
การจัดท าผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Station

วนัศกุรท่ี์ 21 มิถนุายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องเอสเพรสโซ่ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอรท์ 
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนที่ราบ
ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ า
ลพบุรี  และแม่น้ าน้อย มีพื้นที่ประมาณ 
2,556.640 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,597,900 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 15.46 ของ
พื้นที่ภาคกลาง

มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ
•ทางรถยนต์สายเอเชีย 75 กิโลเมตร 
•ทางรถไฟ 72 กิโลเมตร 
•ทางเรือ 137 กิโลเมตร 

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ แบ่งเป็น 
• เทศบาลนคร 1 แห่ง  
• เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
• เทศบาลต าบล 30 แห่ง 
• องค์การบริหารส่วนต าบล 121 แห่ง

ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา

ระดับจังหวัด : ลักษณะทางกายภาพ 



นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา



แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนาและวัฒนธรรม

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
• โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน



นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

ปทุมธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

• เมืองท่องเท่ียวมรดกโลก
• ศนูยก์ลางการท่องเท่ียว
ภาคกลาง

• การค้าและบริการระดบัอนุภาค
• ศนูยก์ลางทางด้านโลจิสติกส์
ในพืน้ท่ีอนุภาค (รถ ราง เรือ)

3 บทบาทส าคญัของอยธุยา:

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พ.ศ.2561 - 2564

เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคการผลิต 
การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ

อยธุยา : เมืองน่าเท่ียว / เมืองเกษตร / เมืองอตุสาหกรรม



ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ.2560



ผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.ผมร.เมืองพระนครศรีอยุธยา
ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์และจัดท าผงัร่าง

9.ผมร.เมืองเสนา
ขั้นตอนที่ 2ประชุมคณะที่ปรึกษา

ประกาศ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550

ประกาศ 25 เมษายน พ.ศ.2555

3.ผมร.ชุมชนผักไห ่– ลาดชะโด
ประกาศ 11 เมษายน พ.ศ.2555

2.ผมร.ชุมชนท่าเรือ
ประกาศ 20 เมษายน พ.ศ.2549

1.ผมร.ชุมชนบ้านแพรก –
โรงช้าง-มหาราช

5.ผมร.ชุมชนบางซ้าย
ประกาศ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

4.ผมร.ชุมชนบางบาล –
มหาพรหมณ์

6.ผมร.ชุมชนลาดบัวหลวง –
สามเมือง
ประกาศ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558

7.ผมร.นครหลวง – อรัญญิก
ข้ันตอนที่ 4
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
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ผังอยู่ระหว่างด าเนินการ
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11 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

❑ ประกาศบังคับใช้เม่ือ 29 มิถุนายน 2552
❑ พื้นที่ 44,023.70 ไร่ หรือ 70.44 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 อ าเภอ 21 ต าบล
❑ ครอบคลุม อปท. 16 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง

และองค์การบริหารส่วนต าบล 14 แห่ง 
❑ จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 11 ประเภท (220 บริเวณ)

ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา



ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 ร่าง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 256x 

ร่าง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 256x 

70.44 ตารางกิโลเมตร 141.71 ตารางกิโลเมตร



❑การพัฒนาให้อยุธยาเป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การพักค้าง 
(Haven)
❑ การจัดแสดงนิทรรศการทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ตลอดท้ังเวลากลางวันและกลางคืน (Exhibition) 
❑ เขตการเกษตรกรรมชั้นดี (Agriculture) 
❑ เหมาะแก่การนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ 
(Recreation) 
❑ การท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ เชิงเกษตร แหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า (Tourism)

แนวคิดผัง : HEART

11 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ร่าง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 256x 



ระยะทางจากสถานีรถไฟอยุธยาไปตามถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 :
• สถาบัน AIT / 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 41 km.
• ย่านรังสิต 44 km.
• สนามบินนานาชาติดอนเมือง 54 km.

แผนผังแสดงระบบชุมชน : นโยบายการพัฒนาเมือง
• เมืองพาณิชยกรรม
• เมืองการศึกษาและวิจัย
• เมืองอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
• ศูนย์กลางพาณิชยกรรมระดับนานาชาติ
• ศูนย์กลางแหล่งงานและที่อยู่อาศัย

ปริมณฑล

(ร่าง) ผังภาคกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

สถานีรถไฟอยุธยา

รังสิต / คลองหลวง / ธัญบุรี



ภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง  3 .5 -5 เมตร มี แม่ น้ าส าคัญสี่ ส าย ไหลผ่านคื อ  แม่ น้ า เ จ้ าพระยา 
แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อยไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบเมือง 
นอกจากนี้ยังมีล าคลองธรรมชาติและคลองขุดอีกมากมายท่ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ถึง 
3,000 ปีมาแล้ว  เช่น คลองบางบาล คลองบางหลวง เป็นต้น

พบหลักฐานทางธรณีวิทยาที่แสดงว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยถูก
น้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน เกิดการทับถมของตะกอน จากทะเลและแม่น้ าจนต้ืนเขิน 
กลายเป็นแผ่นดินหรือที่ราบลุ่มบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนแม่น้ าพัดพา จากเหตุที่มีล าคลองใหญ่น้อยจ านวนมากทั้งคลองขุด
และคลองธรรมชาติเมื่อถึงฤดูน้ าหลากระดับน้ าจะมีความสูงมากและท่วมปกคลุมทั่ว
บริเวณที่ราบลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงท าให้ดินของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์
มาก เหมาะแกก่ารท าเกษตร
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ศาสนสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์

สถานที่ส าคัญ/ภูมิสัญลักษณ์ 

ศาสนสถานในจงัหวัดอยุธยาส่วนใหญ่ร้อยละ 30 ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอบางปะหัน และอ าเภอนครหลวง ตามล าดับ

สัญลักษณ์ :

อุทยานประวัติศาสตร์ฯ

พระราชวังบางปะอิน

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ขอบเขตปัจจุบันของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ UNESCO รับรอง

พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
จาก UNESCO เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ภายในพื้นที่อุทยานฯ ประกอบไปด้วย
หลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมยัยุคกรงุศรีอยธุยา โดยเฉพาะโครงสร้างเมือง วัด 
และวังโบราณ ต่าง ๆ ที่ยังคงเหลือบางส่วนให้ได้ศึกษาจากงานศิลปกรรม โดยแต่ละยุค 
จะมีลักษณะที่เด่นชัดแตกต่างกันไป สรุปได้ดังนี้
• สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นช่วงที่รับอิทธิพลขอม จึงนิยมสร้างพระปรางค์เป็นประธาน

ของวัด แต่แก้ไขให้ทรงชะลูดกว่าปรางค์แบบขอม
• สมัยอยุธยาตอนกลาง นิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาตามอิทธิพลสุโขทัยเป็น

ประธานของวัด ขณะเดียวกันเจดีย์เพิ่มมุม-ย่อมุม ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
ปรางค์กับเจดีย์ทรงระฆัง

• สมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถเริ่มมีขนาดใหญ่กว่าวิหาร มักท าฐานและหลังคาแอ่น
โค้ง ใช้เสากลมก่ออิฐหัวเสาเป็นรูปบัวตูม นิยมสร้างหลังคาซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ 
ลวดลายหน้าบันงดงามนิยมศิลปะการประดับถ้วยชามและกระเบื้องเคลือบตามผนัง
อาคาร ศิลปะแบบตะวันตกก็เริ่มปรากฏให้เห็นในยุคนี้



วัดราชบูรณะ
เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา สร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ หรือ เจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. ๑๙๖๗ ภายในวัดประกอบด้วยองค์
ปรางค์ประธาน ซ่ึงล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถต้ังอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธาน
เดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเร่ืองการขุดพบเคร่ืองทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย
อยุธยาตอนต้น ภายในกรุได้ด้วยวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเขา้เยี่ยมชมอยูเ่ป็นประจ าสม่ าเสมอ

สถานที่ส าคัญ/ภูมิสัญลักษณ์ 



สถานที่ส าคัญ/ภูมิสัญลักษณ์ 

พระราชวังบางปะอิน
พระเจ้าปราสาททองเป็นผู้สร้างพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากบริเวณเกาะ

บางปะอินเป็นที่ประสูติของพระองค์และเป็นเคหสถานเดิมของพระมารดา ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นบนเกาะบางปะอินบริเวณเคหสถานเดิม
ของพระมารดาในปีพ.ศ.2175 พระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกายาราม” และ
ให้ขุดสระน้ าสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นกลางเกาะเป็นที่ส าหรับเสด็จประพาส แล้ว
สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งที่ริมสระน้ านั้นพระราชทานนามว่า พระที่นั่งไอศวรรย์
ทิพยอาสน์

พระราชวังบางปะอินได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกคร้ังในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งส าหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถว
ส าหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน้ า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรด
เกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้น ดังท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 
ต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด าเนินงานโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทย มุ่งเน้นการฝึก
และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในชนบท  เพ่ือเป็นรายได้พิเศษเพ่ิมขึ้นจากช่วงที่ว่าง
จากงานเกษตรกรรม

(21 กม. จากสถานีรถไฟอยุธยา 
ผ่าน ทล.3477 บางปะอิน-อยุธยา) 

(40 กม. จากสถานีรถไฟอยุธยา 
ผ่าน ทล.32 และ ถนนหมายเลข 9) 



ระบบคมนาคมขนส่ง 

ระบบคมนาคมขนส่ ง ในจังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
การคมนาคมขนส่งทางถนน ทางรถไฟ 
และทางน้ า โดยโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
ผ่านพื้นที่ มีส่วนเชื่อมโยงไปยังเส้นทางทาง
เศรษฐกิจในแนวเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridor) ซึ่งมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังท า
ให้ จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยามีความ
ได้เปรียบในด้านการคมนาคมและขนส่ง
เพ่ือเช่ือมโยงในภูมิภาคด้วยเช่นกัน

ถนนสายประธาน :
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 

ถนนสายหลัก :
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 



3 โหมดการเดินทางและขนส่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา : รถ ราง เรือ



ระบบคมนาคมขนส่งทางบก 

ระบบขนส่งสาธารณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี รถโดยสาร
ประจ าทา ง ให้ บริ ก าร ในพื้ นที่ ตั ว เมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 เส้นทาง และมี
เส้นทางรถโดยสารให้บริการภายในจังหวัด
เชื่อมระหว่างอ าเภอจ านวน 37 เส้นทาง 
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอวังน้อย บางปะหัน 
บางปะอิน เสนา บางไทร เป็นต้น 



จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงข่ายรถไฟสายเหนือและ
สายภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่อ าเภอภาชี (สถานีภาชี) 
เป็นสถานีชุมทางแยกไปสายเหนือ ปลายทางที่จังหวัด
เชียงใหม่ (แยกไปทางสถานีดอนหญ้านาง) และสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดหนองคาย (แยกไปทางสถานีหนองกวย) โดยมี
ระยะทางจากสถานีภาชีถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 90
กิ โ ล เมตร  ในปั จ จุ บั นมี ขบวนรถ ไฟผ่ านจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งเที่ยวขึ้น (24 ขบวน) และเที่ยวล่อง 
(22 ขบวน)

ระบบคมนาคมขนส่งทางบก 

สถานีรถไฟ 10 แห่ง

สถานีรถไฟอยุธยา

สถานีรถไฟบ้านม้า



ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า 

เรือที่ ใช้ในการขนส่งในแม่น้ าเจ้าพระยาและป่าสักจะมี
ลักษณะเป็นขบวนเรือล าเลียง ต่อกันไม่เกิน 4 ล า และมีเรือยนต์
ลากจูงอีกอย่างน้อยหนึ่งล า ขนาดบรรทุกต่อล า 1,000 - 1,400 ตัน 
หรือประมาณ 4,000 - 5,600 ตันต่อเที่ยว เทียบเท่ากับการใช้
รถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 ฟุต มากกว่า 100 คัน โดยมีท่า
เ ที ย บ เ รื อ ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ม่ น้ า ทั้ ง ส อ ง ส า ย ใ น จั ง ห วั ด อ ยุ ธ ย า
จ านวน 76 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการขนถ่ายสินค้าทั่วไป หิน ดิน ทราย 
และ ปูนซีเมนต์ (ถุง) เป็นต้น 

เรือขนส่ง

85,600.00 

25,784.00 

6,582.00 

-

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00  50,000.00  60,000.00  70,000.00  80,000.00  90,000.00

แม่น้ าเจ้าพระยา

แม่น้ าป่าสัก

ตัน

ปริมาณการขนส่งสินค้าในแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสักในปี พ.ศ. 2554 

ขาล่อง

ขาข้ึน



ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า เรือโดยสาร

ล าดับที่ ชื่อท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ จ านวนเรือ 
(ล า)

จ านวนเที่ยว 
(ปี)

จ านวนคน / ปี

1 ท่าเรือวัดสุวรรณดาราราม ท่าเรือวัดสุวรรณดาราราม – วัดพนัญเชิง 2 16,160 74,720

2 ท่าเรือบ้านพลับ ท่าเรือบ้านเลน – บ้านพลับ (สถานีต ารวจบางปะอิน) 1 9,888 49,440

3 ท่าเรือแพขนานยนต์บ้านพลับ ท่าเรือแพขนานยนต์บ้านพลับ 3 บ้านเลน 2 8,272 39,248

4 ท่าเรือวัดพนัญเชิง ท่าเรือวัดพนัญเชิง – รอบเกาะอยุธยา 1 360 1,800

5 ท่าเรือร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ า ท่าเรือร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ า – รอบเกาะอยุธยา 1 360 9,000

6 ท่าเรือร้านอาหารเจ้าพระยามารวย ท่าเรือร้านอาหารเจ้าพระยามารวย – รอบเกาะอยุธยา 2 720 43,200

7 ท่าเรือร้านอาหารกานต์กิตติ ท่าเรือร้านอาหารกานต์กิตติ 3 720 28,800

8 ท่าเรือโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ท่าเรือโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 3 360 25,200

9 ท่าเรือร้านอาหารไทรทองริเวอร์ ท่าเรือร้านอาหารไทรทองริเวอร์ 3 360 10,800

10 ท่าเรือร้านอาหารเรือไม้ไทย ท่าเรือร้านอาหารเรือไม้ไทย 5 992 19,840

ท่าเรือวัดพนัญเชิง เป็นท่าเรือที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากที่สุด



โครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง



แนวโน้มจ านวนผู้โดยสารระบบราง
แผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ตามแผนแม่บทการพัฒนา

โครงข่ายทางรถไฟฯ 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%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ปี 2560 ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580

การคาดการณ์สัดส่วนการเดินทางตามรูปแบบการเดินทาง
ในอนาคต (พ.ศ. 2565 -2580)

รถส่วนบุคคล รถโดยสาร รถไฟ

เคร่ืองบิน รถไฟความเร็วสูง

รถไฟ การเดินทางโดยระบบรถไฟจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
ร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 10.4 ในอีก 20 ปีข้างหน้า



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ.อยุธยา

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00

เกษตรกรรม

เบ็ดเตล็ด(ท่ีราบ)

เบ็ดเตล็ด(ท่ีลุ่ม)

ตัวเมืองย่านการค้า

ท่ีอยู่อาศัย

ราชการ/สาธารณูฯ

ถนน

อุตสาหกรรม

แหล่งน้ า

2548 2558

ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในเขตอ าเภอ
• พระนครศรีอยุธยา
• อุทัย
• วังน้อย
• บางปะอิน

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2548 และ 2558



ปัญหาและข้อจ ากัดด้านกายภาพของจังหวัดอยุธยา

ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า

เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม
น้ าท่ วมถึ ง  โดยเฉพาะพื้ นที่ ริ มฝั่ งแม่ น้ า เ จ้ าพระยา 
จึงท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยส่วนใหญ่ที่
พบจะเกิดสภาวะน้ าล้นตลิ่งจากปริมาณน้ าไหลบ่ามาจากพื้นที่
ตอนบน เข้าท่วมโบราณสถานและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมี
ระยะเวลาในการท่วมแต่ละครั้งมากกว่า 30 วัน 

ส่วนอีกปัญหาหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาน้ าแล้ง หรือการขาด
แคลนน้ า ซึ่งเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่รุนแรง หากฝนทิ้งช่วงนาน ๆ 
จะท าให้ปริมาณน้ าต้นทุนในเขื่อนทางตอนบนลดลง และท า
ให้น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองชลประทานต่าง ๆ น้อยลง
ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านเกิดภาวะการขาดแคลนน้ า 
ประกอบกับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ท าให้ปริมาณความต้องการใช้น้ าภายใน
จังหวัดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ยังประสบกับปัญหา
วัชพืชขวางทางน้ า ท าให้น้ าในแม่น้ าไหลผ่านไม่สะดวก
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จ านวนประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560

จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 813,852 คน และมี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 316,086 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 318 คน/ตร.กม. โดยอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา มีประชากรจ านวน 140,857 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,079 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อ าเภอ
บางปะอินมีประชากร 108,950 คน คิดเป็นร้อยละ 13.39 ความหนาแน่นเฉลี่ย 476 คน/ตร.กม. และอ าเภอวังน้อย มีประชากร 74,179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.11 ความหนาแน่นเฉลี่ย 318 คน/ตร.กม. ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอบ้านแพรก มีประชากรเพียง 9,072 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ของประชากรทั้งจังหวัดเท่านั้น ความหนาแน่นเฉลี่ย 232 คน/ตร.กม. 

จ านวนประชากรและความหนาแน่นเฉลี่ยในจังหวัดพระนครศรอียุธยา

ความหนาแน่นเฉลี่ย 318 คน / ตร.กม.

จ านวนประชากรในพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟอยุธยา (รัศมี 20 กม.)

พ้ืนที่
ประชากร 

(คน)
ครัวเรือน 
(หลัง)

ความหนาแน่น
เฉลี่ย 

(คน/ตร.กม.)
TOD สถานีอยุธยา 

รัศมี 20 กม.
608,445 240,970 486

95%

5%

ประชากร TOD ในจังหวัดอยุธยา ประชากร TOD ในจังหวัดอ่างทอง (อ.ป่าโมก)
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อ าเภอผักไห่

อ าเภอภาชี

อ าเภอวังน้อย

อ าเภอเสนา

อ าเภออุทัย

อ าเภอมหาราช

เทศบาลต าบลสามกอ

เทศบาลต าบลบางนมโค

เทศบาลต าบลบางกระสั้น

เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย

เทศบาลต าบลคลองจิก

เทศบาลต าบลปราสาททอง

เทศบาลต าบลมหาราช

เทศบาลต าบลอุทัย

เทศบาลต าบลหัวเวียง

เทศบาลเมืองล าตาเสา

เทศบาลต าบลภาชี

เทศบาลต าบลบ้านสร้าง

เทศบาลต าบลบางปะอิน

เทศบาลต าบลบางปะหัน

เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์

เทศบาลต าบลบางบาล

เทศบาลต าบลราชคราม

เทศบาลต าบลบางไทร

เทศบาลต าบลอรัญญิก

เทศบาลต าบลนครหลวง

เทศบาลเมืองอโยธยา

เทศบาลเมืองเสนา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

อ าเภอป่าโมก จ.อ่างทอง

เทศบาลต าบลป่าโมก

จ านวนประชากรในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา (รัศมี 20 กม.)

2) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

1) อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

3) อ าเภอบางปะอิน

จ านวนประชากรในพื้นที่โดยรอบสถานรีถไฟอยุธยา (รัศมี 20 กม.)



การกระจายตัวประชากร และ ประชากรแฝง
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อ าเภอบางซ้าย 

อ าเภออุทัย 

อ าเภอมหาราช 

อ าเภอบ้านแพรก 

1) อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

2) อ าเภอบางปะอิน

3) อ าเภอวังน้อย

ประชากรแฝงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560



การคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต 40 ปี
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จ านวนประชากรในเขตพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา 
รัศมี 20 กิโลเมตร พ.ศ. 2563 - 2603

ประชากรทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง 

จังหวัด อ าเภอ
Y2603

ประชากรทะเบียน
ราษฎร์ 

ประชากรแฝง 

อยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 158,274 50,823 
- ท่าเรือ* 20,481 3,301 
- นครหลวง 52,573 13,798 
- บางไทร* 25,990 4,013 
- บางบาล 33,185 5,710 
- บางปะอิน 143,685 66,460 
- บางปะหัน 42,134 5,849 
- ผักไห*่ 3,468 328 
- ภาชี 30,591 4,304 
- วังน้อย* 47,878 14,224 
- เสนา* 29,093 4,842 
- อุทัย 80,307 41,360 
- มหาราช* 5,638 593 

อ่างทอง - ป่าโมก** 26,665 5784
รวม 699,961 221,389 

รวมประชากร Y2603
921,351 คน

จากเดิม 608,445 คน

หมายเหตุ: 

* พื้นที่บางส่วนของเขตปกครอง
** อยู่ในรัศมี 20 กม. แต่อยู่นอกเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มขึ้น 312,906 คน
หรือร้อยละ 51.43



ลักษณะทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10,668 

283,897 

109,038 

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

พ.ศ. 2560
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่า 

403,603 ล้านบาท 
• มี ร า ย ไ ด้ ต่ อ หั ว เ ฉ ลี่ ย 

465,972 บาท/คน 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พึ่งพา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ เนื่องจากมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ
หรือความต้องการของตลาดโลก โดยภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็น
แหล่งการจ้างงานที่ส าคัญ และส่งผลต่อการเติบโตภาคการค้า
และบริการของจังหวัด
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โรงงาน จ านวนโรงงาน เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 90 167,000 55,000
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 135 63,679 49,000
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 28 43,000 7,000

รวมโรงงานในนิคม 253 273,679 111,000
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรีแลนด์วังน้อย 108 11,751 6,277
เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 223 68,688 40,312

รวมโรงงานในเขตประกอบการ 331 80,439 46,589
รวมโรงงานในนิคมและในเขตประกอบการฯ 584 354,118 157,589
โรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม 1,777 194,341 111,524

รวมทั้งหมด 2,361 548,459 269,113

จ านวนโรงงาน / เงินทุน / คนงาน 
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เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรีแลนด์วังน้อย

เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด 
(มหาชน)

คนงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตประกอบการฯ

96.35%
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ข้าว ไม้ผล ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เห็ด/อ่ืน ๆ

การใช้ที่ดิน
ภาคการเกษตร



AYT HSR

The number of tourists in Ayutthaya Province 2561 (2018)
Occupancy rate : อัตราการเข้าพัก

2018(P) 63.64
2017 60.48

%Change + 3.16  
The number of guests : จ านวนผู้เข้าพัก (คน)

2018(P) 1,081,283
2017 1,030,433

%Change + 4.93  
Total number of visitors : จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท้ังหมด (คน)

2018(P) 8,197,425
2017 7,631,557

%Change + 7.41  
Thai : จ านวนผู้เยี่ยมเยอืนคนไทย (คน) 

2018(P) 6,153,084
2017 5,683,569

%Change + 8.26  
Foreigner : จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน)

2018(P) 2,044,341
2017 1,947,988

%Change + 4.95  
Income from visitors : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท)

2018(P) 18,718.90
2017 16,901.48

%Change + 10.75  
Thai : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท)

2018(P) 12,651.37
2017 11,423.00

%Change + 10.75  
Foreigner : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท)

2018(P) 6,067.53
2017 5,478.48

%Change + 10.75  
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ภาคการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เย่ียมเยือนทั้งหมด พ.ศ.2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 8,197,425 คน ร้อยละ 75 เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และร้อยละ 25 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ



ชุมชน การรวมกลุ่ม 
และภาคประชาสังคม

22%

9%

30%

39%

กลุ่มปลูกข้าว ผลิภัณฑ์แปรรูป

อาหาร เครื่องดื่ม งานฝีมือ





ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา
สถานีรถไฟอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมือง
พระนครศรีอยุธยา ถัดจากริมแม่น้ าป่าสักฝั่งขวา
มาระยะประมาณ 180 เมตร มีระยะห่างจากสถานี
บ้านม้า ตามแนวรางรถไฟประมาณ 3.6 กิโลเมตร 
และมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร
•ทางรถยนต์สายเอเชีย 75 กิโลเมตร 
•ทางรถไฟ 72 กิโลเมตร 
•ทางเรือ 137 กิโลเมตร 
พื้นที่ศึกษาโดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา รัศมี 3 

กิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองทั้งสิ้น 16
ต าบล ประกอบด้วย อปท. 11 แห่ง แบ่งเป็น  
อบต. 9 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาล
นคร 1 แห่ง

สถานีรถไฟบ้านม้า

ลักษณะทางกายภาพ (R.3 km.) 



สถานีรถไฟอยุธยา รัศมี 0.5 กิโลเมตร หรือ 500
เมตร ครอบคลุมพื้นที่  3 ต าบล อยู่ ภายใต้
การปกครอง 3 อปท. ได้แก่ 
• เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
• เทศบาลเมืองอโยธยา
• องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ลิง

ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา (R.500m.)

ลักษณะทางกายภาพ (R.500m.) 



ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา (R.500m. North)



ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา (R.500m. South)
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ภูมิประเทศ

ส่ วน ใหญ่ เป็ นพื้ นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า
อยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ าป่าสัก มีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 
1–3 เมตร ความลาดชันอยู่ในช่วง 0–5
เปอร์เซ็นต์ โดยมีลักษณะลาดลงไปทาง
ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง อ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยา

ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ต าบลไผ่ลิง 
ต าบลกะมัง และต าบลคลองสวนพลู 
เป็นพื้นที่รับน้ า และเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม



สถานที่ส าคัญ / ภูมิสัญลักษณ์ 

ขอบเขตการใช้ที่ดิน
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 1,8010 ไร่

ขอบเขตการใช้ที่ดินตามแผนแม่บท
การอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปัจจุบัน

วัดพระราม



สถานที่ส าคัญ / ภูมิสัญลักษณ์ 
ในเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟอยุธยา ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยในปัจจุบันนับได้ว่าเมืองอยุธยาเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเท่ียว
หลักท่ีได้รับความนิยมทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ 



ตลาดน้ าอโยธยา

สถานที่ส าคัญ / ภูมิสัญลักษณ์ 

มีพ้ืนที่กว่า 80 ไร่ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมือง สะท้อนถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ทั้งด้านการแต่งกาย  การแสดงพ้ืนบ้าน  การละเล่น  ของกินของใช้ในยุคเก่า  ความเป็นอยู่
แบบไทย ๆ ที่เรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  ตลอดจนการจ าลองรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเมืองกรุงเก่าได้เป็นอย่างดี  และเพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวของชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ ที่จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามตามแบบฉบับของความเป็นไทย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม
ตลาด เพ่ือชิมอาหาร เลือกซื้อของกินของใช้กลับไปเป็นของฝากจากร้านค้าท่ีตั้งอยู่เรียงรายภายในเรือนไทยอันงดงามรอบตลาดน้ า

ตลาดน้ าอโยธา แบ่งเป็น 16 โซน ตามชื่ออ าเภอต่าง ๆ ท้ัง 16 อ าเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : http://ayothayafloatingmarket.in.th/gallery-info.php?id=10

2.7 กม. จาก
สถานีรถไฟอยธุา

http://ayothayafloatingmarket.in.th/gallery-info.php?id=10


หมู่บ้านญี่ปุ่น

เม่ือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยามาก
ขึ้น ประกอบกับทางการญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นเดินเรือออกไปค้าขายกับ
ชาวต่างชาติได้ ดังนั้นจึงท าให้ชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งนิยมเดินทางมาค้าขายที่กรุงศรี
อยุธยา โดยพระเจ้าแผ่นดินไทยมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวญี่ปุ่นสามารถมาตั้ง
หลักแหล่งในกรุงศรีอยุธยาเหมือนชาติอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งนับแต่นั้นมาก็มีชาวญี่ปุ่นเข้า
มาอาศัยอยู่ในอยุธยามากขึ้นตามล าดับ และได้มีการประกาศหัวหน้าปกครองขึ้น
เป็นระยะ ๆ ปัจจุบันสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้จารึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
หมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้ท าการปรับปรุงบริเวณหมู่บ้านเดิมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นอนุสรณ์สถานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 

สถานที่ส าคัญ / ภูมิสัญลักษณ์ 
5.3 กม. จากสถานีรถไฟอยุธยา
14 กม. ไปพระราชวังบางปะอิน

Japan V.



ระบบคมนาคมขนส่งทางบก 

การ เดิ นทางโดยใช้ รถยนต์ ส่ วนบุ คคล
เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จากต่างจั งหวัดด้วย
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ข้ามสะพาน
แม่ น้ า ป่ าสั ก  ( สะพานปรี ดี - ธ า ร ง )  เ ข้ าสู่
เกาะเมือง ซึ่งถนนภายในเกาะเมืองส่วนใหญ่เป็น
ระบบตาราง มีขนส่งสาธารณะบริการหลาย
รูปแบบ เช่น เรือโดยสาร เรือข้ามฟาก รถตุ๊กตุ๊ก 
รถตู้ เป็นต้น



ระบบขนส่งสาธารณะ

1) รถตุ๊กตุ๊ก บริการในอัตรา 20 - 40 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง ค่าบริการรถตุ๊กตุ๊กจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมือง
ราคาประมาณ 30 บาท ค่าบริการภายในเกาะเมืองราคา 20
บาท ค่าเช่าตุ๊กตุ๊กต่อช่ัวโมงประมาณ 200 บาท

2) รถสองแถว วิ่งจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมือง และจากตัวเมือง
ไปยังบางปะอิน (รถออกจากตลาดเจ้าพรหม) ราคาประมาณ 
30 บาท ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที 

3) จักรยานชมเมือง ในบริ เวณเกาะเมืองมีบริการให้ เ ช่า
รถจักรยาน คันละ 40 บาท/วัน และต้องน ามาคืนก่อน
ร้านปิดประมาณ 2 ทุ่ม 

4) จักรยานยนต์ ค่าเช่าอยู่ที่ 200- 250 บาท/วัน 
5) เรือเหมาล า ส าหรับการเที่ยวชมด้วยเส้นทางเรือน าเที่ยวรอบ

เกาะเมืองสามารถเหมาเรือหางยาวแบบมีหลังคาโดยขึ้นเรือได้
ที่ท่าเรือตลาดในราคา 700-1,500 บาทต่อเที่ยว

6) เรือข้ามฟาก อัตราค่าบริการ 5 บาท/คน



แนวโน้มจ านวนผู้โดยสารระบบราง

ครอบคลุมเขตพื้นที่  5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 
(Standard Gauge) รองรับรถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงสุด 300
กม./ชม. เริ่มต้นแนวเส้นทางโครงการที่สถานีบางซื่อ และสิ้นสุด
โครงการที่สถานีนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 254 กม. 

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง และคาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2566

โครงการรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร พบว่าในปี 
พ.ศ. 2580 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 32,655 คน/วัน

ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพ้ืนท่ี



แนวโน้มจ านวนผู้โดยสารระบบราง

ครอบคลุมเขตพื้นที่  8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard 
Gauge) รองรับรถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. 
เริ่มต้นแนวเส้นทางโครงการที่สถานีบางซื่อ และสิ้นสุดโครงการที่
ส ถ า นี พิ ษ ณุ โ ล ก  ร ว ม ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ  3 8 6 ก ม .

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2564 และเปิด
ให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2569

โครงการรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า พบว่าในปี 
พ.ศ.2580 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 45,840 คน/วัน และมี
ปริมาณขนส่งสินค้า 56.94 ตัน/วัน (ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่) 



เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟส่วนต่อขยายทางทิศเหนือ
จากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต –
ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยมีระยะทางรวมประมาณ 50 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านสถานีโดยสารทั้งหมด 11 สถานี 
ได้แก่ สถานีนวนคร สถานีเชียงรากน้อย สถานีคลองพุทรา สถานี
บางปะอิน สถานีบ้านโพธิ์ สถานีอยุธยา สถานีบ้านม้า สถานีมาบ
พระจันทร์ สถานีบ้านดอนกลาง สถานีพระแก้ว และสถานีชุมทาง
บ้านภาชี

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างพิจารณา EIA เบื้องต้นก็ได้รับ
การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ การด าเนินการ
โครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 ใช้
เวลาด าเนินการประมาณ 5 ปี และจะเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 
2574

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม
ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - ชุมทางบ้านภาชี

สถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สถานีอยุธยา

สถานีบ้านภาชี



การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
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การใช้ประโยชน์แบบผสม
ที่ราชการ / สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
พื้นที่อนุรักษ์ที่โล่งและนันทนาการ
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เกษตรกรรม
อื่นๆ (ถนน / แหล่งน้ า)

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2559



การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมอืงพระนครศรีอยุธยา
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ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

คลังสินค้า

การใช้ประโยชน์แบบผสม

ที่ราชการ / สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ

พื้นที่อนุรักษ์ที่โล่งและนันทนาการ

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เกษตรกรรม

อื่นๆ (ถนน / แหล่งน้ า)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2559

ที่มา : ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ. 2552 จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินและด าเนินการปรับปรุงข้อมูลโดยบริษัทที่ปรึกษา

ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ ผ่ านมาพบว่ า 
ในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยามี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น
มากที่ สุ ด  5 . 07  ตร . กม .  คิ ด เป็ น อัตราการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 21.75 ของพ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม 
โดยเป็นการขยายตัวออกจากพ้ืนที่ชุมชนเดิม 
พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง พ้ื น ที่
พาณิชยกรรม 0.56 ตร.กม. ซึ่งสอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ลดลง
เป็นอย่างมาก 7.59 ตร.กม.

นอกจากนี้ยั งพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทคลังสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด 
โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 138.46 ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทดังกล่าว 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2552 และ 2559



การใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน



แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน

แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ทล. 309) เชื่อมโยงไปยัง ทล.32



แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน

แนวโน้มการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรม การค้าและการบริการ ระดับจังหวัด 

ทล.32 (AH1)ศาลากลางจังหวัดฯ
อุทยานประวัติศาสตร์ฯ

CENTRAL
Shopping mall



แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน

ทล.32 (AH1)ศาลากลางจังหวัดฯ

CENTRAL
Shopping mall

• ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย รองรับ
การขยายตัวของประชากรจากพื้นที่
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการบริการ 

• เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี



การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552

เดิม
2552

(ร่าง) 
เสนอ

ประเภทการใช้ที่ดิน
เจตนารมณ์

FAR OSR

เดิม (ร่าง) เสนอ เดิม (ร่าง) เสนอ เดิม (ร่าง) เสนอ

1.6
ย.5-2

เพื่อให้เป็นย่านท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง รองรับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ใกล้กับพื้นท่ี
ศูนย์กลางด้านการบริการ  1.5 40 35

พ.2-2 เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับเมือง  3 40 20

2.1 ย.5-1
เพื่อให้เป็นย่านท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง รองรับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ใกล้กับพื้นที่
ศูนย์กลางด้านการบริการ  1.5 40 35

2.4 พ.2-1 เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับเมือง  3 40 20
2.5

ย.4-3
เพื่อให้เป็นย่านท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่มีสภาพแวดล้อมดี บริเวณพื้นที่ท่ีมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์  1 40 45

2.9

3.3 พ.1-3
เพื่อเป็นย่านการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และพาณิชยกรรมของพื้นที่บริเวณท่ีมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์  2 40 20

3.5 พ.2-3
เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับเมือง  3 40 20

3.6 พ.2-4

พ.2ย.5

ย.4 พ.2ย.5

พ.1 พ.2



กรรมสิทธิ์ที่ดิน

39.42

0.58

30.95

29.05

กรรมสิทธิ์ท่ีดินรัศมี 1 กิโลเมตร
โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา

ที่ดินเอกชน ที่ดินรัฐวิสาหกิจ ที่ราชพัสดุ ที่วัดและธรณีสงฆ์



(1) การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมยังเป็นแบบไร้ทิศทางก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม การรุกล้ าพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี 
การรุกล้ าทางน้ า การรุกล้ าพื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

(2) ขาดการบริหารจัดการที่ดีในระบบการผลิตด้านการเกษตร 
(3) ขาดการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(4) ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรมสูงขึ้นท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพและพื้นที่เกษตรกรรม 
(5) เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยเนื่องจากมีแม่น้ าสายหลักผ่านถึง 4 สาย
(6) การขาดแคลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
(7) ปริมาณน้ าเสียชุมชนมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณมากข้ึน และระบบบ าบัดน้ าเสียขาดการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

(1) การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นในตลาดโลก ท าให้มาตรการเข้มงวด ต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
(2) ค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้ผู้ประกอบการต่างประเทศเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานที่

ต่ ากว่า ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมา
(3) ปัญหาด้านภัยธรรมชาติที่ควบคุมได้ยากและมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น
(4) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยังไม่ดีพอ
(5) พ้ืนที่ในบริเวณเกาะเมืองส่วนใหญ่และพ้ืนที่นอกเกาะเมืองบางส่วนเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ส่งผลให้เป็นข้อจ ากัดด้านการขยายตัว

ของพื้นที่เมือง นอกจากนี้ในพื้นที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจ านวนมาก อาจส่งผลให้เกิดแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่
ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน

ปัญหา

ข้อจ ากัด

ด้านกายภาพ / สาธารณูปโภค



(1) ปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเชื่อมต่อกับพ้ืนที่

จังหวัดอื่น ๆ มีปริมาณค่อนข้างหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัว 

(2) บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 มีปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ

วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ที่เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ส าคัญ 

(3) บริเวณถนนชีกุน ถนนศรีสรรเพชญ์ ถนนป่าโทน ถนนคลองมะขามเรียงมีปริมาณการจราจรหนาแน่น

ในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของพื้นที่ 

(4) การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ส่วนใหญ่มีขนาด 2 ช่องจราจร ส่งผลให้การเดินทางไม่คล่องตัว 

(5) โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินบางช่วงมีลักษณะ Missing Link ขาดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

(6) ปัญหาด้านมาตรฐานของความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ าเจ้าพระยาที่ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร

(7) ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางโดยระบบรางของจังหวัด ยังไม่สะดวกสบาย ในการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่วางผัง 

ซึ่งมีเพียงระบบขนส่งสาธารณะระดับเล็กที่ให้บริการและยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร 

ปัญหา

ด้านระบบคมนาคมขนส่ง



บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 มีปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ
วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ที่เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ส าคัญ 
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เทศบาลเมืองอโยธยา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
1

จ านวนประชากรในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา (รัศมี 3 กม.)

2

3

ข้อมูลประชากร
ในรัศมีโดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา พ.ศ. 2560

พื้นที่ (ตร.กม.)
รวมประชากร

(คน)
ครัวเรือน
(หลัง)

ครัวเรือนเฉลี่ย
(คน/หลัง)

ความหนาแน่น
เฉลี่ย 

(คน/ตร.กม.)
รัศมี 3 กม ของ TOD 28.08 66,038 25,743 2.57 2,352



การคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต 40 ปี

158,274 

80,307 
26,665 50,823 41,360 

5784
 -

 100,000

 200,000

- พระนครศรีอยุธยา - อุทัย - ป่าโมก**

อยุธยา อ่างทอง

ภาพรวมประชากรในเขตรัศมี 20 กม ของ TOD อยุธยา 
ปี พ.ศ.2603

Y2603  ประชากรทะเบียนราษฎร์ Y2603  ประชากรแฝง 

รวมประชากร พ.ศ. 2603 R.20 km. 363,213 คน

พื้นที่
TOD

อยุธยา

พ.ศ. 2603
ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร์ 

ประชากรแฝง รวม

R 3 km 79,137 25,411  104,548

คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของประชากรทั้งหมดในระยะรัศมี 20 กม. 



ลักษณะทางเศรษฐกิจของอ าเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างเศรษฐกิจของอ าเภอ
พระ นค รศ รี อ ยุ ธ ย า  พึ่ ง พ า
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ 
รองลงมาได้แก่ ภาคการค้าการ
บริการ และภาคการเกษตร 
ตามล าดับ

8,016 , 8%

53,372 , 
52%

41,239 , 
40%

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เกษตรกรรม  การป่าไม้  และการประมง 8,016 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 38 
การผลิต 49,798 
ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไอน้ า  และระบบปรับอากาศ 430 
การจัดหาน้ า  การจัดการ  และการบ าบัดน้ าเสีย  ของเสีย  และสิ่งปฏิกูล 150 
การก่อสร้าง 2,956 
การขายส่งและการขายปลีก   การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์ 12,469 
การขนส่งและสถานท่ีเก็บสนิค้า 3,012 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 7,902 
ข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร 385 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,494 
กิจกรรมอสังหาริมทรพัย์ 340 
กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์  และเทคนิค 452 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 688 
การบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ 5,053 
การศึกษา 3,380 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,498 
ศิลปะ  ความบันเทิง  และนันทนาการ 369 
กิจกรรมบริการด้านอืน่ๆ 2,858 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสนิค้าและบรกิารท่ีท า
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน  ซึ่งไม่สามารถจ าแนกกิจการ

339 

Total 102,627 

พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมอ าเภอพระนครศรีอยุธยา มีมูลค่า 102,627 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 25.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (403,603 ล้านบาท)



AYT HSR

ภาคการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
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หอรัตนไชย ประตูชัย ไผ่ลิง กะมัง อ่ืนๆ

สัดส่วนที่พักในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จากการประเมิ นความส าคัญด้ านการ
ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ประเมินว่ามีผู้
เยี่ยมเยือนในพื้นที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ประมาณ 1,902,391 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.4 ของผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรี -
อยุ ธยาทั้ ง หมด  โดย เป็ นนั กท่ อ ง เที่ ย ว 
421,870 คน เป็นนักทัศนาจร 1,480,521
คน และมี รายได้จากนักท่อง เที่ ยวรวม 
13,446.66 ล้านบาท 

24.16

19.55

11.51

ภาพรวมนักท่องเที่ยว 

ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ฝรั่งเศส

ต.หอรัตนไชยต.ประตูชัย

ต.กะมัง



ชุมชน การรวมกลุ่ม 
และภาคประชาสังคม



บทบาทเมืองอยุธยา บทบาท TOD อยุธยา
(1) เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก 

- Tourism : World heritage city

• เป็นจุดศูนย์รวมระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะเพื่อ

เชื่อมโยงและกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว

ที่ส าคัญต่าง ๆ 

• เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการค้าและบริการ

ระดับเมือง 

(2)  เมืองศูนย์กลางการให้บริการระดับกลุ่มจังหวัด 

- จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระดับภูมิภาค 

(สายเหนือ / สายอีสาน)

- ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระดับภูมิภาค 

(ICD to R3A and Northeastern Corridor)

• เป็นจุดศูนย์รวมระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะเพ่ือ

เชื่อมโยงและกระจายคน (local people / factory 

workers / business man and expat) ไปยัง

สถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม สถานที่

ราชการ และ สถาบันการศึกษา เป็นต้น

• เชื่อมโยงคนและกิจกรรมที่มีความส าคัญระดับเมืองและ

ระดับจังหวัด (ระยอง-ชลบุร-ีกรุงเทพ-อยุธยา-สระบุรี-

โคราช) 

สรุปบทบาทพื้นที่โครงการ



Sub-Traffic 
Terminal

Ayutthaya

TOD

Tourism

Living

City of World-Class Tourism with Mobility for people

Safety
ศูนย์กลางด้านโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมภิาค 

Livable 
residential 
area 

ข้อเสนอ “วิสัยทัศน์” ของ TOD อยุธยา

เมืองท่ีอยู่อาศัยชั้นดี 

เมืองพักอาศัยระยะยาว
ส าหรับชาวต่างชาติ

“เมืองน่าอยู”่

ศูนย์รวมแหล่งให้บริการพาณิชยก
รรมระดับเมืองและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในวิถีชีวิตประจ าวัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมและ
สร้างการรับรู้ สัมผัสประสบการณ์
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่

เมืองท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมระดับโลก

เช่ือมโยงและกระจายนักท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญต่าง ๆ  (เช่ือมคนสู่ย่าน เช่ือมย่านสู่เมืองด้วย
ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ)

ศูนย์กลางการให้บริการขนส่ง
สาธารณะภายในเมือง

ศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารภาคธุรกิจ
ระดับจังหวัดและภูมิภาค



Proposal of Vision of Ayutthaya TOD
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Sub-Traffic 
Terminal

Ayutthaya

TOD

Tourism

Living

City of World-Class Tourism with Mobility for people

Mobility for tourists

Service functions for

enhancing visitors’ 
experiences

Intra-city transportation 
network hub

Safety

Agglomeration of urban 
amusement and amenities Business 

communication hub

Place of comfortable and 
cultural long stay

Regional and Inter-city 
transportation network hub

Livable 
residential 
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with increased mobility for 
people



Visioning Model for Ayutthaya TOD

Objective of TOD Government Policy
Characteristics of
Ayutthaya Area

Vision of Ayutthaya Station

69

Key Factor 1

Living with Hospitality

Key Factor 2

Sub-Traffic Terminal 
with Smooth Transit

Key Factor 3
Gateway for World-

Class Tourism



Tourism

Facilitating access to information and service Riverside walk with amenities

Gateway to historic and industrial city 



Living

Access to convenience and comfort  for residents Safe and accommodating living environment Long stay travelers

Life at the water front



Sub-
Traffic 
Terminal

A station as the junction of intermodal transit Connection with feeder transport More convenient and sustainable



จบการน าเสนอ


