
การจัดทาํผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD  

ในพืน้ที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Ayutthaya Station 

วันพฤหสับดี ที่ 2 5  กรกฎาคม 2 5 6 2  เวลา 0 8 .00 – 1 2 . 0 0  น.  ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า  

โรงแรมอยุธยา ริเวอร์ววิ 

อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



ลําดับการนําเสนอ 

1. สรุปผลการประชุมครั้งที่ผานมา  
(12 ก.ค. 2562) 

2. สรุปศักยภาพ บทบาท และวิสัยทัศนการพัฒนาพ้ืนที่ 

3. แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ และผังทางเลือก  
(Conceptual Plan 1 2 3) 

4. กรณีศึกษา (Case study of TOD) 
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กลุมท่ี 1 ประชาชนและเจาของท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษาภายในระยะ 500 ม. ถึง 3 กม. 

กลุมท่ี 2 ผูประกอบการพัฒนาพ้ืนท่ี  บริษัทพัฒนาเมือง  หอการคาจังหวัด  โรงแรม 

กลุมท่ี 3 ผูประกอบการขนสง บริษัทขนสง กลุมบริการรถสองแถว กลุมมอเตอรไซค
รับจาง 

กลุมท่ี 4 หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

กลุมท่ี 5 หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม / ประมง / ปาไม 

จํานวนผูเขารวมประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 

สรุปผลการประชุมครั้งที่ผานมา 

รวม 54 คน 
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ประเดน็สาํคัญ 

1. การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและอนุรกัษชุมชน 

2. การสงเสรมิ + ควบคุมภูมิทัศนวัฒนธรรม และ

มุมมองสูภูมิสัญลักษณ 

3. การเชื่อมโยงพืน้ท่ีริมนํ้า / ระหวางสองฝงเกาะเมือง 

กับชุมชนชานพระนครศรีอยธุยา 

4. ความหลากหลายและพลวัติของยาน 

5. ความเชื่อมโยงภายใน + ระหวางยาน 

6. ความเขมขนและขอจํากัดของการใชประโยชนท่ีดิน 

7. สมดุลของการพัฒนาท่ีตอบสนองท้ังคนใน /  

คนนอก 

8. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาของยานชุมชนโดยรอบ 
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10. การออกแบบเพือ่คนทุกกลุม (universal design) 

11. การปรับปรุงพื้นท่ีริมนํ้าเพื่อเศรษฐกจิสังคม 

รูปแบบใหม เชน co-working space  

12. ขาดการเชื่อมตอของระบบสัญจรโดยเทา 

13. ระบบสัญจรเสรมิ (Feeder) 

14. ความปลอดภัย กลางวัน / กลางคืน 

15. ความหนาแนนปริมาณจราจรบริเวณจุดกลับรถ 

ใตสะพานปรีดีฯ และสถานีอยุธยา 

16. “สถานีบานมา” เปนพื้นท่ีรองรับการพฒันาไดอยาง

เหมาะสม 
บริเวณฝงตรงขามสถานีอยุธยา : ขาดการเชื่อมตอ 

ของระบบสัญจรโดยเทา / ความปลอดภัย    

ประเดน็สาํคัญ 
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สถานีบานมา 

สถานีอยุธยา 

วัดมเหยงค 

หลวงพอคอ

หัก 

วัดธรรมนิยม 

วัดพิชัยสงคราม 

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนา 
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• เชื่อมโยงภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 

(แมน้ํา-วัด-วัง-ชุมชน) 

• เชื่อมโยงพ้ืนที่สถานีกับริมแมน้ํา 

• ฟนฟูพ้ืนที่การคาสําคัญตอบรับ

บริบทและผูใชพ้ืนที่ใหม ๆ  

พ้ืนที่โดยรอบสถานีอยุธยา (รัศมี 500 ม. – 1 กิโลเมตร)  

ภาพรวม 

ความต้องการ 

พฒันาพืน้ที่ 
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สรุปผลแบบสอบถาม  
การประชุมประชาชน TOD อยุธยา ครัง้ที่ 1  

วันศุกร ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ หองเอสเพรสโซ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป 

54.35 

45.65 

รอยละผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

ตํ่ากวา 25 ป 

26-30 ป 

31-35 ป 

36-40 ป 

41-45 ป 

46-50 ป 

51-55 ป 

56-60 ป 

ต้ังแต 61 ปขึ้นไป 

อายุ 

1.09 

59.78 

18.48 

13.04 

3.26 

4.35 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ไมระบุ 

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานหนวยงาน / บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 

เกษตรกรรม / ประมง 

อ่ืน ๆ 

อาชีพ 

7.61 

50.00 
7.61 2.17 

2.17 

14.13 

16.30 

หนวยงาน ไมระบุ 

หนวยงานราชการ 

เทศบาล อบต 

ประธาน กรรมการ
ชุมชน 
สถาบันการศึกษา 

องคกรอิสระ 
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สวนที่ 2: ลักษณะการเดินทางในปจจุบัน 

82.61 

4.35 

1.09 

11.96 

84.78 

7.61 

4.35 

3.26 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

รถยนตสวนบุคคล 

รถโดยสารประจําทาง 

รถไฟ 

รถจักรยานยนต 

ยานพาหนะท่ีใชนิยมใช 

ในพ้ืนท่ีชุมชน ระหวางชุมชน/เมือง 

65.22 

13.04 

1.09 

18.48 

2.17 

23.91 

30.43 

7.61 

34.78 

3.26 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ทุกวัน 

2-3 คร้ัง/สัปดาห 

เดือนละ 1 คร้ัง 

ไมแนนอน 

อื่น ๆ 

ความถ่ีในการเดินทางจากบานไปยังสถานท่ีตางๆ 

ในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา นอกเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ยานพาหนะที่นิยมใช 
ในพ้ืนท่ีชุมชน : 

1) รถยนตสวนบุคคล  

2) รถจักรยานยนต 

3) รถโดยสารประจําทาง 

4) รถไฟ 

ระหวางชุมชน / เมือง : 

1) รถยนตสวนบุคคล  

2) รถโดยสารประจําทาง 

3) รถไฟ 

4) รถจักรยานยนต 

ในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา: 

1) ทุกวัน 

2) ไมแนนอน 

3) 2-3 คร้ัง/สัปดาห 

นอกเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา: 

1) ไมแนนอน 

2) 2-3 คร้ัง/สัปดาห 

3) ทุกวัน 

10 



1) ทานคิดวา ปญหา/ขอจํากัด ในปจจุบันของพื้นที่ศึกษา 

คืออะไร 

2) ทานคิดวา ศักยภาพ/แนวทาง การพัฒนาพื้นที่

โดยรอบสถานีอยุธยา ควรสนับสนุนสงเสริมในดานใด  

3) ทานมีความคิดเห็นและความตองการพัฒนาพื้นที่

โดยรอบสถานีอยุธยาใหเปนอยางไร  

ความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีอยุธยา 

ในระยะรัศมี3 กิโลเมตร  สวนที่ 3:  
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19.15 

10.64 

2.13 

14.89 

25.53 

12.77 

12.77 

2.13 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

ระบบไฟฟา หรือการจายไฟฟา 

ระบบระบายน้ํา รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

การจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบน้าํประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค 

สถานศึกษา (ไมเพียงพอ) 

บริการดานสาธารณสุข (ไมเพียงพอ) 

แหลงนันทนาการ พักผอนหยอนใจไมเพียงพอ 

ปญหาแหลงทองเท่ียวยังไมไดรับการพัฒนา 

ปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคิดวามีปญหามากท่ีสุก 

สวนที่ 3: ความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีอยุธยาในระยะรัศมี3 กิโลเมตร  

ปญหา/ขอจํากัด ในปจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา 1) ปญหาสถานศึกษาไมเพียงพอ 

2) ปญหาระบบไฟฟา / การจายไฟฟา 

3) ปญหาระบบนํ้าอุปโภค บริโภคไมเพียงพอ 
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รถสองแถว, 
22.56 

รถตุกตุก, 
27.69 รถตู, 10.77 

แพขามฟาก, 
15.90 

เรือ
นักทองเท่ียว, 

7.69 

รถไฟ, 15.38 

ปญหามลพิษ
หรือ

ส่ิงแวดลอมตาง 
ๆ, 10.94 

ปญหาการบุก
รุก

โบราณสถาน, 
18.75 

ปญหาการต้ืน
เขินของลําน้ํา
ตามธรรมชาติ, 

12.50 

ปญหาน้ําเออ
ลนตล่ิง / น้ํา
กัดเซาะตล่ิง, 

12.50 
ปญหาน้ําทวม
ขังพื้นที่ทํากิน, 

23.44 

พื้นที่มีพื้นที่
เส่ียงภัย , 
21.88 

ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
ท่ีคิดวามีปญหามากท่ีสุด 

สวนที่ 3: ความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีอยุธยาในระยะรัศมี3 กิโลเมตร  

ปญหา/ขอจํากัด ในปจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา 

4.35 

7.61 

17.39 

7.61 

18.48 

13.04 

10.87 

13.04 

7.61 

0 5 10 15 20

ปญหาการจราจรติดขัด 

ปญหาจํานวนชองทางจราจรไมเพียงพอ 

ปญหาอุบัติเหตุทางถนน ทางนํ้า 

ถนนชํารุด ทรุดโทรม เกิดอันตราย 

เสนทางคมนาคมขนสงไมท่ัวถึง 

ระบบขนสงสาธารณะไมครอบคลุม 

ปญหาขาดความเช่ือมตอของระบบขนสงสาธารณะ… 

ปญหาขาดความเช่ือมตอของระบบขนสงสาธารณะ… 

ปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกของพ้ืนท่ีโดยรอบ… 

ปญหาดานการคมนาคมและโลจิสติกสท่ีคิดวามีปญหามากกท่ีสุด 

ปญหายานพาหนะ

ขนสงสาธารณะ 

มีสภาพทรุดโทรม 

ไมปลอดภัย 
 

1) น้ําทวมขังพ้ืนท่ีทํากิน 

2) เปนพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวม 

3) การบุกรุกโบราณสถาน 

1) ปญหาเสนทางคมนาคมขนสงไมท่ัวถึง 

2) ปญหาอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ํา 

3) ปญหาขาดความเช่ือมตอของระบบ

ขนสงสาธารณะ 



สวนที่ 3: ความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีอยุธยาในระยะรัศมี3 กิโลเมตร  

ศักยภาพ / แนวทาง การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีอยุธยา 

21.10 

22.02 

13.76 

14.68 

17.43 

11.01 

0 5 10 15 20 25

สงเสริมการคา การบริการเปนเรื่องหลัก 

สงเสริมการคา อาหารและขนมไทย เปนเรื่องหลัก 

สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชนเปนเรื่องหลัก 

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรเปนเรื่องหลัก 

สงเสริมการเดินทางและบริการขนสงสาธารณะเปน
เรื่องหลัก 

สงเสริมการเกษตรชุมชนเปนเรื่องหลัก 

ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีอยุธยา 

การใช
ประโยชน
ท่ีดินท่ี

เหมาะสม
กับ

กิจกรรม
เมือง / 
ชุมชน, 
69.44 

การใช
ประโยชน
ท่ีดินท่ี

เหมาะสม
และ

สอดคลอง
กับ

ศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี
โดยรอบ
สถานี
รถไฟ

อยุธยา, … 

การ
สงเสริม

การ
พัฒนา

พ้ืนท่ีวาง
สาธารณะ
, 16.67 

แนวทางการพัฒนา 
ดานการใชประโยชนท่ีดิน 

1) สงเสริมการคาดานอาหารและขนมไทยเปนหลกั 

2) สงเสริมการคาและการบริการดานการทองเที่ยว 

3) สงเสริมการเดินทางและบริการขนสงสาธารณะ 
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ความคิดเห็นและความตองการการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีอยุธยา 

12.70 

31.75 

26.98 

14.29 

14.29 

0 5 10 15 20 25 30 35

ตองการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนสงเสริมดาน
การทองเท่ียว 

ตองการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนสงเสริมดาน
การคา อาหารและขนมไทย 

ตองการพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง 

ตองการพัฒนาดานกายภาพ การปรับปรุงภูมิ
ทัศนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟอยุธยา 

ตองการอนุรักษฟนฟูแหลงทองเท่ียวทาง
มรดกวัฒนธรรม 

ความตองการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีอยุธยา 

[ชื่อประเภท], 
[VALUE] 

สถานีจุดจอด
รับ/สง, 53.06 

ความตองการพัฒนาดานการขนสงสาธารณะ 

36.84 

15.79 

5.26 

26.32 

15.79 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

ดานการจัดการและบริหารโครงการ  

ตองการพัฒนาในที่รัฐ / ดําเนินการโดยเอกชน 

1) พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนสงเสริมดานการคา อาหารและขนมไทย 

2) พ้ืนที่สาธารณะของเมือง 

3) ฟนฟูแหลงทองเที่ยว / ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานีรถไฟ 
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สวนที่ 4:ภาพรวมบทบาท และแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่  

16.39 

16.39 

14.75 

11.48 

21.31 

19.67 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

การเช่ือมโยงสถานท่ีและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

เมืองทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมระดับโลก 

เมืองศูนยกลางการใหบริการระดับกลุมจังหวัด 

มุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมใหเกิดรายไดแกชุมชน 

ใหความสําคัญกับการอนุรักษท่ีควบคูไปกับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

บทบาท แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ 

1) มุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมใหเกิดรายไดแกชุมชน 

2) ใหความสําคัญกับการอนุรักษท่ีควบคูไปกับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3) การเช่ือมโยงสถานท่ีและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
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ดานการบริหารจัดการ 

• การศึกษาครอบคุม และเขาใจบริบทของพื้นที่ทั้งทางดาน เศรษกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

• คาดหวังอยากใหเลือกตําแหนงที่ตั้งของสถนรีถไฟฟาใหเหมาะสมกับการพัฒนาเมือง  

• เปนโครงการที่ยั่งยืนและมีการพัฒนาใหทันโลกทันเหตุการณ อัตราคาเวนคืนที่ใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจปจจุบนั 

• อยากใหทํารวมกับ รฟท. เพื่อวางระบบไปดวยกัน และมองภาพการบริหารโดยรวมของการเขามาใชบริการระบบขนสงควบคูไปดวยกัน 

• อยากใหโครงการดังกลาวเกิดข้ึนโดยเร็ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลคาใหกับพื้นที่ และประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการเดินทาง 

• ขอใหดําเนินการเปนไปตามความตองการโดยเร็ว และพิจารณาการวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางน้ําดวย  

• ควรมีการจัดระเบียบสถานีรถไฟและรานคาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด สวยงาม และมีสาธารณูปโภคที่สะอาดทันสมัย เพื่อรับรองนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอก

เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา TOD 

• ภาครัฐและเอกชนรวมมือดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม TOD ดวยศักยภาพที่เต็มที่   

• ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมขนสงใหไดมาตราฐานระดับโลกทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีระเบียบ และเชื่อมตอกับรถสาธารณะประจําทาง ตามราคาที่เหมาะสม 

ดานคมนาคมขนสง และโลจิสติกส 

• เชื่อมโยงการเดินทางของคน ภายใน/ภายนอก พื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• ระบบขนสงสาธารณะที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ในเกาะเมือง กับนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดอยางสะดวก ตลอดเวลา เชา-คํ่า  

• จัดหาพื้นที่จอดรถสําหรับจอดแลวจร เพื่อรองรับคนที่เดินทาง ไป-กลับ (อยุธยา-กรุงเทพฯ) ในแตละวัน  

• การเพิ่มพื้นที่สาธารณะ และความมีระเบียบของรถตุกตุก รถมอเตอรไซด และพื้นที่จอดรถ  

• การลดปญหาการจราจรติดขัด ถนนชํารุด และชองทางการจราจรไมเพียงพอเนื่องจากการจอดรถ 

• สถานีรับ-สง ผูโดยสาร ขนาดยอม สําหรับ รถตู รถสองแถว เพื่อเชื่อมโยงไปยังสถานที่ตาง ๆ ที่สําคัญ และแหลงทองเที่ยวโดยรอบ 

• รถโดยสารที่มายังสถานียังไมทั่วถึง 

ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

• สงผลตอการเติบโตดานเศรษกิจและสังคม เก้ือกูลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมลพิษในพื้นที่ 

• สงเสริม การคาขายในพื้นที่โดยรอบคงความมีเอกลักษณของอยุธยา 

• ตองใหมีการบริหารจัดการพื้นที่อยางเหมาะสมโดยจดัสรรโซนตาง ๆ เพื่อเปนการสะดวกแกผูมาใชบริการ  

• การใหบริการหองน้ําสาธารณะบริเวณสถาน ีขอใหมีจํานวนเพียงพอกับผูมาใชบริการ 

• ความเจริญที่มาพรอมกับธรรมชาติ อากาศดี โดยออกแบบใหมีตนไมใหญทั้งเสนถนน ทําใหเปนจุดเช็คอิน ถายรูป เปนสถานรีถไฟในสวนสาธารณะ  

• เนนดานการปรับปรุงพัฒนาสถานรีถไฟเดิม แตปญหาขณะนี้คือ ไมมีที่จอดรถตองอาศัยคนในครอบครัวมาสง  

ความคิดเห็นอื่น ๆ  
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สรุปศักยภาพ บทบาท และวิสัยทัศนการพฒันาพืน้ที่ 

UNESCO Tourists 

INDUSTRIAL PARK Expatriates  

1. Ò เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกÓ  

2. มรดกทางวัฒนธรรมหลาย

ยุคสมัย 

3. ภาพจาํในระดับเมือง /  

ประเทศ 

4. เมืองพาํนักอาศัยระยะยาว 

ศักยภาพ /  

บทบาท 
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สรุปบทบาท/ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ผังแนวคิด / ผังทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ 3 รูปแบบ ตามสมมติฐานการพัฒนา 3 ระดับ



การพัฒนาใหอยุธยาเปนเมืองท่ีเหมาะแกการพักคาง 

(Haven) 

 การจัดแสดงนิทรรศการท้ังในรมและกลางแจง

ตลอดท้ังเวลากลางวันและกลางคืน (Exhibition)  

 เขตการเกษตรกรรมช้ันดี (Agriculture)  

 เหมาะแกการนันทนาการและพักผอนหยอนใจ 

(Recreation)  

 การทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ เชิงเกษตร แหลง

ประวัติศาสตรท่ีทรงคุณคา (Tourism) 

แนวคิดผัง : HEART 

การใชประโยชนที่ดิน 11 ประเภท 

ราง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 256x  
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ทิศทางการพัฒนาจัดให้มีพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลาก และมีพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือและด้านเหนือของเกาะเมืองบริเวณตำบลบ้านใหม่ และตำบลภูเขาทอง และตำบลสวนพริก เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมชั้นดี ลดปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทรัพย์สิน และแหล่งโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณด้านตะวันตก ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนให้มีศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรมและบริการให้กับเมือง 3 ศูนย์ คือ บริเวณตำบลไผ่ลิง ตำบลหันตรา และเทศบาลเมือง       อโยธยา 



การใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 

เดิม 2552 ปดประกาศ 15 วัน 

ประเภทการใชท่ีดิน 
เจตนารมณ 

FAR OSR 

เดิม (ราง) เสนอ เดิม (ราง) เสนอ เดิม (ราง) เสนอ 

1.6 
พ.1-1 เพ่ือเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการและการทองเท่ียว  4 40 5 

ย.3-2 รองรับการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยในบริเวณตอเนื่องกับพ้ืนท่ีศูนยกลางพาณิชยกรรมและการบริการ  3 40 10 

2.1 ย.3-1 รองรับการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยในบริเวณตอเนื่องกับพ้ืนท่ีศูนยกลางพาณิชยกรรมและการบริการ  3 40 10 

2.4 พ.1-2 เพ่ือเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการและการทองเท่ียว  4 40 5 

2.5 

ศ.3-3 

เพ่ือการอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมของชาติ และดํารงรักษาการอยูอาศัยท่ีมี

สภาพแวดลอมแบบวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวในเขต

อุทยานประวัติศาสตร 
 2 40 10 2.9 

3.3 

3.5 พ.1-3 
เพ่ือเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการและการทองเท่ียว  4 40 5 

3.6 พ.1-4 

1.6 

2.1 
2.4 
2.5 
2.9 

3.3 
3.5 
3.6 

ย.3 
พ.1 
ศ.3 
ย.2 

พ.1 
พ.1 

พ.1 ย.2 

ศ.3 
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ย.3-1  ย.3-2  *ความสูงเฉพาะ ย.3-1 และ ย.3-2 ได้ 15 ม. จาก 12 ม. ศ.3-3 *ความสูงเฉพาะ ศ.3-1 และ ศ.3-3 ได้ 15 ม. จาก 8 ม. + ให้โรงแรมประเภท 1 ไม่เกิน 50 ห้องที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย



สงเสริมกิจกรรมดานพาณิชยกรรม การบริการ  
และการทองเท่ียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร 

ท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริม 

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

ศ.4-3  ศ.3-3  
ดํารงรักษาการอยูอาศัยท่ีมีสภาพแวดลอมแบบ 

วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ดานการทองเท่ียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร 
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เพ่ือเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการและ 

การทองเที่ยว 

ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (ย.3) 

พ.1-1 
พ.1-2  

ย.3-2 รองรับการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยในบริเวณตอเนื่องกับ

พ้ืนท่ีศูนยกลางพาณิชยกรรมและการบริการ 

ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (พ.1) 
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ระบบคมนาคมขนสง  

ศักยภาพ 
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เส้นทางคมนาคมและขนส่งปัจจุบันการเดินทางระหว่างเมืองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางได้โดยใช้รูปแบบการเดินทางโดยทางรถยนต์ และการแบ่งประเภทถนนเพื่อพิจารณาตามลักษณะหน้าที่การใช้งาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนสายย่อย ถนนสายประธาน ทำหน้าที่เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมตัวชุมชนต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือ ระดับจังหวัด รองรับการจราจรประเภทผ่านเมือง ซึ่งมีปริมาณจราจรและความเร็วสูง เเต่จะมีมาตรฐานการออกแบบที่ต่ำกว่าทางด่วน (Expressways) ถนนประเภทนี้ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นต้นถนนสายหลัก เป็นถนนเชื่อมต่อการจราจรถนนสายรองในชุมชน กับสายประธานถนนประเภทนี้อาจจะมีการจราจรประเภทผ่านเมืองรวมอยู่ด้วย จะทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของเมืองเข้าด้วยกัน เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 เป็นต้นถนนสายรอง เป็นถนนที่รวม และกระจายการจราจรระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อย (ตรอก ซอยต่างๆ ) เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 347 3309 ถนนทางหลวงชนบทสายต่างๆ เป็นต้นถนนสายย่อย ตรอก ซอยต่างๆ ที่เป็นเส้นทางกระจายเชื่อมต่อระหว่างเมืองย่านพักอาศัยหรือชุมชน ต่างๆ กับถนนสายรอง และถนนสายหลัก เช่น ถนนโรจนะ ถนนศรีสรรเพชญ ถนนชีกุน และถนนสายคลองสระบัว เป็นต้นทั้งนี้จากการทบทวนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทั้งสายหลักและสายรองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการเดินทางทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยมีโครงข่ายถนนสายเอเชียผาดผ่านพื้นที่ เพื่อรองรับการเดินทางขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และยังมีโครงข่ายทางหลวงสายรองที่สามารถรับการเดินทางระหว่างจังหวัดสามารถรองรับการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเดินทางสัญจรทั่วไป ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นโครงข่ายคมนาคมทางถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ และยังเป็นการดึงดูดให้มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านคมนาคมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและด้านอื่นๆ 



โครงการขนาดใหญท่ีเก่ียวของ 
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แนวโนมจํานวนผูโดยสารระบบราง 

แผนการพัฒนาโครงขายทางรถไฟ ตามแผนแมบทการพัฒนา

โครงขายทางรถไฟฯ พ.ศ. 2560 - 2579 

51.26% 
49.77% 

48.03% 
46.45% 

45.08% 

38.59% 
37.72% 

36.46% 
35.29% 34.55% 

6.41% 
8.64% 8.58% 

10.18% 10.43% 

3.75% 3.86% 

3.13% 3.07% 3.02% 
0.00% 0.00% 

3.80% 5.01% 
6.92% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ป 2560 ป 2565 ป 2570 ป 2575 ป 2580 

การคาดการณสัดสวนการเดินทางตามรูปแบบการเดินทาง 
ในอนาคต (พ.ศ. 2565 -2580) 

รถสวนบุคคล รถโดยสาร รถไฟ 

เคร่ืองบิน รถไฟความเร็วสูง 

รถไฟ การเดินทางโดยระบบรถไฟจะเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 

รอยละ 6.4 เปนรอยละ 10.4 ในอีก 20 ปขางหนา 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ที่ปี 2565 หลังสิ้นสุดการลงทุนของแผนระยะเร่งด่วน (ระยะที่ 1) การเดินทางโดยระบบรถไฟจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 8.6 และหลังจากการลงทุนแผนแม่บทฯ ระยะ 20 ปี การเดินทางโดยระบบรถไฟจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.4 (ร้อยละ 17.3หากรวมรถไฟความเร็วสูง) สัดส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลงเป็นร้อยละ 45.1 จากปัจจุบัน ร้อยละ 51.3



ลักษณะทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 10,668  

 283,897  

 109,038  

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคบริการ 

พ.ศ. 2560 

• ผลิ ตภัณฑ มวลรวมมีมู ลค า 

403,603 ลานบาท  

• มีรายไดตอหัวเฉลี่ย 465,972 

บาท/คน  

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ่ึงพา

ภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ เนื่องจากมีสัดสวนมากกวารอยละ 

50 แตมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ

หรือความตองการของตลาดโลก โดยภาคอุตสาหกรรมยังคงเปน

แหลงการจางงานที่สําคัญ และสงผลตอการเติบโตภาคการคา

และบริการของจังหวัด 

 4,056   4,704   7,160   11,935   10,668  

 92,225  

 123,594  

 204,925  
 232,188  

 283,897  

 34,880  
 49,639  

 71,438  
 88,782  

 109,038  
 131,161  

 177,938  

 283,523  

 332,905  

 403,603  

 -

 50,000

 100,000
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ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมท้ังหมด (GPP) 
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D:\62 TOD อยุธยา\03 UP Data\GPP AYT.xlsxGPP จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 310,440 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร 



AYT HSR 

The number of  tourists in Ayut thaya 
Province  

2561 (2018) 

Occupancy rate : อัตราการเขาพัก 

2018(P) 63.64 

2017 60.48 

%Change + 3.16   

The number of guests : จํานวนผูเขาพัก (คน)   

 2018(P)  1,081,283 

2017 1,030,433 

%Change + 4.93   

Total number of visitors : จํานวนผูเยี่ยมเยือนท้ังหมด (คน)   

 2018(P)  8,197,425 

2017 7,631,557 

%Change + 7.41   

Thai : จํานวนผูเยี่ยมเยอืนคนไทย (คน)    

 2018(P)  6,153,084 

2017 5,683,569 

%Change + 8.26   

Foreigner : จํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ (คน)   

 2018(P)  2,044,341 

2017 1,947,988 

%Change + 4.95   

Income from visitors : รายไดจากผูเยี่ยมเยือน (ลานบาท)   

2018(P) 18,718.90 

2017 16,901.48 

%Change + 10.75   

Thai : รายไดจากผูเยี่ยมเยือนคนไทย (ลานบาท)   

2018(P) 12,651.37 

2017 11,423.00 

%Change + 10.75   

Foreigner : รายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ (ลานบาท)   

2018(P) 6,067.53 

2017 5,478.48 

%Change + 10.75   

0

5

10

15

20

25

30

35

Chinese Middle East European American Asean

Percentage of visitors in 2018, AYT Province 

ภาคการคาและบริการดานการทองเที่ยว 

จํานวนผูเย่ียมเยือนท้ังหมด พ.ศ.2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 8,197,425 คน รอยละ 75 เปนนักทองเท่ียว

ชาวไทย และรอยละ 25 เปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และระยะทางและการเดินทางก็ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มาก สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งตามกลุ่ม ได้ดังนี้เที่ยวโบราณสถาน เช่น วัดไชยวัฒนาราม พระราชวังโบราณ วัดมเหยงค์ เป็นต้นไหว้พระ เช่น หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงวรวิหาร หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดพระมงคลบพิตร เป็นต้นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ เช่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์ฯ พระราชวังจันทรเกษม พิพิธภัณฑ์เรือจำลอง เป็นต้นพระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวางและสวยงามแหล่งงานหัตถกรรม เช่น การปรุงเรือนไทย งานสลักหิน งานสานปลาตะเพียน งานตีมีดอรัญญิก ฯลฯตลาดบกและตลาดน้ำ เช่น อยุธยาไนท์พลาซ่า ตลาดนานาชาติอโยเดีย ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ตลาดน้ำคลองสระบัว ตลาดน้ำอโยธยา ฯลฯhttps://www.prachachat.net/local-economy/news-130852



Sub-Traffic 
Terminal 

Ayutthaya 
TOD 

Tourism 

Living 

City of World-Class Tourism with Mobility for people  

Safety 
ศูนยกลางดานโครงขายระบบคมนาคมขนสง 

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมภิาค  

Livable 
residential 
area  

“วิสัยทัศน” ของ TOD อยุธยา 

เมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดี  

เมืองพักอาศัยระยะยาว 

สําหรับชาวตางชาต ิ

“เมืองนาอยู” 

ศูนยรวมแหลงใหบริการพาณิชย-

กรรมระดับเมืองและส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ในวิถีชีวิตประจําวัน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

การคาและบริการดานการทองเท่ียว  

ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมและ

สรางการรับรู สัมผัสประสบการณ 

การทองเท่ียวรูปแบบใหม 

เมืองทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

และวัฒนธรรมระดับโลก 

เช่ือมโยงและกระจายนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยว 

ที่สําคัญตาง ๆ  (เช่ือมคนสูยาน เช่ือมยานสูเมืองดวย

ระบบขนสงมวลชนที่หลากหลาย) 

ศูนยกลางการใหบริการขนสง

สาธารณะภายในเมือง 

ศูนยกลางการ

ติดตอสื่อสารภาคธุรกิจ

ระดับจังหวัดและภูมิภาค 

Place of comfortable and 
cultural long stay 

เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกที่ขับเคล่ือนด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูง 

28 

Presenter
Presentation Notes
เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก /เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมความคล่องตัวสำหรับผู้คนTOD อยุธยา เชื่อมย่านสู่เมือง เชื่อมเมืองด้วยการขนส่งหลากหลายรูปแบบและทันสมัยTourism (เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก)การค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่การเคลื่อนที่ การเดินทางของผู้คนภายในเมือง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว (เชื่อมคนสู่ย่าน เชื่อมย่านสู่เมืองด้วยระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ)2. Sub-traffic terminal >> สถานีย่อย ศูนย์กลางการขนส่ง (คนและสินค้า) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ศูนย์กลางด้านโครงข่ายคมนาคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสาธารณะภายในเมืองศูนย์กลางการสื่อสารทางธุรกิจ3. Living >> “เมืองน่าอยู่” “เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี และเมืองพักอาศัยระยะยาว สำหรับชาวต่างชาติ” ศูนย์รวมแหล่งให้บริการพาณิชยกรรมระดับเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในวิถีชีวิตประจำวันAgglomeration of urban amusement and amenities 



กลุมขนาดแปลงท่ีดิน 

จํานวนแปลงท่ีดิน 

ท่ีดินรัฐ ท่ีดินเอกชน 

(แปลง) (แปลง) 

 0 - 5,000  47  7,019  

 5,000 - 10,000  34  165  

 10,000 - 15,000  21  61  

 15,000 - 20,000  15  41  

 20,000 - 25,000  19  13  

 มากกวา 25,000 ข้ึนไป  85  14  

รวม 221  7,313  

  

                                       

                                       

                                       

                                     

                                     

       

ที่ดินรัฐ สวนใหญมีขนาดมากกวา 25,000 

ตร.ม. (>15.63 ไร) ข้ึนไป รอยละ 38.46  

ที่ดินเอกชน สวนใหญมีขนาดไมเกิน 5,000 

ตร.ม. (3.13 ไร) รอยละ 95.98  
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สถานีรถไฟ

อยุธยา 

แนวคิดที่ 1 :  

การพัฒนาแบบปกต ิ

แนวคิดที่ 2 :  

การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

แนวคิดที่ 3 :  

การพัฒนาแบบข้ันสุด 

ภาพรวมแนวคิดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

สถานีอยุธยา 

ตามการพัฒนาพ้ืนที่ในปจจบัุน 

• การเขาถึงแหลงทองเทีย่วเมอืงมรดกโลกอยางสะดวก

รวดเร็วดวยพ้ืนที่บรกิารจอดแลวจร (รถรับ-สงสาธารณะ) 

โดยมีพ้ืนที่วางสาธารณะและลานกจิกรรมบริเวณดานหนา

อาคารสถานีรถไฟทาํหนาที่เชื่อมโยงการเดินทางทองเที่ยว

ดวยการสัญจรทางน้ํา (เรือขามฟาก)  

• ประสบการณการทองเที่ยวระดบัโลกที่มีความคลองตัวและมีโครงขายเชือ่มโยงดานคมนาคมขนสงที่มีประสิทธภิาพสูง  

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานคมนาคมขนสง  

• การยกระดบัการใหบริการดานพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวเพ่ือรองรบันักทองเที่ยวและผูเย่ียมเยือนทั้งในระดบั
ภูมิภาคและในระดับสากล 

• มีการออกแบบและกาํหนดพ้ืนที่อาคาร/ชุมชน เพ่ือปองกันการเกิดอทุกภัยในอนาคต 

ขอจํากัดและ 

แนวโนมการพัฒนา

พ้ืนท่ี 

มีโครงการ 

1. รถไฟความเรว็สูง กรุงเทพฯ - 

พิษณุโลก 

2. รถไฟความเรว็สูง กรุงเทพฯ – 

นครราชสีมา 

3. รถไฟชานเมอืงสายสีแดง (มธ.

รังสิต – บานภาชี) 

• การใหความสําคัญกับพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวม (โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณทางดานทิศใตของสถานี) 

• การเดินทางเชือ่มโยงเขาสูแหลงทองเที่ยวเมืองมรดกโลกดวยเสนทางคมนาคมทางบก สามารถเดินทางเขาถงึไดดวยถนนโรจนะ (ทล.309) เพียงเสนเดียว แตอยางไรก็ดี อาจมีโครงการถนน

เขาเกาะเมือง (ถ.ปามะพราว สาย 1 – วัดปาโค) ในอนาคต 

ระบบขนสง 

มวลชนรอง  

(Feeder 

Transport) 

• รถสองแถว / ตุกตุก / แทกซ่ี • พ้ืนที่จอดแลวจร บริเวณดานขางพ้ืนทีว่างสาธารณะรมิน้าํ

และลานกิจกรรมดานหนาอาคารสถานฯี • สถานีขนสงผูโดยสารขนาดเล็ก (สถานียอย) 

• บริการเชารถจักรยาน / 

จักรยานยนต 
•  พ้ืนที่บริการรถขนสงสาธารณะ (รถสองแถว / ตุกตุก / 

แท็กซ่ี) บริเวณลานกิจกรรมดานหนาอาคารสถานฯี • สถานีขนสงรถโดยสารประจาํทาง : จัดตั้งบริเวณดานทศิเหนือของอาคารสถานีรถไฟอยุธยา (ฝงทิศตะวันตก) 

    • พ้ืนที่จอดแลวจร สําหรับรถโดยสารประจําทางขนาดเล็ก / แท็กซ่ี / รถยนตสวนบุคคล บริเวณดานทิศใตของอาคารสถานี

รถไฟอยุธยา (ฝงทิศตะวันตก)  

    • พ้ืนที่บริการรถขนสงสาธารณะ (รถสองแถว / ตุกตุก / มอเตอรไซดรบัจาง) บริเวณถนนบางเอียนและบรเิวณทาเรอืตลาด

เจาพรหม 

    • พ้ืนที่บริการรถรบั-สง ระหวางนิคมอุตสาหกรรมและเมอืงอยุธยา : จัดตั้งบริเวณดานทิศตะวนัออกของอาคารสถานีฯ 

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

การคาและบริการ 
ตามการพัฒนาพ้ืนที่ในปจจบัุน 

• เนนการพัฒนาพ้ืนที่พาณิชยกรรมการคาและบริการ

โดยเฉพาะบริเวณรมิฝงแมน้าํปาสักและถนนโรจนะ 

(ทล.309) 

• สํานักงานและโรงแรม หองพัก บริเวณดานทิศตะวนัออกของอาคารสถานีฯ เพ่ือรองรบัการจดัประชมุ / สัมมนา และ

เครือขายธุรกจิบริการดานอื่น ๆ 

ท่ีอยูอาศัย ตามการพัฒนาพ้ืนที่ในปจจบัุน • สงเสริมที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางโดยรอบพ้ืนที่พาณิช

ยกรรมการคาและบริการ 

• การกําหนดพ้ืนที่อยูอาศัยโดยพิจารณาจากการวเิคราะหพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวมเปนหลัก 

• กําหนดใหพ้ืนที่บริเวณดานทิศใตของสถานีฯ เปนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง โดยใหความสําคัญกับการควบคุมความ
สูงและการกําหนดระดบัพ้ืนของอาคารเพ่ือปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต 

• กําหนดใหพ้ืนที่บริเวณดานทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือเปนพ้ืนทีอ่ยูอาศัยหนาแนนนอย 

สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  
ตามการพัฒนาพ้ืนที่ในปจจบัุน • พ้ืนที่พาณิชยกรรมการคาและบริการบริเวณรมิฝงแมน้ําปา

สักและถนนโรจนะ (ทล.309) 

• การผสมผสานการใชพ้ืนทีอ่าคาร ระหวางอาคารสถานีรถไฟ อาคารรถโดยสารประจาํทาง และพ้ืนที่จอดแลวจร ใหเปน

พ้ืนที่พาณิชยกรรมการคาและบริการในบริเวณพ้ืนทีด่านบนของกลุมอาคารดังกลาว  

• สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนทีเ่อื้อตอการเดินเทาและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหวางชุมชนเมอืงเกา  
ซ่ึงเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวมรดกโลก กับอาคารสถานีอยุธยา ดวย Skywalk 

ปจจัยหลักในการพัฒนาและแนวคิดในการจัดทําผังทางเลือก 
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ผังทางเลอืกที่ 1 :  

การพัฒนาแบบปกติ 
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ผังทางเลอืกที่ 1 : การพัฒนาแบบปกติ 

สถานีรถไฟอยุธยา 
แนวคิดที่ 1 :  

การพัฒนาแบบปกต ิ

ภาพรวมแนวคิดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

สถานีอยุธยา 

ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีในปจจุบัน 

ขอจํากัดและ 

แนวโนมการพัฒนา

พ้ืนท่ี 

มีโครงการ 

1. รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - 

พิษณุโลก 

2. รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – 

นครราชสีมา 

3. รถไฟชานเมืองสายสีแดง  

(มธ.รังสิต – บานภาชี) 

ระบบขนสง 

มวลชนรอง (Feeder 

Transport) 

• รถสองแถว / ตุกตุก / แทกซี่ 

• บริการเชารถจักรยาน / 

จักรยานยนต 

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

การคาและบริการ 
ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีในปจจุบัน 

ท่ีอยูอาศัย ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีในปจจุบัน 

สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  
ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีในปจจุบัน 
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ผังทางเลอืกที่ 1 : การพัฒนาแบบปกติ 
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ผังทางเลอืกที่ 2 :  

การพัฒนาแบบ 

คอยเปนคอยไป 
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Ayutthaya Alternative 1 ผังทางเลอืกที่ 2 : การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

ង �ជ្ឈោ ឆាឋាញគ � � �គ �ញ�� �� � ញ� ញគ ដ� �� ��� � ឌា�ញឆាឋាញ� � � ្ឈោ គ ្ឈ ញ�  (UddC, 2558) 

ង �ជ្ឈោ ឆាឋាញគ � � �គ �ញ�� �� � ញ� ញគ ដ� �� ��� � ឌា�ញ្ឈ ��ញ្ឈោ គ � ��ញ�្ឈ ្ឈៅ � ញ� � � ញ : ឆាឋាញ� ្ឈ ្ឈៅ � ញ� � � ញ-ឆាញ� � ញជញ-

� � � ង � (UddC, 2558) 

สถานีรถไฟ

อยุธยา 

แนวคิดที่ 2 :  

การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

ภาพรวมแนวคิด

การพัฒนาพ้ืนท่ี

โดยรอบสถานี

อยุธยา 

• การเขาถึงแหลงทองเท่ียวเมืองมรดกโลกอยางสะดวก

รวดเร็วดวยพ้ืนท่ีบริการจอดแลวจร (รถรับ-สง

สาธารณะ) โดยมีพ้ืนท่ีวางสาธารณะและลานกิจกรรม

บริเวณดานหนาอาคารสถานีรถไฟทําหนาท่ีเช่ือมโยง

การเดินทางทองเท่ียวดวยการสัญจรทางนํ้า (เรือขาม

ฟาก)  

ขอจํากัดและ 

แนวโนมการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

• การใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม 

(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณทางดานทิศใตของสถานี) 

• การเดินทางเช่ือมโยงเขาสูแหลงทองเท่ียวเมืองมรดก

โลกดวยเสนทางคมนาคมทางบก สามารถเดินทาง

เขาถึงไดดวยถนนโรจนะ (ทล.309) เพียงเสนเดียว 

แตอยางไรก็ดี อาจมีโครงการถนนเขาเกาะเมือง (ถ.

ปามะพราว สาย 1 – วัดปาโค) ในอนาคต 

ระบบขนสง

มวลชนรอง  

(Feeder 

Transport) 

• พ้ืนท่ีจอดแลวจร บริเวณดานขางพ้ืนท่ีวางสาธารณะ

ริมนํ้าและลานกิจกรรมดานหนาอาคารสถานีฯ 

•  พ้ืนท่ีบริการรถขนสงสาธารณะ (รถสองแถว / ตุกตุก 

/ แท็กซี่) บริเวณลานกิจกรรมดานหนาอาคารสถานีฯ 

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

การคาและบริการ 

• เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมการคาและบริการ

โดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมนํ้าปาสักและถนนโรจนะ 

(ทล.309) 

ท่ีอยูอาศัย 
• สงเสริมท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลางโดยรอบพ้ืนท่ี

พาณิชยกรรมการคาและบรกิาร 

สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  
• พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมการคาและบรกิารบรเิวณริมฝง 

แมนํ้าปาสักและถนนโรจนะ (ทล.309) 
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ผังทางเลอืกที่ 2 : การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 
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ผังทางเลอืกที่ 3 :  

การพัฒนาแบบ 

ขั้นสุด (Maximum) 
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Ayutthaya Alternative 1 ผังทางเลอืกที่ 3 : การพัฒนาแบบขั้นสดุ   

ង �ជ្ឈោ ឆាឋាញគ � � �គ �ញ�្ឈ ្ឈៅ � ញ� � �ជ�  (្ឈ ្ឈៅ � ញ� ខ �ញ� � � ឋា� ឌា�ញដ� �ញ� �្ឈៅ ឆាញ ច ��ដជ្ឃៅ គាឋា្ឈោ គ � � ញគ ្ឈ ្ឈៅ � ញ�

� �្ឈៅ � �ដ� � �ញ) (UddC, 2558) 

ង �ជ្ឈោ ឆាឋាញគ � � �គ �ញ�� ��ច � �ញគ � �� �� ��� � � � � � ្ឈោ គា ញ� ឋាញ� �� � � គ  (UddC, 2558) 

สถานีรถไฟ

อยุธยา 

แนวคิดที่ 3 :  

การพัฒนาแบบข้ันสุด 

ภาพรวมแนวคิด

การพัฒนาพ้ืนท่ี

โดยรอบสถานี

อยุธยา 

• ประสบการณการทองเที่ยวระดบัโลกที่มีความคลองตัวและมีโครงขายเชือ่มโยงดาน

คมนาคมขนสงที่มีประสิทธภิาพสูง  

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานคมนาคมขนสง  

• การยกระดบัการใหบริการดานพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวเพ่ือรองรบันักทองเที่ยว
และผูเย่ียมเยือนทั้งในระดบัภูมิภาคและในระดับสากล 

• มีการออกแบบและกาํหนดพ้ืนที่อาคาร/ชุมชน เพ่ือปองกันการเกิดอทุกภัยในอนาคต 

ขอจํากัดและ 

แนวโนมการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

• การใหความสําคัญกับพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวม (โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณทางดานทศิใตของ
สถานี) 

• การเดินทางเชือ่มโยงเขาสูแหลงทองเทีย่วเมอืงมรดกโลกดวยเสนทางคมนาคมทางบก 

สามารถเดินทางเขาถึงไดดวยถนนโรจนะ (ทล.309) เพียงเสนเดียว แตอยางไรก็ด ีอาจมี
โครงการถนนเขาเกาะเมือง (ถ.ปามะพราว สาย 1 – วัดปาโค) ในอนาคต 

ระบบขนสง

มวลชนรอง 

(Feeder 

Transport) 

• สถานีขนสงผูโดยสารขนาดเล็ก (สถานียอย) 

• สถานีขนสงรถโดยสารประจาํทาง : จัดตั้งบริเวณดานทศิเหนือของอาคารสถานีรถไฟ

อยุธยา (ฝงทิศตะวันตก) 

• พ้ืนที่จอดแลวจร สําหรับรถโดยสารประจําทางขนาดเล็ก / แท็กซ่ี / รถยนตสวนบุคคล 

บริเวณดานทิศใตของอาคารสถานีรถไฟอยุธยา (ฝงทิศตะวันตก)  

• พ้ืนที่บริการรถขนสงสาธารณะ (รถสองแถว / ตุกตุก / มอเตอรไซดรบัจาง) บริเวณถนน

บางเอียนและบริเวณทาเรอืตลาดเจาพรหม 

• พ้ืนที่บริการรถรบั-สง ระหวางนิคมอุตสาหกรรมและเมอืงอยุธยา : จัดตั้งบริเวณดานทิศ

ตะวันออกของอาคารสถานฯี 

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

การคาและบริการ 
• สํานักงานและโรงแรม หองพัก บริเวณดานทิศตะวนัออกของอาคารสถานีฯ เพ่ือรองรบั

การจัดประชมุ / สัมมนา และเครือขายธุรกจิบรกิารดานอื่น ๆ 

ท่ีอยูอาศัย 

• การกําหนดพ้ืนที่อยูอาศัยโดยพิจารณาจากการวเิคราะหพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวมเปนหลัก 

• กําหนดใหพ้ืนที่บริเวณดานทิศใตของสถานีฯ เปนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง โดยให

ความสําคัญกับการควบคุมความสูงและการกาํหนดระดับพ้ืนของอาคารเพ่ือปองกนัปญหา
อุทกภัยในอนาคต 

• กําหนดใหพ้ืนที่บริเวณดานทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือเปนพ้ืนทีอ่ยูอาศัยหนาแนนนอย 

สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  

• การผสมผสานการใชพ้ืนทีอ่าคาร ระหวางอาคารสถานีรถไฟ อาคารรถโดยสารประจาํทาง 

และพ้ืนที่จอดแลวจร ใหเปนพ้ืนที่พาณิชยกรรมการคาและบรกิารในบรเิวณพ้ืนที่ดานบน

ของกลุมอาคารดังกลาว  

• สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนทีเ่อื้อตอการเดินเทาและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหวางชุมชน
เมืองเกา ซ่ึงเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวมรดกโลก กับอาคารสถานีอยุธยา ดวย Skywalk 



ผังทางเลอืกที่ 3 : การพัฒนาแบบขั้นสดุ 
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ตัวอยางการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ TOD ในประเทศญีปุ่น 

Case 2 Nara Area 
(Nara Prefecture) 

Case 1 Nagano Station 
(Nagano Prefecture)    

Case 3 Himeji Station 
(Hyogo Prefecture) 

1 2 3 
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Zenkoji-Temple 

Prefectural 
Government’s 

Office 
City Hall 

Shinshu University 
Zenkoji side entrance 

Eastern entrance 

Government use Commercial area Important facilities Station Transport-related facilities Road-side Commercial area Green and open space Historic site 

ปริมาณผูโดยสาร : Sunday 

Case 1 Nagano Station (สถานีนางาโนะ) 
“นางาโนะ” เมืองทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ต้ังอยูในภูมิภาค Chubu หรือแถบภาคกลางของประเทศญ่ีปุน 

ประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจ เชน ปราสาทมัตสโึมโตะ, อุทยานลิงจิโกกุดาน,ิ คามิโคจิ และศาลเจาโทงางุชิ เปนตน 
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Scenic approach to the Historical, Religious and Cultural Area 

Lantern Festival illuminating  Zenkoji approach  

Medium-distance  
bus terminal 

Nagano station with transport- related facilities 

Façade of Zenkoji side entrance 

Source: Hokuriku Shinkansen Navi Website Source: Nagano Tomyo Matsuri Website 

Case 1 Nagano Station (สถานีนางาโนะ) 

Underground station of 
Nagano Line 

Long-distance express 
and highway bus 

terminal 

Intra-city and suburb 
bus terminal 

Source: https://images.app.goo.gl/azED58DxuD3ocXSi7 
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Prefectural 
Government’s Office 

City Hall 

Nara Station 

Nara  Park Bus Terminal 

Nara Centennial Hall 

Nara Machi Area 

Government use Commercial area Important facilities Station Transport-related facilities Road-side Commercial area Green and open space Historic site 

Case 2 : Nara Area “เมืองมรดกโลกนารา” 

World 
Heritage 

Site 
World 

Heritage 
Site 

Nara 
University 

of 
Education 

Kintesu-
Nara 

Station 

เมืองนาราเปนจังหวัดเล็กๆ ท่ีอยูติดกับเกียวโตและโอซากา ตั้งอยูบนเกาะฮอนชู มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 874 ตร. กม.ประชากรปะมาณ 1.4 ลานคน  

ซ่ึงในอดีตเมืองนารานั้นเคยเปนท่ีตั้งของเมืองหลวงในชวงป ค.ศ. 710-794 และเมืองนารายังเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางดานศาสนาในยุคกอน ซ่ึง

ประกอบไปดวยวัดจํานวนมากท้ังขนาดเล็กและใหญ 
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Old Nara Station 
Building, today’s 
tourist information 
center next to Nara 
Station Eastern Exit  

Nara Park Bus Terminal for tourist buses to limit the entrance of 
buses to the historic area 

Nara Station Western Entrance connected with Nara 
Centennials Hall and a hotel with pedestrian deck 

Source: Nara Park Bus Terminal Website 

Case 2 : Nara Station (สถานีนารา) 
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World Cultural Heritage  
Himeji Castel 

Source: City of Himeji 

Source: City of Himeji 

Source: City of Himeji 

Case 3 : Himeji Station (สถานีฮิเมจิ) 
เมืองฮิเมจิอยูในจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) เปนเมืองท่ีอยูทางฝงตะวันตกของโอซากา อยูติดกับเมืองโกเบ มีระยะทางจากจากโอซากาประมาณ 100 km. 

(กรุงเทพฯ-อยุธยา 80 km.) สามารถเดินทางจากโอซากามาเท่ียวฮิเมจิแบบเชาไป – เย็นกลับได โดยมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก ปราสาทฮิเมจิ 

(ปราสาทสีขาว) ท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของปราสาทในญ่ีปุน โดยไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกแหงแรกของประเทศญ่ีปุน ในปค.ศ.1993  
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Commercial building, bus terminal and 
pedestrian deck connecting stations and bus 
terminal 

Sanyo-Himeji Station 
(Sanyo Electric Railways) 

Bus Terminal 

Castle Garden in front of the commercial complex attached 
to the Station 

View with the Castel from the Station    Widened pedestrian zone 

 Castel Garden (a sunken garden) connected to the Station 

Source: City of Himeji 

Case 3 : Himeji Station (สถานีฮิเมจิ) 
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ผังทางเลือก 1 : 
การพัฒนา 
แบบปกต ิ

ผังทางเลือก 2 : 
การพัฒนา 

แบบค่อยเป็นค่อยไป 

ผังทางเลือก 3 : 
การพัฒนา 
แบบขัน้สุด 

ร่วมคัดเลือกผังทางเลือก 

48 

Presenter
Presentation Notes
สรุปบทบาท/ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ผังแนวคิด / ผังทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ 3 รูปแบบ ตามสมมติฐานการพัฒนา 3 ระดับ



จบการนําเสนอ 


	การจัดทำผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD �ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	ลำดับการนำเสนอ
	สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	สรุปศักยภาพ บทบาท และวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	ปัจจัยหลักในการพัฒนาและแนวคิดในการจัดทำผังทางเลือก
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	ผังทางเลือก 1 :�การพัฒนา�แบบปกติ
	Slide Number 49

