขอบคุณความพยายามที่ยังมีอยู่ ไม่ได้หนีหายไปไหนแม้ว่าจะออกนอกทางไปบ้างก็
ตาม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
“กรุงรัตนโกสินทร์” ตั้ งอยู่ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา มีลักษณะคล้ายเกาะ มีน้ าล้อมรอบ และใช้เป็น
ชื่อเรียกพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่ปี พ .ศ.2520 มี
ขอบเขตอยู่ระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทางตะวันตกกับคลองหลอด หรือคลองคูเมืองเดิมทางตะวันออก 
โครงสร้างเมืองที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม คือ ถนนขนาดเล็ก ช่วงถนน (City Block) ไม่ห่างกันมาก 
รูปแบบอาคารสูงเพียง 1-4 ชั้น องค์ประกอบของเมืองมีความพิเศษต่างจากองค์ประกอบของเมืองใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2325 เช่น ป้อมปราการ ก าแพง
เมือง คลองคูเมืองเดิม และมีพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
ประกอบไปด้วย พ้ืนที่ว่างสาธารณะเพ่ือใช้ในราชพิธี และมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น 
สนามหลวง และมีท่ีว่างสาธารณะอ่ืนๆ แทรกตัวกระจายอยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยพ้ืนที่ต่างๆ 
ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากว่า 200 ปี ส่งผลให้พ้ืนที่ว่างท าหน้าที่
และบทบาทส าหรับเมืองที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 

บทบาทและความส าคัญของพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศจากทั่วโลก เดินทางมายังบริเวณเพ่ือชมประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม เช่น 
สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น ท า
ให้เกิดความแออัดในการสัญจรของผู้คน ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาทั้งทางบกและทางน้ ากว่า 35,000 คนต่อวัน กรุงเทพมหานครจึงได้มีความคิดที่จะปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงบริเวณถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราชขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020)  

โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน ส่งผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อ และผลกระทบด้านกิจกรรมของพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งส่งผลไปถึงระบบ
การจราจร การเคลื่อนย้ายของคน และความเป็นเมืองภายในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญของ
ประเทศ ดังนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบของการเชื่อมต่อของพ้ืนที่โครงการฯ จึงมีความส าคัญ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะมีท้ังข้อดีและข้อเสียในหลายด้านตามมา  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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เพ่ือที่จะท าความเข้าใจถึงผลกระทบของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนน
หน้าพระลาน ที่มีต่อบริบทของพ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาโครงการฯและพ้ืนที่โดยรอบจึงมีความส าคัญ 
เพ่ือให้รับรู้และคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีต่อเมืองและการใช้
งานพ้ืนที่โดยรอบ อันน าไปสู่การวางแผนพัฒนากรอบแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
บริบท  

1.2. ค าถามในการวิจัย 
โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน มีผลกระทบต่อการ

เชื่อมต่อพ้ืนทีโ่ดยรอบอย่างไร 

1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบก่อนและหลังการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด

ถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน 
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนน

มหาราช และถนนหน้าพระลาน  

1.4. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาผลกระทบจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน  ต่อ

พ้ืนที่โดยรอบ โดยพิจารณาผลกระทบที่มีต่อการเชื่อมต่อและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบพ้ืนที่ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบการใช้พื้นที่โดยรอบโครงการฯ 
ศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบของการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดขึ้นบนพ้ืนที่โดยรอบโครงการฯ 

และการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียง 
ขอบเขตด้านเวลา 
เป็นการศึกษาข้อมูล ผลกระทบ ในระหว่าง ตุลาคม พ.ศ.2563 – กรกฎาคม พ.ศ.2564  
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยเฉพาะบริเวณ ถนนมหาราช บริเวณ

โครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช” (ชุมชนท่าช้าง) ต่อไปจนถึงบริเวณถนนหน้าพระลาน ที่
โครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน” เท่านั้น 

พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง ที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของบริเวณ  
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและต าแหน่งที่ตั้งของโครงการ 
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ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ 
ที่มา : ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020 

1.5. ข้อจ ากัดของการวิจัย 
โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลานอยู่ในระยะเริ่มต้นของการ

ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน (พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2565) 
การเก็บข้อมูลภาคสนามไม่สามารถท าได้เพราะถูกจ ากัดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 – 2564 

1.6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โครงข่ายการสัญจร หมายถึง รูปแบบจักรยาน ทางเท้า เป็นเส้นทางการเดินทางภายใน

พ้ืนที่ ที่ผ่านถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายย่อย ทั้งการกระจาย และการเชื่อมต่ออยู่ภายใน
พ้ืนที่เมือง 

2. สเปซซินแทค (Space Syntax) หมายถึง ชุดทฤษฎีและเทคนิคเครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงข่ายการสัญจรของพ้ืนที่ศึกษา โดยมีข้อมูลสถิติมา
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีกระบวนการและเครื่องมือที่ชัดเจน 

1.7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พบความสัมพันธ์ของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯ กับโครงสร้างการเชื่อมต่อพ้ืนที่  
2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเหมาะสมส าหรับการวาง

แผนการพัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน หรือขยายพ้ืนที่ให้มีการเชื่อมต่อกันกับบริบทอ่ืนๆ 
3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน

ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1. Mobility 
2.1.1 Mobility (การเคลื่อนย้าย)  
เป็นกระบวนการส ารวจการเคลื่อนย้ายของผู้คน ความคิด สิ่งของ รวมถึงผลกระทบทางสังคม

ของการเคลื่อนย้าย มีการก าหนดรูปแบบโดย John Urry ได้แบ่งการเคลื่อนย้ายของผู้คนออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 

การเคลื่อนย้ายของวัตถุ(Mobility of object) 
การเคลื่อนย้ายของร่างกาย(Corporeal Mobility) 
การเคลื่อนย้ายในจินตนาการ(Imagination Mobility) 
การเคลื่อนย้ายเสมือน(Virtual Mobility) 
ความคล่องตัวของการสื่อสาร(Communicative Mobility) 
โดยทั่วไปแล้ว หมวดหมู่เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันจึงไม่สามารถแยกผลกระทบออกจากกันได้

อย่างเด็ดขาด 
2.1.2 พื้นฐานทางทฤษฎีของ Mobilities 
Sheller and Urry ได้น าเสนอทฤษฎี 6 ประการที่สนับสนุนกระบวนทัศน์ของการ

เคลื่อนย้ายได้แก่ (Sheller & Urry, 2006) 
ทฤษฎีที่หนึ่ง กล่าวถึง "เจตจ านงในการเชื่อมต่อ (will to connection)" ของมนุษย์นั้นไม่

เหมือนใครและเชื่อมโยงกันด้วย การเคลื่อนย้าย(mobility)และความเป็นวัตถุภาวะ(materiality)1 
ทฤษฎีที่สอง กล่าวถึง ระบบทางสังคมที่ผสมผสานระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์และไม่ใช่

มนุษย์ไว้ด้วยกัน เช่น ระบบขนส่ง รถยนต์ ระบบรางหรือทางอากาศ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายการขนส่งที่ซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและได้รับผลกระทบจากสังคม  

                                                           
1 ประเสริฐ แรงกล้า ได้กล่าวถึง วัตถุภาวะ (materiality) ไว้ใน "ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย" ว่า ก่อให้เกิดการ

ผสมกันของมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ท างานเป็นระบบการเคลื่อนย้ายและสนับสนุนวิถีทางการเคลื่อนย้ายในบางรูปแบบ เช่น สภาพ
ทางวัตถุหลายประการมีส่วนร่วมสร้างการเดินทางของคน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุท าให้พวกเขามีประสบการณ์และความรู้สึก
ที่แตกต่างหลากหลาย ภาวะวัตถุของสิ่งของอันเดียวกันอาจเป็นสื่อที่ให้ความหมายได้หลากหลายในการเคลื่อนย้ายของคนต่างกลุ่ม ใน
ต่างบริบทเวลาและพื้นที่ ( Basu & Coleman , 2008 ) 



  6 

ทฤษฎีที่สาม มาจากแนวคิด "โพสต์โมเดิร์น(postmodern)" ที่เกี่ยวข้องกับ"ความเป็นพ้ืนที่"
โดยกล่าวว่า พ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลานั้นจะถูกหลอมรวมและประกอบขึ้นมาใหม่ท าให้
ความหมายของสถานที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ทฤษฎีที่สี่ การพาร่างกายในฐานะของสื่อน าอารมณ์ที่รู้สึกถึงสถานที่ กล่าวถึงการเคลื่อนย้าย
และสร้างอารมณ์ร่วมไปกับภูมิศาสตร์ เช่น ประสบการณ์การขับรถที่ผสมผสานกันระหว่างความรู้สึก
และการรับรู้ผ่านอารมณ์ 

ทฤษฎีที่ห้า โครงสร้างเครือข่ายทางสังคม(topologies of social networks) กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์กับรูปแบบที่สลับซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิถี
ชีวิตมักจะมีความสัมพันธ์เชิงสังคมในวงกว้างแต่มักจะอ่อนแอในเรื่องเวลาและพ้ืนที่ ด้วยวิถีที่
ผสมผสานนั้นท าให้โอกาสพบปะกันทางสังคมลดน้อยลง 

ทฤษฎีที่หก การวิเคราะห์ระบบการขนส่งที่ซับซ้อนซึ่ง กล่าวถึง "ค าสั่งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่
เป็นที่ยอมรับ(neither perfectly ordered nor anarchic.)" เช่น การก าหนดเวลาปฏิบัติงาน การ
คาดเดาประวัติศาสตร์ของทางรถไฟกับสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีแตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สะสมทีละเล็กก็สามารถสร้างเปลี่ยนแปลงระบบและสังคม
ได้ในระยะยาว 

ในการศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้าย Mimi Sheller and John Urry ได้น าเสนอกระบวนการ
และระเบียบวิธีการศึกษา 7 วิธี ได้แก่  

1. การวิเคราะห์รูปแบบ ระยะเวลา และสาเหตุของการอยู่ร่วม 
2. การเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเคลื่อนย้ายในขณะที่ท า

การวิจัยเรื่องชาติพันธุ์ 
3. การจดบันทึกช่วงเวลา ให้อาสาสมัครบันทึกสิ่งที่พวกเขาก าลังท า ช่วงเวลาและสถาน 
4. การวิจัยทางไซเบอร์ การส ารวจการเคลื่อนย้ายแบบเสมือนจริง ผ่านการเชื่อมต่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
5. การศึกษาผ่านประสบการณ์และความรู้สึก 
6. การศึกษาจากความทรงจ าและสิ่งของส่วนตัวผ่านการถ่ายภาพ จดหมาย ภาพถ่ายและ

ของที่ระลึก 
7. การศึกษาระหว่างสถานที่และเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง เช่น โถงพักคอย คาเฟ่ สวนสนุก 

เลานจ์ (Lounge) สวนสาธารณะ โรงแรม สนามบิน สถานีขนส่ง หรือท่าเรือ เป็นต้น 
ประเสริฐ แรงกล้า(2561) กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายไว้ว่า การศึกษาด้านการเคลื่อนย้ายนั้น มี

งานจ านวนหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน(infrastructure) และการกระจุกตัวของ
ทรัพยากรในฐานะของสิ่งที่ผลักดันให้สิ่งอ่ืนเคลื่อนย้ายต่อไปได้ในทางกายภาพ เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้า 
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ระบบน้ าประปา สนามบิน ท่าเทียบเรือ สถานีรถ ถนน โรงงาน เป็นต้น การเคลื่อนย้ายของคน 
เงินทุนและวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้ติดอยู่กับที่ตั้งทางกายภาพ ซึ่ง
อาจย้อนแย้งในตัวเอง ในทางหนึ่งส่งเสริมศักยภาพการเคลื่อนย้ายให้บางกลุ่ม และในอีกทางหนึ่ง
จ ากัดความสามารถในการเคลื่อนย้ายของบางกลุ่ม(ประเสริฐ แรงกล้า, 2561) 

2.2. Urban Mobility 
Jean-Paul Rodrigue (2020) ได้กล่าวว่า Urban Mobility การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและ

การขนส่งสินค้าเป็นสิ่งซับซ้อนในพ้ืนที่เมือง บ่อยครั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและการขนส่งที่มีอยู่ ก็
ท าให้การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยแบ่งการเคลื่อนย้าย
ในเมืองออกไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  

1. Collective Transportation (การขนส่งสาธารณะ)  
จุดประสงค์ของการขนส่งโดยรวม คือ เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงบางพ้ืนที่ได้ง่าย 

ด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการจ่ายค่าโดยสาร ประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่งสาธารณะวัดได้จากการขนส่งคนจ านวนมากและราคาไม่แพง เช่น รถราง รถประจ าทาง รถไฟ 
รถไฟใต้ดินและเรือข้ามฟาก เป็นต้น 

2. Individual Transportation (การขนส่งส่วนบุคคล)  
เป็นการขนส่งที่มีความคล่องตัว เป็นผลมาจากตัวเลือกและวิธีการส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ 

การเดิน การข่ีจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งตอบสนองความคล่องตัวขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
บุคคล มีความแตกต่างไปตามเมืองเพ่ือสนับสนุนรูปแบบการเคลื่อนย้ายที่บกพร่องของเมืองนั้นๆ 

4. Freight Transportation (การขนส่งสินค้า)  
กิจกรรมในเมืองจึงมาพร้อมกับการขนส่งสินค้าจ านวนมาก จากการผลิตและการบริโภคที่

แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่มักใช้รถบรรทุกเพ่ือเคลื่อนย้ายระหว่างเขตอุตสาหกรรม ศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้าและกิจกรรมการค้าปลีก รวมถึงจากอาคารผู้โดยสารหลัก เช่น ท่าเรือ ลาน
รถไฟ ศูนย์กระจายสินค้าและสนามบิน ซึ่งมักจะถูกมองข้ามไป แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายของเมือง 

การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยเพ่ิมความคล่องตัวของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระยะทางและเวลา จากการศึกษาของ Jean-Paul Rodrigue แสดงให้เห็น
ว่าเวลาในการเดินทางยังคงใกล้เคียงกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 1.2 ชั่วโมงต่อวัน 
(60-72นาที) ใช้ไปกับการเดินทาง ซึ่งหมายความว่าการเดินทางค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่รูปแบบการขนส่งที่
เร็วขึ้นและท าให้สามารถเดินทางได้ระยะทางไกลขึ้นโดยใช้เวลาเท่ากัน ความคล่องตัวในเมืองไม่ว่าจะ
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เป็นรถยนต์ การเดินเท้า หรือการขนส่งสาธารณะในเมืองจึงมีความเหมาะสมและตอบสนองความ
ต้องการด้านการเคลื่อนย้ายแตกต่างกันไปตามโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีการขนส่งที่ม ี

ประเภทของการเคลื่อนย้ายในเมือง(A Taxonomy of Urban Mobilities) 
การเคลื่อนย้ายเชื่อมโยงไปกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย

เกี่ยวข้องกับการสร้างและแรงดึงดูดของการเคลื่อนย้ายที่หลากหลาย เป็นความสัมพันธ์ที่มีความ
ซับซ้อนแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ รูปแบบเมือง ความหนาแน่น การพัฒนาและ
เทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกิดตามก าหนดเวลา การเคลื่อนย้ายในเมืองจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เช่น การเดินทางกลับบ้าน การเดินทางไปท างาน หรือกิจกรรมที่เกิดตามความสมัครใจเมื่อ
ผู้ที่เดินทางมีอิสระในการตัดสินใจ เช่น การพักผ่อน การท่องเที่ยว ประเภทการเคลื่อนย้ายในเมืองที่
พบบ่อยที่สุดแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประเภทการเคลื่อนย้ายในเมืองที่พบบ่อยที่สุด 

ประเภท รายละเอียด 

การเคลื่อนย้ายแบบของ
ลูกตุ้ม(Pendulum 
movements) 

เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ท างาน เป็นวัฏจักร ที่
สามารถคาดเดาได้และเกิดข้ึนเป็นประจ าโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทุกวัน 

การเคลื่อนย้ายอย่างมือ
อาชีพ(Professional 
movements) 

เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกิจกรรมระดับมืออาชีพตามการท างาน เช่น 
การประชุม การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และการบริการลูกค้า ซึ่ง
เกิดข้ึนอย่างโดดเด่นในช่วงเวลาท างาน 

การเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล
(Personal movements) 

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจ เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้งของ
กิจกรรมทางการค้า รวมถึงการช้อปปิ้งและการพักผ่อนหย่อนใจ 

การเคลื่อนย้ายของ
นักท่องเที่ยว(Touristic 
movements.) 

เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ส าคัญและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มักเป็นไปตามฤดูกาลหรือเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ฟุตบอลโลกหรือกีฬาโอลิมปิกเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ของการเคลื่อนย้ายของเมืองในช่วงที่มีกิจกรรม 

การเคลื่อนย้ายของการ
กระจาย(Distribution 
movements) 

เกี่ยวข้องกับการกระจายการขนส่งสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านการบริโภคและการผลิต เชื่อมโยงกับสถานีขนส่งศูนย์กระจาย
สินค้าและร้านค้าปลีก ซึ่งการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์ท าให้การ
เคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก  

ที่มา : Jean-Paul Rodrigue , 2020 
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การสร้างความคล่องตัวให้กับการเคลื่อนย้ายในเมืองนั้น ส าหรับผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดโหมดและเส้นทางที่ใช้ รวมถึงปลายทางของพวกเขาได้โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 การสร้างความคล่องตัวให้กับการเคลื่อนย้ายในเมือง 

ประเภท รายละเอียด 

การสร้างการเดินทาง 
(Trip generation) 

ผู้อยู่อาศัยในเมืองจะเดินทางเฉลี่ย 3 ถึง 4 เที่ยวต่อวัน ตามวัตถุประสงค์ 
เช่น การจ้างงาน การพักผ่อนหรือการเข้าถึงสินค้าและบริการ พ้ืนที่
กิจกรรมของแต่ละบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างการเดินทาง การ
เดินทางตามวัตถุประสงค์เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางดูได้จากความคล่องตัวของการเคลื่อนย้ายโดยมักเกิดขึ้นในตอน
เช้า น าไปสู่ความแออัดและความคล่องตัวของผู้โดยสารเพราะใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของถนนเดียวกัน รวมถึงข้อจ ากัดด้านความจุของถนน 

แบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการเดินทาง  
(Modal split.) 

การใช้ชุดรูปแบบการขนส่งส าหรับการเดินทางในเมืองซึ่งเป็นผลมาจาก
ตัวเลือกแบบจ าลอง ทางเลือกนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ต้นทุน
เทคโนโลยี ความพร้อม ความชอบ เวลาเดินทาง ระยะทาง และรายได้ 
ดังนั้นการเดิน การขี่จักรยาน การขนส่งสาธารณะ รถยนต์ จึงถูกน ามาใช้
เป็นทางเลือกหรือเป็นข้อจ ากัดเพราะไม่มีทางเลือก 

ก าหนดการเดินทาง
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด
เส้นทาง 
(Trip assignment 
(routing)) 

การเดินทางของผู้โดยสารมักจะมีเส้นทางที่ชัดเจน เช่น ผู้ที่ขับรถยนต์ส่วน
ใหญ่จะมีเส้นทางที่แน่นอนระหว่างที่อยู่อาศัยและสถานที่ท างาน อาจ
เปลี่ยนแปลงหากมีความแออัดหรือเชื่อมโยงกิจกรรมอ่ืน เช่น การช้อปปิ้ง 
เรียกว่า "การผูกมัดการเดินทาง" การก าหนดเส้นทางการกระจายสินค้า
ขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดส่ง ส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่การจัดส่ง
โดยตรงถือเป็นบรรทัดฐาน ในขณะที่ร้านค้าขนาดเล็กและการจัดส่งมัก
เลือกยานพาหนะที่ยืดหยุ่น โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ต้นทุนการขนส่ง เวลา
และความแออัดของการจราจร 

ปลายทางการเดินทาง 
(Trip destination) 

การเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน เนื่องจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแต่ละกิจกรรมมีแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับการดึงดูดการเดินทาง 
เช่น พ้ืนที่ค้าปลีก พ้ืนที่ราชการ พ้ืนที่สันทนาการและการแพทย์เป็น
กิจกรรมที่ดึงดูดการเคลื่อนย้ายมากที่สุด ส าหรับการเคลื่อนย้ายการขนส่ง 
การผลิต อาคารขนส่งสินค้าและการค้าปลีกเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดการ
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ประเภท รายละเอียด 

เคลื่อนย้ายมากที่สุดส าหรับเมืองเคยเป็นจุดหมายปลายทางของการ
เดินทางโดยเฉพาะผู้โดยสาร  

ที่มา : Jean-Paul Rodrigue , 2020 

 

 
ภาพที่ 3 Mobility Gaps in Urban Areas 
ที่มา : Jean-Paul Rodrigue , 2020 

การเคลื่อนย้าย ยังเป็นประเด็นส าคัญทางสังคม ปริมาณของการใช้รถยนต์ในการเดินทางจะ
แตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง สถานะทางสังคม รายได้ คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะและความ
พร้อมของที่จอดรถ แม้ระบบขนส่งมวลชนจะมีราคาไม่แพง แต่กลุ่มคนทางสังคมหลายกลุ่ม เช่น 
นักเรียน ผู้สูงอายุ และคนยากจนยังคงไม่สามารถใช้ได้โดยง่ายและปลอดภัย เป็นผลมาจากความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการเข้าถึงการขนส่งส่วนบุคคลเป็นเรื่องของรายได้ภายใน
ครัวเรือน ดังนั้นในบางกรณีการเลือกแบบจ าลองจึงเป็นข้อจ ากัดที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจ
มากกว่าเพ่ือให้กลุ่มคนเข้าถึงได้มากที่สุด(Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois, & Brian Slack, 
2020)  
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2.3. Space Syntax 
Bill Hillier ได้อธิบายไว้ว่า Space Syntax เป็นชุดทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์ทาง

คอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โครงข่ายการสัญจร พื้นที่ว่าง รวมถึงโครงสร้างของ
เมือง เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการใช้วิเคราะห์โครงสร้างของชุมชนเมือง โดย
อธิบายผ่านลักษณะความสัมพันธ์ของโครงข่ายการสัญจรของเมืองหรือถนน และแสดงถึงคุณลักษณะ
ของพ้ืนที่ ด้วยการค านวณค่าความสัมพันธ์ของโครงข่ายดังกล่าวกับพ้ืนที่ว่างอ่ืนๆ (Configuration 
relations) ที่จะแสดงถึงความลึก (Depth) ของพ้ืนที่ว่างเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ว่างอ่ืนๆ ใน
โครงข่าย และคุณภาพของพ้ืนที่จากความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่นั้นๆ การศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะคุณภาพของพ้ืนที่ กับความสามารถในการเกิดกิจกรรมของเมืองท าให้สามารถอธิบาย
และวิเคราะห์รูปทรงของเมือง ที่จะสรุปเป็นลักษณะวัฒนธรรมของโครงข่ายพ้ืนที่ (Spatial culture) 
ที่มีความเป็นเฉพาะถิ่นของชุมชน รวมถึงสามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์การใช้พ้ืนที่เฉพาะและท า
ความเข้าใจลักษณะโครงสร้างของเมือง ที่อาจส่งผลต่อเมืองและชุมชน (Bill Hillier, 1996) 

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การศึกษาโครงข่ายของเมืองด้วยเทคนิค Space 
syntax ท าได้โดยการสร้างแบบจ าลอง (Spatial Model) โครงข่ายที่ว่างสาธารณะของเมือง ด้วยเส้น
ตัวแทนของแกนการสัญจร (Axial line) ที่เขียนจากแนวแกนสัญจรที่ผ่านพ้ืนที่ว่างได้มากที่สุด ที่
สามารถมองเห็นได้และสามารถเข้าถึงได้ไกลที่สุด การค านวณคุณลักษณะของพ้ืนที่ว่างในโครงข่ายจะ
ให้ทั้งค่าผลทางคณิตศาสตร์ของแนวแกนสัญจรและแสดงค่าสีสเปคตรัมในแผนที่แบบจ าลองโครงข่าย
ที่ว่าง(ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2547) โดย Space Syntax ได้ก าหนดความหมายของที่ว่างไว้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) เป็นแนวทางการสัญจร 2) เป็นพ้ืนที่กิจกรรมหรือประโยชน์ใช้สอย 3) เป็นที่ที่มีมุมมองเห็น
จุดต่างๆ กันเมื่อผู้สังเกตเกิดการเคลื่อนที่ ดังภาพที่ 4 (อภิรดี เกษมศุข, 2548) 

 

ภาพที่ 4 แสดงความหมายของที่ว่างใน Space Syntax 
ที่มา : อภิรดี เกษมศุข "a reflex on the spatially scientific mind," อาษา, (2548): 85. 



  12 

การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์เพ่ือท าความเข้าใจที่ว่าง (Spatial Model) ที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์ต่างกัน 3 รูปแบบ ในรูปแบบของแผนภูมิที่เรียกว่า “แผนภูมิจัสติฟายด์ (Justified 
Graph) หรือ J-Graph” เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น น าค่าที่ได้มาเรียงตัวเลข
จากค่าสูงไปหาค่าท่ีต่ าแล้วแทนค่าด้วยสีโทนร้อนส าหรับค่าสูง สีโทนเย็นส าหรับค่าต่ า 

 

ภาพที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อและการเข้าถงึของหน่วยพ้ืนที่ย่อยทีแ่ตกต่างกันสองระบบ 
ที่มา : Hillier, 1996 

เพ่ือท าความเข้าใจกับเทคนิคของ Space Syntax จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่ว่าง
และการฝังตัว (Integration) จากภาพที่ 6 โดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ cell-0 และถัดไปมีค่าความลึก
เท่ากับ 1 ถัดไปอีกให้ค่าความลึกเท่ากับ 2 โดยการน าค่าความลึกของทั้งระบบมารวมกัน พิจารณาที่
ต าแหน่ง cell-0 ที่เปลี่ยนไปเพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของที่ว่างในจุดใดจุดหนึ่ง จะส่งผล
ไปยังโครงข่ายที่ว่างทั้งระบบ 

 

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง cell และโทนสีที่เกิดข้ึนในระดับความลึกท่ีแตกต่างกัน 
ที่มา : Hillier, 1996 
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ภาพที่ 7 แสดงความลึกของแต่ละ cell ด้วย J-Graph 
ที่มา : Hillier, 1996 

ด้วยหลักการนี้ การศึกษาความสัมพันธ์ของที่ว่างขนาดใหญ่ในระดับเมืองนั้น การสร้าง
แบบจ าลองคือการแบ่งพ้ืนที่ว่างของเมืองออกเป็นหน่วยย่อยๆ ให้เป็นพ้ืนที่ว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
(Convex Space) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอาจหมายถึงเส้นทางการสัญจร ลานโล่ง หรือพ้ืนที่ท ากิจกรรม
ร่วมกัน โดยจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันจากการลากเส้นตรง (Axial Lines) โดยอยู่ในสภาพพ้ืนที่จริงที่
สามารถเดินถึงกันได้และมองเห็น เป็นเส้นตรงที่มีความยาวมากที่สุดจ านวนน้อยเส้นที่เชื่อมที่ว่างเข้า
ด้วยกันภายในระบบนั้นๆ ซึ่งหมายถึงโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่างทั้งหมดของพ้ืนที่ศึกษา จากนั้น
จึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือท าการค านวณโครงข่าย Axial Lines ส าหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อไป 

 

ภาพที่ 8 แสดงการแบ่งพ้ืนที่สาธารณะออกเป็นหน่วยพื้นที่ย่อย Convex Spaces 
ที่มา : Hillier, 1996 
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ภาพที่ 9 แสดงโครงข่าย Axial Lines, Global Integration, Connectivity, Local Integration 
ของเมือง Gassin ประเทศฝรั่งเศส 
ที่มา : Hillier, 1996 

2.3.1 เครื่องมือวัดค่าทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ของ Space Syntax 
เนื่องจาก Space Syntax เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ด้านผังเมืองโดยเฉพาะที่ใช้การ

สร้าง Axial Map เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ (อภิรดี เกษมสุข, 2541) ที่ได้ให้ค านิยามของค่าต่างๆ 
ที่มีความส าคัญท่ีน ามาจากโปรแกรม Space Syntax ดังนี้ 

Axial Map 
Integration Analysis เป็นวิธีการวัดการเชื่อมต่อของถนนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ม

เดินทางจากถนนในระบบเพื่อไปให้ถึงถนนเส้นอ่ืนที่เหลือทุกเส้นในระบบเดียวกัน ถนนเส้นที่มีจ านวน
นับการเชื่อมต่อน้อยที่สุดจะมีค่าการฝังตัวสูงที่สุด (most integrated) ซึ่งหมายถึง มีความเชื่อมต่อ
กับถนนเส้นอ่ืนในระบบมากที่สุด เชื่อมต่อได้ง่าย กราฟมักจะแสดงด้วยสีโทนร้อน เช่น สีแดงหรือสี
เหลือง วิธีการวัดค่า Integration แสดงให้เห็นความซับซ้อนในการเข้าถึงถนนเส้นต่างๆ และยังใช้
คาดการณ์การใช้งานของคนเดินถนนได้ด้วย ถ้าเข้าถึงได้ง่ายก็อาจเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมและใช้
งานถนนเส้นนั้นมากตาม การวัดค่า Integration สามารถท าได้สองระดับคือ (Bill Hillier, 1996) 

Global Integration (ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง) เป็นการวัดค่าการเชื่อมต่อทั้ง
ระบบ วิธีการคือ นับถนนเส้นตั้งต้นเป็น 1 และเส้นเชื่อมต่อเส้นถัดมาเป็น 2 ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเส้น
ในระบบ เป็นการนับค่า radius ‘n’ จะได้ “ค่าการฝังตัวในระดับเมือง (Global Integration 
Value)” เป็นความสัมพันธ์ในภาพรวมโดยพิจารณาจากการเชื่อมต่อของถนนเส้นที่เลือกกับจ านวน
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การเชื่อมต่อกับถนนเส้นอ่ืนๆ ทั้งระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ตัวถนนเส้นที่เป็นสายส าคัญ เช่น ถนนหลักของ
พ้ืนที่จะถูกท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความเชื่อมต่อกับถนนเส้นอ่ืนๆ โดยรอบด้วยสีโทนร้อน 

Local Integration (ค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่) เป็นการวัดระดับย่อยของระบบ 
(Local) โดยก าหนดจ านวนการเชื่อมต่อที่จะนับ เช่น นับค่า radius ‘3’ คือ นับถนนเส้นที่เริ่มต้นเป็น 
1 และเส้นที่เชื่อมต่อกันถัดมาเป็น 2 และสิ้นสุดแค่เพียงถนนเส้นถัดมาอีกล าดับเป็น 3 ไม่ครบทั้ง
ระบบ จะได้ “ค่าการฝังตัวในระดับย่าน (Local Integration Value)” เป็นความสัมพันธ์เฉพาะส่วน 
ใช้วัดการเชื่อมต่อระหว่างถนนเส้นหนึ่งกับเส้นอ่ืนๆ ที่ถูกจ ากัดความลึกหรือระยะห่างในการเชื่อม ใน
การวัดนี้จะแสดงให้เห็นว่าถนนเส้นใดมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางของย่านนั้น 

Connectivity Value เป็นการวัดค่าความเชื่อมต่อ ใช้ในการวัดว่าเส้นเส้นหนึ่งที่
ต้องการหาค่าความหมายมีเส้นเข้ามาเชื่อมต่อโดยตรงกี่เส้น 

Intelligibility value เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง เป็นดัชนี
ความสัมพันธ์ของค่าความเชื่อมต่อ (Connectivity Value) และค่าการฝังตัวระดับเมือง (Global 
Integration Value) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแบบ Scattergram เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ 
(Correlation) ค่าดังกล่าวคือบอกถึงจ านวนเส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับเส้นหนึ่งเส้นใดที่สามารถถูกมองเห็น
จากเส้นทางนั้นๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าพ้ืนที่ประกอบด้วยเส้นทางที่มีสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท า
ความเข้าใจเมืองสูง มีความเป็นไปได้ว่าผู้คนที่สัญจรในพ้ืนที่นั้นมีแนวโน้มที่จะมองภาพรวมของ
โครงข่ายการสัญจรได้ดีในระดับย่าน ท าให้ไม่หลงทางได้ง่าย 

Synergy value คือค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน เป็นดัชนีความสัมพันธ์ของค่าการ
ฝังตัวระดับย่าน (Local Integration Value) และค่าการฝังตัวระดับเมือง (Global Integration 
Value) บ่งบอกถึงย่านใดย่านหนึ่งของเมืองนั้นมีความสามารถในการฝังตัวได้ดี ทั้งในระดับเมืองและ
ระดับย่านหรือไม่ หากอยู่ในระดับสูงหมายถึงเมืองมีเส้นทางสาธารณะที่มีความนิยมใช้ทั้งในระดับ
เมือง และระดับย่าน  

Segment Map  
แผนที่ช่วงของถนน (Segment Map) เป็นการตรวจจับเส้นสาขาต่อเนื่องที่มีความ

ต่อเนื่องจากเส้นหลักในระบบ เป็นการแสดงโครงสร้างเชิงของพ้ืนที่ที่แตกต่างออกไปจาก Axial map 
(Laura Vaughan, Julienne Hanson, & Ruth Conroy Dalton, 2007) จ าเป็นต้องตรวจจับการ
เชื่อมต่อเชิงเส้นหรือสาขาที่แยกออกไปในโครงสร้างเมือง ดังนั้นจึงต้องใช้เส้นมุมเป็นหลักในการ
ค านวณ แบบจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรม Space Syntax จะพิจารณาจากส่วนของถนนเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย  แต่ละช่วงของถนน (Segments) ถูกก าหนดโดยทางแยกระหว่าง
จุดตัดสองจุด ส่วนต่างๆ มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตที่ท าเครื่องหมายมุมสะสมระหว่างถนนที่ตัดกันแต่
ละคู่ การวิเคราะห์ที่ใช้ก าหนดวิธีหนึ่งคือ ความลึกเชิงมุม ซึ่งสรุปเป็นการเดินทางเชิงมุมที่สั้นที่สุดผ่าน
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เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์เชิงมุมพบว่าสอดคล้องกับการน าทางเชิงพ้ืนที่และการค้นหาเส้นทาง 
เนื่องจากผู้ใช้งานจะมีแนวโน้มลดระยะการรับรู้ในขณะเดินผ่านสภาพแวดล้อมภายนอก (Bill Hillier 
& Iida, 2005) 

สิ่งส าคัญในการวิเคราะห์ คือ รัศมีของการวัด ซึ่งหมายถึง ระยะทางจากแต่ละส่วน
จากถนนที่มีอยู่ทั้งหมด และถนนจากส่วนนั้นจนถึงระยะทางรัศมีที่ก าหนด หากใช้รัศมี 'n' หมายความ
ว่า แต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนอ่ืนๆ ในเมืองโดยไม่มีการจ ากัดรัศมี รูปแบบที่แสดงจะเปลี่ยนไปตาม
รัศมีของการวัด เช่น รัศมี 400 เมตร (ระยะทางเดินประมาณ 5 นาที) จะค านวณเฉพาะจุดรวม 
(Node)ทั้งหมดภายใน 400 เมตรจากจุดรวมปัจจุบัน จุดรวมใดๆ ที่เกินรัศมีนั้นจะไม่ถูกค านวณ ซึ่ง
หมายความว่า ระบบจะระบุเฉพาะความสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบของส่วนภายใน 400 
เมตรตามเส้นส่วนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเริ่มจากแต่ละเส้นของค่าในโปรแกรม ซึ่งการเคลื่อนที่ภายใน
ท้องถิ่นมักใช้วัดรัศมีในพ้ืนที่ - 800 เมตรซึ่งเทียบเท่ากับการเดิน 10 นาที จากนั้นจึงวัดรัศมีที่สูงขึ้น
เพ่ือแสดงถึงการไหลของการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เช่น 1,600 เมตร และ 2,000 เมตร ตามล าดับ 

Choice Analysis เปรียบกับการไหลของน้ าอย่างต่อเนื่อง (water-flow) ในระบบ
โครงข่ายถนน จากนั้นเทน้ าหนึ่งถังลงบนถนนแต่ละเส้น ในถนนแต่ละเส้นเมื่อน้ าหนึ่งถังนั้นไหลไปจน
เจอทางแยก ให้ถือว่าน้ านั้นถูกแบ่งออกเท่าๆ กันไหลต่อไปยังถนนเส้นที่ต่อเนื่องไปจากถนนเส้นตั้งต้น
เรื่อยๆ จนทั่วถนนทุกเส้นในระบบ และคิดถนนทุกสายในระบบเป็นเส้นตั้งต้นจนครบ จะได้กราฟ
ความสัมพันธ์ของ Choice Analysis โดยถนนเส้นที่มีค่าสะสมของการไหลผ่านมากที่สุด ถือว่ามีค่า 
Choice มากที่สุด คือมีโอกาสในการถูกเดินทางผ่านได้มากที่สุด เพราะสามารถถูกผ่านได้มากที่สุด
เมื่อเริ่มจากถนนเส้นอื่นๆ ในระบบ 

วิธีการ Choice Analysis สามารถก าหนดระยะทางในการศึกษาได้ (limited local 
radii) เช่นเดียวกับวิธีการ Integration เช่น 400m., 800m., 1,600m., 2,000m. แต่การแปลค่าของ
วิธี Choice Analysis นั้นซับซ้อนกว่า และค่าที่ได้นอกจากจะหมายถึงแนวโน้มคาดการณ์ปริมาณการ
สัญจรผ่านถนนเส้นต่างๆ ในระบบแล้ว ยังอาจพิจารณาได้ว่าค่า Choice หมายถึงค่าจ านวนทางแยกที่
จะต้องผ่านเพื่อมายังถนนสายนี้อีกด้วย 
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Integration Analysis (Integration in angular segment analysis) ใช้วัด
ว่าแต่ละช่วงของถนน (Segments) อยู่ใกล้ส่วนอ่ืนๆ ภายในรัศมีเพียงใด โดยใช้การวัดมุมที่น้อยที่สุด 
ดังนั้น จึงเป็นการวัดว่าแต่ละช่วงของถนนสามารถเข้าถึงได้จากส่วนอื่นๆ ในระบบทั้งหมดได้มาก-น้อย 
และมีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนย้ายเพียงใด หรือมีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็น
เส้นทางการสัญจรเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น การวางร้านค้าในท าเลที่เข้าถึงได้ง่าย จะท าให้
ผู้คนเข้าถึงได้ในระยะที่สั้นและรวดเร็ว ดังนั้น ยิ่งอยู่ใกล้กับร้านอ่ืนๆ มาก ก็ยิ่งจะเป็นจุดหมาย
ปลายทาง สามารถท านายได้ว่าศักยภาพของแต่ละช่วงของถนนภายในรัศมีที่จะเป็นปลายทางที่
ต้องการในการสัญจร และยังเป็นการคาดการณ์ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายส าหรับแต่ละส่วนเมื่อท า
การวัดบนเส้นทางเชิงมุมท่ีสั้นที่สุดในระบบจากต้นทางทั้งหมดไปยังปลายทางทั้งหมดได้เช่นกัน 

2.3.2 สรุปเครื่องมือ Space Syntax 
Space Syntax แปลความหมายของที่ว่างเป็นโครงข่าย และความสัมพันธ์ของที่ว่างให้เป็น

ตรรกะทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายความเป็นจริงที่เกิด ซึ่งยังจ าเป็นที่จะต้องศึกษาคู่ไปกับการ
สังเกตและส ารวจในด้านอ่ืนด้วย เช่น การจัดกิจกรรม บทบาทของพ้ืนที่ ปริมาณการใช้งาน เพ่ือ
ประเมินและหาความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนบนที่ว่างนั้นๆ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่เกิดบนพื้นที่ศึกษาได้ 

ตารางที่ 3 สรุปเครื่องมือ Space Syntax ที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือ รายละเอียด 

Axial Map 

Integration Analysis เป็นวิธีการวัดการเชื่อมต่อของถนนที่เกิดขึ้น ถนนเส้นที่มีจ านวนนับการ 
เชื่อมต่อมากที่สุดจะมีค่าการฝังตัวสูงที่สุด หมายถึง มีความเชื่อมต่อกับ
ถนนเส้นอ่ืนในระบบมากที่สุด เข้าถึงได้ง่าย ใช้แสดงความซับซ้อนใน
การเข้าถึงถนนเส้นต่างๆ และใช้คาดการณ์การใช้งานของคนเดินถนน 
ถ้าเข้าถึงได้ง่ายอาจเป็นปัจจัยให้คนนิยมและใช้งานถนนมากตาม 

Global Integration ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง เป็นความสัมพันธ์ในภาพรวม พิจารณาการ 
เชื่อมต่อของถนนเส้นที่เลือกกับจ านวนการเชื่อมต่อกับถนนเส้นอ่ืนๆ 
ทั้งระบบ ส่วนใหญ่ถนนหลักของพ้ืนที่จะ ถูกท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
มีความเชื่อมต่อกับถนนเส้นอื่นๆ โดยรอบ 

Local Integration ค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ เป็นการวัดระดับย่อยของระบบ (Local) 
เป็นความสัมพันธ์เฉพาะส่วน ใช้วัดการเชื่อมต่อระหว่างถนนเส้นหนึ่ง
กับเส้นอื่นๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าถนนเส้นใดมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลาง
ของย่านนั้น 
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เครื่องมือ รายละเอียด 

Connectivity Value เป็นการวัดค่าความเชื่อมต่อ ใช้ในการวัดว่าเส้นเส้นหนึ่งที่ต้องการหาค่า 

ความหมายมีเส้นเข้ามาเชื่อมต่อโดยตรงกี่เส้น 

Intelligibility value ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง เป็นดัชนีความสัมพันธ์ของค่า ความ
เชื่อมต่อ (Connectivity Value) และค่าการฝังตัวระดับเมือง (Global 
Integration Value) บอกถึง จ านวนเส้นทางที่เชื่อมต่อกับเส้นหนึ่งเส้น
ใดที่สามารถถูกมองเห็นจากเส้นทางนั้นๆ หากมีค่าสูง มีความเป็นไปได้
ว่าผู้คนที่สัญจรมีแนวโน้มที่จะมองภาพรวมของโครงข่ายการสัญจรได้ดี
ในระดับย่าน ท าให้ไม่หลงทางได้ง่าย 

Synergy value ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน เป็นดัชนีความสัมพันธ์ของค่าการฝังตัว
ระดับย่าน (Local Integration Value) และค่าการฝังตัวระดับเมือง 
(Global Integration Value) หากอยู่ในระดับสูงหมายถึงเมืองมีการ
ผสานกันของพ้ืนที่ย่อยกับพื้นท่ีเมืองที่ดี มีเส้นทางสาธารณะที่ผู้คนนิยม
ใช้ทั้งในระดับเมือง และระดับย่าน 

Segment Map  

Choice Analysis ถนนเส้นที่มีค่าสะสมของการผ่านมากที่สุดถือว่ามีค่า Choice มากที่สุด 
คือมี โอกาสในการถูกเดินทางผ่านได้มากที่สุด ใช้คาดการณ์ปริมาณ
การสัญจรผ่านถนนเส้นต่างๆ และหมายถึง จ านวนทางแยกที่จะต้อง
ผ่านเพ่ือมายังถนนสายนี้ 

Integration Analysis เป็นการวัดว่าแต่ละช่วงถนนว่าสามารถเข้าถึงได้จากส่วนอ่ืนในระบบ
ทั้งหมดได้มาก-น้อย และมีศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางมาก
เพียงใด สามารถคาดเดาเส้นทางสัญจรเพ่ือเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้ในระยะการเดินที่สั้นหลายครั้งและเดินระยะทางไกลเพียง
ไม่ก่ีครั้ง สามารถท านายได้ว่าศักยภาพของแต่ละช่วงถนนภายในรัศมีที่
จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการในการสัญจร และยังเป็นการ
คาดการณ์ ศักยภาพการเคลื่อนย้ายส าหรับแต่ละช่วงถนนด้วยจ านวน
การเลี้ยวทีน่้อยที่สุดในระบบจากต้นทางไปปลายทาง 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Hillier, 2005 
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2.4. เมืองท่ีเหมาะสมส าหรับเมืองเดินเท้า  
เมืองที่เหมาะสมส าหรับการเดินเท้า(Jan Gehl., 2559) คือ การอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเท้าและสภาพแวดล้อมที่ผลต่อการเดินเท้า เช่น ความเร็วในการเดิน ระยะเวลาในการเดิน 
พ้ืนที่ส าหรับการเดิน ลักษณะของการเดิน และจิตวิทยาในการเดิน โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเท้า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินเท้า รายละเอียด 

พ้ืนที่ส าหรับเดินเท้า จะต้องไม่มีการหยุดหรือการต้องหลบสิ่งกีดขวาง 
ลักษณะของการเดิน ผู้ที่ใช้การเดินเท้าพบเจอกับสิ่งกีดขวางและท าให้ต้องมีการปรับ

เส้นทางเดินเท้าที่สั้นที่สุดให้เกิดขึ้นสังเกตได้จากลานสาธารณะที่มี
หิมะตกหรือสนามหญ้าที่รอยเท้าเดินตัดสนาม การเดินเท้าไปยัง
จุดหมายเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองตามธรรมชาติระยะทาง 500 
เมตร แต่เมื่อเจอสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีแรงดึงดูดให้
สามารถเดินได้ระยะทางไกลกว่าเดิมท าให้ลืมเรื่องของระยะทางได้ 

จิตวิทยาการเดินเท้า การรับรู้ของผู้เดินเมื่อเริ่มเดินถ้าเส้นทางนั้นดูยาวและท าให้รู้สึกไม่มี
ที่สุดจะท าให้ความรู้ในการเดินไม่มีความน่าสนใจที่จะเลือกเส้นทาง
นั้นแต่ในการจัดการพ้ืนที่ของเมืองท าให้เส้นทางในการเดินทางเกิด
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างมีการแบ่งระยะ 

อากาศในพ้ืนที่ ผู้คนที่เดินเท้าจะเดินด้วยอัตราที่เร็วขึ้นในอากาศหนาว หรือมีลม
แรง และสภาพอากาศที่เหมือนฝนก าลังจะตก 

ที่มา : Jan Gehl, 2559 

จากการศึกษาเมืองที่เหมาะสมส าหรับการเดินเท้า มีเนื้อหาของการพัฒนาเมืองที่กล่าวถึง
เรื่องการเดินเท้าได้น่าสนใจ ดังนี้ 

มิติมนุษย์ (The human dimension) คือ การให้ความส าคัญกับการรับรู้สิ่งต่างๆ ของ
มนุษย์ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเป็นหัวข้อในการแก้ปัญหาผังเมือง เช่น การปรับเมืองให้ตอบรับกับปริมาณ
รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวความคิดการเดินเท้านิยม (Pedestrianism) คือ การลดบทบาท
ของรถยนต์และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์โดยที่ให้ความส าคัญกับการเดินเท้าให้มากข้ึน 

การรับรู้และสเกล (Sense and Scale) คือ การรับรู้ การเคลื่อนที่ และพ้ืนที่ว่าง มนุษย์
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เดินไปข้างหน้าในแนวราบด้วยความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม. มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 มิตกิารรับรู้ของมนุษย์ทีร่ะยะต่าง ๆ 
ระยะห่าง(แนวราบ) การรับรู้ 

ระยะ 300 -500 เมตร มองเห็นเชิงสังคมเห็นรูปร่างของคนอ่ืนลางๆ 

ระยะ 100 เมตร 
ขึ้นอยู่กับภาพด้านหน้าและแสงท าให้เห็นการเคลื่อนที่ การแสดงท่าทางได้
คร่าวๆ จะบอกเพศและอายุได้เมื่อคนคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เข้ามา 

ระยะ 50 - 70 เมตร เห็นสีผม รูปร่าง และลักษณะท่าทาง จะจ าหน้าเขาได้ 
ระยะ 22 - 25 เมตร อ่านความรู้สึกบนสีหน้าและการแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน 
มากกว่า 3.7 เมตร ระยะสาธารณะ ค่อนข้างเป็นทางการเป็นการสนทนาแบบทางเดียว 
ระยะ 1.2-3.7 เมตร ระยะทางสังคม มีการแลกเปลี่ยนบทสนทนาเก่ียวกับเรื่องงาน 
ระยะ 45-120 ซม. ระยะกันเอง การติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนสนิทและสมาชิกในครอบครัว 

ระยะ 0 - 45 ซม. 
ระยะใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนกันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง นี่คือระยะของ
ความรัก ความอ่อนโยน การปลอบประโลมรวมถึงระยะส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารด้วยความโกธรและความรุนแรง 

ที่มา : Jan Gehl, 2559 

ดังนั้นเมืองที่เหมาะส าหรับการเดินควรมีระยะการมองเห็นสิ่งที่สามารถเห็นในระดับสายตา
ได้ เช่น ทัศนียภาพ มุมมองทั้งหมดในขณะที่ก าลังเดิน ระยะก้าวเดินความยืดหยุ่นและโอกาสที่จะได้
ท ากิจกรรมร่วมกับการเดินเท้าอย่างมีเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบเมืองที่ตอบสนองต่ อ
การเดินเท้าท่ีมีคุณภาพ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สรุปการเดินเท้าท่ีมีคุณภาพ 
การเดินเท้าที่มีคุณภาพ รายละเอียด 

ระยะทาง ระยะทางตามความเป็นจริงและตามความรู้สึก (เดินแล้วรู้สึกเหนื่อย) 
ลักษณะทางเดิน (เดินเป็นเส้นตรง อ้อม คดเค้ียว) 

ความเร็ว ปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลต่อความเร็วในการเดิน คุณภาพของ
เส้นทางพ้ืนผิว ทางเรียบ เดินล าบาก ความหนาแน่นของคน อายุ
และความสามารถในการเคลื่อนที่ของผู้เดินเท้า อากาศ ฝนตก น้ า
ท่วม หนาว ร้อน สิ่งกีดขวาง ป้าย การถูกบีบให้ลดทางเดินลง ขนาด
ของพ้ืนที่ที่เดิน จุดรับส่งของ จุดจอดรถชั่วคราว ป้ายรถเมล์ 
สัญญาณไฟข้ามถนน ทางยกระดับ บันได แสงสว่าง และความเป็น
กลางวันกลางคืน 
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การเดินเท้าที่มีคุณภาพ รายละเอียด 
ปฏิกิริยาชายขอบ บริเวณขอบของพ้ืนที่สาธารณะที่ มีดึงดูดให้คนเข้าไปบริเวณนั้น 

ความรู้สึกของเราที่ไปในพ้ืนที่นั้นกับสิ่งที่พบด้านหน้าและด้านหลังมี
การปกป้อง เช่น การนั่ง ต าแหน่งที่เหมาะสมของการนั่ง ร้านอาหาร
ที่มีพ้ืนที่นอกร้าน ระดับเสียง พ้ืนที่พบปะ (open space) การแสดง 
การเล่น การออกก าลังกายกิจกรรม ในพ้ืนที่ถาวร ชั่วคราว และ
ยืดหยุ่น 

ถาวร พ้ืนที่ว่างที่มีเฟอร์นิเจอร์ และพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดโครงสร้างที่ใช้
ประโยชน์ได้อย่างดีส าหรับชีวิตประจ าวันในเมือง โครงสร้างถาวรที่
ชวนให้คนเข้ามาใช้เป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นของการเข้าใช้งานพื้นที่ 

ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและพ้ืนที่ส าหรับจัดงานพิเศษของเมือง กิจกรรมตาม
ฤดูกาลที่มีบ่อยๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นนอกเหนือจากโครงสร้างและ
กิจกรรมที่มีอยู่ทุกวัน 

ชั่วคราว พ้ืนที่ เ มืองที่ ต้องมีบริ เ วณส าหรับจัดกิจกรรมระยะสั้ นแต่มี
ความส าคัญอย่างเช่น ดนตรีตามถนน ประสบการณ์ คุณภาพ
ทางด้านความงาม ศิลปะในพ้ืนที่เมือง เมืองสีเขียวที่บรรยากาศของ
พ้ืนที่ธรรมชาติ 

ที่มา : Jan Gehl, 2559 

2.4.1 องค์ประกอบของทางเดินเท้า 
ทางเดินเท้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่ร่วมกับถนน ทางเท้าที่แยกออกจากถนนอย่างชัดเจน 

และทางเท้าที่ใช้ร่วมกันกับการสัญจรในโหมดอ่ืนๆ ทางเท้ามีบทบาทที่ส าคัญต่อเมือง โดยท าหน้าที่
หลักเป็นเส้นทางสัญจรที่ส าคัญของเมือง เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของเมืองเข้าด้วยกันท าให้สามารถเข้าถึง
ส่วนต่างๆ ของเมืองได้ง่ายเช่นเดียวกับถนน ในเมืองที่มีการพัฒนาทางเดินเท้าที่ดีจะมีระบบทางเดินที่
เชื่อมต่อบริเวณสาธารณะทั้งหมดของเมือง (ถนอมศักดิ์ แก้วเขียว, 2536) ส่งผลให้คนในชุมชน
สามารถเดินทางจากท่ีพักอาศัยไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองได้ เช่น สวนสาธารณะ ตลาด ร้านค้า หรือที่
ท างานได้สะดวก ทางเดินเท้ายังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการบันเทิง งานแสดง งานวิชาการ หรือการจับจ่ายใช้สอยบริการและสินค้าในบริเวณ
ทางเดินเท้า 
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ตารางที่ 7 สรุปองค์ประกอบของทางเดินเท้า 
 องค์ประกอบ รายละเอียด 
1 ความกว้าง ขนาดความกว้างของทางเท้าเพียงพอกับปริมาณผู้สัญจร ขนาดทางเท้ า

ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้สัญจรในเส้นทางนั้นที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล 
2 ความต่อเนื่อง โครงข่ายของทางเดินต้องมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถท าให้คนเดิน

ไปถึงจุดหมายได้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง มีพ้ืนผิวราบเรียบ ไม่มีการ
เปลี่ยนระดับโดยไม่จ าเป็น 

3 สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของบรรยากาศเมือง และ
ช่วยท าให้เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้น โดยอาจมีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามไปพร้อมๆ กับการค านึงถึงประโยชน์
ในเชิงการสัญจรทางเท้า 

4 ความปลอดภัย ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินเท้าจากการสัญจรประเภทอ่ืน และ
ในด้านของสวัสดิภาพในการเดินเท้ามีระบบควบคุมหรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด
ความสับสนและเกิดอันตรายขึ้นได้ โดยควรมีระบบสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางข้ามส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้รถเข็น ตลอดจนต้องมี
การติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  

ที่มา : Jan Gehl, 2559 

2.5. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งทางน้ าและบก 
การเปลี่ยนถ่าย (interchange) ของระบบขนส่งในเมือง การเดินทางด้วยระบบขนส่งนั้นไม่

สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางได้ แนวคิดของโครงข่ายขนส่งจะหลีกเลี่ยงความจ าเป็น
ในการเปลี่ยนถ่าย แต่ในทางปฏิบัติกว่าร้อยละ 50 ของเมืองขนาดกลางและใหญ่การเดินทางมักจะ
ต้องมีการเปลี่ยนถ่าย ดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่ง พ้ืนที่ที่ท าการเชื่อมต่อ
คือสถานีขนส่งซึ่งเกิดการเปลี่ยนถ่าย อาจเป็นการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารหรือสินค้าจากระบบขนส่ง
เดียวกันหรือเปลี่ยนถ่ายไปยังอีกระบบ (Rodrigue, 2006) แต่เพ่ือการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีกิจกรรมหลากหลายประเภท มีส่วนสาธารณะและเชื่อมต่อทั้งพ้ืนที่สถานี
ขนส่งและพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งด้วยระบบสัญจรทางเดินเท้าที่สะดวกคล่องตัวและเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางต่างๆ ได้ง่าย 
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การออกแบบเพ่ือพัฒนาการจุดเปลี่ยนถ่าย ( interchange) ระหว่างรูปแบบการเดินทาง 
(mode) ควรเริ่มจากการวิเคราะห์พ้ืนที่และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเลือกแนวทางการ
ออกแบบส าหรับแก้ปัญหาการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งให้เหมาะสม แบ่งเป็นปัญหา 6 รูปแบบ และเสนอ
แนวทางการออกแบบส าหรับรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 8 สรุปตัวแปรปัญหาและแนวทางการออกแบบส าหรับจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง 
ปัญหา แนวทางการออกแบบ 

การตัดขาด (disconnection)  
เกิดจากการมีระบบขนส่งมวลชนหรือถนน ถูก
สร้างขึ้นผ่ากลางในพ้ืนที่และท าให้เกิดเป็นแนว
กั้นระหว่างสองฝั่งของพ้ืนที่  

The Urban Connector สร้างรูปแบบของพ้ืนที่ที่
สามารถบูรณาการกับพ้ืนที่ โดยสร้างโปรแกรม
ใหม่ๆ เช่น ร้านค้าปลีก จัดแสดงนิทรรศการและ
การแสดงเปิดหมวก ซึ่งจะส่งเสริมการเดินเท้าและ
เชื่อมพ้ืนที่สองฝั่งเข้าหากัน  

การเข้าไม่ถึง (inaccessibility)  
จุดเปลี่ยนถ่าย (interchange) ได้รับการ
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน
มากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ จึงมักจะถูก
ละเลยซึ่งน าไปสู่ปัญหาในการเข้าถึงจุดเชื่อม  

Access Ribbons คือการออกแบบเส้นทางในการ
เดินเท้าและเส้นทางจักรยานในการเชื่อมจุดเปลี่ยน
ถ่าย (interchange) กับพ้ืนที่โดยรอบพร้อมกับ
สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เกิดในเส้นทางในการ
เชื่อมต่อที่ปลอดภัยจากอันตรายจากการจราจร  

พ้ืนที่สาธารณะไม่มีคุณภาพ Poor Public 
Space  จุดเปลี่ยนถ่าย (interchange) มัก
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นมีศักยภาพใน
การพัฒนา แต่กลับไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะที่มีคุณภาพ  

The Community Hub การสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่
มีคุณภาพไว้โดยรอบจุดเปลี่ยนถ่าย (interchange) 
มีจุดพักคอย มีที่นั่ง มีการจัดงานภูมิทัศน์  

ความหนาแน่นต่ า (low density)  
ไม่ประยุกต์การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โดยตรง จุด
เปลี่ยนถ่าย (interchange) ที่มีศักยภาพให้มี
ความหลากหลายท าให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ  

Stacked Programmed การท าให้จุดเปลี่ยนถ่าย 
(interchange) มีการพัฒนาการใช้ที่ดินแบบ
ผสมผสาน  
 

พ้ืนที่อับ (in-between spaces) พ้ืนที่ส่วนที่
เกิดจากการตัดถนน หรือระบบขนส่งมวลชน 
เช่น พ้ืนที่ใต้สะพาน  

Residual Space-Makers น าพ้ืนที่เหล่านั้นมาท า
ประโยชน์ให้ชุมชนและเชื่อมกับจุดเปลี่ยนถ่าย ท า
ให้เกิดกิจกรรมในพ้ืนที่  

ขาดการสนับสนุนข้อมูล (poor information)  Info-flow การท าป้ายให้ข้อมูลในพื้นท่ี  
หมายเหตุ. ดัดแปลงมาจาก Scott. 2003. (pp. 2-8)  
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2.6. แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมือง 
การศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความส าคัญ

ของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่มีต่อเมือง 2) การอนุรักษ์กับการวางแผนเมือง 3) การพ้ืนฟูเมือง
(Revitalization และ Rehabilitation) 4) Infill building และ Design guidelines และ 5) 
ตัวอย่างการอนุรักษ์ในประเทศอังกฤษ 

2.6.1 ความส าคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีต่อเมือง 
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและพ้ืนที่ โดยรอบด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ ง พ้ืนที่ โดยรอบ
พระบรมมหาราชวังและสนามหลวงนั้นถือว่าเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทย จึงเป็น
เหตุผลที่ต้องศกึษาถึงความส าคัญของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่มีต่อเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านภายภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

Feilden กล่าวถึงความส าคัญของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ว่า ศูนย์กลางเมืองเก่าที่ได้รับการรักษา
ไว้อย่างดีเป็นข้อได้เปรียบส าหรับประชาชน คือ ท าให้ประชาชนมีความคุ้นเคยและมีกิจกรรมที่
หลากหลายเมื่อเทียบกับเมืองที่เพ่ิงได้รับการวางแผน เมืองเก่ามีความสะดวกสบายส าหรับการอยู่
อาศัย มีบริการสาธารณะในขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งการจับจ่ายและการสันทนาการ มักมีศูนย์กลาง
อยู่รอบอาคารส าคัญ เช่น โบสถ์ วิหาร สุเหร่า หรือลานเมือง (town hall) และมีองค์ประกอบของ
ตลาด (market square) ทางเดินเท้า ตรอก ซอย คลองและสะพาน พ้ืนที่เมืองเหล่านี้สร้างความ
น่าสนใจ ประชาชนที่รับรู้ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่จะรู้สึกถึงคุณค่าในการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์
และเอกลักษณ์ เมืองประวัติศาสตร์เป็นระบบที่มีหลายหน้าที่ เช่น มีกิจกรรม ที่อยู่อาศัย การเมือง
สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมและกิจกรรมทางสังคมที่มีอยู่ไว้เพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ แต่ใน
ปัจจุบันอาคารและกิจกรรมดังกล่าวมักถูกคุกคามจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา (Bernard M. Feilden & Jukka Jokilehto, 1998) ซึ่งสาเหตุของการเสื่อมโทรมของพ้ืนที่
อนุรักษ ์ได้แก่ 

1. การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และแนวโน้มการอพยพจากพ้ืนที่ชนบทไปสู่ศูนย์กลาง
เมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการท าลายศูนย์กลางพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น บริเวณ
พระราชวังไดก้ลายเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัยซึ่งมีความแออัดและไม่มีมาตรฐาน 

2. การเพ่ิมขึ้นของการใช้รถยนต์ส่วนตัวในพ้ืนที่ที่ไม่เคยใช้ยานพาหนะ สร้างมลภาวะและ
ความสั่นสะเทือน การจราจรของรถยนต์ไดน้ าไปสู่การสร้างถนนผ่านศูนย์กลางพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ท าลายมาตราส่วนของมนุษย์(Human Scale) ของการรับรู้ในพ้ืนที่ไป 
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3. การพัฒนาอาคารสูงท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาวะอากาศ (microclimate) นอกจากนี้
อาคารสมัยใหม่ที่แทรกตัวเข้ามาในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมและจะท าลาย
ศูนย์กลางพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ไป 

4. การเปลี่ยนวิธีการค้า รูปแบบสินค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของอุตสาหกรรม
และการค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไป ขาดเสน่ห์ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนผ่านช่วงเวลาและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ 

5. ผลิตภัณฑ์งานฝีมือในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นการผลิตในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรม (mass production) ซึ่งต้องการอาคารที่ใหญ่ขึ้นและเพ่ิมปริมาณการจราจรให้มาก
ขึ้นในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ เกิดเป็นความแออัดบนท้องถนน 

6. การเริ่มมีกิจกรรมและการบริหารที่ทันสมัยเข้ามาแทนที่โครงสร้างพ้ืนฐานแบบดั้งเดิม
มากเกินไป 

7. การขาดการดูแลรักษาอาคารเก่าและการไม่เข้าใจในคุณค่าของกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ การผสมผสานการใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่ท ากิจกรรมอยู่อาศัย กิจกรรมเพ่ือการค้า 
กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจให้มีความกลมกลืนกัน  

2.7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.7.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีจุดประสงค์ในการวาง จัดท า และด าเนินการให้

เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้าง
หรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย 
เพ่ือให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่
งดงาม และมีคุณค่าในทางธรรมชาติ โดยมีเนื้อหารายละเอียดที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังและข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่
ได้จ าแนกประเภทที่โล่ง โครงการคมนาคมและขนส่ง และโครงการกิจการสาธารณูปโภค พร้อมทั้ง
รายการประกอบแผนผัง ตลอดจนนโยบาย มาตรการและวิธีด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมนั้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหากล่าวถึงการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะซึ่งก าหนดให้มี
แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องใน
เมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบทเพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) 
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2.7.2 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่มีหลักการและวัตถุประสงค์เพ่ือ

ควบคุมการใช้ถนนหรือทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า จักรยาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือสงวนไว้ซึ่ง
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่ต้องเดินทางเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา ผู้ใดฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามจะต้องไดร้ับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการจราจรจึงเป็นกฎหมาย
ที่ส าคัญและเป็นกฎหมายใกล้ตัวที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ทุกคนควรรู้และน า ไปปฏิบัติ  ทั้ งนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันดังนี้ (พระราชบัญญัติ, 
2522) 

2.7.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.

2535 
กฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมทางศิลปกรรม (มาตรา 43 

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
จัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป) 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการผังเมืองเป็นกฎหมายที่เน้น
การควบคุมการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการใช้ที่ดินและโครงข่ายคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ของการวาง จัดท า และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผัง
เฉพาะไว้ในมาตรา 4 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ) 

1. ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์ โบราณสถาน พ.ศ.2528 
2. กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522 

ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (พ.ศ.2562) การแบ่งประเภท
ที่ดิน ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับนี้ ได้แบ่งประเภทที่ดินละเอียดขึ้นกว่าเดิมอย่างมากใน
ประเภทที่อยู่อาศัย (ย.) และพาณิชยกรรม (พ.) ในขณะที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.) ลด
จ านวนประเภทลง และไม่มีประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ศ.) อีกต่อไป 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 ถือได้เป็นกฎหมายที่
มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมการพัฒนาในเขตอนุรักษ์เมือง เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
เช่น กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายโบราณสถานยังไม่ได้มีการน ามาให้บั งคับอย่างเต็มที่ ทั้งนี้
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กฎหมายฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์ให้มีการควบคุมการพัฒนาอาคาร เพ่ือประโยชน์ทางด้านการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรมด้วย โดยไม่ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์โดยตรง 
แต่มาตรการต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน ก็มีการน ามาปรับใช้ในพ้ืนที่อนุรักษ์ด้วยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้
อ านาจแก่รัฐมนตรี(กระทรวงมหาดไทย) มีอ านาจออกกฎกระทรวง(มาตรา8) หรือให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น(มาตรา9) ซึ่งแก้ไข มาตรา3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2535 ในเรื่องต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เช่น ในพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์ซ่องทางของการบังคับใช้กฎหมายเกิดจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง การใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางประเภทในเกาะ
รัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอกซ่ึงได้มีการประกาศในปี พ .ศ.2527 และ พ.ศ.2529 ตามล าดับ ต่อมา 
ประกาศท้ังสองฉบับได้กลายเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเรื่องเดียวกันในปีถัดมา คือ พ.ศ.2528 
และ พ.ศ.2530 ตามล าดับ  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภาพแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นมา กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตครอบคลุมถึงกฎหมายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะมลพิษ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัย สภาวะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคม โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน  

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ศ.
2504 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 กฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เน้นการอนุรักษ์ในเชิงสงวน
รักษาอย่างแท้จริง ในมาตรา 7 อธิบดีกรมศิลปากร มีอ านาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
ซึ่งในมาตรา 4 ให้ความหมายว่า หมายถึง "อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ ในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี" โดยประกาศโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา นอกจากประกาศแล้ว 
อธิบดีกรมศิลปากรยังมีอ านาจในการ "ก าหนดเขตที่ดิน" ตามที่เห็นสมควร โดยให้ถือว่าเป็น
โบราณสถานด้วยในเขตโบราณสถาน ในมาตรา 7 ทวิ ได้ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารในมาตรา 9, มาตรา10 และมาตรา11 จะเป็นการบ ารุงรักษา
โบราณสถานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้แจ้งกรมศิลปากร หากพบว่ามีการ
ช ารุด หักพังหรือเสียหาย และกรมศิลปากรสามารถท าการซ่อมแซมหรือบูรณะโบราณสถานใดๆ ก็ได้  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภาพแวดล้อมที่
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มนุษย์สร้างขึ้น มีขอบเขตครอบคลุมถึงกฎหมายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สภาวะมลพิษ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพพลานามัย สภาวะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน  

2.7.4 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (2556-2575) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 2561-2565) มีแนวทางการพัฒนาที่

ส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าโครงการฯ (ส านักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร , 2560)ใน
ประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็น คือ  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง 
สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้  ถนนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครมีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  การด าเนินการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชน เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้บรรเทาปัญหาจราจรได้ หากผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนพฤติกรรม
มาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น และเป็นทางเลือกในการเดินทางที่  ปลอดภัย ประหยัด รวดเร็ว 
รวมทั้งสร้างทางเดินเพ่ือเชื่อมเข้าระบบขนส่งมวลชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและจูงใจให้ประชาชน
หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ดังนั้น เป้าหมายภายใน พ.ศ.2575 คือ การท าให้พลเมืองกรุงเทพฯ 
สามารถสัญจรด้วยทางเรือ จักรยานและทางเดินเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย และพลเมือง
กรุงเทพมหานคร สามารถใช้ระบบขนส่ง มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ภายใน 10 นาที 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด มิติที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย 
(Sub Center) เป็นระบบตามล าดับความส าคัญและศักยภาพพ้ืนที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมี
ระบบ โดยมีรายละเอียดว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย ถึงที่ท างานใน
ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรและใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที และเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมือง
เครือข่ายที่มีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาครบครันไม่น้อยกว่า 20 เมือง และ
สามารถรองรับ ประชากรได้ 15 ล้านคน ด้วยโครงการต่างๆ ที่เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของเมือง  

2.8. การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนา หรือเจรจาโต้ตอบกัน อย่างมีจุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ที่

ต้องการทราบเรื่องราว ซึ่งเรียกว่า "ผู้สัมภาษณ์" และผู้ที่ให้เรื่องราวซึ่งเรียกว่า "ผู้ให้สัมภาษณ์" เพ่ือ
ค้นหาข้อเท็จจริง ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นวิธีที่ ท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสเข้าใจ
เรื่องราว พฤติกรรม ความรู้สึก หรือแม้แตค่วามคิดเห็นต่างๆ ซึ่งคุณภาพในข้อมูลรวมถึงสาระประเด็น
ความส าคัญที่เก็บก็ข้ึนอยู่กับความช านาญ ความรู้พ้ืนฐาน ความเร็วในการแปลโดยนัยยะจากข้อมูลก็มี
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ส่วนส าคัญ (Sensitivities) อีกทั้งในกลุ่มของนักวิจัยได้เห็นความส าคัญของการสัมภาษณ์ว่าสามารถ
เป็นส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์หรือกล่าวว่าการสัมภาษณ์สามารถท าให้
เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ในระดับสังคมได้ (Leslie M Tutty, M A Rothery, Richard M 
Grinnell, & Carol D Austin, 1996) 

2.8.1 ประเภทของการสัมภาษณ์ 
ประเภทลักษณะของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับจ านวนของผู้ถูกสัมภาษณ์ขนาดโครงการงานวิจัย 

รวมทั้งการเลือกผู้สัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งโดยทั่วไป การสัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นวิธีการ หรือเครื่องมือ
ส าคัญในการเก็บข้อมูล จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1. การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured or standardized interviews) 
เป็นการสัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์เตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่ในการสัมภาษณ์นั้น จะมี
ค าถามต่างๆ ที่ต้องการถามไว้อย่างละเอียดเพ่ือให้สามารถเทียบค าตอบ เพ่ือน าไปสรุปและวิเคราะห์
ผลตามท่ีผู้วิจัยต้องการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นทั่วๆ ไป 

2. การสัมภาษณ์ โดยไม่ ใช้แบบสัมภาษณ์  หรือการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 
(Unstructured or open-ended interviews) เป็นการสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีการก าหนดเค้าโครง
แบบสัมภาษณ์ไว้อย่างแน่นอน จะมีเพียงแนวทาง (Guideline) ไว้เท่านั้น มีความยืดหยุ่นมากกว่าการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพราะมีความลื่นไหลปรับตัวไปตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ได้ดีกว่า
โดยค าถามได้เลือกมาจากข้อสันนิษฐานที่ส าคัญ โดยผู้วิจัยสามารถปรับค าถาม หรือสร้างความเข้าใจ
ในสถานการณจ์ริงในการสัมภาษณ์ตอบรับบนวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มักใช้ในการค้นหาสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น  

3. การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด หรือกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า (Guided interview) มี
ลักษณะอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง ใช้ค าส าคัญ (Keywords) 
ชี้น าไปพร้อมกับการมีความยืดหยุ่นในการใช้ถ้อยค าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวในการสอบถามเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

2.8.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ไม่ได้มีสูตรส าเร็จในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีขั้นตอนการเริ่มที่แตกต่างกัน 

การเสนอข้ันตอนเพื่อการพิจารณาในการด าเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของผู้
สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
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1. ขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์  
2. ขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ์ 
3. ขั้นตอนการเลือกวิธีบันทึกข้อมูล  
4. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  

โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เนื่องจากมีชุดข้อมูลที่
ต้องการค าสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์แบบเดียวกันเพ่ือพิจารณาในประเด็นค าถาม หรือความคิดเห็น
ให้ตรงตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย 

2.9. งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล(2558) ได้ศึกษาเรื่อง อุโมงค์ ทางเลือก ทางลอดข้ามถนนส าหรับคน

เดินเท้าในกทม. มีใจความว่า อุโมงค์มีข้อดีและควรให้ความส าคัญมาก แต่เมื่อพิจารณาเรื่องปัจจัยด้าน
ต่างๆ ล าดับความส าคัญเปลี่ยนแปลงตามทางเลือก เช่น ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
ทางม้าลายก็ได้รับความส าคัญมากกว่าสะพานลอย ในทางกลับกันถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย สะพานลอยจะได้รับความส าคัญมากกว่าทางม้าลาย ส าหรับปัจจัยเรื่อง ความสูง และความ
เหนื่อยล้าของการใช้ทางเลือกนั้น ทางเลือกท่ีได้คะแนนมาก หรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย 

สามารถสรุปไดว้่า อุโมงค์ได้รับความส าคัญมากในการศึกษาด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  

(ก) ทุกทางเลือกมีความส าคัญขึ้นกับปัจจัยแวดล้อม รวมทั้งการสร้างทางเลือกนั้นๆ ให้
เหมาะสมกับคนเดินเท้า โดยเฉพาะบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนสูงอายุ เป็นต้น จึง
ควรมีการศึกษาแบบเดียวกันกับผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น  

(ข) การลอดถนนด้วยอุโมงค์เป็นทางเลือกที่ใช้กันมากทั้งในยุโรป และอเมริกา รวมทั้ง
เมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและจีน หากจะน ามาใช้กับประเทศไทยต้องสร้างให้เหมาะกับพฤติกรรม 
และธรรมชาติของความเป็นอยู่อย่างไทย ไม่ใช่การสร้างอุโมงค์เลียนแบบต่างชาติ  

(ค) ราคาค่าก่อสร้างที่สูงกว่าทางเลือกอ่ืน จึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกในเมืองใหญ่เท่านั้น 
การเลือกสถานที่ตั้งของอุโมงค์ในเมืองก็มีความจ าเพาะตามความจ าเป็นที่ผู้สัญจรต้องการ เช่น 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ราชประสงค์ สยามสแควร์ หรือเขตพระโขนง เป็นต้น และสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงด้วยคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัยของผู้สัญจร 

(ง) นอกจากสถานที่ตั้งของอุโมงค์แล้ว เวลาในการเปิดอุโมงค์ก็เป็นข้อพิจารณาหลักที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต้องค านึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้สัญจรเป็นประเด็น
หลัก (ปัญญาเมธีกุล, 2556) 
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ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อการเลือกทางลอด/ข้ามถนนของคนเดินเท้า
รวมทั้งผู้พิการในกทม. มีใจความว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้เห็นความส าคัญและข้อดีมากกับอุโมงค์ 
เหมือนกัน ยกเว้นปัจจัยเรื่องความสูง และความเหนื่อยล้าของการใช้อุโมงค์ทางเลือกนั้น ทางเลือกที่
ไดค้ะแนนมากหรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย 

เมื่อกล่าวถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ความคิดเห็นของผู้ที่มีความพิการทางกายท าให้สะท้อน
ว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น เช่น การสร้างทางข้ามที่มีสัญญาณ
แบบเสียง เพ่ือให้ความสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตา รวมไปถึงการสร้างลิฟต์และทางลาด เพ่ือ
อ านวยความสะดวกกับผู้ที่พิการในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ในบางครั้งการสร้างก็เป็นการสร้างเพ่ือ
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยขาดความใส่ใจในรายละเอียดของการสร้างตามโครงสร้างหรือออกแบบ 
เพ่ือให้ผู้ที่พิการทางกายสามารถใช้งานได้จริง 

นอกจากการเพ่ิมขึ้นของสิ่งก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่พิการทางกายแล้ว 
บทความ งานวิจัย หรือข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่พิการทางกายก็มีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกัน 
แต่ยังคงจ ากัดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่พิการทางกาย ผู้ที่ดูแลผู้ที่มีความพิการทางกาย หรือ
การออกแบบสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น  

ร าจวน เบญจศิริ ได้ศึกษาเรื่อง ความคุ้มค่าทางสังคมในการลงทุนสร้างอุโมงค์ส าหรับเดิน: 
กรณีศึกษาพ้ืนที่หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีใจความว่า อุโมงค์ลอดถนนมีประโยชน์ คือ ช่วยลด
อุบัติเหตุ ลดอันตรายจากการข้ามถนน สะดวกในการข้ามถนน ไม่เหนื่อยเหมือนข้ามสะพานลอย และ
สามารถกันแดดกันฝนได้ อุโมงค์ลอดถนนสามารถลดเวลาในการเดินทางของผู้ใช้อุโมงค์ไปยังที่หมาย
ได้เฉลี่ย 3.56 นาที จากการศึกษาพบว่าอุโมงค์ลอดถนนนี้ไม่มีผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ท า
ให้บ้านเมืองไม่สวยงาม ไม่กีดขวางการเดินบนทางเท้า ประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับมีค่าเท่ากับ
อรรถประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการใช้อุโมงค์ลอดถนน คือ ผู้ใช้อุโมงค์ยินดีจ่ายเพ่ือใช้อุโมงค์ 
ประโยชน์ทางสังคมของอุโมงค์ลอดถนนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 7,698,890 บาทต่อปี มีต้นทุนทางสังคม
เท่ากับ 15,063,282 บาท มีความคุ้มค่าทางสังคมสูง (ร าจวน เบญจศิริ, 2558 ) 
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2.10. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2.10.1 อุโมงค์ทางคนเดินลอดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  
ตั้งอยู่ช่วง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน-ถนนอินทรพิทักษ์ โดยอุโมงค์อยู่ต่ ากว่าระดับพ้ืนดิน 

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร ความยาวประมาณ 30 ม. มีบันไดทางขึ้น-ลง ทั้ง
สองฝั่ง โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงระบบระบายน้ าและอากาศภายในอุโมงค์ มีกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ตั้งแต่บริเวณทางเข้าอุโมงค์ ทางเดินตรงกลาง ซอกมุม และบริเวณทางขึ้นสู่อนุสาวรีย์ฯ 
รวม 6 จุด ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจะเชื่อมโยงไปยังกองบังคับการต ารวจจราจร และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
ดูแลในบริเวณอุโมงค์ และรอบลานอนุสาวรีย์ฯ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. เพ่ือเป็นการลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการข้ามถนนเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

อุโมงค์ทางคนเดินนี้มีความโดดเด่นคือ เป็นอุโมงค์ที่พาประชาชนผ่านความวุ่นวายบริเวณ
ถนนวงเวียนใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นในทุกช่วงเวลา ไปสู่ความเงียบสงบในสวนสาธารณะบริเวณ
ลานโดยรอบอนุสาวรีย์ฯ ในช่วงเย็นจะเป็นกลุ่มคนรักสุภาพใช้อุโมงค์ทางคนเดินเป็นทางสัญจรเพ่ือมา
ออกก าลังกายกันทีส่วนสาธารณะกลางวงเวียนใหญ่ 

 

ภาพที่ 10 ประตูทางลงอุโมงค์ทางคนเดินลอด 

 

ภาพที่ 11 ประตูทางลงอุโมงค์ทางคนเดินลอด 
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ภาพที่ 12 บรรยากาศภายในอุโมงค์ทางคนเดินลอด 

ประโยชน์ของโครงการ 
(1) อุโมงค์ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ อันตรายจากการข้ามถนน 
(2) ท าให้สะดวกเวลาข้ามถนน รวดเร็วไม่ต้องรอรถยนต์จอด 
(3) ท าให้ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ไม่ท าให้เกิดทัศนอุจาดกับเมือง 
(4) ลดปัญหาการจราจรบนถนน 
(5) มีการปรับปรุงภูมิทัศนียภาพ จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นลักษณะของไม้พุ่ม ท าให้เกิด

ความสวยงาม 
(6) ไดร้ับละอองควันรถน้อยกว่าเดินบนทางเท้า 

2.10.2 โครงการอุโมงค์ถนนพญาไท (อุโมงค์สร้างสรรค์ทางลอดใต้ดินจุฬาฯ)  
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2515 เพ่ือแก้ปัญหาอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนน เป็นอุโมงค์ใต้ดินข้ามถนน

แห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมระหว่างคณะนิเทศศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่นิยมใช้
มากกว่าสะพานลอย อุโมงค์มีความลึก 2 เมตร ได้รับการปรับปรุงในปี 2561 ภายใต้การสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักบริหารระบบกายภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และภาควิชาการ
วางผังภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธันยพร หงส์ทอง, 2562)  

  
ภาพที่ 13 ภาพบรรยากาศอุโมงค์ถนนพญาไทในสมัยก่อน 
ที่มา : อเนก บุโรดม, 2560 
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ภาพที่ 14 ภาพบรรยากาศอุโมงค์ถนนพญาไทในปัจจุบัน 
ที่มา : อเนก บุโรดม, 2560 

  
ภาพที่ 15 ภาพการตกแต่งบันไดภายในอุโมงค์ถนนพญาไทในปัจจุบัน 
ที่มา : (อเนก  บุโรดม, 2560) 

ประโยชน์ของโครงการ 
(1) อุโมงค์ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ อันตรายจากการข้ามถนน 
(2) ท าให้สะดวกเวลาข้ามถนน รวดเร็วไม่ต้องรอรถยนต์จอด 
(3) ไม่เปลืองแรง ไม่เหนื่อยเหมือนข้ามสะพานลอยและสามารถกันแดดกันฝนได้ 
(4) อุโมงค์ลอดถนนสามารถลดเวลาการเดินทางของผู้ใช้อุโมงค์ไปยังที่หมายได้ 
(5) ท าให้ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ไม่ท าให้เกิดทัศนอุจาดกับเมือง 
(6) ลดปัญหาการจราจรบนถนน 
(7) ไมมี่ผลลบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมโดยรอบ 

2.11. ข้อสรุปแนวคิดที่ได้จากการศึกษา 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้พบว่าลักษณะของเมือง การใช้พ้ืนที่ของ

เมืองและการเชื่อมต่อนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงสร้างการสัญจรของเมือง จึงท าให้
เป็นประเด็นที่ใช้ในการศึกษา "ผลกระทบของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้า
พระลานที่มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ" เพ่ือศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อที่เปลี่ยนไปรวมถึงลักษณะ
กิจกรรมที่อาจจะเปลี่ยนไป สามารถสรุปเป็นรายละเอียดส าคัญและน าไปใช้เป็นกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยได้ดังนี้ 
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1. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายในเมือง จากการศึกษาท าให้ทราบ
ถึงลักษณะ รูปแบบและประเภทต่างๆของการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นภายในเมือง ทราบถึงลักษณะที่
แตกต่างกันระหว่างการสัญจรและการขนส่งสินค้า การศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องทราบข้อมูลการใช้
งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท จึงได้ท าการเก็บข้อมูลใน 2 ประเด็นได้แก่ 

1) การศึกษากิจกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์อาคารประเภทต่างๆ ในพ้ืนที ่
2) การศึกษารูปแบบการสัญจรภายในพ้ืนที่ 

2. แนวความคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ Space Syntax จากการศึกษาจะเป็น
แบบจ าลองและเทคนิค การวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาสัณฐานวิทยาของเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างของพ้ืนที่โดยตรง มีความสัมพันธ์กับลักษณะของพฤติกรรมและพ้ืนที่โดยการศึกษาในครั้งนี้
เน้นลักษณะการศึกษาพ้ืนที่และโครงสร้างของเมืองใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) โครงข่ายความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ว่าง โดยการใช้ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์
พ้ืนที่ Space Syntax ส าหรับหาศักยภาพในการเข้าถึงและความสามารถในการเป็นศูนย์กลาง 

2) รูปแบบโครงสร้างการสัญจร เพ่ือศึกษาหาล าดับของพ้ืนที่ว่าง ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลการวิเคราะห์ คาดการณ์ และโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ 

3) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่อาจเกิด เพ่ือศึกษาและคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากแบบจ าลองโครงสร้างการสัญจรและการเชื่อมต่อของเมืองที่เปลี่ยนไป  

3. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกับการอนุรักษ์เมือง จากการศึกษาท าให้ทราบถึง
ประเภทและความส าคัญของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงเดิม แต่เมื่อ
เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ความจ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์อยู่ร่วมสมัยกับ
เทคโนโลยีการพัฒนาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ให้การรับรู้ของพ้ืนที่ยังคงเดิม 

4. การสัมภาษณ์ จากการศึกษาท าให้ได้ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือ และค าถามที่ใช้
เพ่ือให้สามารถดึงเอาสาระและประเด็นออกมาจากผู้เชี่ยวชาญให้ได้มากท่ีสุดและครบถ้วน 

5. ท าการศึกษาทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นแล้วน ามารวมกันเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์และ
ลักษณะของการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 3 
การออกแบบการวิจัย 

 
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้า

พระลาน ที่ มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ ท าการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ก่อนและหลังจาก
โครงการฯ แล้วเสร็จ รวมทั้งปัจจัย เงื่อนไขและข้อจ ากัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพ่ือเปรียบเทียบ
ศักยภาพของพ้ืนที่ก่อนและหลังจากที่โครงการฯแล้วเสร็จ รวมไปถึงการวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปราย
และสรุปผลการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอุโมงค์ทางเดินลอดถนนบนพ้ืนฐานของบริบทพ้ืนที่
อ่ืนๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

3.1. ก าหนดกรอบงานวิจัย 
กรอบงานวิจัยเกิดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแยก

ย่อยเป็นแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้น าเสนอในบทที่ 2 เพ่ือตอบค าถามของงานวิจัย 
รวมไปถึงให้ข้อมูลที่ท าการศึกษาครอบคลุมกระบวนการวิเคราะห์ และมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

การศึกษาเรื่อง โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน มีกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาดังนี้ 

1. การเดินทางของมนุษย์เป็นระบบพลวัต (Dynamic) ที่มีการเคลื่อนย้าย(Mobility) 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในระบบจึงต้องใช้การศึกษาตามวิวัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้น 

2. ความสัมพันธ์ของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน กับ
แบบจ าลองโครงสร้างที่ว่างทางกายภาพ เพ่ือหารูปแบบ Axial line และ Segment Analysis บน
โครงสร้างถนนสายหลักของพ้ืนที่ จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์การเชื่อมต่อโครงสร้างการ
สัญจรของพ้ืนที่ ได้แก่ ระดับการฝังตัวของเส้นทาง (Integration Level) ระดับความลึกของเส้นทาง
(Depth Level) และค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีในระบบโครงข่ายการสัญจร โดยมีปัจจัยอิสระคือการ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มคน 

การศึกษาโครงสร้างของพ้ืนที่ในช่วงเวลาปัจจุบันและหลังจากมีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอด
ถนนฯ แล้วจึงน าผลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือ
สรุปผล 
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ภาพที่ 16 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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3.2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ใช้วิธีการเลือกแบบ “การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)” โดยกลุ่มผู้ถูกเลือกจะถูกก าหนดโดยผู้วิจัยโดยใช้เหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสม
ในการวิจัย ตามหลักการเลือกบุคคลสัมภาษณ์ จ านวน 5-7 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเมือง ประกอบไปด้วย 
1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างเมือง  
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง 
4.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Space Syntax 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
5.หน่วยงานกรมศิลปากร 
6.หน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ภาคส่วนเอกชน 
7.ผู้ที่ท างานด้านการท่องเที่ยว 
8.ผู้ที่อาศัยในพื้นท่ี 
เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอุโมงค์ฯ และผลลัพธ์ของค่าที่ได้

จากโปรแกรม Space Syntax กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการในพื้นท่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่นอกเหนือจากข้อมูลค่าตัวเลขจาก
โปรแกรม ยังท าให้เห็นมุมมองต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการเชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงไปของ
พ้ืนหลังจากมีอุโมงค์ 

2.เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างไรและมีประเด็นไหนที่แตกต่าง 

3.3. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
เครื่องมือทีใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามกระบวนการวิจัย คือ  
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ 
2. ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ผลกระทบที่โครงการฯมีต่อการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่

โดยรอบที่เกิดขึ้นทั้งช่วงก่อนและหลังจากที่เกิดโครงการฯ 
3. ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการฯ 

รวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ Space Syntax เพ่ือตรวจสอบ
ผลลัพธ์ของโปรแกรมกับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีว่ามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่าง 
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3.3.1 เครื่องมือที่ใช้กับตัวแปรสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ 
1. ลักษณะเส้นทางสัญจรภายในเมือง 
การเก็บข้อมูลโครงสร้างเส้นทางสัญจรภายในเมือง เป็นการเดินส ารวจถนน ซอย ตรอก ทุก

เส้นในพ้ืนที่ พร้อมทั้งบันทึกความกว้างของทางสัญจรโดยมีเกณฑ์การจ าแนก ดังนี้ 
1) เส้นทางสัญจรสายหลัก ทางสัญจรกว้างมากกว่า 8 เมตร 
2) เส้นทางสัญจรสายรอง ทางสัญจรกว้างตั้งแต่ 4.1 - 8 เมตร 
3) เส้นทางสัญจรสายย่อย ทางสัญจรกว้างตั้งแต่ 2.1 - 4 เมตร 
4) เส้นทางสัญจร ทางสัญจรกว้างตั้งแต่ 0-2 เมตร 

2. การใช้ประโยชน์อาคาร 
การศึกษาการใช้ประโยชน์อาคาร ใช้การศึกษาประเภท สัดส่วนของกิจกรรมและประโยชน์ใช้

สอยของอาคาร ข้อมูลจะท าให้ทราบถึงลักษณะการรวมกลุ่มหรือกระจายตัวของกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดข้ึน และสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมที่เก้ือหนุนกัน โดยกิจกรรมท่ีเกื้อหนุนกันในการ
วิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถานศึกษา สถานที่ราชการ ย่านการค้า และ
ท่าเรือ ที่มีการดึงดูดให้ผู้คนใช้งานอยู่ในพ้ืนที่รวมถึงสัญจรผ่าน และการใช้ประโยชน์อาคารที่มีการ
เพ่ิมรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารจากเดิม เช่น การใช้ประโยชน์ของอาคารทางศาสนาโดยการเพ่ิม
การใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์ เช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวัด โดยน าหลักการและสีการจ าแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

3. จากการส ารวจพ้ืนทีใ่นปัจจุบัน 
ปัจจุบันพ้ืนที่มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น และที่พักรูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการต่อยอดพัฒนาธุรกิจจากธุรกิจเดิมให้มี
ความดึงดูดในการเข้าใช้งานพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ท าให้ พ้ืนที่ที่มีความส าคัญและน่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึง
กิจกรรมใหมท่ีเ่กิดข้ึนที่ท าให้ทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ี นอกพ้ืนที่ ประชาชนที่สัญจรผ่าน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีโอกาสใช้งานพ้ืนที่มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อพ้ืนที่ ซึ่งหากเกิดกิจกรรมที่
หลากหลายขึ้นกับพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงร้านค้า พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ตามชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกัน จะส่งผลดีกับ
พ้ืนที ่

3.3.2 เครื่องมือที่ใชจ้ าลองโครงสร้างการสัญจรของพ้ืนที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล คือ การน าเอาข้อมูลลงใน Google Map 

จากการลงส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บต าแหน่งสถานที่ พ้ืนที่ว่าง และแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น  
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2. การศึกษารูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่างด้วยโปรแกรม Space Syntax 
เพ่ือการศึกษาโครงข่ายการสัญจรของเมืองและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรูปแบบโครงข่าย
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่กับกิจกรรมการใช้งาน โดยจะศึกษาดังนี้ 

1) จ านวนการเชื่อมต่อของเส้นทาง ( Integration) เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของ
ศูนย์กลางพ้ืนที่และโครงสร้างหลักของพ้ืนที ่

2) ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่รวม (Global Integration) เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพเส้นทางการ
เดินทางในภาพรวมของพ้ืนที่ จากการค านวณค่าเฉลี่ยของโปรแกรม 

3) ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะ (Local Integration) เพ่ือให้เห็นถึงความนิยมในการ
เข้าไปใช้เส้นทางในพ้ืนที่ 

4) ค่าความเชื่อมต่อ (Connectivity) เพ่ือให้เห็นศักยภาพความเชื่อมโยงของ
เส้นทางการเดินทางบนถนนในสายต่างๆ ของพ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่โดยรอบ 

5) ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจเมือง (Intelligibility) เพ่ือการ
วิเคราะห์การท าความเข้าใจบนเส้นทางในพ้ืนที่ต่อความสัมพันธ์ของระบบโครงสร้างโดยรวมที่มีการ
ค านวณจากค่าความเชื่อมต่อ และค่าการเข้าถึงพ้ืนที่รวม 

6) ค่าสัมประสิทธิ์ความผสาน (Synergy) เป็นค่าสัมประสิทธิ์แสดงความผสาน
ค านวณจากคา่ความสัมพันธ์ระหว่างค าการเข้าถงึพ้ืนที่รวมและค่าการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะ 

การศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์จากโปรแกรม Space Syntax (อภิรดี, 2561) 
สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ  

1. การวัดระยะในโครงข่าย ซึ่งประกอบด้วย (a) การวัดระยะเชิงความสัมพันธ์ 
(Topological distance) ซึ่งเป็นการวัดระยะการเปลี่ยนทิศทางการสัญจร กล่าวคือ หากมี การวัด
ระยะเชิงความสัมพันธ์น้อย การสัญจรผ่านเส้นทางจะมีการเลี้ยวหันเปลี่ยนทิศ หรือเดินทางได้ต่อเนื่อง
ค่อนข้างเป็นเส้นตรงในเชิงรูปทรง และ (b) การวัดระยะการเดินทางจริง (Metric distance) 

โครงข่ายแกนการสัญจรหรือ Axial lines network จะแยกการวัดระยะทั้งสองส่วนนี้ออก
จากกัน โดย Axial lines network จะสามารถแสดงผลลัพธ์ได้เฉพาะการวัดระยะความสัมพันธ์
เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาการวิเคราะห์ Segment analysis คือ การวิเคราะห์ Axial lines 
network ทีล่ะเอียดขึ้นในระดับจุดตัดช่วงถนน (Segment) และการแสดงผลการวิเคราะห์จะรวมเอา
การอ่านวัดค่าระยะในโครงข่ายทั้งแบบความสัมพันธ์และระยะทางจริงเข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า 
Topo-geometric Distance (Girmay Kifle Berhie & Saif Haq, 2017) สามารถค านวณลักษณะ
โครงข่ายในระยะทางรัศมีทุกๆ 400, 800, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 เมตร และระยะทาง n 
(ค านวณทั้งระบบ) ของโครงข่าย ด้วยโปรแกรม Space Syntax 
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2. รูปแบบการสัญจรอันเกิดจากคุณลักษณะของโครงสร้างพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดด้วยรูปแบบการ
วัดระยะเชิงความสัมพันธ์ (Topological distance) เอ้ือให้เกิดการสัญจร 2 ประเภท ดังตารางที่ 9 

ตารางที ่9 รูปแบบการสัญจร 
ชื่อ ค าอธิบาย 

การสัญจรเพ่ือไปยังที่
หมาย  
(To-movement) 

การสัญจรจากจุดหนึ่งไปยังที่หมายอีกจุดหนึ่ง หรือ  Origin - 
destination trip เกิดจากการวัดระยะเชิงความสัมพันธ์จากค่า 
Integration จากโปรแกรม โดยวัดระยะความใกล้ (Mathemetic 
closeness) และเข้าถึงได้ง่ายจากเส้นทางสัญจรอ่ืน (Shallowness) 
หากถนนเส้นใดมีค่า Integration สูง ก็มีแนวโน้มที่ถนนเส้นนั้นจะเป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินทางจากจุดใดๆ ในระยะทางต่างๆ ที่ถูกวัด
ค่า และมักจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญหรือชุมทางต่างๆ 

การสัญจรผ่าน  
(Through-
movement) 

วัดจากระยะระหว่าง(Betweenness) โดยใช้ค่าการค านวณ Choice จาก
โปรแกรม Space Syntax เป็นเส้นที่มีการเดินทางระยะจริงสั้น มี
ลักษณะเป็นเส้นต่อเนื่องเป็นตรง (Hillier et al, 2012) 

 
ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยค่า Integration (ซ้าย) และ Choice (ขวา) ของ
โครงสร้างของเมือง Pittsburgh สหรัฐฯ2  
ที่มา : (Girmay Kifle Berhie & Saif Haq, 2017) 

                                                           
2 Girmay Kifle Berhie และ Saif Haq แสดงลักษณะของที่ว่างแตกตา่งกัน โดยการวิเคราะห์ดว้ยค่า Integration จะแสดง

ถึงการประสานกันของโครงข่าย และการเชื่อมต่อของโครงสร้างของเมือง (การแสดงผลของแผนที่เลือกแสดงสีที่เน้นความแตกตา่งของ
โครงข่ายหลักและโครงข่ายย่อย) ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยค่า Choice จะแสดงถึงลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานหลักของเมืองที่
ก าหนดรูปทรงของเมือง 
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ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ Segment analysis เป็นข้อมูลทางโครงสร้างของพ้ืนที่ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนได ้ 

ทั้งนีก้ารศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์จากโปรแกรม Space Syntax นั้น แบบจ าลอง
ที่สร้างเส้นแต่ละเส้นจะมีความหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน คลอง รถไฟฟ้า รถไฟ อุโมงค์ 
ฯลฯ ดังนั้นการผสมผสานระหว่างระบบการสัญจรต่างๆ ในแบบจ าลองเพ่ือให้มีความใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุดจึงเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากถนนแล้ว แบบจ าลองยังครอบคลุมระบบขนส่งอ่ืนๆ 
ที่มีในหลายระดับไว้ในแบบจ าลองเดียวกัน จากนั้นจึงได้ท าการยกเลิกการเชื่อมโยงกันระหว่างระดับ
การประสานกันของโครงข่ายโดยอ้างอิงจากสภาพจริงทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์การ
เชื่อมต่อจริงในโปรแกรม Space Syntax ต่อไปตามภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 แบบจ าลองโครงข่ายการเดินทางแบบบูรณาการของสะพานพระปกเกล้าและสะพานพระ
พุทธยอดฟ้า กับการยกเลิกการเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสะพานและถนน 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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3.3.3 ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อผลกระทบของโครงการฯทั้งก่อนและหลังจากมีโครงการฯ จะท าการรายงาน
ผลลัพธ์จากการศึกษาด้วยเครื่องมือ Space Syntax ลักษณะการใช้งานที่อาจจะเปลี่ยนไป รวมถึง
ผลกระทบที่มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ ปริมาณการเคลื่อนย้ายของคน จากนั้นจะท าการ
สัมภาษณ์โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนน 
ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการทางเดินลอดถนนฯ  
ประเด็นที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ในช่วงโครงการฯ  
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบโครงการฯและ

พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ประเด็นที่ 5 สอบถามความคิดเห็นในการออกแบบอุโมงค์ทางเดินลอดใต้ดินในย่าน

ประวัติศาสตร์อ่ืนๆ 

3.4. กระบวนการวิเคราะห์ 
3.4.1 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์จะเป็นการน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องโครงสร้าง

การสัญจรและการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะเส้นทางสัญจรภายในเมือง การใช้
ประโยชน์อาคาร และโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ 
มาซ้อนทับกับรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์เพ่ือท าการตอบข้อสังเกต ซึ่งน่าจะพบลักษณะของการ
เชื่อมต่อของพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก โครงการอุโมงค์
ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เรียบเรียงข้อมูล จากองค์ประกอบทางด้านกายภาพ จากการส ารวจพ้ืนที่โดยการสังเกต 
ลักษณะพ้ืนที่ รูปแบบของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้างการสัญจรและการ
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ ความต่อเนื่องของกิจกรรมและการใช้งานพ้ืนที่  

2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีของ Space Syntax กับแนวคิด 
Mobilities ไปสู่สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมมนุษย์ จากตัวแปรต่างๆ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้ข้างต้น 
เช่น ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่รวม (Global Integration) ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะ (Local Integration) 
สัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจเมือง ผ่านการมีส่วนร่วมและข้อคิดเห็นของการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นผลกระทบจากโครงการฯในลักษณะโครงสร้างการ
เชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ 
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3. เสนอแนะแนวทาง ในรูปแบบของการออกแบบอุโมงค์ทางเดินลอดถนนในพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือน าเสนอลักษณะของการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของพ้ืนที่ ต่อ
หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร เป็นต้น
รวมถึงผู้ใช้งานทั้งบุคคลในพ้ืนที่ ประชาชนที่สัญจรผ่านและนกัท่องเที่ยว  

สรุปบทที่ 3 การออกแบบงานวิจัยจากขั้นตอนและวิธีการของการออกงานวิจัยเพ่ือตอบ
ค าถามงานวิจัยที่ถามว่า โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานมีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างการสัญจรและการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบอย่างไร ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอน
การก่อสร้าง ท าให้กระบวนการวิจัยที่ออกแบบเป็นการน าเครื่องมือและวิธีการในงานวิจัยมีความ
เชื่อมต่อของข้อมูลที่ท าการเก็บภาคสนามและใช้โปรแกรม Space Syntax ที่สามารถสร้าง
แบบจ าลองโครงสร้างดังกล่าวได้ และยังสามารถแปลงข้อมูลทางสถิติลงสู่ พ้ืนที่วิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ ท าให้ข้อมูลจากทุกตัวแปรสามารถท าการวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายและสามารถท าการ
เชื่อมโยงผลลัพธ์แต่ละตัวแปรเข้าด้วยกันได้  

ตารางที่ 10 แสดงสถานการณ์และสมมติฐานว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพ้ืนที่เมื่อเกิดโครงการฯ 
สถานการณ์ สมมติฐานก่อนเกิดโครงการฯ สมมติฐานเมื่อเกิดโครงการฯ 

Connectivity การเข้าถึงพ้ืนที่อยู่ ในระดับดีพอใช้จาก
โครงข่ ายการสัญจรและระบบขนส่ ง
สาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถโดยสาร
ประจ าทาง เรือ รถไฟฟ้า เป็นต้น แต่ก็ยังมี
หลายพ้ืนที่ที่ยังขาดการเชื่อมต่อและการ
เข้าถึงที่ดีเพราะการใช้ประโยชน์อาการที่
ต้องการระบบรักษาความปลอดภัย 

การเข้าถึงพ้ืนที่และการเชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่โดยรอบดีขึ้น  

Global 
integration 

พ้ืนที่มีการเข้าถึงในระดับเมืองปานกลาง 
โดยมีศูนย์ กลางอยู่บริ เ วณตอนกลาง 
โดยเฉพาะ ถนนหน้าพระลานและถนน
สนามไชย ที่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางของ
พ้ืนที่มากที่สุด 

พ้ืนที่มีการเข้าถึงในระดับเมืองดี
ขึ้น  

Local integration มีการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่กระจายอยู่ตาม
ชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนท่าเตียนชุมชนท่า
พระจันทร์และชุมชนท่าช้างแต่ยังขาด
ความต่อเนื่องซึ่งส่งผลกับเมืองค่อนข้าง
น้อย 

การเข้าถึงในระดับพ้ืนที่มีค่าดีขึ้น 
เปลี่ยนจากย่านชุมชนมาเป็น
โดยรอบโครงการฯ  ท า ให้ มี
โอกาสเกิดรูปแบบกิจกรรมและ
เศรษฐกิจใหม ่
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สถานการณ์ สมมติฐานก่อนเกิดโครงการฯ สมมติฐานเมื่อเกิดโครงการฯ 
Segment 
Integration 

แนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทาง ใน
พ้ืนที่มีหลายบริเวณ โดยเฉพาะช่วงที่เกิด
กิจกรรมหลากหลาย เช่น ชุมชนท่าเตียน
และชุมชนท่าช้าง รวมไปถึงรงเรียนในพ้ืนที่
ก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของ
การเดินทางได ้

เส้นทางที่ ถู ก ใช้ เ พ่ือการ เป็น
จุดหมายปลายถางจะอยู่บริเวณ 
ถนนหน้ าพระลานและถนน
มหาราช ช่วงที่เกิดโครงการขึ้น 
จะมีความหนาแน่นและปริมาณ
การสัญจรสูงขึ้น 

Segment Choice พ้ืนที่เมืองมีศักยภาพการสัญจรผ่านได้ดี 
โดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าพระลานที่อยู่
ตอนกลางของพ้ืนที่ สามารถเชื่อมต่อไปยัง
พ้ืนที่ใกล้เคียงได้หลากหลาย  

พ้ืนที่เมืองมีศักยภาพการสัญจร
ผ่านได้ดีขึ้น  

Intelligibility สามารถท าความเข้าใจเมืองได้โดยง่าย 
จากจุดสังเกต ศูนย์กลางกิจกรรม ย่าน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพ้ืนที่ 

ท าความเข้าใจเมืองได้ง่ายขึ้น 
จากโครงข่ายที่เพ่ิมเข้ามา ท าให้
ผู้คนจดจ าและท าความใจกับ
พ้ืนที่ได้ดีขึ้น 

Synergy เมืองมีความผสานกันได้ดี ศูนย์กลาง เมืองมีความผสานกันได้ดีขึ้น 
ศูนย์กลางของพ้ืนที่จะอยู่บริเวณ
ที่มีชุมชนและกิจกรรมการค้า
และบริการ เช่น ท่าเตียน ท่า
พระจันทร์และท่าช้าง รวมถึง
พ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าด้วย 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2564 

กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ ได้จากโปรแกรมและการสัมภาษณ์ด้วยตาราง
สถานการณ์ท่ีสมมติฐานว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเมื่อใช้โปรแกรม Space Syntax ที่มีความหมายของ
ค่าต่างๆ ที่ประกอบด้วย Integration Analysis Connectivity Value Intelligibility value และ 
Synergy value ท าให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 
ตัวเข้าด้วยกัน จะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดความสัมพันธ์รูปแบบนี้ได้และสามารถเชื่อมต่อความหมายของพ้ืนที่
ได้ และเมื่อน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงหรือขัดแย้งกันกับผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมืออย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การตอบ
ค าถามของงานวิจัยได้  
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บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของพื้นที ่

บทที่ 4 เป็นรายละเอียดข้อมูลของพ้ืนที่ที่รวมข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในพ้ืนที่ และปริมาณการสัญจรที่ท าการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ รวมถึง
ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหัวข้อที่
น่าสนใจดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่  
2. ที่ตั้งและอาณาเขตของพ้ืนที่ 
3. ลักษณะทั่วไปของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน  
4. นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  
5. กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
6. สรุป 

4.1. ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 
ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่สามารถแยกออกจาก

ปัจจัยทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาได้ โดยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถูกใช้เป็น
เส้นทางการเดินเรือสินค้าและติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงเกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน
อยู่เสมอ ซึ่งสภาพพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน และเมื่อการตั้งถิ่นฐานมีมากขึ้นจึง
กลายเป็นย่านเรียกว่า “ชุมชนย่านบางกอก” ที่มีความเจริญและพัฒนาเป็นศูนย์กลางของประเทศได้
เพราะมีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวก มีการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือการ
สัญจรมากมาย เกิดเป็นเส้นทางคมนาคมสายใหม่ เป็นด่านตรวจการคมนาคมที่ต้องผ่านไปมาโดยเรือ
ทุกล าจะหยุดเพื่อบอกรายละเอียดของการเดินทาง สินค้า ผู้โดยสาร รวมถึงการเก็บภาษีทั้งขาขึ้นและ
ขาล่องยาวนานกว่า 300 ปี ในสมัยกรุงธนบุรีมีชื่อเรียกว่า “ธนบุรีศรีมหาสมุทร” สมัยรัตนโกสินทร์
เกิดการย้ายศูนย์กลางมายังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ตั้งพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน ด้วย
ความเหมาะสมต่อการป้องกันเมืองและสถาปนาเขตพระราชฐานใหม่ เมื่อพระบรมมหาราชวังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้โปรดเกล้าฯให้มีการฉลองพระนคร
และพระราชทานนามว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” และมีการปรับปรุงรอบพระบรมมหาราชวัง
เรื่อยมา ท าให้ความส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์และเพ่ิมมากข้ึนในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักรและ
เป็นราชธานีของสยาม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561) 
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ภาพที่ 19 ภาพการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยา 
ที่มา:. (Song Sai, 2541) 

 
ภาพที่ 20 ภาพแผนที่อาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1 
ที่มา: (Song Sai, 2541) 
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ในช่วงระยะแรกของการสร้างกรุงนั้น มีการขุดคลองคูเมืองเพ่ิมขึ้นท าให้พ้ืนที่ของกรุง
รัตนโกสินทร์แบ่งเป็น กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ เขตก าแพงเมืองเก่า สมัยกรุงธนบุรีระหว่างคูเมือง
เดิมกับแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง และกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ ที่ดิน
ระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่รกร้าง ไร่นา มาก่อนเพราะเป็นเขตนอก
ก าแพงเมือง โดยพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรก มีการวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นใน  ด าเนินตาม
แบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ได้มีการแบ่งพ้ืนที่ภายในพระนครอออกเป็น 1.พ้ืนที่ตั้งวัง 2.ต าหนักเจ้านาย 
3.บ้านเรือนขุนนางผู้ใหญ่ และ4.วัดต่างๆ  

ด้านทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังได้ก าหนดให้เป็นที่ตั้งของวังกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลหรือวังหน้า ((ปัจจุบันคือที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยช่างศิลป์ 
และวิทยาลัยนาฏศิลป์) ถัดไปบริเวณริมป้อมพระสุเมรุถูกก าหนดให้เป็นวังเจ้านาย เช่น วังเจ้าฟ้ากรม
หลวงจักรเจษฎา (เจ้าฟ้าลา) ระหว่างวังหน้าและวังหลวงเป็น วัดพระธาตุที่ด้านหลังเป็นทุ่งพระเมรุ
หรือท้องสนามหลวงทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง มีวังเจ้านายตั้งเรียงรายตั้งแต่หลัง
พระบรมมหาราชวัง จนถึงแนวคลองคูเมืองชั้นใน กระจายต่อกันไปถึงแนวพ้ืนที่ระหว่างคูเมืองชั้นใน
และแนวคลองรอบกรุงที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นใหม่ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปถูกก าหนดให้
กระจายอยู่แถบตะวันออกและริมคลองส าคัญต่างๆ ท าให้เกิดชุมชนขึ้น จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เกิดไฟไหม้ใหญ่ตั้งแต่ตลาดบ้านหม้อเหนือวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ลาม
มาถึงบริเวณวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามฯ (วัดโพธิ์ ) ไฟไหม้บ้านเรือนเจ้านายและประชาชน
เสียหายเป็นจ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่บริเวณทิศใต้ต่อกับพระบรมมหาราชวังกลายเป็นที่ว่าง จึงโปรด
เกล้าฯ ให้ขยายพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้จรดวัดโพธิ์ โดยใช้พ้ืนที่ในการพัฒนาประมาณ 
20 ไร่ครึ่ง และมีการตัดถนนเส้นส าคัญคือ ถนนท้ายวัง จนเชื่อมถนนสายเดิมเข้าด้วยกันและท าให้
สามารถสัญจรรอบก าแพงบรมมหาราชวังอย่างเช่นปัจจุบัน (ปรีดี พิศภูมิวิถ,ี 2562) 
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ภาพที่ 21 แผนที่แนวอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา สมัยรัชกาลที่ 1 
ที่มา: ก าธร กุลชลและทรงสรรค์ นิลก าแหง, 2525: 227 

ในรัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรง
ครองราชย์ ไม่มีการก่อสร้างพระราชวังเพ่ิมเติม และพ้ืนที่ของชุมชนส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ที่เดิมแต่มีการ
ขยายพ้ืนที่มากขึ้นตามกาลเวลา การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ชั้นนอกมีน้อย เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการและเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์อาคารเป็นเชิงพาณิชกรรมในชั้นที่ 1 ส่วนชั้นที่ 2 เป็นที่อยู่อาศัย มีการรื้อก าแพงเมืองตั้งแต่
ท่าช้าง วังหน้า จนถึงป้อมพระสุเมรุ เพราะก าแพงและป้อมปราการหมดความส าคัญในการป้องกัน
รักษาพระนคร รวมทั้งมีความทรุดโทรมลง เหลือเพียงบ้างส่วนในพื้นท่ี คือ บริเวณป้อมพระสุเมรุ ป้อม
มหากาฬ ก าแพง และประตูเมืองบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศเท่านั้น (ศศิน ถวิลประวัติ, 2561) 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สภาพของเมืองโดยรวมมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายเขตพ้ืนที่ออกอย่างกว้างขวางแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มากนัก ที่ดินที่อยู่นอกคลองคูเมืองเดิมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นศูนย์กลางทางการค้า ห้างสรรพสินค้าและอาคาราพาณิชย์ ที่พักอาศัย เกิดการรวมตัวของ
ประเภทกิจกรรมขึ้นซึ่งสามารถแบ่งเป็นย่านของแต่ละประเภทสินค้าได้อย่างชัดเจน โดยมีบริเวณย่าน
การค้าที่ส าคัญ เช่น ย่านวังบูรพาและพาหุรัด ย่านปากคลองตลาด ย่านร้านค้าหลังกระทรวงกลาโหม 
เป็นต้น อีกท้ังมีสถานที่ราชการเพ่ิมขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจ านวนมาก รวมทั้งสถานที่ราชการที่มี
อยู่เดิมมีการขยายพ้ืนที่ขอบเขตของตัวเองออกไปอีก (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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4.2. ที่ตั้งและอาณาเขตของพ้ืนที่ 
4.2.1 ข้อมูลพื้นที่ 
พ้ืนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก และคลองคูเมืองเดิม (คลอง

หลอด) หากพิจารณาตามขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของเขตพระนคร 
ประกอบด้วย แขวงพระบรมมหาราชวัง มีพ้ืนที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ตั้งอยู่ใน
ท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เป็นที่ตั้งของชุมชนและย่านเก่าแก่มีความส าคัญเชิง
ประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ส าคัญระดับชาติมากมาย เช่น 1) พระราชวัง 2) กระทรวง 3) ศาสนา
สถาน 4) สถาบันอุดมศึกษา 5) โรงเรียน 6) พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจ านวนมากภายในพ้ืนที่ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
ท่าเตียน เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี ปัจจัยเหล่านี้เมื่อผนวกเข้า
ด้วยกันย่อมส่งผลด้านการเดินทางสัญจรและสภาพแวดล้อมต่อพ้ืนที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ภาพที่ 22 ภาพแผนที่พื้นที่ศึกษา 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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4.2.2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ 
จากการศึกษาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พบว่าพ้ืนที่บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์และรัตนโกสินทร์ชั้นในเป็นเขตพ้ืนที่สีน้ าตาลอ่อน ศ.1-ศ.2 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ดังภาพที่ 23  

1. ที่ดินประเภท ศ.1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจ าแนกเป็นบริเวณ ศ.1-1 ถึง ศ.1-6  

2. ที่ดินประเภท ศ.2 มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนน
มหาราชและถนนหน้าพระลานที่มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การเชื่อมต่อการสัญจรและส่งผลกระทบต่อทางเลือกที่น่าสนใจผ่านแบบจ าลอง Space Syntax เพ่ือ
เกิดการเชื่อมต่อย่านธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ศาสนสถาน ในพื้นท่ี 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง แสดงให้เห็น
ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ บริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่ที่ข้ามฝั่ง
คลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นสีน้ าตาอ่อนคือ ศ1-ศ2 คือ ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังภาพที่ 23  

 
ภาพที่ 23 ภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ี 
ที่มา: ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [ออนไลน์], 



  53 

4.2.3 การใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน 
ข้อมูลประเภทระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในภาพ

ที่ 22 จ าแนกการใช้ประโยชน์อาคารออกเป็นหลายประเภท (ตารางที่ 11) ได้แก่ อาคารพาณิชกรรรม 
อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา อาคารที่มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ และอาคารประเภทอ่ืน โดยอาคารประเภทอ่ืนหมายถึง อาคารที่ยังไม่ได้มีการ
ก าหนดการใช้อาคารอย่างชัดเจนและอาจเป็นอาคารยังไม่มีกิจกรรมใดเกิดขึ้น ซึ่ งท าให้มีผลกับการ
เชื่อมต่อและโครงสร้างการสัญจรได้ ดังภาพที่ 24 ถึงภาพท่ี 30  

ตารางที่ 11 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ 
 สี ประเภท รายละเอียด 

1 สีเหลือง ที่อยู่อาศัย เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของชุมชนมากกว่า 3 ชุมชน โดยแต่ละชุมชน
ต่างมีประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเอง 

2 สีแดง พาณิชยกรรม เป็นพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ประกอบพาณิชยกรรม ประกอบ
ไปด้วย พื้นที่บริเวณถนนมหาราช ช่วงบริเวณวันโพธิ์และท่าช้าง  

3 สี เหลือง
คาดแดง 

ใ ช้ ที่ ดิ น แ บ บ
ผสม 

เป็นพื้นที่ของรูปแบบอาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆ 
และเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วย ด้านล่างอาคารจะประกอบกิจการ
ร้านค้าบริเวณ และใช้บนเป็นที่อยู่อาศัย 

4 สี เ ขี ย ว
มะกอก 

สถานศึกษา เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน 

5 สีเทา ศาสนาสถาน เป็นพื้นที่ของศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด ศาลเจ้า 
6 สีน้ าเงิน สถานที่

ราชการ 
เป็นพ้ืนที่ของสถานที่ราชการส่วนใหญ่จะพบอยู่บริเวณพ้ืนที่
ตอนกลางของเกาะ 

7 สีน้ าตาล ศิลปวัฒนธรรม เป็นพ้ืนที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถานที่ส าคัญของประเทศบริเวณที่ตั้งของพระราชวัง และ
พิพิธภัณฑ์  

ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, 2558. 
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ภาพที่ 24 ภาพแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารปัจจุบันในพ้ืนที่ 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร)http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงอาคารประเภทศาสนสถาน (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)) 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 

 
ภาพที่ 26 ภาพแสดงอาคารประเภทพาณิชยกรรม (ย่านชุมชนท่าเตียน) 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 

 
ภาพที่ 27 ภาพแสดงอาคารประเภทพาณิชยกรรม (ย่านชุมชนท่าพระจันทร์) 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงอาคารประเภทอาคารที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ บริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณท่าพระจันทร์ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 

 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงอาคารท่าเรือ บริเวณชุมชนท่าเตียน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 27 มิถุนายน 2564 
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4.2.4 ลักษณะทางสังคม 
การศึกษาชุมชนในพ้ืนที่มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน ท าให้ทราบถึงการเชื่อมโยงกันของกลุ่มคน ระบบเศรษฐกิจและลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นของ
แต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบที่ส าคัญอย่างยิ่ง จึงน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด รายละเอียดของชุมชนที่ท าการศึกษา
แสดงในตารางที่ 12 (ศูนย์ขอ้มูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นชุมชนของพื้นที่ 

ชุมชน สถานที่ที่ส าคัญ 
กิจกรรมของชุมชน 

อาชีพของ สินค้าและการบริการ 
ชุมชน 
ท่าพระจันทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วัดมหาธาตุราช ยุวราช
รังสฤษฎิ์  

คนในชุมชนประกอบอาชีพ
ค้าขาย เป็นอาชีพ ดั้งเดิม
เมื่อครั้งสมัยก่อตั้งชุมชน 

บริการเรือข้ามฟาก 
ต ล า ด ข า ย สิ น ค้ า 
อ า ห า ร  แ ล ะพร ะ
เครื่อง 

ชุมชนท่าช้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่า เรือข้ ามฟากวั งหลั ง   
(ศิริราช)–ท่าช้าง  
ท่ า เ รื อข้ า มฟากท่ า วั ด
ระฆัง–ท่าช้าง 
ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา  

คนในชุมชนประกอบอาชีพ
ค้าขาย และให้บริการเรือ
ข้ามฟาก 

บริการเรือข้ามฟาก 
บ ริ ก า ร เ รื อ ด่ ว น
เจ้าพระยา 
ตลาดขายสินค้า 

ชุมชน 
ท่าเตียน 

วัดโพธิ์ 
 

เดิมคนในชุมชนประกอบ
อาชีพค้าขาย จึงเป็นแหล่ง
ค้ าส่ งที่ ส า คัญ  ปั จจุ บั น
รูปแบบการค้าขายมีการ
ปรับเปลี่ยนไปเป็นการเปิด
ร้ านอาหาร  ร้ านกาแฟ 
และที่ พักราคาประหยัด 
เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว 

บริการเรือข้ามฟาก 
ตลาดสินค้าขายส่ง 
ร้ า น ข า ย ย า แ ผ น
โบราณ 
บริการการท่องเที่ยว 
โรงแรม และที่พัก  

ที่มา: (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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4.2.5 ลักษณะการจราจร 
ข้อมูลด้านปริมาณการจราจรที่ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ ในปี 2562 

พบว่าเส้นทางถนนสนามไชยมีปริมาณการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ 15,880 คัน รองลงมาคือ ถนน
หน้าพระลาน 9 ,964 คัน และถนนราชด าเนินใน 7 ,307 คัน (ส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร, 2562) ดังแสดงในตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณการจราจรช่วงเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2562 

ถนน ช่วงเวลา 
ประเภทรถ(คัน) ปริมาณรวม(คัน) 

รถยนต์
นั่ง 

ตู้/ปิคอัพ เมล์ใหญ่ เมล์เล็ก บรรทุก 
สาม
ล้อ 

แต่ละ
ช่วงเวลา 

แต่ละ
ถนน 

สนามไชย 

เร่งด่วนเช้า 1,525 314 38 1 3 29 1,910 

12,107 
นอก

เร่งด่วน 
5,087 1,544 116 23 45 359 7,174 

เร่งด่วนเย็น 2,247 548 75 3 6 147 3,023 

ราชด าเนิน
ใน 

เร่งด่วนเช้า 1,205 255 64 3 2 43 1,572 

7,307 
นอก

เร่งด่วน 
2,525 915 281 2 8 465 4,196 

เร่งด่วนเย็น 745 412 159 6 3 214 1,539 

หลักเมือง 

เร่งด่วนเช้า 54 4 - - - 1 59 

607 
นอก

เร่งด่วน 
326 65 - - 1 10 402 

เร่งด่วนเย็น 120 26 - - - - 146 

หน้าพระ
ลาน 

เร่งด่วนเช้า 974 296 257 55 5 93 1,680 

9,964 
นอก

เร่งด่วน 
2,871 1,239 745 159 20 184 5,218 

เร่งด่วนเย็น 1,967 660 297 58 5 79 3,066 

สมเด็จ
พระปิ่น 

เร่งด่วนเช้า 1,141 346 246 6 9 64 1,812 

17,323 
นอก

เร่งด่วน 
6,110 2,370 1,404 20 134 947 10,985 

เร่งด่วนเย็น 3,076 835 283 99 26 207 4,526 
ที่มา: (ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2562)  
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การศึกษาข้อมูลด้านปริมาณการจราจรที่ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ ปี 
2563 พบว่า เส้นทางถนนสนามไชยมีปริมาณการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ 15,880 คัน รองลงมาคือ 
ถนนหน้าพระลาน 9,964 คัน และถนนราชด าเนินใน 7,307 คัน ตามล าดับ ส่วนถนนที่มีปริมาณ
การจราจรเบาบางที่สุด คือถนนหลักเมืองมีปริมาณอยู่ที่ 613 คัน ดังแสดงในตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 แสดงปริมาณการจราจรช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 

ถนน ช่วงเวลา 
ประเภทรถ(คัน) ปริมาณรวม(คัน) 

รถยนต์
นั่ง 

ตู้/ปิค
อัพ 

เมล์
ใหญ่ 

เมล์
เล็ก 

บรรทุก 
สาม
ล้อ 

แต่ละ
ช่วงเวลา 

แต่ละ
ถนน 

สนามไชย 

เร่งด่วนเช้า 2,022 309 48 2 2 32 2,415 

15,880 
นอก

เร่งด่วน 
7,474 1,526 140 4 10 390 9,544 

เร่งด่วนเย็น 3,141 590 21 1 2 166 3,921 

ราช
ด าเนินใน 

เร่งด่วนเช้า 1,110 248 94 2 3 8 1,465 

6,251 
นอก

เร่งด่วน 
2,191 869 307 - 41 491 3,899 

เร่งด่วนเย็น 463 149 162 4 9 100 887 

หลักเมือง 

เร่งด่วนเช้า 33 17 - - - 5 55 

683 
นอก

เร่งด่วน 
315 68 - - 2 28 413 

เร่งด่วนเย็น 181 33 - - - 1 215 

หน้าพระ
ลาน 

เร่งด่วนเช้า 355 110 48 23 6 12 554 

4,445 
นอก

เร่งด่วน 
1,183 564 411 83 20 75 2,336 

เร่งด่วนเย็น 961 288 107 60 6 133 1,555 

สมเด็จ
พระปิ่น 

เร่งด่วนเช้า 1,643 465 203 9 14 47 2381 

16,508 
นอก

เร่งด่วน 
6,029 2,378 540 6 95 692 9,740 

เร่งด่วนเย็น 2,813 1,141 199 7 28 199 4,387 
ที่มา: ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 25633 

                                                           
3
 ปริมาณการจราจรที่แสดงเป็นปริมาณการจราจรใน 1 วันที่มีการส ารวจ จาก 

http://203.155.220.99/dotat/re_intersection/intersection/intersection2020.html 
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จากข้อมูลของส านักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2562 และ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 ด้านปริมาณการจราจรบนท้องถนนในพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่าถนนสมเด็จ
พระปิ่น ถนนสนามไชย ถนนราชด าเนินใน ถนนหน้าพระลาน และถนนหลักเมือง ถูกใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรหลักท่ีท าให้เกิดความหนาแน่นของการจราจรมากตาม และน ามาวิเคราะห์โครงสร้างการสัญจร
จากปริมาณการจราจรในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การจราจรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

 
ภาพที่ 31 ภาพแสดงปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ 
ที่มา: ปรับปรุงจากส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2562 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/trafficinfo.html เข้าถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
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4.2.6 รูปแบบถนน 
รูปแบบถนนที่มีในพ้ืนที่มี 3 รูปแบบ คือ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย จาก

การส ารวจพื้นที่และข้อมูลความกว้างของถนนที่ได้จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ ถนน
ราชด าเนินใน เป็นถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อกับถนนสายประธาน คือ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้า
เข้าสู่เมือง และถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราชและถนนสนามไชยเป็นถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนน
สายย่อย 34 สาย (ส านักงานเขตพระนคร, 2562) ซึ่งถนนสายย่อยที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนน
สายรองเข้าสู่ย่านและชุมชน 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ส่วนเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก  ถนนสายรองและ
ถนนสายย่อยท่ีมีกิจกรรมเกิดข้ึนบริเวณโดยรอบพื้นท่ี  

4.2.7 ความกว้างทางเดินเท้า 
ข้อมูลจาก ส านักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความกว้างของ

ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ออกเป็น 4 ช่วงของความกว้างทางเดินเท้าโดยเป็น 0-2 เมตร 2.1-4 เมตร 4.1-8. 
เมตร และมากกว่า 8 เมตร รายละเอียด ดังภาพที่ 30 

4.2.8 จุดบริการสาธารณะ  
จุดบริการสาธารณะที่ให้บริการขนส่งในพ้ืนที่ทางบก ประกอบด้วย รถโดยสารประจ าทาง

จ านวน 21 สาย สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ได้แก่ สถานีสนามหลวง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ได้แก่ 
สถานีสนามไชย ทางน้ า ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือด่วนแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 4 ท่า ซึ่งมี
ปริมาณผู้โดยสารใช้บริการ รวมกันมากกว่าเจ็ดหมื่นคนต่อวัน จึงเกิ ดความแออัดในด้านของ
การจราจรและการเดินทางภายในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ดังภาพที่ 30 

4.2.9 ย่านธุรกิจ 
จากงานวิจัย รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ (คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์, 2561) ย่านธุรกิจเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมพาณิชยกรรมที่หนาแน่นและมีเอกลักษณ์ของแต่ละ
ย่าน ประกอบด้วย ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง เป็นย่านขายสินค้าประเภทพระเครื่อง ย่านท่าเตียน 
ขายผลผลิตทางการเกษตร และการค้าส่ง รายละเอียดดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงความกว้างทางเดินเท้า จุดบริการสาธารณะ และย่านธุรกิจ 
ที่มา: ผู้วิจัย  
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4.2.10 สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่มีคนเดินทางไปมากที่สุด  
จากการศึกษาของศศิน ถวิลประวัติ (ศศิน ถวิลประวัติ, 2561) ได้จัดอันดับสถานที่ในพ้ืนที่ที่

มีคนเดินทางไปมากที่สุดจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ตารางที่ 15 แสดงสถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่คนเดินทางไปบ่อยที่สุด ปี พ.ศ.2561 

อันดับ สถานที่ 
คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) 

บุคคลใน
พ้ืนที่  

บุคคล
นอกพื้นที่ 

ชาวต่างชาติ ไม่ระบุ รวม 

1 
สนามหลวง 
ร้อยละ 30.3 

18 50 25 7 100 

2 
พระบรมมหาราชวัง 
ร้อยละ 22.2 

11 46 35 7 100 

3 
ท่าพระจันทร์ 
ร้อยละ 7.9 

31 62 6 2 100 

4 
ท่ามหาราช 
ร้อยละ 5.9 

28 43 30 - 100 

5 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ 
(วัดโพธิ์) 
ร้อยละ 4.9 

- 10 90 - 100 

6 
อ่ืนๆ 
ร้อยละ 28.8 

- - - 100 100 

ที่มา ปรับปรุงจาก ศศิน ถวิลประวัติ, 2561  

4.2.11 ประวัติความเป็นมาของถนนในพื้นที่ 
การเดินทางในพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในใช้การเดินทางทางบกเป็นหลัก ซึ่งถนนสายต่างๆ

นั้นหลายเส้นทางถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท าให้ขนาดทางจราจรมีขนาดเล็กยาก
ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยายเขตทางเพ่ิม โดยถนนในแต่ละเส้นทางต่างมีประวัติความ
เป็นมาตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้น โดยถนนแต่ละเส้นมีประวัติความเป็นมาและความส าคัญดังตารางที่ 16 
(ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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ตารางที่ 16 ประวัติและความส าคัญของถนนในพ้ืนที่โครงการ 
ชื่อถนน ที่มาและความส าคัญ 

ถนนหน้าพระลาน ตั้งอยู่หน้าพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ตั้งของตึกแถว อาคารพาณิชย์ ได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก ซึ่งประดับประดาด้วยลายปูนปั้น สันนิษฐานว่า
ตึกแถวบริเวณนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ถนนมหาราช เดิมเป็นถนนอยู่เลียบก าแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันตก ถนนสายนี้
ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมพ้ืนถนนพ้ืนด้วยอิฐแผ่นใหญ่ 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ตัดถนนตามแนวเส้นทางเดิมเลียบไปกับก าแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศ
ตะวันตกและทรงพระราชทานนามถนนเส้นนี้ว่า “ถนนมหาราช” 

ถนนราชินี เริ่มที่ถนนพระอาทิตย์บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
จรดอนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ยาวลงมาทางทิศใต้ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือราชินี 

ถนนท้ายวัง ทอดยาวตามแนวก าแพงด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ติดกับวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นวัดประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นที่เก็บรวบรวมจารึก สรรพวิชาหลากหลายแขนง โดยปี 
พ.ศ.2551 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจ าโลกของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในปี พ.ศ.2554 ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัด
โพธิ์จ านวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจ าโลกในทะเบียนนานาชาติ 

ถนนสนามไชย ถนนตลอดสายของถนนสนามไชยส่วนใหญ่ เป็นที่ตั้งของราชการ ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองพัน
ทหารราบศูนย์ก าลังส ารอง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือมิวเซียมสยาม 

ถนนกัลยาณไมตร ี ถูกตั้งชื่อเพ่ือเป็นเกียรติแก่ พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร์) ชาวอเมริกัน
ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทย และมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกิจการ
ต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ถนนหน้าพระธาตุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชื่อม
พระราชวังหลวงกับพระราชวังหน้า ใช้เป็นเส้นทางเสด็จของกรมพระราชวังบวร
สถานมงคลไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นเหตุให้
ถนนแห่งนี้มีชื่อว่าถนนหน้าพระธาตุ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้มีรับสั่งให้มีการปรับปรุงถนนให้กว้างข้ึน 

ที่มา: (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงถนนมหาราชและความกว้างทางเดิน 4-8 ม. บริเวณระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงถนนมหาราชและความกว้างทางเดิน 2-4 ม. บริเวณชุมชนท่าพระจันทร์ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงถนนสนามไชยและความกว้างทางเดิน 8 ม. บริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงถนนกัลยาณไมตรีและความกว้างทางเดิน 4-8 ม. 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงถนนหน้าพระธาตุและความกว้างทางเดิน 8 ม. 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงถนนท้ายวังและความกว้างทางเดิน 4-8 ม. 
ที่มา: ผู้วิจัย  
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4.3. ลักษณะท่ัวไปของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน ถูกสร้างขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดระเบียบและความปลอดภัยด้านการจราจร เป็นการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เพ่ือให้มีศักยภาพพร้อมที่จะ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพ่ิมความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของประชาชนและอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าชมพระบรมมหาราชวั งและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีการจัดพ้ืนที่
ส าหรับบริการห้องสุขาสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ มีจุดพักคอย และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ใน
อนาคต(ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 

 
ภาพที่ 39 ภาพแสดงทัศนียภาพของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน 
ที่มา:กรุงเทพมหานคร , 2562 

 

ภาพที่ 40 ภาพผังพื้นของอุโมงค์ถนนหน้าพระลาน 

ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 
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แนวทางการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ 
4.3.1 อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ประกอบด้วย 2 จุด 

1. อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนถนนหน้าพระธาตุ กับถนนหน้าพระลาน 
ระยะทาง 96 เมตร ความลึก 6.6 เมตร ประกอบด้วยโถงพักคอย ห้องน้ าชาย 21 ห้อง ห้องน้ าหญิง 
51 ห้อง ทางขึ้นลง 4 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) มีชั้นลอยเป็นห้องเครื่อง ส าหรับงานระบบควบคุม มี
พ้ืนที่รวม 6,800 ตารางเมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ 35,000 คน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุง ระบบจราจรและภูมิทัศน์โดยรอบ ทางขึ้นลงของทางเดินประกอบด้วย ฝั่งสนามหลวง 1 จุด 
ฝั่งบริเวณพ้ืนที่ของกรมศิลปากร 1 จุด ฝั่งแนวก าแพงวัดพระศรีรัตนศาสดารามจ านวน 2 จุด ซึ่งอยู่
บริเวณระหว่างประตูวิเศษไชยศรี กับประตูมณีนพรัตน์  

 
ภาพที่ 41 ภาพผังพื้นของอุโมงค์ถนนหน้าพระลาน จุดที่1 ชั้น B1 (ระดับ – 6.60 เมตร) 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 

 
ภาพที่ 42 ภาพจ าลองทัศนียภาพภายในอุโมงค์ถนนหน้าพระลาน จุดที่1 ชั้น B1 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 



  69 

2. อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ท าการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพระลาน 
ระยะทาง 37 เมตร ประกอบด้วย ทางเดินลอดใต้ดิน มีทางขึ้นลง 3 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) พ้ืนที่รวม 
390 ตารางเมตร มีทางขึ้นลง 1 จุด ฝั่งก าแพงแนวพระบรมมหาราชวัง มีทางขึ้นลง 2 จุด อยู่บริเวณ
ระหว่างประตูวิมานเทเวศรก์ับประตูวิเศษไชยศรี 

 
ภาพที่ 43 ภาพแปลนอุโมงค์ถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ชั้น B1 (ระดับ – 6.60 เมตร) 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 

 
ภาพที่ 44 ภาพจ าลองโครงการถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 
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4.3.2 อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช 
อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช มีระยะทาง 90 เมตร พ้ืนที่รวม 1,146 ตารางเมตร ห้องน้ า

ชาย 15 ห้อง ห้องน้ าหญิง 20 ห้อง มีโถงพักคอย ทางเดิน จุดขึ้นลงของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอด
ถนนมหาราช อยู่ระหว่างทางขึ้นลงฝั่งท่าช้าง กับทางขึ้นลง ที่อยู่ฝั่งแนวก าแพงพระบรมมหาราชวัง 
บริเวณระหว่างประตูสุนทรทิศากับประตูวิมานเทเวศร์ หากแล้วเสร็จจะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินข้ามถนน ท าให้พื้นที่โดยรอบเป็นระเบียบสวยงามมากข้ึน 

เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ จะท าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละประมาณ 
35,000 คน และจะมีการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณท้องสนามหลวง และ
พระบรมมหาราชวัง 

 
ภาพที่ 45 ผังพื้นอุโมงค์ถนนมหาราช 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 

 

ภาพที่ 46 ภาพจ าลองทัศนียภาพโครงการถนนมหาราช 
ที่มา: (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2020) 
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ภาพที่ 47 แสดงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช 1 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 48 แสดงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 1 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 49 แสดงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 3 
ที่มา: ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร, 22 กุมภาพันธ์ 2564  
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4.4. สรุป 
ข้อมูลของลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจราจร การใช้

ประโยชน์อาคาร ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม กิจกรรมในชุมชนและลักษณะการสัญจร
ในแบบต่างๆ ข้างต้น น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 5  

บทที่ 4 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ฐานของพ้ืนที่ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
ของค่าทางสถิติด้านต่างๆ ที่ต้องแปลงข้อมูลลงในแผนที่ และจัดเรียงล าดับของข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยง
ผลลัพธ์สุดท้ายให้เข้าร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจราจร การใช้ประโยชน์อาคาร ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และลักษณะการสัญจรต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลที่ได้ดังนี้  

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียว เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) จึงไม่เกิดความแตกต่างของแต่ละ
พ้ืนที่ตามการใช้งานและสภาพความเป็นจริง  

ลักษณะทางสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลที่นอกเหนือจากการสืบค้น
ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ปัจจัยเรื่องต าแหน่งสถานที่ตั้งของชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานและการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีต ผู้วิจัยจึงน าแผนที่แสดงต าแหน่งชุมชนที่อยู่ภายในพ้ืนที่มาใช้วิเคราะห์ผล
ในบทที่ 5 

ปริมาณการสัญจร จากการเก็บข้อมูลทางสถิติที่ได้ จะถูกแปลงลงในโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ท าให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นปริมาณการสัญจรของรถยนต์ในพ้ืนที่  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางสัญจร ผู้วิจัยมีการลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บข้อมูลจากการ
ถ่ายภาพจดบันทึกท าให้ทราบถึงสภาพของทางสัญจร บริเวณพระบรมมหาราชวังจะมีคุณภาพของ
ของทางสัญจร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่วนในพ้ืนที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จะเป็นพ้ืนที่ที่มี
สภาพแวดล้อมของทางสัญจรที่น้อย จากข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้จัดท าลงในแผนที่ เพ่ือท าการวิเคราะห์
ร่วมกับโปรแกรม Space Syntax ที่เป็นการสร้างแบบจ าลองให้ครอบคลุมพื้นที่เพ่ือให้สามารถอธิบาย
คุณภาพของสภาพแวดล้อมของทางสัญจรในพ้ืนที่ได้ 

อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน แบ่งเป็นอุโมงค์ 3 จุด ครอบคลุม
พ้ืนที่ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง ไปจนถึงชุมชนท่าช้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว แต่ในภาพรวมอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบและผู้คน ทั้งผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ ผู้สัญจรผ่าน 
นักท่องเที่ยว ฯลฯ  

เมื่อสรุปผลและวิเคราะห์ร่วมกับกรณีศึกษาจะสามารถรับรู้ได้ 3 เรื่องของโครงการฯ คือ  
1. เวลาในการเดินทาง ผลที่ได้คือเวลาโดยเฉลี่ยที่คนเดินทางต่อวันจะลดน้อยลง มีความ

ปลอดภัยในการเดินทางมากข้ึน การเคลื่อนย้ายของการเดินทางดีขึ้น 
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2. ความสะดวกสบายของการเข้าถึงกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
ที่มีการเดินทางไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง ท่าพระจันทร์ ท่า
มหาราช และวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) จะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพการ
เคลื่อนย้ายทีด่ีขึ้น 

3. การเปิดมุมมองใหม่ให้กับพ้ืนที่โดยที่ไม่กระทบต่อความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
มุมมองทางทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ 
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บทที่ 5 
การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

บทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากประมวลผลทางเทคนิคด้วยเครื่องมือ Space Syntax 
เป็นกระบวนการสร้างแบบจ าลองของโครงข่ายพ้ืนที่ว่างและการสัญจรในพ้ืนที่ เป็นรูปแบบของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของเส้นทางการ
สัญจรในพ้ืนที่นั้นๆ จะน าไปสู่การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากแบบจ าลอง โครงสร้างของการสัญจรที่เกิดขึ้น การ
คาดการณ์รูปแบบของการเชื่อมต่อที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดย
การใช้โปรแกรม Space Syntax ในการหาค่าระดับความลึกของเส้น Axial Lines ในระบบ ที่จะเป็น
การแสดงเส้นทางที่มีบทบาทความส าคัญ มีการเข้าไปใช้งานมากในพ้ืนที่ โดยท าการแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์โครงสร้างของพ้ืนทีก่่อนเริ่มโครงการ 
2. การวิเคราะห์โครงสร้างของพ้ืนทีห่ลังโครงการแล้วเสร็จ 
3. เปรียบเทียบโครงสร้างของพ้ืนทีก่่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
4. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
5. สรุปผลการวิเคราะห์ 
เทคนิค Space Syntax นั้นเป็นการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณหาค่าที่แสดงศักยภาพของ

เส้นทางท้ังหมดในระบบของพ้ืนที่ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของลักษณะโครงข่ายหลัก
ในระดับเมือง (Global structure) และโครงข่ายย่อยในระดับย่าน (Local structure) ซึ่งหากพ้ืนที่มี
ค่าแสดงศักยภาพออกมาสูง จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อระหว่างกันในระดับที่ดี และมี
ต าแหน่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ถูกสัญจรผ่านในการเดินทางรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีอยู่ในหลายระดับ 
ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างเมืองและการเดินทางในระดับย่าน เกิดเป็นเส้นทางการสัญจรที่ดีและย่าน
ชุมชนที่มีชีวิตชีวา สามารถสร้างการเชื่อมต่อการเดินทางในระดับเมืองที่ดี เกิดการหมุนเวียนของผู้คน 
กิจกรรมของเมืองจะมีความหลากหลาย โครงข่ายย่านชุมชนที่ดีจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของ
ผู้คนในเมือง ลดการใช้พลังงานและเวลาในการเดินทาง โดยผลที่ได้จากโปรแกรมจะแสดงออกมาเป็น
ผังสีที่แสดงถึงค่าศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ในต าแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับสูง-ต่ า ด้วยสีโทนร้อนและสี
โทนเย็นตามล าดับ 
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5.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการ 
ในการศึกษาพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่เป็นพ้ืนที่พบว่า จากจ านวนเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์ 

(Axial Lines) ทั้งหมด 471 เส้น ที่เป็นแบบจ าลองโครงสร้างการสัญจรของพ้ืนที่ ซึ่งเส้นทางที่ปรากฏ
ในแบบจ าลองแต่ละเส้นจะมีค่าประจ าแต่ละเส้นที่แตกต่างกัน ( Index) ซึ่งบริเวณที่มีศักยภาพมาก
ที่สุดของพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณถนนสนามไชย ถนนหน้าพระธาตุ ถนนมหาราช ถนนราชด าเนินใน และ
ถนนหน้าพระลาน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที 17 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นถนนแกน
หลักที่ส าคัญของเมืองที่มีการสัญจรของรถยนต์ ผู้คน มีกิจกรรมการค้าในเชิงพาณิชยกรรมและ
กิจกรรมทางสังคมทีห่ลากหลายรูปแบบ ในขณะที่บริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงน้อยทีสุด ได้แก่ ถนน
สายย่อยทีไม่มีชื่อระบุชัดเจน ซอยตัน หรือถนนที่อยู่ในสถานที่ปิดเข้าถึงได้ยาก และอาจเป็นพ้ืนที่
ควบคุมการเข้า-ออก เช่น วัด สถานที่ราชการ เป็นต้น  

ตารางที่ 17 แสดงค่าต่างๆ ที่ได้จากเครื่องมือของพ้ืนที่ 

คุณลักษณะ Index 
ค่ามาก

สุด 
เฉลี่ย 

ค่าน้อย
ที่สุด 

Index 

Axial analysis 

Connectivity 130(มหาราช) 17 8 1 
6(พระที่นั่งบรม

พิมาน) 

Global integration 
102(หน้าพระ
ลาน) 

1.83445 0.767965 0.29852 
17(พระที่นั่ง
พิมานรัตยา) 

Local integration 
R3 

130(มหาราช) 3.12207 1.57007 0.33333 
17(พระที่นั่ง
พิมานรัตยา) 

Segment analysis 

Integration R400 
ถนนสนามไชย-
หอกลอง 

106.53  3.48299 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration R800 
ถนนสนามไชย-
สวนสราญรมย์ 

216.92  3.3711 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration R1600 
ถนนหน้าพระ
ลาน-ม.ศิลปากร 

319.53  7.28 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration R2000 
ถนนหน้าพระ
ลาน-ท่าช้าง 

320.5  26.32 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 
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คุณลักษณะ Index 
ค่ามาก

สุด 
เฉลี่ย 

ค่าน้อย
ที่สุด 

Index 

Choice R400 
มหาราช- ม.มหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

7084  0 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Choice R800 
หน้าพระธาตุ - 
ม.ธรรมศาสตร์ 

26904  0 
6(พระที่นั่งบรม

พิมาน) 

Choice R1600 
ถนนหน้าพระ
ลาน-สนามหลวง 

132494  0 
6(พระที่นั่งบรม

พิมาน) 

Choice R2000 
ถนนหน้าพระ
ลาน-สนามหลวง 

201830  0 
6(พระที่นั่งบรม

พิมาน) 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2564. 

รายละเอียดของศักยภาพต่างๆ ที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้จะประกอบไปด้วย  
1. ค่าของการเชื่อมต่อ (Connectivity) 
2. ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง (Global Integration) 
3. ค่าการเข้าถึงในระดับพื้นท่ี (Local Integration) 
4. ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) 
5. ค่าของสัมประสิทธิ์ความผสาน (Synergy value)  
6. ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง (Integration Rn) 
7. ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) 

ตารางที่ 18 ค่าทางสถิติของเส้น Axial Lines 

ล าดับ ชื่อถนน Connectivity 
Integration 

Rad=n 
Integration 

Rad=3 
ค่าสูงสุด มากไปน้อย 
130 ถนนมหาราช 17 1.54129 3.12207 
105 ถนนหน้าพระธาตุ 14 1.60918 2.93842 
80 ถนนมหาราช 14 1.19131 3.04662 
85 ถนนสนามไชย 13 1.82871 2.97875 
84 ถนนสนามไชย 13 1.40697 2.8466 
133 ถนนราชด าเนินใน 11 164543 2.78657 
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ล าดับ ชื่อถนน Connectivity 
Integration 

Rad=n 
Integration 

Rad=3 
102 ถนนหน้าพระลาน 9 1.83445 3.0724 
ค่าต่ าสุด มากไปน้อย 
6 - 1 0.694292 0.498604 
17 - 1 0.30155 0.333333 
28 - 1 0.681978 0.422393 
52 - 1 0.681978 1.79832 
141 - 1 1.28226 1.86231 
239 - 1 0.691336 0.422392 
411 -  0.712924 0.636842 
 

Intelligibility value R2 = 0.222365 
Synergy value R2 = 0.599407 
หมายเหตุ: Integ Rad=n  คือค่า Global Integration 

Integ Rad=3  คือค่า Local Integration 

5.1.1 ค่าของการเชื่อมต่อ (Connectivity) 
ค่าการเชื่อมต่อเป็นค่าที่วัดศักยภาพในระดับที่เล็กที่สุด วัดการตัดกันของเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์

แต่ละเส้น ดังในแผนที่การเชื่อมต่อ (Connectivity map) ภาพที่ 50 โดยพบว่า Index 130 (17), 
Index 105 (14) และIndex 80 (14) เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุด 3 อันดับแรก แต่ใน
ภาพรวมแล้วโครงข่ายการสัญจรในพ้ืนที่นั้นยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อค่อนข้างต่ า โดยเส้นทางถึง
ราว 4 ใน 5 ของเส้นทางสัญจรทั้งหมดถูกแสดงค่าของการเชื่อมต่อด้วยเส้นสีฟ้าและน้ าเงินเข้ม มีเพียง 
1 ใน 5 ของเส้นทางสัญจรเท่านั้นทีถู่กแสดงด้วยสีแดงเข้มและสีส้ม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วบริเวณของพ้ืนที ่
ซึ่งลักษณะของเส้นทางการสัญจรที่มีศักยภาพการเชื่อมต่อสูงที่สุดในพ้ืนที่ คือ ถนนมหาราชซึ่งทาง
สัญจรระหว่างท่าช้างถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Index 130) ถนนหน้าพระธาตุระหว่างท้อง
สนามหลวงถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 (Index 105) และถนนมหาราชเส้นทาง
ระหว่างโรงเรียนราชินีจนถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(Index 80) ซึ่งเห็นได้ว่ามีความไม่
ต่อเนื่องกันของเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อสูง แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการใช้
งานจริงในปัจจุบันของเส้นทางทั้ง 3 เป็นเส้นทางสัญจรหลักที่มีศักยภาพในการเข้าถึงสูง ที่ส าหรับ
เชื่อมไปสู่บริเวณพ้ืนที่ศูนย์รวมกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย วัด ชุมชน ย่านการค้า เป็นต้น 
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แม้ว่าโครงสร้างของการเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเดินและการสัญจรภายในพ้ืนที่มีความ
ซับซ้อนและสับสน อีกทั้งโครงสร้างการเชื่อมต่อที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อมกันกับเส้นทางที่มีศักยภาพ
ในการเข้าถึงสูง ท าให้หลายพ้ืนที่ขาดการใช้งาน ส่งผลให้พ้ืนที่ที่มีจ ากัดถูกใช้งานอย่างแออัดและขาด
ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 50 แผนที่การเชื่อมต่อ (Connectivity map) ของพ้ืนที่. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.2 ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง (Global Integration) 
ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง เป็นค่าที่วัดโครงสร้างของเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์แต่ละเส้นที่สัมพันธ์

กันในระบบ เส้นแอ็กเซี่ยลไลน์ที่สัมพันธ์กับเส้นอ่ืนๆ ในระบบมาก ก็จะเป็นเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์ที่มีการ
เข้าถึงได้ง่ายและมีค่าการเข้าถึงในระดับเมืองสูง ดังในแผนที่การเข้าถึงในระดับเมือง (Global 
Integration map) ภาพที่ 51 พบว่า ถนนหน้าพระลาน(Index 102 มีค่า 1.83445) ถนนสนามไชย
(Index 85 มีค่า 1.82871) และ ถนนราชด าเนินใน(Index 133 มีค่า 1.64543) เป็นเส้นทางที่มีค่า
การเข้าถึงในระดับเมืองมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งในภาพรวมนั้นได้เกิดเป็นแนวเส้นทางสัญจรหลัก
ของพ้ืนที่ มีการเชื่อมต่อกันของเส้นทางอย่างเห็นได้ชัด และมีทิศทางการเชื่อมต่อออกไปยังบริเวณ
โดยรอบ โดยทั้ง 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างท่าช้างถึง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร(Index 102) ถนนสนามไชยทางสัญจรระหว่างศาลหลักเมืองถึงสวน
สราญรมย์(Index 85) และถนนราชด าเนินในเส้นทางระหว่างแยกผ่านพิภพลีลาจนถึงศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร(Index 133) ต าแหน่งใน ภาพที่ 51 ที่แสดง เส้นแอ็กเซี่ยลไลน์ที่มีค่าการเข้าถึงใน
ระดับเมืองสูงสานกันอยู่คือบริเวณศาลหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณนี้จะเรียกได้ว่า
เป็นจุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของเมือง (Integration core) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เมื่อลองพิจารณาดูใน
พ้ืนที่แล้วเป็นจริง มีกิจกรรมหลักและองค์ประกอบเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัด ที่
ได้รับความนิยมจากชาวไทยและนักท่องเทียวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ ามาเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่
ดังกล่าว และยังถูกใช้เป็นเส้นทางเพ่ือเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

โครงสร้างของเมืองที่มีค่าการเข้าถึงในระดับเมืองต่ าในระดับเมืองคือ บริเวณภายในพ้ืนที่
ราชการ และตรอก ซอยในชุมชน ที่มีค่าการเข้าถึงในระดับเมืองที่ต่ า มีลักษณะเป็นซอยตันและพ้ืนที่
ปิด เนื่องจากแยกตัวออกจากถนนหลักและไม่มีทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ ดังนั้นหากพิจารณาด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการเคลื่อนไหว (Mobility) ที่ต่ า จึงถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ
พ้ืนที่ดังกล่าวเพราะเข้าถึงได้ยาก 

จากภาพที ่51 ซึ่งเป็นแผนที่แสดงค่าการเข้าถึงในระดับเมืองท าให้ทราบว่า แม้โครงข่ายถนน
ของพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบจะประกอบไปด้วยถนนสายสั้นๆ จ านวนมากและไม่ค่อยเชื่อมต่อกัน แต่
โครงข่ายถนนก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยถนนสายหลักๆ ต่าง (ถนนเส้นที่มีสีแดงและส้ม
ในภาพที ่51) โดยมีถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชยเป็นถนนที่มีค่าการเข้าถึงสูงมาก หมายความ
ว่าเป็นถนนที่สัมพันธ์กับถนนอ่ืนๆ ของเมืองอย่างมาก จึงมีการสัญจรบนถนนถนนทั้งสองนี้จึงมี
ปริมาณมากและมีการจราจรติดขัดเกือบตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็น ศูนย์กลางหลักของพ้ืนที่อีกด้วย 
ศูนย์กลางที่ส าคัญรองมาคือแถวบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าช้าง และ พ้ืนที่หน่วยงานราชการ พระราชวัง 
วัด เป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งเหมาะสมกับบริบทการใช้งานพ้ืนที่ หากต้องการให้พ้ืนที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
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ภาพที่ 51 แผนที่การเข้าถึงในระดับเมือง (Global Integration) ของพ้ืนที่. 
โดยผู้วิจัย, 2564.  
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5.1.3 ค่าการเข้าถึงในระดับพื้นที่ (Local Integration(R3 value)) 
ค่าการเข้าถึงในระดับพื้นท่ี เป็นการวัดการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้

ที่ระดับที่ 0-3 จากเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์แต่ละเส้น ดังแสดงในแผนที่การเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ (Local 
integration map) ภาพที่ 52 พบว่า ถนนมหาราช(Index 130 มีค่า 3.12207) ถนนหน้าพระลาน
(Index 102 มีค่า 3.0724) และถนนมหาราช(Index 80 มีค่า 3.04662) เป็นเส้นทางที่มีค่าการเข้าถึง
ในระดับพ้ืนที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก โดยที่ ถนนมหาราชที่เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างท่าช้างถึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Index 130) ถนนหน้าพระลาน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างท่าช้างถึง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร(Index 102) และถนนมหาราชเส้นทางระหว่างโรงเรียนราชินีจนถึงวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม(Index 80) ซึ่งเห็นได้ว่าในบริเวณพ้ืนที่นั้น ถนนมหาราช ที่เชื่อมต่อกับ
พ้ืนที่ระหว่างท่าช้างกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีค่าระดับการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่สูงที่สุดจากระบบ
โครงข่ายการสัญจรทั้งหมดในระดับพ้ืนที่ จากภาพที่ 52 มีเส้นแอ็กเซี่ยลไลน์ของค่าการเข้าถึงในระดับ
พ้ืนที่สูงกระจุกอยู่ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน บริเวณนี้จะเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของ
พ้ืนที่ย่อยๆ (Local cores) ได้แก่ ชุมชนท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ ชุมชนท่าเตียน ท้องสนามหลวงฝั่ง
ศาลหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงข่ายการสัญจรจริง
ของพ้ืนที่ สามารถคาดการณ์ได้ว่า บริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่นั้น เป็น
จุดส าคัญในการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่องอ่ืนๆ ได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการใช้งาน
จริงในปัจจุบันของเส้นทางสัญจรซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลักส าหรับเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสัญจร
บริเวณอ่ืนๆ ภายในเขตพ้ืนที ่

โครงสร้างของย่านที่มีค่าการเข้าถึงในระดับเมืองต่ าในระดับย่าน มคี่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่
ที่ต่ า ก็ยังคงเป็น พื้นที่ราชการ และชุมชน ที่มีลักษณะเป็นซอยตันและพ้ืนที่ปิด เช่นเดียวกับค่าที่แสดง
ในผลของค่าการเข้าถึงในระดับเมืองข้างต้น 

จากภาพที่ 52 ซึ่งเป็นแผนที่แสดงค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่า แม้พ้ืนที่จะ
ประกอบไปด้วยถนนสายสั้นๆ และไม่เชื่อมต่อกัน แต่โครงข่ายถนนสายหลักๆ ที่ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ 
มีถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช ถนนหน้าพระธาตุและถนนสนามไชยเป็นถนนที่มีค่าการเข้าถึงสูง
มาก เป็นถนนที่สัมพันธ์กับถนนอื่นๆ ของเมืองอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรบนถนนทั้ง 4 เพ่ือ
เชื่อมต่อไปยังส่วนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เมือง นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางของพ้ืนที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ โดย
ศูนย์กลางอยู่แถวบริเวณชุมชนท่าพระจันทร์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่าเตียนและสถานีรถไฟฟ้าสนาม
ไชย ซึ่งพ้ืนที่หน่วยงานราชการ พระราชวัง วัด ยังคงเป็นพื้นที่ท่ีเข้าถึงไดย้าก  
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ภาพที่ 52 ลักษณะค่าการเข้าถึงในระดับพื้นที่ (Local Integration) ของพ้ืนที่. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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ดังนั้น ภาพที่ 51 และภาพที่ 52 ผลลัพธ์ที่ได้ในระดับการเข้าถึงในระดับเมืองและการเข้าถึง
ในระดับพ้ืนที่ ท าให้ถนนที่มีความส าคัญ เช่น ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช ถนนสนามไชย  และ
ถนนหน้าพระธาตุ เป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในพ้ืนที่กับพ้ืนที่โดยรอบ เป็นถนนสายหลักที่ท าหน้าที่เป็น
เส้นทางการเดินทางหลัก ในขณะเดียวกันเส้นทางที่มีการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ต่ า มีการกระจุกรวมกัน
และแยกตัวออกอย่างชัดเจนระหว่างถนนสายหลัก นอกจากนี้ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราชมี
การคาดการณ์ว่าจะถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรโดยผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เอง ส าหรับพ้ืนที่สามารถสรุปได้ว่า 
เครือข่ายในเมืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ระบบโครงข่ายตารางเส้นตรงที่ท าหน้าที่เป็นถนน
สายหลัก และ 2. เครือข่ายย่อยที่เป็นถนนของผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ซึ่งจะที่มีความซับซ้อนมากกว่า  

5.1.4 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง หรือ Intelligibility value นั้นสามารถหาได้จาก 

โปรแกรม Space Syntax เป็นการหาความสัมพันธ์กันด้วยกราฟ Scattergram ของค่าการเข้าถึงใน
ระดับเมือง และค่าการเชื่อมต่อ โดยที่กราฟจะแสดงความสัมพันธ์เป็นแกน X-Y เส้นแกนแต่ละเส้นจะ
ถูกพล็อตเป็นจุดใดจุดหนึ่งบนกราฟ แสดงออกมาด้วยค่า R² ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่าที่ใกล้ 0 แสดง
ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเมืองนั้นเข้าใจได้ยาก หมายความว่าหากเดินทางในเมืองนี้
โอกาสที่จะหลงทางมีสูง ค่าที่อยู่ใกล้ 1 แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเมืองนั้นเข้าใจได้
ง่าย หมายความว่าหากเดินทางในเมืองนี้โอกาสที่จะหลงทางมีน้อย  

ภาพที่ 53 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) โดยมีค่า R2 อยู่ที่ 
0.222365 ซึ่งเป็นค่าที่ไม่สูงมากนัก หมายถึง เมื่อผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่จะมีโอกาสที่จะไม่ทราบทิศทางสูง 
และมีโอกาสที่จะหลงทาง เพราะไม่สามารถท าความเข้าใจการเข้าถึงในระดับเมืองและการเชื่อมต่อ
ของเมืองได้ เนื่องจากในเขตพ้ืนทีน่ั้นมีโครงข่ายย่อยหลายโครงข่าย อีกท้ังยังมีจ านวนเส้นทางสัญจรไม่
มากที่เชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางสัญจรหลักของพ้ืนที่ แต่หากเปรียบเทียบกับการศึกษาในลักษณะ
ใกล้เคียงกันพบว่า ค่าที่ได้ก็ยังสูงกว่า R² ของเมืองเชียงใหม่ที่มีค่าเท่ากับ 0.255264 ในการศึกษาของ
พ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ ของ ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์ (2554) เล็กน้อย และต่ ากว่าการศึกษาพ้ืนที่เมืองเก่าแพร่
ของ วริษฐา มหาวงศ์ (2560) ที่มีค่า R² เท่ากับ 0.3353 แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงในระดับเมืองและ
การเชื่อมต่อของเมืองภายในเขตพ้ืนที่นั้น ครอบคลุมและเชื่อมต่อไปยังเส้นทางต่างๆ ได้ดีกว่าระบบ
พ้ืนที่เมืองเชียงใหม่แต่ยังต่ ากว่าพ้ืนที่เมืองเก่าแพร่ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้คนจากต่างพ้ืนที่เดินทางเข้ามา 
อาจจะเกิดการไม่เข้าใจเมืองและหลงทิศทางได้ง่าย 
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ภาพที่ 53 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value).  
โดยผู้วิจัย, 2564. 

5.1.5 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value) 
ภาพที่ 54 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานในปัจจุบัน เท่ากับ 0.599407 ซึ่งค่าที่ได้นี้ ต่ า

กว่าค่าที่ได้มาจากการศึกษาเมืองเชียงใหม่ (ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์, 2556) และการศึกษาเมืองเก่าแพร่ 
ของ วริษฐา มหาวงศ์ (2560) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน เท่ากับ R² มีค่าเท่ากับ 0.796059 
และ 0.7093 ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ของความผสานที่ต่ ากว่าเมืองเชียงใหม่และเมืองเก่าแพร่นี้
แสดงให้เห็นว่าการผสานกันของพ้ืนที่ย่อยในเมืองและระบบของพ้ืนที่เมืองทั้งหมดผสานกันได้น้อย
กว่าเมืองเชียงใหม่และเมืองเก่าแพร่ หมายถึงศูนย์กลางพ้ืนที่ย่อยและศูนย์กลางของพ้ืนที่เมืองนั้น
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ค่อนข้างเชื่อมเข้ากันกับโครงสร้างของเมือง มีโครงสร้างที่เอ้ือให้เกิดความหลากหลายของการสัญจร 
แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เพราะประกอบไปด้วยโครงสร้างย่อยที่คาดเดาไม่ได้ พ้ืนที่ปิด ชุมชน 
พ้ืนที่อยู่อาศัย คนต่างประเภท ต่างวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่เข้ามาใช้พื้นที ่

 

 
ภาพที่ 54 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value). 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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เมื่อพิจารณากราฟ scattergram รูปแบบจุดของ ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน นั้นมีความ
แน่นกว่าและเป็นเส้นตรง ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง จะมีการตัวกระจายตัวเล็กน้อย 
ความเข้าใจเมือง และความผสานกัน ของพ้ืนทีค่ือ คือ 0.22 และ 0.60 ตามล าดับ ซึ่งในต าแหน่งถนน
หน้าพระลาน(วงสีแดง) และถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ก็อยู่เหนือค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ บ่ง
บอกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมืองของบริเวณดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง หากคนเข้าไปใช้พ้ืนที่
บนถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ย่อมจะมีความสามารถในการจดจ า
พ้ืนที่ได้โดยง่ายไม่ก่อให้เกิดการหลงทิศทาง ต่างจากภาพรวมของพ้ืนที่ที่มีโอกาสหลงทิศทางสูง และ
ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน มีค่าที่สูงเช่นเดียวกับค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานรวมทั้งระบบ 
หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณที่เป็นถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-ท่าพระจันทร์เป็น
พ้ืนที่ที่มีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างของเมืองกับพ้ืนที่ศูนย์กลางย่อยที่ดี มีการใช้งานร่วมกันของคน
หลายประเภท ดังแสดงในภาพที่ 55 และภาพท่ี 56 

 
ภาพที่ 55 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) บริเวณถนนหน้าพระลาน. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 56 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value) บริเวณถนนหน้าพระลาน. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.6. ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง (Integration Rn) 
แบบจ าลองพ้ืนที่ถูกสร้างขึ้นโดยการท าเส้นแกนและจุดตัดของโครงสร้างการสัญจร มีส่วน

แกนทั้งหมด 471 เส้น พบว่า ตัวแปรส าคัญค านวณโดยการวิเคราะห์เซกเมนต์ คือ ทางเลือกและการ
รวมเข้าด้วยกัน(choice and integration) ในขณะที่การรวมค านวณระยะทางระหว่างค่าทั้งหมดของ
แต่ละส่วนแล้วจึงหารด้วยความลึกท้ังหมด (Hillier et al., 2012) 

ภาพที่ 57 แสดงค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งหนึ่งที่รัศมีไม่เกิน 
400 เมตร พ้ืนทีบ่ริเวณชุมชนท่าพระจันทร์และสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยมีโอกาสถูกใช้เป็นเส้นทางเพ่ือ
ไปถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุด หรือที่เรียกว่าความเป็นศูนย์กลางในการเดินทาง
มากที่สุดที่รัศมีไม่เกิน 400 เมตร มีการตัดสินใจและการก าหนดเส้นทางการเดินทางไปที่ใดก็ได้ใน
พ้ืนที่ เป็นบริเวณที่มีการรวมศูนย์รวมของกิจกรรม(Node) ทั้งหมดสามารถเชื่อมกับปลายทางใดๆ 
จากพ้ืนที่ต้นทางใดๆ ที่รัศมี 400 เมตร คาดการณ์ได้ว่าบริเวณดังกล่าวจะถูกใช้เป็นทางเลือกของการ
สัญจรเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง 

เมื่อท าการศึกษาต่อที่ระยะการเดินทางในรัศมีไม่เกิน 800 เมตร โครงสร้างของการเป็น
จุดหมายปลายทางมีความชัดเจนและเชื่อมต่อกันมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายของเส้นทางจากถนน
มหาราชที่รัศมี 400 เมตร มาเป็นช่วงบริเวณถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชย มีการเปลี่ยนแปลง
ของเส้นทางอย่างเห็นได้ชัด มีโครงข่ายของการเชื่อมต่อที่เพ่ิมมากข้ึน จากบริเวณถนนหน้าพระลานถึง
ถนนสนามไชย มีแนวโน้มของเส้นทางการสัญจรเพ่ือใช้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและเชื่อมต่อ
กันมากขึ้น  

เมื่อเพ่ิมระยะในการเดินทางครั้งหนึ่งที่รัศมีไม่เกิน 1,600 เมตร และ 2,000 เมตร โครงสร้าง
ของการเป็นจุดหมายปลายทางเริ่มแสดงให้เห็นว่าแนวเส้นทางที่เหมาะสมกับการสัญจรในรัศมี 1,600 
เมตรกับ 2000 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่คลอบคลุมพ้ืนที่ของเมือง ค่าที่เกิดขึ้นเป็นมีความคล้ายคลึงกับค่า
การฝังตัวทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน ท าให้พบโครงสร้างหลักและโครงสร้างย่อยที่เหมาะสมแก่
การเดินทาง ที่มปีรากฏอยู่ในพ้ืนที่ระดับเมือง 

ในพ้ืนทีร่ะหว่าง 2,000 เมตร ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมีความ
แข็งแกร่งกว่าโครงสร้าง 400 เมตร เนื่องจากรัศมีของพ้ืนที่ย่อยไม่ได้เชื่อมต่อกันกับศูนย์รวมโครงสร้าง
ย่อยทั้งหมดที่เกิดขึ้น อาจอธิบายได้จากความแตกต่างกันของสีเส้นที่แสดงในภาพที่ 57 เพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น 
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ภาพที่ 57 ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง (Integration Rn) ที่ระยะ 400, 
800, 1,600, 2,000 เมตร 
โดยผู้วิจัย, 2564.  
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5.1.7. ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) 
ภาพที่ 58 แสดงค่าศักยภาพการสัญจรผ่านที่รัศมีไม่เกิน 400 เมตร พ้ืนที่บริเวณท่า

พระจันทร์และท่าช้างมีโอกาสที่จะเกิดการสัญจรผ่านมากที่สุด มักจะถูกใช้เพ่ือเป็นทางผ่านในการ
เดินทางมากที่สุดด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด แต่ในทางกลับกันการเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นก็จะต้องผ่าน
แยกจ านวนมากที่สุดในระบบ 

การสัญจรผ่านที่รัศมีไม่เกิน 800 เมตร โครงสร้างของทางเลือกทางสัญจรผ่านมีความชัดเจน
มากขึ้นที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุและมีการเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอ่ืนๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น มีการแสดงผล
ด้วยค่าที่ไม่สูงมากนักแต่เป็นโครงสร้างของเส้นทางที่เชื่อมถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชยไว้
ด้วยกัน มีแนวโน้มของเส้นทางการสัญจรผ่านเพ่ือใช้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและเชื่อมต่อกัน
มากขึ้น 

เมื่อเพ่ิมรัศมีในการเดินทางครั้งหนึ่งที่ระยะทางไม่เกิน 1,600 เมตร และ 2,000 เมตร ซึ่งเป็น
ระยะที่คลอบคลุมพ้ืนที่ของเมือง โครงสร้างของทางเลือกทางสัญจรผ่านเริ่มแสดงให้เห็นว่าแนว
เส้นทางที่เหมาะสมกับการสัญจรในรัศมี 1,600 เมตรกับ 2,000 เมตร อยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที ่
มีความเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งค่าที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกับค่าการฝังตัวทั้งในระดับเมือง ค่าการ
ฝังตัวทั้งในระดับย่าน และค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดิน เป็นโครงสร้างของการ
เชื่อมต่อการเดินทางท่ีมีความสัมพันธ์กันทั้งในระดับย่านและในระดับเมือง 
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ภาพที่ 58 ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) ที่ระยะ 400, 800, 1,600, 2,000 เมตร 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.8. สรุปโครงสร้างการสัญจรของพื้นที่  
เมื่อท าการศึกษาโครงสร้างการสัญจรของพ้ืนที่ครั้งนี้จากเครื่องมือ Space Syntax ได้ข้อมูล

ทางด้านการเคลื่อนย้ายและการเชื่อมต่อการเดินทางของเมืองในส่วนของเส้นทางการสัญจรหลักและ
เส้นทางการสัญจรในระดับชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในมีการแบ่งประเภทของถนนเป็น 2 โครงข่าย คือ  
1) เส้นทางการสัญจรหลักที่ใช้เดินทางสัญจร ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ถนนราชด าเนิน

ใน และถนนสนามไชย 
2) เส้นทางการสัญจรย่อยที่คนในพ้ืนที่ใช้เดินทางสัญจรเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ เป็น

เส้นทางท่ีแยกออกจากเส้นทางสัญจรหลัก ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน และถนนหน้าพระลาน 
2. จุดเข้า-ออกของพ้ืนที่ 
พ้ืนทีมี่ทางเข้าออกอยู่ในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ของพ้ืนที่ซึ่งเชื่อม

ต่อมาจากพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ตัดผ่านมาด้านทิศตะวันตกที่มีการใช้งานเป็นย่านการค้า 
ท่าเรือ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งท าให้มีปริมาณ
การสัญจรค่อนข้างมากอีกท้ังการจัดเส้นทางการสัญจรยังไม่ดีนัก ท าให้เกิดความแออัดบนถนนในบาง
ช่วงเวลา 

3. ถนน 
ถนนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นถนนเดินรถทางเดียว แคบและท าความเข้าใจได้ยาก เป็นเส้นทางที่

ผู้ใช้ต้องศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือให้ชัดเจนถึงข้อจ ากัดของถนน เส้นทางการจราจร 
ชุมชน ที่เป็นจุดหมายการเดินทางก่อให้เกิดความเปราะบางเมื่อเข้าสู่พ้ืนที่เมือง 

4. ในระดับเมือง  
เส้นทางการสัญจรหลักของพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในมีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นจุดเชื่อมต่อ

กับพ้ืนที่ภายนอกและศูนย์กลางของการเดินทาง ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย และถนน
ราชด าเนินใน ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณการจราจรจากส านักการจราจรและ
ขนส่ง กทม. ก็มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีการเข้าถึงได้ง่าย มีทางเลือกส าหรับการ
เดินทางหลายเส้นทาง และเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของพ้ืนที่เมืองได้หลากหลาย ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น
จุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของเมือง แต่ในขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าวก็ยังไม่มีความต่อเนื่องกัน
มากนัก  

5. ในระดับย่านและชุมชน  
เส้นทางการสัญจรหลักของผู้คนในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนสนามไชย ถนนมหาราช ถนนหน้าพระ

ลาน ตามล าดับ ซึ่งคนในพ้ืนที่ใช้ส าหรับเดินทางติดต่อกันทางสังคม เป็นแหล่งรวมของชุมชน ย่าน
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การค้า โรงเรียน เป็นต้น บริเวณดังกล่าวจะเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของพ้ืนที่ย่อยๆ 
แต่ยังขาดความต่อเนื่องของศูนย์กลางพ้ืนที่ย่อย 

6. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 
ที่เป็นพ้ืนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมืองได้ต่ าจากโครงสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใน

เมืองนั้นเข้าใจได้ยาก ส่งผลต่อการที่อาจเกิดการหลงทางขึ้นในเมืองและอาจสร้างความยากล าบาก
ให้กับผู้ใช้ในการท าความเข้าใจเครือข่ายของเมืองในแง่ของการค้นหาเส้นทาง รวมไปถึงการเดินทางใน
พ้ืนที่เมืองบริเวณอ่ืนๆ ด้วย 

7. สัมประสิทธิ์ของการผสาน 
พ้ืนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานในระดับปานกลาง แสดงว่าโครงข่ายของพ้ืนที่ย่อยๆ ใน

เมืองนั้นไม่ค่อยเชื่อมเข้ากันกับโครงข่ายของเมือง อาจรวมถึงความต่างของความสัมพันธ์ระหว่างคน
ต่างประเภทในการใช้พ้ืนที่เมือง ซึ่งในพ้ืนที่ก็มีคนหลายประเภทเข้ามาเพ่ือท ากิจกรรมที่หลากหลาย
และแตกต่างวัตถุประสงค์ไป 

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งสองค่าท าให้สามารถเข้าใจรูปแบบของพ้ืนที ่
คือ หากมีคนนอกพ้ืนที่เข้าใช้งานในพ้ืนที่จะสามารถหาทิศทางภายในของพ้ืนที่ได้น้อยและค่อนข้าง
ล าบาก ต่างจากคนพ้ืนที่จะสามารถเลือกเส้นทางสัญจร ทางผ่านได้ดีทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน 
(Bill Hillier, 1996) ซึ่งหมายความว่าถนนที่คาดว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะใช้สัญจรไปมาอาจไม่
สามารถสัญจรได้และอาจท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  
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5.2 การวิเคราะห์โครงสร้างของพื้นที่ หลังโครงการแล้วเสร็จ 
การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อพ้ืนที่และการใช้งานพ้ืนที่โดยรอบของโครงการอุโมงค์ทาง

ลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชนั้น จะท าการจ าลองลักษณะโครงสร้างของโครงการฯ ลงไป
ในโครงสร้างเมืองเดิม เพ่ือค านวณหาค่าที่แสดงศักยภาพของเส้นทางที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึง
คาดการณ์ความสัมพันธ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงได้แสดงค่าต่างออกมาดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 แสดงค่าต่างๆ ที่ได้จากเครื่องมือของพ้ืนที่ 

คุณลักษณะ Index 
ค่ามาก

สุด 
เฉลี่ย 

ค่าน้อย
ที่สุด 

Index 

Axial analysis 

Connectivity 
102(หน้าพระลาน) 
105(มหาราช) 

17 9 1 
6(พระที่นั่ง
บรมพิมาน) 

Global 
integration 

102(หน้าพระลาน) 1.91625 1.137899 0.359548 
17(พระที่นั่ง
พิมานรัตยา) 

Local 
integration R3 

102(หน้าพระลาน) 3.37714 1.18857 -1 492(จุดที่ 2) 

Segment analysis 
Integration 
R400 

ถนนมหาราช-ชุมชนท่า
วัง 

118.121 60.8015 3.482 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration 
R800 

ถนนหน้าพระลาน-วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 

225.171 114.2740 3.377111 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration 
R1600 

ถนนหน้าพระลาน-วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 

340.868 175.424 9.980 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Integration 
R2000 

ถนนหน้าพระลาน-ชุมชน
ท่าช้าง 

341.820 185.4645 29.109 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Choice R400 
ถนนมหาราช-ชุมชนท่า
วัง 

7,549 3,774.5 0 
24(พระท่ีนั่ง
พิมานรัตยา) 

Choice R800 
ถนนหน้าพระธาตุ-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32,009 16,004.5 0 
6(พระที่นั่ง
บรมพิมาน) 

Choice R1600 
ถนนหน้าพระลาน-วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 

157,593 78,796.5 0 
6(พระที่นั่ง
บรมพิมาน) 
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คุณลักษณะ Index 
ค่ามาก

สุด 
เฉลี่ย 

ค่าน้อย
ที่สุด 

Index 

Choice R2000 
ถนนหน้าพระลาน-วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 

228,139 114,069.5 0 
6(พระที่นั่ง
บรมพิมาน) 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2564. 

ตารางที่ 20 ค่าทางสถิติของเส้น Axial Lines หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ล าดับ ชื่อถนน Connectivity Integration R=n Integration R=3 

ค่าสูงสุดจากมากไปน้อย 
130 ถนนมหาราช 17 1.59506 3.22016 
102 ถนนหน้าพระลาน 17 1.91625 3.37714 
105 ถนนหน้าพระธาตุ 16 1.67361 3.16199 
80 ถนนมหาราช 14 1.20719 3.04662 
85 ถนนสนามไชย 13 1.88472 3.0843 
84 ถนนสนามไชย 13 1.42922 2.8466 
133 ถนนราชด าเนินใน 11 1.70029 2.85084 
ค่าต่ าสุดจากมากไปน้อย 
6 - 1 0.710179 0.498604 
17 - 1 0.359584 0.333333 
52 - 1 1.01504 1.79832 
141 - 1 1.32569 2.1143 
194 - 1 1.0058 0.884683 
 
Intelligibility value R2 = 0.19734 
Synergy value R2 = 0.621512 
หมายเหตุ: Integ Rad=n  คือค่า Global Integration 

Integ Rad=3  คือค่า Local Integration 
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5.2.1 ค่าของการเชื่อมต่อ (Connectivity) หลังโครงการฯแล้วเสร็จ 
เมื่อเกิดการสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานแล้ว พบว่า เส้นทาง

ที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ถนนมหาราช (Index 130 มีค่า 17) ถนนหน้าพระลาน
(Index 102 มีค่า 17) และถนนหน้าพระธาตุ(105 มีค่า 16) ดังในแผนที่การเชื่อมต่อ (Connectivity 
map) ภาพที่ 59 ภาพรวมของโครงข่ายการสัญจรในพ้ืนที่นั้นมีศักยภาพในการเชื่อมต่อเพ่ิมขึ้นใน
ระดับปานกลาง คือเพ่ิมขึ้นจากก่อนที่จะมีโครงการ โดยเส้นทางส่วนใหญ่ของเส้นทางสัญจรถูกแสดง
ค่าของการเชื่อมต่อด้วยเส้นสีฟ้าและน้ าเงินเข้ม มีเพียง 1 ใน 3 ของเส้นทางสัญจรนั้นถูกแสดงด้วยสี
ส้มและสีเหลืองบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ที่ใช้เป็นเส้นทางการสัญจรหลักส าหรับเชื่อมไปสู่เส้นทาง
สัญจรบริเวณอ่ืนๆ ภายในพ้ืนที ่ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ พบว่า ลักษณะของเส้นทางการเชื่อมต่อที่มีศักยภาพสูงที่สุดในพ้ืนที่รวม 
คือ ถนนมหาราชระหว่างท่าช้างจนถึงชุมชนท่าพระจันทร์(Index 130) รองลงมาคือ ถนนหน้าพระ
ลาน ระหว่างท่าช้างถึงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร( Index 102) และถนนหน้าพระธาตุระหว่าง
ท้องสนามหลวงถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 (Index 105) ที่เห็นได้ชัดว่ามีความ
ต่อเนื่องของถนนสายหลักที่มีการสัญจรสูงในบริเวณพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 5 ของทั้งหมด โดย
เส้นทางหลักส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่การเชื่อมต่อจากถนนสายย่อยและอุโมงค์ทางเดินทั้งหมด ท าให้
การเคลื่อนย้ายของการสัญจรมีความคลองตัวมากขึ้น และค่าการเชื่อมต่อที่ได้นั้นยังคงแสดงให้เห็นถึง
บทบาทส าคัญของถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชจะที่เป็นถนนสายหลักในฐานะเครือข่ายส าคัญ
ของเมืองที่มีศักยภาพการเข้าถึงเพ่ิมมากขึ้น และสามารถรองรับกิจกรรมหลักของพ้ืนที่ที่จะเกิดขึ้นได้ดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานหลากหลายประเภทที่เข้ามาในพ้ืนที่ เช่น การสัญจร 
ระหว่างร้านค้า ที่อยู่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว จุดเปลี่ยนการเดินทางรวมถึงสถานที่ท างาน เป็นต้น 
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ภาพที่ 59 ค่าของการเชื่อมต่อ (Connectivity) ของพ้ืนที่หลังโครงการแล้วเสร็จ. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.2.2 ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง (Global Integration) หลังโครงการฯแล้วเสร็จ 
เมื่อโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จนั้น พบว่า ถนน

หน้าพระลาน (Index 102 มีค่า 191625) ถนนสนามไชย(Index 85 มีค่า 1.88472) และ ถนนราช
ด าเนินในเส้นทาง(Index 133 มีค่า 1.70029) ตามภาพที่ 60 แสดงแผนที่การเข้าถึงในระดับเมืองหลัง
โครงการฯแล้วเสร็จ (Global Integration map) บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ยังคงมีค่าการเข้าถึงใน
ระดับเมืองสูงกว่าพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และพ้ืนที่ทางทิศใต้ ซึ่งเส้นทางที่มีค่าการเข้าถึงในระดับเมือง
มากที่สุด 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลั กระหว่างท่าช้างถึง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร(Index 102) ถนนสนามไชยทางสัญจรระหว่างศาลหลักเมืองถึงสวน
สราญรมย์(Index 85) และถนนราชด าเนินในเส้นทางระหว่างแยกผ่านพิภพลีลาจนถึงศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร(Index 133) ล าดับถัดมาที่มีค่าการเข้าถึงในระดับเมือง ได้แก่ ถนนหน้าพระธาตุ
ระหว่างท้องสนามหลวงถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 (Index 105) ถนนสนามไชย
ระหว่างสวนสราญรมย์ถึงโรงเรียนวัดพระเชตุพน(Index 77) 

โครงสร้างการเข้าถึงในระดับเมืองของพ้ืนที่หลังจากโครงการฯแล้วเสร็จในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากทั้งหมด ซึ่งมีถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย และ
ถนนราชด าเนินใน ที่เป็นแนวเส้นทางท่ีมีวัด โรงเรียน ไปจนถึงสวนสาธารณะ เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ 
แต่แนวของเส้นทางการสัญจรที่มีค่าสูงที่สุดในระบบ คือ บริเวณเส้นถนนหน้าพระลาน บริเวณหน้า
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงให้เห็นว่าบริเวณโครงการอุโมงค์ทางลอด
ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชนั้นมีศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น มีความเป็น
ศูนย์กลางของพ้ืนที่มากขึ้น กิจกรรมหลักที่เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัดจะมี
ความส าคัญและสมัพันธ์กับพ้ืนที่โดยรอบมากขึ้น 

แต่ในพ้ืนที่ยังคงมีศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมืองที่ต่ าเป็นพ้ืนที่ของสานที่ราชการ ตรอก 
และซอยในชุมชน ที่มีลักษณะเป็นซอยตันและพ้ืนที่ปิด แยกตัวออกจากถนนหลัก ซับซ้อน คดเคี้ยว
และไม่มีทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบดังเช่นก่อนเริ่มโครงการ  
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ภาพที่ 60 ค่าการเข้าถึงในระดับเมือง (Global Integration) ของพ้ืนที่หลังโครงการแล้วเสร็จ. 
โดยผู้วิจัย, 2564.  
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5.2.3 ค่าการเข้าถึงในระดับพื้นที่ (Local Integration) หลังโครงการฯแล้วเสร็จ 
เมื่อโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จนั้น พบว่า ค่าการ

เข้าถึงในระดับพ้ืนที่ ภาพที่ 61 แสดงแผนที่การเข้าถึงในระดับพ้ืนที่หลังโครงการฯแล้วเสร็จ (Local 
integration map) ถนนพระลาน(102 มีค่า 3.37714) ถนนมหาราช(Index 130 มีค่า 3.22016) 
และถนนหน้าพระธาตุ (Index 105 มีค่า 3.16199) ภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8 จากทั้งหมด เป็นเส้นทางที่มีค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก โดยที่การ
เข้าถึงในระดับพื้นท่ีหลักอยู่บริเวณถนนหน้าพระลานระหว่างท่าช้างถึงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 
(Index 102) รองลงมาคือ ถนนมหาราชระหว่างท่าช้างจนถึงชุมชนท่าพระจันทร์( Index 130) และ
ถนนหน้าพระธาตุ (Index 105) เป็นเส้นทางที่มีค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งมี
การเปลี่ยนจากก่อนมีโครงการฯ ท าให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของพ้ืนที่ย่อย 
(Local cores) ซึ่งย้ายต าแหน่งศูนย์กลางการเข้าถึงของพ้ืนที่ย่อยจากบริเวณและถนนมหาราช
เส้นทางระหว่างโรงเรียนราชินีจนถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(Index 80) มาอยู่บริเวณถนนหน้า
พระลานซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนเกิดขึ้น สามารถคาดการณ์ได้ว่าพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางของย่านนั้นเมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ จะเป็นจุดส าคัญที่
คนในพ้ืนที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีต่อเนื่องอ่ืนๆ ไดโ้ดยรอบ 

แต่โครงสร้างของเมืองที่มีค่าการเข้าถึงในระดับพื้นท่ีต่ ายังคงเป็นพ้ืนที่ของส่วนราชการ ตรอก 
และซอยในชุมชน เช่นเดียวกับค่าที่แสดงในผลของค่าการเข้าถึงในระดับเมือง ข้างต้นดังเดิม (ถึงแม้ว่า
สีในแผนที่จะมีโทนสีร้อนขึ้นก็ตาม) 

จากภาพที่ 61 ซึ่งเป็นแผนที่แสดงค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ จะเห็นได้ชัดเจนว่าเส้นทาง
ภายในเขตพ้ืนที่บริเวณของถนนมหาราชระหว่างท่าช้างจนถึงชุมชนท่าพระจันทร์ และถนนหน้าพระ
ลานที่เชื่อมกับพ้ืนทีร่ะหว่างท่าช้างถึงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และบริเวณถนนหน้าพระธาตุ มี
ค่าความนิยมในระดับของการเข้าถึงในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้นจากค่าการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ทั้งหมด และ
คาดการณไ์ด้ว่าจะเป็นเส้นทางที่คนในพื้นท่ีใช้สัญจรไปมามากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 61 ค่าการเข้าถึงในระดับพื้นท่ี (Local Integration) ของพ้ืนที่หลังโครงการแล้วเสร็จ. 
โดยผู้วิจัย, 2564.  



  103 

ผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์โครงสร้างศักยภาพการเข้าถึงของพ้ืน ตามที่แสดงใน ภาพที่ 59 
ภาพที่ 60 และภาพที่ 61 โครงสร้างศักยภาพการเข้าถึงของพ้ืนที่ว่ามีค่าศักยภาพในการเข้าถึงเพ่ิม
มากขึ้น คือ พ้ืนที่ของถนนหน้าพระลานบริเวณที่เกิดโครงการฯ ถนนหาราช บริเวณตั้งแต่ชุมชนท่า
ช้างไปจนถึงชุมชนท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นจุดตัดกันของเส้นทางสัญจรและอุโมงค์ทางเดินลอด และ
บริเวณของถนนมหาไชย (ที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย) ที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักใน
พ้ืนที่เดิม โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานได้ท าให้การเชื่อมต่อบริเวณ
ดังกล่าวมีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงค่าการเข้าถึงพ้ืนที่ทั้งในระดับเมืองและระดับพ้ืนที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถคาดการณ์ได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่และมีความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมที่มีและความนิยมในการสัญจร เนื่องจาก
เปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ส าคัญของเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนให้กับคนในเมืองและนักท่องเที่ยว ดังนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้ ท าให้ถนนที่มีความส าคัญ เช่น ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช  ถนนหน้าพระธาตุและ
ถนนสนามไชย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในพื้นที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ของสถานที่ราชการ ภายในชุมชน ภายในมหาวิทยาลัยและวัด ยังคงมี
ลักษณะโครงข่ายค่าศักยภาพท่ีอยู่ในระดับต่ า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเกิดโครงการฯ 
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5.2.4 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) หลังโครงการฯแล้ว
เสร็จ 
ภาพที่ 62 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานของพ้ืนทีมี่ค่าเท่ากับ 0.19734 ซึ่งเป็นค่าที่น้อย

กว่า R² เท่ากับ 0.22365 ของพ้ืนที่ก่อนมีโครงการฯเล็กน้อยลดลงร้อยละ 10 ของค่าที่ได้ก่อนมี
โครงการ แสดงให้เห็นว่าเมื่อโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จนั้น
ผู้คนที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีความสามารถในการจดจ าพ้ืนที่ได้ยากขึ้น และมีการหลงทิศทางจะ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนอยู่ใต้ดิน ไม่สามารถ
มองเห็นหรือท าความเข้าใจได้ด้วยตา อีกทั้งยังซ้อนทับลงไปบนโครงสร้างเดิมของพ้ืนที่ซึ่งท าให้เกิด
การเชื่อมต่อที่เพ่ิมมากข้ึนเฉพาะบริเวณถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแต่โครงสร้างเดิมยังคงอยู่
ท าให้คา่ที่ได้นั้นลดลง  

 
ภาพที่ 62 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value). หลังโครงการแล้วเสร็จ 
โดยผู้วิจัย, 2564.  
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5.2.5 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value) หลังโครงการฯแล้วเสร็จ 
ภาพที่ 63 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน มีค่า R² เท่ากับ 0.621512 ซึ่งสูงกว่าค่า

สัมประสิทธิ์ของการผสานของพ้ืนทีก่่อนมีโครงการฯ มีค่า R² เท่ากับ 0.599407 เล็กน้อย เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 11 แสดงว่าจะมีการผสานกันของพ้ืนที่ย่อยในเมืองและระบบของพ้ืนที่เมืองทั้งหมดเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะศูนย์กลางพ้ืนที่ย่อยและศูนย์กลางของพ้ืนที่เมืองมีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างของเมืองมากขึ้น 
พ้ืนที่จะมีสอดคล้องกับระบบของเมืองและบริบทโดยรอบมากขึ้น เกิดเป็นความสัมพันธ์ซึ่งมีเครือข่าย
ย่อยที่ซับซ้อน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างประเภทที่เข้ามาใช้พ้ืนที่จะมีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้นด้วย 

 
ภาพที่ 63 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value). หลังโครงการแล้วเสร็จ 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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เมื่อพิจารณากราฟ scattergram จะมีจุดของค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง และค่า
สัมประสิทธิ์ของการผสานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการตัวกระจายตัวของจุดมากขึ้น มีค่าอยู่ที่ 
0.19 และ 0.67 ตามล าดับ ซึ่งในต าแหน่งถนนหน้าพระลาน(วงสีแดง) และถนนมหาราชช่วงท่าช้าง -
ท่าพระจันทร์ก็อยู่เหนือค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ บ่งบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมืองบริเวณดังกล่าว
อยู่ในระดับที่สูงมาก หากคนเข้าไปใช้พ้ืนที่บนถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-ท่า
พระจันทร์ย่อมจะมีความสามารถในการจดจ าพ้ืนที่ได้โดยง่ายไม่ก่อให้เกิดการหลงทิศทาง ต่างจาก
ภาพรวมของพ้ืนที่ และค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน มีค่าที่สูงเช่นเดียวกับค่าสัมประสิทธิ์ของการ
ผสานรวมทั้งระบบ หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณที่เป็นถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-
ท่าพระจันทร์เป็นพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างของเมืองกับพ้ืนที่ศูนย์กลางย่อยที่ดี มีคนหลาย
ประเภทที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในหลากหลายกิจกรรมและวัตถุประสงค์แต่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ดังแสดง
ในภาพที่ 64 และภาพท่ี 65 

 
ภาพที่ 64 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) บริเวณถนนหน้าพระลาน.  
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 65 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value) บริเวณถนนหน้าพระลาน. 
โดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.2.6. ค่าแนวโน้มการเป็นจดุหมายปลายทางของการเดินทาง (Integration Rn) 
เมื่อสร้างแบบจ าลองพ้ืนที่เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ เพ่ือพิจารณาเส้นแกนและจุดตัดของ

โครงสร้างการสัญจร มีส่วนแกนทั้งหมด 493 เส้น พบว่า 
ภาพที่ 66 แสดงค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางในการเดินทางครั้ง

หนึ่งที่รัศมไีม่เกิน 400 เมตร พ้ืนทีบ่ริเวณชุมชนท่าพระจันทร์และสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยมีโอกาสเป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดเช่นเดิม ผลที่ได้จากแบบจ าลองของ Space Syntax 
พบว่า บริเวณชุมชนท่าพระจันทร์มีค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ แต่
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย นั้นค่าที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อท าการศึกษาต่อที่ระยะการเดินทางในรัศมีไม่เกิน 800 เมตร โครงสร้างของจุดหมาย
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรัศมี 400 เมตร เป็นบริเวณถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชย 
มีแนวโน้มของเส้นทางการสัญจรเพ่ือใช้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและเชื่อมต่อกันมากขึ้น โดย
ผลที่ได้จากโปรแกรมมีค่าที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยจุดที่มีค่าเพ่ิมขึ้นมากที่สุดอยู่บริเวณถนนหน้าพระลานที่เป็น
ต าแหน่งที่ตั้งโครงการฯ  

เมือ่เพ่ิมระยะในการเดินทางครั้งหนึ่งที่รัศมีไม่เกิน 1,600 เมตร และ 2,000 เมตร โครงสร้าง
ที่แนวโน้มของเส้นทางการสัญจรเริ่มแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของเส้นทางในรัศมี 1,600 เมตรกับ 
2,000 เมตรนั้นอยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่เช่นเดิม เชื่อมต่อกันเป็นแนวของเส้นทางและค่าที่
เกิดข้ึนนั้นสูงขึ้น การเคลื่อนย้ายของการสัญจรมีศักยภาพสูงขึ้นจากโครงสร้างของการสัญจรที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในระบบ และเส้นทางย่อยๆ ที่เหมาะสมแก่การสัญจรที่มีปรากฏอยู่รอบบริเวณโครงข่ายหลักด้วย
การเปลี่ยนการเดินทางไม่ก่ีครั้ง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับค่าการฝังตัวทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน 
  



  109 

 
ภาพที่ 66 ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง ( Integration Rn) ที่ระยะ 400, 
800, 1,600, 2,000 เมตร 
โดยผู้วิจัย, 2564  
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5.2.7. ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) 
ภาพที่ 67 แสดงค่าศักยภาพการสัญจรผ่านที่รัศมีไม่เกิน 400 เมตร พบว่า พ้ืนที่บริเวณท่า

พระจันทร์และท่าช้างมีโอกาสที่จะเกิดการสัญจรผ่านมากที่สุด และมีค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน

เพ่ิมขึ้นอย่างมาก(แสดงได้จากภาพที่สีที่แสดงเปลี่ยนไปและเพ่ิมมากขึ้นราวร้อยละ 20) โดยเฉพาะ

ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชที่มีโครงการฯ เกิดขึ้น มีการเพ่ิมขึ้นของทางเลือกและโครงสร้าง

ทางสัญจรท าให้ศักยภาพการสัญจรผ่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 

การสัญจรผ่านที่รัศมีไม่เกิน 800 เมตร โครงสร้างของทางเลือกทางสัญจรผ่านที่มีความ

ชัดเจนมากขึ้นบริเวณถนนหน้าพระธาตุ ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน มีโครงสร้างและ

ทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้น มีค่าศักยภาพการสัญจรผ่านเพ่ิมขึ้น แสดงออกมาด้วยค่าสีแดงและส้ม มี

แนวทางสัญจรและมีความชัดเจนมากขึ้น เริ่มเห็นเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันเองในพ้ืนที่และส่งผลให้ค่า

ศักยภาพการสัญจรผ่านของพ้ืนที่โดยรอบสูงขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อเพ่ิมรัศมีในการเดินทางครั้งหนึ่งที่ระยะทางไม่เกิน 1,600 เมตร และ 2,000 เมตร ซึ่งเป็น

ระยะที่คลอบคลุมพ้ืนที่ของเมือง พบว่า แม้ว่าโครงสร้างของทางเลือกทางสัญจรผ่านจะเป็นแนว

เส้นทางยังคงเป็นแนวเส้นทางเดิม คือ อยู่บริเวณตอนกลางของโครงข่าย ที่ถนนสนามไชยและถนน

หน้าพระลาน แต่มีความชัดเจนและมีค่าศักยภาพการสัญจรผ่านเพ่ิมขึ้นจากโครงการฯ ที่ท าให้

โครงสร้างของการสัญจรเพิ่มมากข้ึนในระบบ แสดงเป็นสีที่เข้มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
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ภาพที่ 67 ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) ที่ระยะ 400, 800, 1,600, 2,000 เมตร  
โดยผู้วิจัย, 2564.  
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5.2.8. สรุปโครงสร้างการสัญจรของพื้นที่หลังโครงการฯแล้วเสร็จ  
เมื่อท าการศึกษาโครงสร้างการสัญจรของพ้ืนที่เมื่อโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯแล้ว

เสร็จจากโปแกรม Space Syntax พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเคลื่อนย้ายและการเชื่อมต่อการ

เดินทางของเมืองในส่วนของเส้นทางการสัญจรหลักและเส้นทางการสัญจรในระดับชุมชนที่สรุปได้ดังนี้ 

1. เส้นทางการสัญจรหลักที่ใช้เดินทางสัญจรยังคงเป็น ถนนหน้าพระลาน ถนนราชด าเนินใน 
ถนนสนามไชยและถนนมหาราช แต่มีศักยภาพการเชื่อมต่อของพ้ืนที่และการเข้าถึงที่ดีขึ้นทั้งในระดับ
เมืองและระดับพื้นท่ี  

2. พ้ืนที่บริเวณที่เกิดโครงการฯมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงขึ้นจากเดิม และมีศักยภาพสูงขึ้น
กว่าพ้ืนที่โดยรอบอย่างชัดเจน(แสดงด้วยสีโทนร้อนที่เข้มขึ้นและมีค่าเพ่ิมขึ้นราวร้อยละ 5 ) มีค่า
ศักยภาพการเชื่อมต่อที่ดีข้ึนในถนนหน้าพระลาน ไปถึงถนนมหาราชและถนนสนามไชย 

3. เกิดการเคลื่อนของศูนย์กลางของการเข้าถึงของเมือง (Integration core) จากเดิมที่อยู่
บริเวณถนนสนามไชยมาเป็นบริเวณถนนหน้าพระลาน ซึ่งเกิดจากโครงสร้างในการสัญจรของพ้ืนที่มี
เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ท าให้ค่าการเข้าถึงในระดับเมืองนั้นสูงขึ้นตาม
ไปด้วย (มีการสานกันของเส้นสีแดงหรือสีส้มจ านวนมากในแผนที่) เชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของพ้ืนที่
เมืองได้หลากหลาย และมีเส้นทางดังกล่าวยังมีความต่อเนื่องกันมากข้ึน 

4. ศูนย์กลางในระดับย่านและชุมชนนั้น อยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราชและถนน
หน้าพระธาตุ ตามล าดับ ซึ่งเป็นจุดที่มีชุมชนท่าช้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ชุมชนท่าพระจันทร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของการเข้าถึงของพ้ืนที่ย่อยๆ 
(Local cores) ซึ่งผู้คนในจากภายนอกและผู้คนพ้ืนที่ใช้ส าหรับเดินทางติดต่อกันทางสังคม เป็นแหล่ง
รวมของชุมชน วัด สถานศึกษา เป็นต้น บริเวณดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการ
เข้าถึงของพ้ืนที่ย่อยๆ และมีความต่อเนื่องกันของศูนย์กลางพ้ืนที่ย่อยอีกด้วย 

5. พ้ืนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมืองลดลงจากโครงสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใน
เมืองนั้นเข้าใจได้ยากขึ้น มีโครงสร้างของการสัญจรที่มองไม่เห็นเพ่ิมขึ้นบนโครงสร้างเดิม อาจเกิดการ
หลงทางขึ้นในเมืองและอาจสร้างความยากล าบากให้กับผู้ใช้ในการท าความเข้าใจเครือข่ายของเมือง
ในแง่ของการค้นหาเส้นทางมากข้ึนเล็กน้อย รวมไปถึงการเดินทางในพ้ืนที่เมืองย่อยๆ ด้วย  

6. พ้ืนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานในระดับปานกลาง มีความผสานระหว่างระบบของ
พ้ืนที่ย่อยๆ ในเมืองและระบบของพ้ืนที่ของเมืองทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าโครงข่ายของพ้ืนที่
ย่อยๆ ในเมืองนั้นยังไม่เชื่อมเข้ากันกับโครงข่ายของเมืองได้ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะในพ้ืนที่มีคน
หลายประเภทเข้ามาเพ่ือท ากิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่างวัตถุประสงค์ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว
เกิดจากรูปแบบของการใช้พื้นท่ีเมืองและกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
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7. โครงข่ายที่เป็นจุดหมายปลายทางและทางเลือกในการสัญจรของพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ 
ที่มักจะเส้นทางที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการเดินทางจากจุดใดจุดหนึ่งไปยังจุดอ่ืน ที่
ประกอบกันเป็นถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช ถนนสนามไชยและถนนหน้าพระธาตุ เป็นเส้นทางที่
มักจะถูกใช้เป็นทางผ่านเพ่ือเดินทางไปยังที่ต่างๆ ภายในโครงข่ายการเดินทางพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ 
ซ่ึงเป็นโครงข่ายเดียวกับโครงข่ายของถนนสายหลัก 

เมื่อมีการเชื่อมต่อกันของพ้ืนที่มากขึ้นจะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่มี
ศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ือรองรับกับปริมาณคนและความหนาแน่นที่อาจจะเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนอาคารเพื่อการค้าและบริการ รวมถึงการซื้อขายสินค้าบนบาทวิถี ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ในหลากหลายวัตถุประสงค์ท่ีต่างกันออกไป 

5.3 เปรียบเทียบโครงสร้างเชิงของพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อการศึกษาพ้ืนที่ทั้ง 2 ช่วงเวลาพบว่า ในช่วงระยะก่อนและหลังการก่อสร้าง "โครงการ

อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน" ผลกระทบด้านการเชื่อมต่อและการใช้พ้ืนที่ที่
ได้รับจากโครงการฯนั้นมีลักษณะเพ่ิมมากข้ึนดีขึ้นทั้งโครงสร้างการสัญจร ศักยภาพการเข้าถึงในระดับ
เมือง และศักยภาพการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ คือบริเวณถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช ถนนสนาม
ไชย และถนนหน้าพระธาตุ ที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงการเคลื่อนย้ายการจราจรและการสัญจรที่
ดีขึ้นจากโครงสร้างและทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลกระทบเชิงบวกที่ได้รับจากโครงการฯ รวมถึง
การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และทัศนียภาพของชุมชน ดังแสดงในตาราง 21  

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบค่าของ Axial Analysis ที่ได้ก่อนและหลังมีโครงการฯ 

คุณลักษณะ 
ก่อนเริ่มโครงการ 

ความต่าง 
หลังมีโครงการ 

ร้อยละ 
Index ค่า ค่า Index 

Global 
integration 

ถนนหน้า
พระลาน 

1.83445 0.0818 1.91625 
ถนนหน้า
พระลาน 

4.46 

Connectivity 
ถนน
มหาราช 

17 0 17 
ถนนหน้า
พระลาน 

0 

Local 
integration R3 

ถนน
มหาราช 

3.12207 0.25507 3.37714 
ถนนหน้า
พระลาน 

8.17 

Intelligibility 
value 

0.222365 -0.025025 0.19734 -11.25 

Synergy value 0.599407 0.022105 0.621512 3.69 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2564.  



  114 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบค่าของ Segment Analysis ที่ได้ก่อนและหลังมีโครงการฯ 

คุณลักษณะ 
ก่อนเริ่มโครงการ ความ

ต่าง 
หลังมีโครงการ 

ร้อยละ 
Index ค่า ค่า Index 

Integration 
R400 

ถนนสนามไชถนน
สนามไชย-
หอกลอง 

106.53 11.591 118.12 
ถนนมหาราช -
ชุ ม ช น ท่ า
พระจันทร์ 

10.88 

Integration 
R800 

ถนนสนามไชย-
สวนสราญรมย์ 

216.92 8.251 225.17 
ถนนหน้าพระ
ลาน-วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

3.8 

Integration 
R1600 

ถนนหน้าพระ
ลาน-ม.ศิลปากร 

319.53 21.338 340.86 
ถนนหน้าพระ
ลาน-วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

6.68 

Integration 
R2000 

ถนนหน้าพระ
ลาน-ท่าช้าง 

320.5 21.32 341.82 
ถนนหน้าพระ
ลาน-ชุมชนท่า
ช้าง 

6.65 

Choice 
R400 

ถนนมหาราช- ม.
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

7084 465 7549 
ถนนมหาราช -
ชุ ม ช น ท่ า
พระจันทร์ 

6.56 

Choice 
R800 

ถนนหน้าพระธาตุ 
- ม.ธรรมศาสตร์ 

26904 5105 32009 
ถนนหน้าพระ
ธ า ตุ -- ม .
ธรรมศาสตร์ 

18.97 

Choice 
R1600 

ถนนหน้าพระ
ลาน-สนามหลวง 

132494 25099 157593 
ถนนหน้าพระ
ลาน-วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

18.94 

Choice 
R2000 

ถนนหน้าพระ
ลาน-สนามหลวง 

201830 26309 228139 
ถนนหน้าพระ
ลาน-วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

13.04 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2564. 
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เมื่อโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานเปิดใช้งานสามารถ
คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ คือ มีศักยภาพในการเชื่อมต่อกันของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
โครงการฯที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนและการสัญจรได้ดีขึ้น 
ชุมชนและร้านค้าสามารถค้าขายได้มากข้ึนโดยโครงสร้างของการสัญจรและการเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ได้ดี
มากยิ่งขึ้น สร้างความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการในพ้ืนที่ได้มากขึ้น 

และเม่ือผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Space Syntax เพ่ือหาความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง และค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน ลักษณะรูปแบบผลกระทบที่
ได้รับ พบว่า 

5.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้าใจเมือง (Intelligibility value) ของโครงข่ายการ
สัญจรเขตพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Space Syntax เพ่ือหาความสัมพันธ์ตัวแปร

ระหว่างศักยภาพการเชื่อมต่อและการเข้าถึงในระดับเมือง เปรียบเทียบกันระหว่างโครงข่ายเส้นทาง
การสัญจรในเขตพ้ืนที่พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการท าความเข้าใจเมืองเท่ากับ 
0.222365 ส่วนในระบบโครงข่ายการสัญจรภายหลังจากมีโครงการฯ มีลักษณะของค่าสัมประสิทธิ์
ของการเข้าใจเมืองเท่ากับ 0.19734 ซึ่งมีค่าที่ต่ ากว่าเดิมกว่าเล็กน้อย ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อโครงการ
อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จ พ้ืนที่จะมีสามารถท าความเข้าใจได้
ยากขึ้น หากเดินทางในเมืองนี้โอกาสที่จะหลงทางมีสูงขึ้น จากโครงสร้างของเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นแต่เป็น
โครงสร้างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ท าให้ในภาพรวมแล้วทั้งพ้ืนที่จะท าความเข้าใจได้ยากขึ้นแต่บริเวณ
โครงการจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยพ้ืนที่ 

5.3.2 ค่าสัมประสิทธิ์ของการผสาน (Synergy value) ของระบบโครงข่ายการสัญจร
ภายในเขตพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Space Syntax เพ่ือหาความสัมพันธ์ตัวแปร

ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงในระดับเมืองและศักยภาพการเข้าถึงในระดับพ้ืนที่ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ค่า R² จากค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานในเขตพ้ืนที่พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.599407 ส่วนในระบบ
ภายหลังจากมีโครงการฯ จะมีค่าสัมประสิทธิ์ของการผสานเท่ากับ 0.621512 จะเห็นได้ว่าค่า
สัมประสิทธิ์ของการผสานหลังมีโครงการฯ มีค่าที่สูงกว่า ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่มีลักษณะเป็นระบบที่ฝังตัว
อยู่ในย่านเพ่ิมข้ึน คือ มีการผสานกันของโครงข่ายย่านและชุมชนย่อยเข้ากับโครงข่ายของเมืองมากขึ้น 
มีเส้นทางสาธารณะที่มีความสัมพันธ์กับย่านและเมืองในภาพรวมที่เป็นที่นิยมของบุคคลในพ้ืนที่ และ
โดยทั่วไปเพ่ิมขึ้น มีบางเส้นทางที่จะได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้น เช่น พ้ืนที่ของถนนมหาไชย
ไปสู่ เส้นถนนหน้าพระลาน และไปทางถนนหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นต าแหน่งของศาลหลักเมือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท้องสนามหลวง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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แต่ก็อาจจะท าให้ถนนบางสายและพ้ืนที่บางจุดที่การสัญจรลดลง เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของคน
ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เมือง  

5.3.3. ค่าแนวโน้มการเป็นจดุหมายปลายทางของการเดินทาง (Integration Rn) ของ
ระบบโครงข่ายการสัญจรภายในเขตพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Space Syntax ในช่วงระยะก่อนและหลังการ

ก่อสร้าง "โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน" ในระยะ 400m., 800m., 
1,600m.และ2,000m. พบว่า แนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
และบริเวณไปจากเดิม และมีศักยภาพและผลลัพธ์ที่ได้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณถนน
หน้าพระลานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมือง ที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายดังกล่าว ท าให้มี
แนวโน้มที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นเส้นทางหลักเพ่ือใช้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในพ้ืนที่ 

5.3.4 ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน (Choice Analysis) ของระบบโครงข่ายการสัญจร
ภายในเขตพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Space Syntax ในช่วงระยะก่อนและหลังการ

ก่อสร้าง "โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน " พบว่า บริเวณที่มีการ
สัญจรผ่านมากที่สุด ถนนหน้าพระลาน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นบริเวณชุมชนท่าพระจันทร์ 
แต่เส้นทางหลักท่ีมีการผ่านของการสัญจรมากท่ีสุดยังคงเป็นถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราชและถนน
สนามไชย เช่นเดิมแต่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า เมื่อเกิด
โครงการฯขึ้นแนวของการสัญจรผ่านจะยังคงรูปแบบของโครงสร้างเดิมไว้ โดยที่โครงการฯ มีส่วนช่วย
ให้ค่าศักยภาพการสัญจรผ่านในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นและส่งผลไปทั้งระบบให้มีค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน
เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 

5.3.5 การเชื่อมต่อและรูปแบบกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ก่อนและหลังจากมีโครงการฯ 
เมื่อท าการวิเคราะห์พ้ืนที่จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้ศึกษา พบว่า พ้ืนที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่

บนเส้นทางสัญจรที่มีค่าการฝังตัวระดับเมืองสูงจ านวน 3 เส้น คือ ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย
และถนนมหาราช ท าให้บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯนั้นมีศักยภาพการเข้าถึงที่ดีในระดับเมือง อีก
ทั้งยังช่วยให้ศูนย์กลางของย่านย่อยๆ มีค่าการเชื่อมต่อสูงขึ้นอีกด้วย ช่วยให้เกิดความหลากหลายของ
เส้นทางการเข้าถึง พ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่
อาศัยที่จะมีศักยภาพในการสัญจรผ่านที่ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงในภาพรวมระดับเมืองนั้น โครงการอุโมงค์
ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชสามารถช่วยให้การเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นมีการเข้าถึงกันได้ดี
ขึ้น ท าให้รูปแบบกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองกับปริมาณ ความหนาแน่น และกลุ่มคนประเภทต่างๆ ที่เข้ามาในพ้ืนที ่  
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5.4 สรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระ

ลานและถนนมหาราชเป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากนักวิชาการ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ และผู้ที่จะต้องเข้าไปใช้งานอุโมงค์ เพ่ือให้
ได้ค าตอบจากการคาดการณ์ด้วยการรู้จักพ้ืนที่อย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปวิเคราะห์และสรุปผลต่อได้ 
โดยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  

1. อุโมงค์ทางเดินลอดถนนเป็นการจัดการระบบการสัญจรในพ้ืนที่เมืองที่มีความแออัด
ด้วยการเพ่ิมโครงสร้างการสัญจรใต้ดินและทางเลือกในการเดินทางให้กับพ้ืนที่ โดยไม่ท าให้มุมมอง
ทางสายตาของพ้ืนที่ส าคัญเสียไป แต่ควรค านึงถึงกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกให้เหมาะสมกับคนเดินเท้า 

2. อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานถูกสร้างเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ด้วยการสร้างอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในย่าน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ท าให้ทัศนียภาพของพ้ืนที่เปลี่ยนไป รวมถึงเป็นการปรับภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีท้องสนามหลวง  

3. อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานจะส่งผลกระทบต่อการ
เชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบโครงการและพ้ืนที่ต่อเนื่อง แต่ผลกระทบที่เกิดนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากคนใน
พ้ืนที่ แต่จะเป็นการเกิดจากบุคคลจากภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป ท า
ให้การเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน ลดเวลาการเดินทางรวมถึงลดปริมาณคนในพ้ืนที่ระดับพ้ืนดิน 

4. ผลกระทบที่เกิดจากอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานจะท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยรอบโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้าย
และปริมาณของคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การจราจร ที่ส่งผลไปถึงชุมชนโดยรอบที่จะปรับเปลี่ยนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ใน
การเข้ามาของผู้คนแต่ละกลุ่มที่ต่างกันออกไป 

5. ข้อเสนอแนะในการออกแบบอุโมงค์ทางเดินลอดถนนนั้นควรที่จะค านึงถึงการรับรู้
ทัศนียภาพและความงามของพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญ โดยการออกแบบและก่อสร้างควรค านึงถึงคุณค่าของ
ชั้นดินประวัติศาสตร์และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ท าการก่อสร้างด้วยเทคนิคสมัยใหม่ มีวิธีการ
ป้องกันวัตถุที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่
และสิ่งสร้างก่อใหม่ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ให้มีความผสมกลมกลืน เชื่อมต่อกับบริเวณโดยรอบให้รับรู้
และเข้าใจเมืองในพ้ืนที่ได้ดีขึ้นจากการออกแบบและน าเสนอผ่านตัวอุโมงค์ทางเดินลอดถนน 

โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานมีการท าการส ารวจและ
คัดเลือกลักษณะการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน เพ่ือให้มีความ
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สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งยังท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพ
การจราจร และเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 5 ที่ท าการศึกษาโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและ
ถนนหน้าพระลานที่มีต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบ ส่งผลให้สามารถน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้
ในการสรุปประเด็นส าคัญของงานศึกษาท่ีมุ่งศึกษาว่า ความสัมพันธ์ของการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบและ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยรอบพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เป็นอย่างไร ในการศึกษาโครงข่าย
การสัญจรภายในพ้ืนที่ วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนน
หน้าพระลาน ได้ท าการศึกษา ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ปัจจัย
การเลือกเส้นทางในพ้ืนที่ศึกษาทั้งปัจจัยด้านกายภาพ และการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรโดยใช้
เครื่องมือ Space Syntax ในการหาศักยภาพของเส้นทาง ทั้งเส้นทางในการเชื่อมต่อสูงที่สุด เส้นทาง
ที่มีค่าของการเข้าถึงดีที่สุดทั้งในระดับเมือง และในระดับของพ้ืนที่ในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการสัญจรและการเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงเป็นการศึกษาทั้งในลักษณะ
ของต าแหน่งเส้นทาง และศักยภาพของเส้นทางก่อนและหลังจากมีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนน
มหาราช และถนนหน้าพระลานรวมถึงผลกระทบในด้านของการเชื่อมต่อพ้ืนที่และศักยภาพของ
เส้นทางสัญจรที่ได้รับจากโครงการ ทั้งนี้ เทคนิค Space Syntax นั้นมีวิธีการวิเคราะห์อยู่หลาย
รูปแบบ ซึ่งในงานศึกษานี้เลือกใช้การวิเคราะห์แบบ Connectivity, Intengration Intelligibility 
และ Synergy ให้มีความเหมาะสม กับพ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์ที่มีความส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งอาจ
น าไปสู่การวางแผนการจัดการออกมาในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้สัญจรผ่าน และ
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้งาน รับรู้และชื่นชมกับทิวทัศน์ทางกายภาพ และองค์ประกอบที่น่าสนใจของ
พ้ืนที่ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีล าดับเนื้อหาดังนี้ 

1. สรุปโครงข่ายการสัญจร 
2. สรุปผลการสัมภาษณ์ 
3. สรุปผลการศึกษา 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
5. ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการศึกษา 
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ผลจากการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ว่า 
1. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระ

ลาน ต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบโครงการฯ  
2. วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอด

ถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จากการศึกษาพบว่า 

ค าถามงานศึกษา  
โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน มีผลกระทบต่อการ

เชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบอย่างไร 
 
ผลการศึกษา “โครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช” น ามาซึ่งการ

ตอบค าถามของการศึกษา ได้ดังนี้ 
 

6.1 สรุปโครงข่ายการสัญจร 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการวิเคราะห์ถึงเส้นทางการสัญจรของพ้ืนที่ศึกษา

ทั้งหมดเพ่ือดูศักยภาพด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาก่อนและหลังจากที่มีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและ
ถนนหน้าพระลาน โดยที่ในแต่ละช่วงเวลาจะศึกษาข้อมูลของ การเชื่อมต่อของเส้นทางแต่ละเส้น การ
เป็นศูนย์กลางในระดับย่านและชุมชน การท าความเข้าใจได้ของพ้ืนที่ การผสานกันของพ้ืนที่ รวมถึง
แนวโน้มการถูกเลือกใช้เป็นเส้นทางสัญจรและการเป็นจุดหมายปลายทาง อันส่งผลไปถึงปริมาณการ
สัญจรและกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

6.1.1 ศักยภาพของโครงข่ายการสัญจรก่อนเริ่มโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช
และถนนหน้าพระลาน  
ผลการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรในเขตพ้ืนที่ศึกษาพบว่าศักยภาพในการเข้าถึงของพ้ืนที่ใน

ระดับเมืองคือบริเวณ ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย และถนนราชด าเนินใน ส่วนศักยภาพของการ
เข้าถึงพ้ืนที่ในระดับชุมชน คือบริเวณถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ซึ่งถนน
มหาราชและถนนสนามไชยจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อสูงที่สุดของ
พ้ืนที่ จะมีปริมาณการสัญจรผ่านสูง เป็นที่นิยมใช้มาก โดยปัจจัยส าคัญมาจากเป็นเส้นทางหลักที่
เข้าถึงได้ง่าย เชื่อมต่อกับถนนหลายเส้นทาง สามารถสัญจรไปในพ้ืนที่อ่ืนได้สะดวก ทั้งยังเป็นเส้นทาง
ส าคัญในการเดินทางเพ่ือเข้าออกพ้ืนที่ และเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับชุมชนเก่าที่มีกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมีเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชนเอง รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของสถานที่
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ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณการสัญจรของผู้คนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด 
พิพิธภัณฑ์ อาคารราชการ ท่าเรือโดยสาร เป็นต้น อีกทั้งส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
พ้ืนที่โดยมีเป้าหมายเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา เช่น ศาลหลักเมือง วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น  

ดังนั้น หากพิจารณาตามข้อมูลข้างต้นพบว่า บริเวณถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรสายหลักของ
เมืองทั้ง 3 เส้นทางจะเป็นจุดที่มีศักยภาพด้านการเข้าถึงที่ส าคัญของพ้ืนที่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นถนน
แกนหลักทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองที่มีการสัญจรของรถยนต์ ผู้คน นักท่องเที่ยว และมี
กิจกรรมการค้าในเชิงพาณิชยกรรมและการบริการที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบรับกับความต้องการ
ของแต่ละชุมชน เช่น โฮสเทล ร้านอาหาร ย่านพระเครื่อง ร้านสมุนไพร ร้านเครื่องเขียน ที่แต่ละพ้ืนที่
ก็จะมีรูปแบบการบริการและการค้าที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มผู้ใช้งานพ้ืนที่  อีกทั้งด้วยปัจจัยที่
กล่าวมาข้างต้นท าให้เส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพการสัญจรผ่านพ้ืนที่ได้ดี เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของการสัญจรและโครงข่ายถนนหลักและโครงข่ายถนนย่อยที่รองรับการสัญจรรูปในแบบต่างๆ ซึ่ง
ด้วยบริบทที่เป็นเช่นนั้นก็จะท าให้เกิดการไม่เข้าใจในพ้ืนที่และไม่ทราบทิศทางส่งผลให้นักท่องเที่ยว
หรือคนนอกพ้ืนที่มีโอกาสที่จะหลงทิศทางค่อนข้างสูง ต่างจากคนพ้ืนที่จะสามารถเลือกเส้นทางสัญจร
ได้ดีกว่าทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน ในขณะที่บริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงน้อยที่สุดมักจะมีจุด
ร่วมกันที่คล้ายคลึงกันของพ้ืนที่ เช่น ภายในสถานที่ราชการ ถนนซอยสายย่อยที่ไม่มีระบุชื่อชัดเจน 
ซอยตัน เป็นต้น 

6.1.2 ศักยภาพของโครงข่ายการสัญจรหลังมีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช
และถนนหน้าพระลาน 
เมื่อเกิดการสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานแล้วท าการวิเคราะห์

พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ในระดับเมืองจะเพ่ิมสูงขึ้นทั้งพ้ืนที่ มีแนวโน้ม
ว่าผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของพ้ืนที่จะดีขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบบริเวณถนนหน้าพระลาน 
ถนนมหาราช และถนนสนามไชยที่จะมีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงศักยภาพการเข้าถึง
พ้ืนที่ในระดับชุมชนบริเวณถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราชก็จะมีเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
โดยที่บริเวณดังกล่าวจะมีปริมาณการสัญจรผ่านสูงขึ้น เป็นเส้นทางที่นิยมใช้มากขึ้น จากโครงสร้าง
ของอุโมงค์ทางเดินลอดที่เพ่ิมเข้ามาบนโครงสร้างการสัญจรหลักเดิมของเมืองที่ท าให้การเคลื่อนย้าย
และทางเลือกของการเดินทางมีมากข้ึน กลายเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อสูงที่สุดของพ้ืนที่ 
โดยจะเกิดการแยกกันของการสัญจรของคนกับรถยนต์ออกจากกัน ท าให้เกิดเส้นทางสัญจรหลักที่
ชัดเจนมากขึ้นในการเดินทางในพ้ืนที่ คือ ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน และถนนสนามไชย ที่จะมี
ศักยภาพการสัญจรผ่านและศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน เส้นทางหลักที่ใช้
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ในการสัญจรของพ้ืนที่และชุมชนจะมีการเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้น จะเกิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ิมข้ึนในบริเวณโดยรอบอุโมงค์ทางเดินลอดและในภาพรวม 

ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ศึกษาพบว่าจะมีการผสานกันของพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ย่อยและกิจกรรมที่
เกิดได้ดีขึ้น หมายถึงความสัมพันธ์ของการใช้พ้ืนที่เมืองของคนแต่ละประเภทที่มีจุดหมายในการเข้ามา
ในพ้ืนที่ต่างกันทั้งคนในพ้ืนที่ คนจากนอกพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยว สามารถควบคุมและจัดการการ
สัญจรได้ดีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งยังจะช่วยให้ท าความเข้าใจพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้นในภาพรวมของพ้ืนที่  แต่จะมี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเป็นอย่างมากโดยรอบอุโมงค์ทางเดิน 

หากพิจารณาตามข้อมูลข้างต้น ถนนสายหลักของพ้ืนที่จะมีความส าคัญมากขึ้นจากศักยภาพ
ในการเข้าถึงและทางเลือกในการเดินทางเพ่ือไปถึงจุดหมาย อีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนและ
รถยนต์ที่ดีขึ้น รองรับปริมาณของคนที่เข้ามาได้มากและจัดการได้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีบาง
เส้นทางท่ีมีการสัญจรลดลง ขาดกิจกรรมและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนประเภทต่างๆ เป็นเส้นทางที่
มีการเข้าถึงได้น้อย เป็นพ้ืนที่ปิด ซอยตัน มีศักยภาพในการสัญจรต่ าและไม่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดมากนัก 

6.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลกระทบของโครงการอุโมงค์ทางเดินลอด

ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน กิจกรรมที่อาจจะเปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในการออกแบบ
พ้ืนที่เมืองเก่าอ่ืนๆ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์โครงข่ายการ
สัญจรด้วยโปรแกรม Space Syntax ทั้งก่อนและหลังจากมีโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช
และถนนหน้าพระลาน รวมทั้งการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
เสนอแนะการออกแบบอุโมงค์ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้โดยการเดินเท้า และเสนอแนะในการควบคุมดูแล
ก ากับดูแลพ้ืนที่เมืองเก่า ที่จะท าให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบให้พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ให้คงคุณค่า
เอาไว้ โดยแต่ละท่านมีประเด็นที่คล้ายกันสามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 22  
  



  123 

ตารางที่ 23 สรุปประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้า
พระลานและถนนมหาราช 

ค าถามสัมภาษณ์ สรุปประเด็นข้อคิดเห็น 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการ
สร้างอุโมงค์ทางเดินลอดใต้ดินในเมือง 

เป็นการจัดการในพ้ืนที่เมืองที่มีความแออัด และมีกิจกรรม
หนาแน่นด้วยการเพ่ิมโครงสร้างการสัญจรใต้ดิน เพ่ิมช่อง
ทางการเดินทางให้กับพ้ืนที่ ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยรวมถึง
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ถนนอีกทั้งยังไม่ท าให้มุมมอง
ทางสายตาของพ้ืนที่เสียไป 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการ
พัฒนาโครงการอุโมงค์ทางเดินลอด
ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน 

ท าเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเป็นการสร้าง
ห้องน้ าและจุดอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวย่าน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ท าให้ทัศนียภาพของ
พ้ืนที่เปลี่ยนไป 

3. ท่านคิดว่าโครงการฯ ส่งผลกระทบ
ต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่
ต่อเนื่องโดยรอบ อย่างไร (ผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบ) 

การเชื่อมต่อดีขึ้นจากโครงสร้างการสัญจร แต่พ้ืนที่ต่อเนื่อง
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การเชื่อมต่อจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมแต่อาจไม่ใช่เกิดจากคนในพ้ืนที่แต่เป็นบุคคลจาก
ภายนอกที่เข้ามาแล้วท าให้การเคลื่อนย้ายที่ไหลลื่น ลด
เวลาการเดินทางรวมถึงลดปริมาณคนในพ้ืนที่ระดับพ้ืนดิน 

4. ท่ านคิดว่ า โครงการฯ จะส่ งผล
กระทบต่อกิจกรรมโดยรอบอย่างไร 
(ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชน ด้าน
กายภาพเมือง ด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ) 

มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกิจกรรมใหม่รวมถึง
การจราจรกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นคู่มือ
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวรวมถึงมีการ
จัดกิจกรรมตามช่วงเวลามากข้ึน 
ชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางของแต่ละกลุ่มคน 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะในการออกแบบ
อุโมงค์ทาง เดิ นลอดใต้ ดิ น ในย่ าน
ประวัติศาสตร์อย่างไร และมีปัจจัย
ส าคัญอะไรที่ควรค านึงถึง 

ในการออกแบบอุโมงค์จะต้องค านึงถึงการรับรู้ทัศนียภาพ
และความงามของพ้ืนที่โดยการออกแบบและก่อสร้างให้
ค านึงถึงชั้นประวัติศาสตร์และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์
ด้วยเทคนิควิธีรวมถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างของเก่าและ
ของใหม่ให้กลมกลืนและเชื่อมต่อกันบริเวณโดยรอบให้รับรู้
และเข้าใจเมืองในพ้ืนที่ได้ดีขึ้น 
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6.3 สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ในบทที่ 5 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าถึงพ้ืนที่ การสัญจร เศรษฐกิจ

สังคม และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ท าให้สามารถน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เหล่านั้นมาใช้ในการสรุปประเด็นส าคัญในงานศึกษา ที่มุ่งจะศึกษาว่า “โครงการอุโมงค์
ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อพ้ืนที่อย่างไร” โดยใช้
การประเมินผลการวิเคราะห์โครงสร้างการสัญจรของพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในผ่านเครื่องมือ 
Space Syntax ที่มคี่าศักยภาพโครงข่ายการสัญจรต่างๆ 6 ค่า ได้แก่  

1. ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่รวม ค่าการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะ ท าให้เห็นความสามารถในการ
เข้าถึงและศักยภาพของเส้นทางต่างๆ  

2.  ค่าความเชื่อมต่อที่ท าให้เห็นบริเวณท่ีมีความสามารถในการเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  
3. ค่าสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการเข้าใจเมืองโดยมีการเปรียบเทียบกับเมืองเก่า

เชียงใหม่และเมืองเก่าแพร่เนื่องจากมีรูปแบบของความเป็นเมืองเก่าที่มีความส าคัญและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ไม่ต่างกัน  

4. ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานที่ท าให้เห็นประสิทธิภาพของเส้นทางการสัญจรใน
ภาพรวมของพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน  

5. ค่าแนวโน้มการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง วัดเส้นทางสัญจรระยะสั้น
เพ่ือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 

6. ค่าศักยภาพการสัญจรผ่าน ที่ท าให้เห็นค่าสะสมของโอกาสในการถูกเดินทางผ่าน
และปริมาณการสัญจรผ่านถนนเส้นต่างๆ  

ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือ 
Space Syntax และความเห็นส่วนตัวที่มีต่อโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ น ามาเชื่อมโยงสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่ศึกษาว่ามีรูปแบบเช่นไร ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 โครงสร้างเส้นทางการสัญจรที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่ส าคัญได้แก่ 
เส้นถนนมหาราช และสนามไชย มีลักษณะเป็นถนนคู่ขนานกันสองเส้น เรียงตัวในแนวยาวเหนือ-ใต้ 
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ เช่น สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง รถไฟฟ้าสถานีสนามไชย โรงเรียนราชินี เป็น
ต้น มีความส าคัญต่อเมืองที่หลากหลาย เป็นที่ตั้งของชุมชนและแหล่งงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการ
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เชื่อมต่อกับเส้นโครงข่ายการสัญจรรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเมือง บนเส้นทางที่มีการเข้าถึงได้สูง ขนาดของพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีการเข้าถึงพ้ืนที่ที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เมืองในระดับเมืองกับชุมชนได้ดี มีการผสมผสานของพ้ืนที่ที่ใช้ในการสัญจรร่วมกับการ
รองรับกิจกรรมของกลุ่มคนประเภทต่างๆ 
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โครงการฯส่งผลให้การเชื่อมต่อและการเข้าถึงของพ้ืนที่มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถท าให้
บริเวณถนนหน้าพระลานเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ดีขึ้น เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพ
ของถนนสายรอง ถนนสายย่อย และโครงข่ายการเดินเท้า ท าให้การสัญจรจากพ้ืนทีหนึ่งเพ่ือเข้าสู่พ้ืน
ใดๆ มีความเชื่อมโยงถึงกันทั้งในระดับเมืองจนถึงระดับแยกย่อย เช่น ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช 
และถนนสนามไชยที่เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมถนนสายรองเข้าด้วยกัน ทั้งยังเป็น เส้นทางที่มีผู้คน
สัญจรหนาแน่น ก่อให้เกิดการซ้อนทับกิจกรรมบนดินและใต้ดินที่หลากหลายขึ้นในพ้ืนที่ ท าให้รูปแบบ
การใช้พ้ืนที่ไม่ได้เกิดจากการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลไปถึงถนนสายรอง
และถนนสายย่อยโดยรอบ 

6.3.2 โครงสร้างของเมืองระดับชุมชนทีป่ระกอบไปด้วยโครงข่ายของ ตรอก ซอยและชุมชนที่
แตกออกมาจากโครงสร้างการสัญจรหลัก ท าให้พื้นที่ต่างๆ มีความเชื่อมต่อกันน้อย ขาดความต่อเนื่อง 
ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดการพ่ึงพาโครงสร้างหลักแต่เพียงอย่างเดียว เกิดการลดทางเลือกในการ
เดินทางของระดับชุมชน เป็นเหตุให้เกิดการสัญจรจากย่านที่อยู่อาศัย แหล่งงาน พ้ืนที่พาณิชยกรรม
หรือศูนย์กลางชุมชนล าบาก มีความแออัด แต่จะมีส่วนท าให้พ้ืนที่มีความหนาแน่นของผู้คนมากอย่าง
เห็นได้ชัด เกิดการซื้อขายสินค้าบนลานหรือบาทวิถี เป็นสีสันของเมือง ดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้หยุด
แวะเพ่ือท ากิจกรรมหรือเลือกซื้อสินค้า โดยที่เมื่อมีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นของเมือง พ้ืนที่ดังกล่าวก็จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือที่จะตอบสนองกับปริมาณและการ
เคลื่อนย้ายของผู้คน แตกต่างจากพ้ืนที่ถนนสายรองและสายย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมมากนัก เป็นส่วนที่ท าให้พ้ืนที่เงียบเหงาไม่มีการใช้งาน เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

6.3.3 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายถนนและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่พาณิชยกรรม
ตั้งอยู่บนถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน ซึ่งเป็นโครงสร้างการสัญจรหลักของพ้ืนที่ สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพาณิชยกรรม
ของชุมชน และระดับเมือง ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่พักอาศัย และสอดคล้องไปกับกิจกรรมที่เกิดใน
ชีวิตประจ าวัน 

การใช้ประโยชน์อาคารจะมีเปลี่ยนแปลงไป เช่น พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ที่
เปลี่ยนไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องมาจากพ้ืนทีศึกษายังคงมีส่วนของวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม จึงก่อให้เกิดการสัญจร ระหว่างร้านค้า ที่อยู่อาศัย และสถานที่ท างานอย่างหนาแน่น เช่น ถนน
สนามไชย ถนนมหาราช เกิดกิจกรรมที่หลากหลายวัตถุประสงค์และมีผู้ใช้งานที่หลากหลายประเภท
ในพ้ืนที่อยู่ตลอดทั้งวัน 
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6.3.4 อุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯ มีการค านึงถึงการเข้าใช้พ้ืนที่จากผู้ใช้งานโดยเฉพาะ กลุ่ม
คนนอกพ้ืนที่ใหส้ามารถรับรู้การเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างง่าย สะดวกและไม่หลงทาง สามารถสร้างการรับรู้
ในระดับเมืองได้แต่สามารถสร้างการรับรู้ได้ ในระดับย่านเท่านั้น อาจเนื่องมาจากพ้ืนที่กรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะในระดับเมืองที่เอ้ือต่อ การเข้าใช้งานอย่าง
สาธารณะ 

6.3.5 ข้อค้นพบเฉพาะที่เกิดจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระ
ลานต่อกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในท าให้มีแนวโน้มจะเป็นพ้ืนที่ที่มีการเข้าใช้งานของผู้คนที่หลากหลาย 
สามารถรับรู้ได้โดยง่ายว่าตั้งอยู่ในต าแหน่งใดของเมือง หรือเข้าถึงพ้ืนที่นั้นๆ ได้โดยที่ไม่หลงทางตาม
คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางย่านที่ดีคืออยู่ไม่ลึกจากถนนเส้นหลักของ เมือง และ
สัมพันธ์กับโครงข่ายการสัญจรของเมืองทั้งระบบ รถ รางเรือและการเดินเท้าอย่างเป็นระบบ ควร
ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 

สิ่งอ านวยความสะดวก พ้ืนที่จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกบนพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น คือ ห้องน้ า จุด
บริการนักท่องเที่ยว และทางข้าม ที่สนับสนุนให้กลุ่มคนมาใช้งาน ได้แก่ ความสะดวกสบาย ให้
ความรู้สึกความปลอดภัย 

6.3.6 ความโดดเด่นของพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เมืองเก่าที่มีองค์ประกอบแสดง
ถึงประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของย่าน โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯจะดึงดูดให้ผู้คน
ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่อยากเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่
ท าให้เกิดการใช้งาน แต่จะมีรูปแบบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

6.4 อภิปรายผลการศึกษา 
การอภิปรายผลในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์โดยน าเอาข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Space Syntax 

ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนน
มหาราชและถนนหน้าพระลาน มาวิเคราะห์ผลรวมกับแนวคิด ทฤษฎี และแหล่งความรู้อ่ืนๆ น าไปสู่
การอภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์และค าถามของงานศึกษาได้ดังนี้ 

1. ลักษณะโครงสร้างและรูปทรงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน มีโครงสร้างที่เป็นแกนหลัก
ของเมืองที่ดี และเชื่อมต่อการสัญจรของเมืองเพ่ือไปพ้ืนที่ต่างๆ ในระดับค่อนข้างดี แต่โครงสร้างย่อย
ของเมือง (Background network) ขาดความต่อเนื่อง แยกตัวออกจากกันเป็นกลุ่มชุมชนย่อยๆ และ
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะของวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  การเป็น
ศูนย์กลางระบบราชการ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของเมืองในปัจจุบันที่ใช้การสัญจรผ่านโครงข่ายของ
ถนนเป็นหลักร่วมกับโครงข่ายการสัญจรทางน้ า และคั่นด้วยสถานที่ราชการและศาสนสถาน ท าให้
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เกิดการพ่ึงพิงถนนเส้นหลักของเมือง เนื่องจากมีทางเลือก (Choice) ในการเดินทางสัญจรน้อย เกิด
ปัญหาความแออัดบนถนนเส้นหลัก มลพิษ และการสูญเสียโอกาสด้านเวลาในการเดินทาง 

โครงสร้างของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานที่เพ่ิมเข้ามาท าให้
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างการสัญจรหลักและย่อยมีศักยภาพในการสัญจรเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อโอกาส
การเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ซึ่งลักษณะของโครงสร้างของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทั้งสองอยู่ในค่าปานกลาง จึงจะท าให้ลดเวลาในเดินทางและ 
(Hillier, 2009) เพ่ิมความสามารถในการไปถึงและการเดินทางได้สะดวกของการเป็นศูนย์กลางชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเองได ้

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่สอดคล้องไปกับโครงสร้างของเมือง พบว่า ลักษณะของ
โครงสร้างแกนหลักของพ้ืนที่กับการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกัน ซึ่งอาศัยประโยชน์
จากความสามารถในการเข้าถึงและปริมาณการสัญจรที่ผ่านไปมาได้มาก และเกิดเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ด้านพาณิชยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ในขณะที่อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนน
หน้าพระลานจะท าให้โครงสร้างย่อยของพ้ืนที่มีความเชื่อมต่อเพ่ิมมากขึ้น สัมพันธ์กับการเข้าถึงและ
ปริมาณการสัญจรที่ผ่านไปมาได้มากจะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมีความหลากหลายใน
พ้ืนที่ศูนย์กลางของชุมชน 

3. การเพ่ิมอุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดนั้นส่งผลดีและผลเสียต่อพ้ืนที่
ดังนี้   

1) อุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯ เป็นการการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
เชื่อมต่อพ้ืนที่โดยรอบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พ้ืนที่เมืองกับย่านชุมชนผสานกันได้มากขึ้น มี
เส้นทางสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ท าให้เกิดโอกาสและกิจกรรมใหม่ 

2) อุโมงค์ทางเดินลอดถนนฯ ท าให้เมืองเข้าใจได้ยากขึ้น มีโอกาสหลงทางมากขึ้น 
ถนนบางเส้นจะมีการสัญจรลดลง อาจจะพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจ และโรงแรม มีคู่แข่งที่มี
ลูกค้ากลุ่มเดียวกันกระจุดตัวอยู่รวมกัน 

4. จากปัญหาของความแออัดและปริมาณการสัญจรที่เกิดขึ้นบนถนนมหาราชและถนนหน้า
พระลาน จึงท าให้เกิดโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนขึ้น ดังนั้นควรมีข้อพิจารณา/ข้อระวัง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

1) จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ ประกอบการรวบรวมการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการเป็น
ที่รู้จักค่อนข้างน้อย อาจจะไม่ตอบโจทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการให้มีการใช้งาน และขาด
ความหลากหลายที่เกิดขึ้นโดยรอบโครงการ  
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2) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ส าหรับการอนุรักษ์ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
การสร้างการยอมรับ และความเสมอภาคให้กับรถยนต์ ขนส่งระบบราง รถสาธารณะ เรือ และ
ทางเดินเท้า ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา การส่งเสริมและคุ้มครองโดยกฎหมายใหม้ากขึ้น  

5. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ต่อจากนี้ในภาพรวม จะมีรูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้
พ้ืนที่ของกลุ่มคน 4 กลุ่มคือ ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่ ผู้ใช้เป็นทางสัญจรผ่าน และ
นักท่องเที่ยว หากพิจารณาโครงการและแผนพัฒนาที่มีผลต่อการเชื่อมต่อในพ้ืนที่ จะมีโครงการ
พัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือราชินี รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีสนามหลวงที่เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ซึ่งหากโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ มี
แนวโน้มว่าจะเกิดเป็นโครงสร้างเส้นทางการสัญจร ที่สอดคล้องที่เชื่อมกันระหว่างการขนส่งระบบราง 
ขนส่งสาธารณะและการขนส่งทางน้ า ทั้งสิ้น 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระลาน 
ถนนสนามไชย ถนนมหาราช และถนนท้ายวัง ที่จะเป็นการกระจายตัวของการเดินทางและผู้คนไม่ให้
แออัดอยู่ที่บริเวณ ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการเชื่อมต่อการสัญจร
ทั้งระบบขนส่งในพื้นที่ดังนี้ 

1) สถานีสนามหลวง จะท าให้ถนนหน้าพระธาตุและถนนราชด าเนินในมีความส าคัญ
ในระดับเมืองมากขึ้น มีการสัญจรผ่านที่เพ่ิมมากข้ึนจากปริมาณผู้สัญจรที่เดินทางเข้ามาที่สถานี มีการ
กระจายตัวกันของผู้คนไม่แออัดอยู่ที่บริเวณถนนหน้าพระลาน มีความเป็นไปได้ว่าถนนทั้ง 2 เส้น จะ
ช่วยสร้างให้เกิดความต่อเนื่องของระบบเส้นทางการเดินทางให้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ลดปริมาณ
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและลดปริมาณการจราจร ท าให้ทัศนียภาพของพ้ืนที่และเมืองบริเวณท้อง
สนามหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

2) ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือราชินี จะท าให้ถนนมหาราชและถนน
ท้ายวังในมีความส าคัญในระดับเมืองและย่านมากขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่ส าคัญ เชื่อม
ต่อไปได้หลากหลายทั้ง สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย สถานีสนามหลวง รถโดยสารประจ าทางและกระจาย
ปริมาณของผู้คนให้ไม่แออัดอยู่ในพื้นที่ใดในเกาะรัตนโกสินทร์   

6. ในแง่มุมของการพัฒนาการท าอุโมงค์ทางเดินลอดถนนในแหล่งอ่ืน แม้ว่าราคาค่าก่อสร้าง
จะสูงกว่าทางเลือกอ่ืนๆ เช่น ทางม้าลาย สะพานลอย การสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนในประเทศ
ไทยจึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกในเมืองใหญ่ที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น ควรค านึงถึงความ
หนาแน่นของคนข้ามถนนและยานพาหนะบนท้องถนน ออกแบบให้สามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีความสะดวกสบายในการเดินข้ามถนน ลด
อุบัติเหตุ ไม่บดบังทัศนียภาพของเมือง ควรมีการออกแบบอุโมงค์ที่สวยงามสามารถดึงดูดประชาชน 
ให้สนใจในการเดินลอดอุโมงค์ มีการใช้แสงไฟ หรือลวดลายต่างๆ บนผนังอุโมงค์ ที่ท าให้ผู้ที่เดินใน
อุโมงค์รู้สึกเพลิดเพลิน มคีวามสนุกสนาน  
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7. ในแง่มุมการออกแบบชุมชนเมืองนั้น การท าอุโมงค์ทางเดินลอดถนนเหมาะสมกับการ
อนุรักษ์เมือง รวมทั้งการสร้างทางเลือกให้เหมาะสมกับคนเดินเท้า เป็นทางเลือกที่นิยมใช้กันมากทั้งใน
ยุโรปและอเมริกา รวมทั้งเมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและจีน แต่ก็มีข้อควรระวังหากประเทศไทยจะ
น ามาใช้คงต้องสร้างให้เหมาะกับบริบท พฤติกรรม และธรรมชาติของความเป็นอยู่อย่างไทย  

6.5 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการศึกษา 
6.5.1. ขอเสนอแนะ 
ส าหรับหน่วยงานรัฐ 

1. ควรปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
2. ควรมีการจัดตั้งกรรมการ\หน่วยงานที่มีความช านาญการ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ  

เพ่ือให้ประชาชนได้ม่ันใจว่าชุมชนและประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการ 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดพ้ืนที่เพ่ือพาณิชยกรรม
ภายในพ้ืนที่บริเวณรอบอุโมงค์ 

2. ทางโครงการควรประสานงานกับจราจรท้องที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร
และก าหนดเส้นทางให้เหมาะสม 

6.5.2. ข้อสังเกตและข้อจ ากัดในการศึกษา  
1. โปรแกรม Space Syntax นั้นจะวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์และการจัดเรียงตัวกัน

ของพ้ืนที่อาคาร ชุมชน และเมือง สามารถใช้อธิบายถึงตรรกะของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และการจัดเรียงตัวกันของพ้ืนที่กับความหมายด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
เท่านั้น ไม่ได้น าปัจจัยด้านคุณภาพด้านอ่ืนมาใช้ในการค านวณ แต่จากการทดลองสร้างแบบจ าลอง
พบว่าผลที่ได้จากโปรแกรม Space Syntax นั้นในด้านความหมายด้านสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจยังคงขึ้นอยู่กับการตีความหมายของผู้ท าแบบจ าลองเอง  

2. การไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับผู้คนกลุ่มต่างๆ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นซึ่งอาจ
ท าให้ข้อมูลในการศึกษาสมบูรณ์ขึ้น เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ท าให้พ้ืนที่ศึกษามีการใช้งานน้อย และมาตรการป้องกันของภาครัฐที่ให้เว้น
ระยะห่างเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส ท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาได้ 

3. องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการประมวลผลของ
โปรแกรม Space Syntax ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค่าต่างๆ 
และตีความความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ กับพ้ืนที่ศึกษา ท าให้ต้องใช้เวลานาน และอาจมีขั้นตอนในการ
ท างานที่อาจขาดความรอบครอบของการให้ค่าและความหมาย ท าให้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่
ท าการศึกษามีความแปรปรวนไปจากความหมายที่แท้จริงบ้าง   
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6.5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ศึกษาโดยเน้นกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืน เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้เดินทางสัญจร 

นักศึกษานักท่องเที่ยว  
1) แนวโน้มในการเลือกใช้โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้า

พระลานที่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน 
2) การจัดการระบบทางสัญจรระหว่าง รถยนต์ ประชาชน และร้านค้า ที่เปลี่ยนไป

หลังจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานเปิดใช้งาน 
2. ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลถึงปริมาณและพฤติกรรมของการสัญจร ได้แก่ 

1) ความสัมพันธ์ของปริมาณผู้สัญจรผ่านกับผู้สัญจรที่ตั้งใจเข้ามาในพ้ืนที่ต่อการ
เลือกใช้งานอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน  

2) จ าแนกกลุ่มผู้สัญจรอย่างละเอียด เช่น คนในพ้ืนที่ คนสัญจรผ่าน นักท่องเที่ยว
ต่างพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น 

3) การจ าแนกกลุ่มผู้สัญจรตามวัตถุประสงค์การเข้ามาในพ้ืนที่ 
4) ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในแต่ละวัน ที่มีผลต่อการเลือกใช้งานโครงการอุโมงค์

ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานกับกลุ่มคนแต่ละประเภท 
3. ขยายพ้ืนที่ศึกษา 

1) ท าการศึกษาพ้ืนที่ในเขตพระนครทั้งหมด เพ่ือทดสอบผลกระทบของโครงการ
อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน และศักยภาพการใช้พ้ืนที่เมืองในขอบเขตที่
กว้างขึ้น 

2) ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและ
ถนนหน้าพระลานที่มีต่อการรับรู้ของผู้คนในเมืองมากน้อยเพียงใด และมีขอบเขตกว้างเพียงใด 
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