Techniques ที่ใชวิเคราะหและ Projection เพื่อวางผังเมือง
เนื่องดวยการพิจารณาวิเคราะหโครงสรางและความเปนมาของเมืองคอนขางจํากัด ก็เนื่องดวยทฤษฎีทางดาน
การวางผังเมือง (City Planning Theory) ยังแคบอยู และการซับซอนของระบบและองคกรของเมืองวุนวายสับสน และ
แตกตางกันไประหวางเมืองตอเมือง ทฤษฎีทั่วไป (General Theory) ในการจะวิเคราะหเมืองและความวุนวายของเมือง
จึงมีแตผิวเผิน (Super – ficial) เชน ทฤษฎี Sectional และ Multiple Nucluei ที่จะนํามาอธิบายเรื่อง “กิจกรรมบนพื้นที่
(Activities on Urban Space)” มีนักทฤษฎีผังเมืองหลายคนตางพยายามอธิบายลักษณะโครงสรางของเมืองในรูปของ
ระบบ เชน Clnistaller, Von Thonon ถึงแมในรุนหลังเชน Victor Gruen ที่จะพยายามสรางระบบของโครงสรางกิจ
กรรมบนพื้นที่ในเมือง ก็ยังเปนเพียงทฤษฎีที่มีขอขัดแยงในความเปนจริงอยางมาก นอกจากนั้นกิจกรรมแตละเมืองก็ยัง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และทายที่สุดคือ คานิยม (Value Judgement) ของผู
บริหารอยางรวดเร็วดวย อยางไรก็ตามนักผังเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนา มักจะดําเนินคลอยตาม
แนวคิดของประเทศตะวันตก (Western Concept) ที่มักจะเปนประเทศอุตสาหกรรมและมีเทคนิควิทยาสูง มีรายได
ประชาชาติสูง และความตอเนื่องดานศิลปวัฒนธรรมสั้น แตอยางไรก็ตามทางเดินของนักวิเคราะห นักวางแผนเมืองใน
ประเทศพัฒนายังคอนขางจํากัด ในรูปของทฤษฎีและแนวทางรวมทั้ง Techniques ในการวิเคราะหซึ่งมักจะตองพึ่งแนว
คิดของทางตะวันตกเสมอ
ในดานเทคนิคการวางผังเมืองก็เชนกัน เครื่องมือจะนํามาวิเคราะหและนโยบาย ซึ่งมักจะจํากัดอยูที่การนําเอา
เทคนิคของตะวันตกมาพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือง เทคนิคตางๆ ที่นํามาวิเคราะหอาจจะแยกไดดังนี้คือ
1) เทคนิคการวิเคราะหการกระจายตัวของประชาชนบนพื้นที่ ซึ่งมักจะใชความหนาแนนของประชากร บน
พื้นที่ ใหใช FAR, GAC และ Density เปนเครื่องชี้บง
1.1 ความหนาแนนของ ….. / พื้นที่
1.2 ความหนาแนนของที่อยูอาศัย / พื้นที่
1.3 ความหนาแนนรวม / พื้นที่
ในดานการกระจายตัว
1. ในดานการกระจายตัวประชากรทั้งสิ้น
2. การกระจายตัวเฉพาะกิจ เชน ที่อยูอาศัย แหลงงาน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ เชน โรง
แรม ตลาด หรือในดานสาธารณูปการ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน
เทคนิคในการชี้การกระจายตัวอาจจะทําได 2 วิธีคือ
1. แสดงในรูปของ Graphic บนพื้นที่
2. ใช indicater เชน co.ef. ของ Lorenze Curve จะอธิบายการกระจุกตัวตามเขตตางๆ
ในลักษณะเชนนี้มักจะได alsolute figuer / Km2 หรือ Rai เปนตัวกําหนด ถาจะแสดงลักษณะการเปลี่ยน
แปลงตามระยะเวลามักจะใชเปอรเซนตของการเปลี่ยนแปลงเปนตัวชี้บง โดยมีหนวยตอป เปนตน และการพิจารณาดาน
นี้มักจะมีการแบงเปนเขต และแขวง และมักจะใชขอบเขตของการบริหารเปนตนเปนตัวแบง เนื่องดวยขอมูลสวนใหญ
ไดมีการเก็บตามแขวง และเขต

2) เทคนิคการวิเคราะหลักษณะของการใชที่ดินและกิจกรรมและเศรษฐกิจบนพื้นที่ ปญหาสําคัญในดาน
การวิเคราะหการใชที่ดิน คือ การกําหนดการจําแนกลักษณะการใชที่ดิน ซึ่งปจจุบันยังไมมีการวางมาตรฐานชัดเจน แตมี
แนวทางวางไวพอสมควร เทคนิคที่นิยมนํามาใชคือ การเปรียบเทียบการใชที่ดิน ประเภทใหญๆ ไดแก
2.1 เปรียบเทียบการใชที่ดินในเมืองตามประเภท เชน ที่อยูอาศัย การคา (การคาที่อยูอาศัย) อุตสาหกรรม
สถาบันราชการ และดานสาธารณูปโภค มักจะใชลักษณะของเปอรเซนตโดยมีระยะเวลามาเปนตัว
กําหนด
2.2 หาที่ตั้งของกิจกรรมประเภทตางๆ ที่สําคัญในเขต แขวง หรือพื้นที่ เพื่อวิเคราะหถึงความเขมขนใน
การใชกิจกรรมตามที่ตั้งตางๆ เชน ที่ตั้งของตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร โรงแรม อาคาร
สํานักงาน และอื่นๆ การกระทําเชนนี้มักจะใชเทคนิคดาน graphic ลงในพื้นที่
2.3 การแยกประเภทกิจกรรมใหญๆ ลงในพื้นที่ ซึ่งมักจะไดแก การใชลักษณะ graphic และสีที่เปน
มาตรฐาน เชน สีแดง หมายถึง การคา เหลือง คือที่อยูอาศัย เปนตน ซึ่งไดแก Land Use Map ซึ่ง
มักจะเปนสวนสําคัญในการทําผังเมืองรวม
2.4 ความเขมขนและระดับของการผลิตดานเศรษฐกิจ เชน รายไดตอหัว ภาษีการคา ภาษีรายไดสวน
บุคคล ตามเขตและแขวงตางๆ ในรูปของการเปรียบเทียบและ alsolute figuer
3) การประเมินความตองการของการใชที่ดินในอนาคต ซึ่งจะเปนตัวชี้บงถึงการขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งการ
ประเมินความตองการในอนาคตนี้มักจะทําไดดี
3.1 นําตัวเลขประชากรตามเขตทั้งหมดของเมืองมาพิจารณา จะดวยเทคนิคอะไรก็ตามคุณภาพของ data
ที่มี (เชน repression, % ∆ หรือ alsolute in grean ก็ได) และควรจะออกไปตามแนวทุกเขตและ
แขวงเทาที่จะทําได
3.2 ตองมีการวิเคราะห กําหนดมาตรฐานของการใหบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
กําหนดความหนาแนน เมื่อจะชี้บงถึงความตองการพื้นที่ที่แทจริง
3.3 จะตองกําหนดลักษณะความหนาแนนดาน FAR, GAC และดานอื่นๆ เฉพาะเขต แขวง และพื้นที่ใน
ลักษณะของ “ผังเฉพาะ” ในรูปของมาตรฐานตางๆ
4) เทคนิคการวิเคราะหในดานการติดตอ สัญจร ในดานการวิเคราะหการติดตอ สัญจร มักจะพิจารณาตอ
เนื่องและสอดคลองกับการใชที่ดิน เทคนิคที่นิยมนํามาวิเคราะห ไดแก
4.1 Volume ของการเดินทางทั้งจังหวัด ซึ่งมักจะแสดงออกมาในรูปของ Traffic Vol. ซึ่งมักจะเนนที่
การเดินทางของรถและทางบกเปนสวนใหญ แต Traffic Vol. ดานทางน้ํา ทางอากาศ และการขนสง
สินคายังมีนอยมาก
4.2 การเดินทางระหวางเขต ซึ่งมักจะพิจารณาจาก origin และ Destination ของการเดินทาง การจะ
วิเคราะหไดเชนนี้มักจะใชการสํารวจเปนสวนใหญ
4.3 ควรจะวิเคราะหความเคลื่อนไหวของประชากรตามระยะเวลา เชน morning peak, afternoon peak
และในลักษณะวันหยุดเพื่อที่จะ program การใชบริการการขนสงไดชัดเจน การใชการวิเคราะห
เชนนี้ตองการขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

4.4 วิเคราะห mechanical ที่จะสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนไหว เชน ระบบ Mass Transport, Private
Transport คนและสินคาเพื่อที่จะไดทราบ Capacity ของการใหบริการดานการขนสง
การใชเครื่องมือ
1. I – 0 Table หมายถึง Input – Output Table ที่จะแสดงถึงลักษณะกิจกรรมตอเนื่องและผูกพันซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะใชอธิบายถึงโครงสรางการผลิต การบริการในชุมชนตางๆ ซึ่งเปนการแสดงพฤติกรรมของกิจกรรมบนพื้นที่
นั้นๆ ที่สัมพันธกันเองและจําเปนกับกิจกรรมอื่น ซึ่งแสดงในรูปของ Matrix
2. Gravity Model เปนเครื่องมือที่ทางนักวางแผนดานการขนสงนิยมใชมากในการฉายภาพการเคลื่อนไหว
ของการเดินทางและการขนสงในเมือง ในความคิดที่วาพื้นที่ 2 แหง จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน อาจจะดวยการมีกิจ
กรรมที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวของการเดินทางจากจุดอื่นๆ ไปสูจุดที่สําคัญกวา
3. Model การสรางแบบจําลอง วิธีการเชนนี้เปนที่นิยมกันในหมูนักเศรษฐศาสตร และเปนเทคนิคของการ
ฉายภาพไปขางหนาโดยกําหนดตัวแปรที่จะมาทําใหภายในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป และใชอธิบายความสัมพันธที่ตอ
เนื่องกันเฉพาะกิจแตละอยาง หรือการใช variables มาชี้แจงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งอื่น โดยกําหนดสมมติฐาน
ประเมินออกมาเปนสมการ Junction
4. สมการและที่ตั้ง L.Q. (Location Quotient)
5. Lorenz – Curve & Techniques เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหความแตกตางของรายไดเพื่อใหเห็นความ
เหลื่อมล้ําจากมาตรฐานขั้นสูงที่กําหนดซึ่งเดิมเปนเทคนิคที่แปลออกมาในรูปของ Co – efficient ที่ใชแสดงความ
เหลื่อมล้ําของรายไดวาจะมีความเหลื่อมล้ําเปน Co – efficient เทาไร
6. Techniques ดานสถิติ การนําสถิติมาใชมีประโยชนมาก และมักจะใชตางระดับกัน เพื่ออธิบายเรื่อง
ตางๆ กัน การนําเทคนิคดานสถิติมาใชมีมากมายเทาที่จําเปนอาจจะแยกไดคือ
6.1 หารายไดเฉลี่ย X (mean) เฉลี่ยตอระยะเวลา เชน ตอเดือน ตอป
6.2 หาการเปลี่ยนแปลงในรูปของการเปรียบเทียบ เปนเปอรเซนต
6.3 ทํานาย ฉายภาพในอนาคต โดยใชลักษณะของสมการเสนตรงมาอธิบาย
6.4 และอื่นๆ
7. Matrix Techniques และ EIA tech. เปน tech. ที่ใชในการชวยตัดสินใจและอธิบายความเขมขนและระดับ
ของความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ซึ่งแสดงออามาในรูปของ Table โดยมากใชชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร และ
ถาเพิ่มลักษณะความสําคัญของตัวแปรใหแตกตางกันดวย เรียกวา “Weighted Matrix Tech.” โดยใหความสําคัญของตัว
แปรตางๆ กันมาชวยทําใหรายละเอียดมากขึ้น มักจะใชกับการเลือกที่ตั้งขั้นตน (pre – lines) และการตัดสินใจสวนใหญ
ไดสามารถวัดออกมาเปนตัวเงิน หรือชัดเจนได วิธีการ Matrix และ Weighted Matrix จะเปนการแปลความ alstract
ออกมาเปนตัวเลขเปรียบเทียบได
EIA Tech. คือ เทคนิคในการวัดสภาวะสิ่งแวดลอมที่ใชระบบ Matrix ชวย การกําหนดตัวแปรนั้นจะขึ้น
กับประเภทของการและขอกําหนดของผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ การใหความหมายออกมาเปนคาตางๆ กันนั้นควรจะใหผูที่
มีความชํานาญการหลายๆ คนมาชวยใหคะแนนเพื่อจะแปรออกมาเปนตัวเลขชี้บงอีกที
8. Over – Lay Techniques เปน Techniques ดานแผนที่ที่ใชอธิบายความเปลี่ยนแปลงในชวงของเวลา โดย
มากมักจะใชอธิบายการขยายตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อใกลเคียงกันบนพื้นที่ที่คงตัว วิธีการทําก็ทําการซอน
กันบนแผนที่ที่แสดงความเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา Techniques นี้จะสามารถชวยให

8.1 เห็นการเจริญเติบโตของกิจกรรมบางชนิดบนพื้นที่
8.2 อาจจะเปนขอมูลเสริมที่จะทําใหมองเห็นการขยายตัวของกิจกรรมนั้นๆ บนพื้นที่ในอนาคตได
9. Threshold Tech. เปนเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Over – Lay Tech. เปนการนํามาใชชี้แนะความเปนไปได
ในการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน โดยนําเอาขอจํากัดดานการลงทุนดานสาธารณูปโภค ดานภูมิศาสตร มาเปนตัวกําหนด
ระดับชั้นของการขยายตัวเปนระดับขั้นไป โดยแยกเปน Intermediate Threshold, Ultimate Threshold และ Threshold
ทุกขั้นตอนที่จะใชดานการลงทุนของสาธารณูปโภคมาเปนตัวตัดสินใจ ในการนี้จะชี้บงถึง direction ของการขยายพื้น
ที่ออกไปตามสวนตางๆ ของเมือง
1) เราจะมองที่ density ของประชากรในพื้นที่เปนอันดับแรก ซึ่งจะปรากฏเปน ประชากร / เนื้อที่ และ
FAR, GAC ซึ่งจะเปนตัวชี้บงงานบนพื้นที่ (ตัวงาน / พื้นที่ นี้มีความสําคัญตอการวางผังมาก เพราะบางที density นอย
แต งาน / พื้นที่ สูงก็เปนได นอกจากนี้ในแงของ density จะมองถึง ที่อยูอาศัย / พื้นที่ ดวย)
ในแงของการกระจายตัว นอกจากดูการกระจายของประชากรแลว ตองดูการกระจายตัวของกิจกรรม
ตางๆ ดวย เชน โรงแรม โรงพยาบาล บานพักอาศัย เปนตน
ฉะนั้น เทคนิคในการแสดงหรืออธิบายเกี่ยวกับ density การกระจายตัว จะออกมา 2 รูปแบบคือ
- Graphic บนพื้นที่ เชน map
- Indicators ซึ่งไดแก คา co – efficient
2) สิ่งที่เราตองการคือ
- การเปรียบเทียบการใชที่ดินประเภทตางๆ (ที่ดินในเมืองจะถูกใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยมากที่สุด รองลง
มาคือ การคา อุตสาหกรรม สถาบัน และสาธารณูปโภค)
- ที่ตั้งของกิจกรรมประเภทตางๆ ตามลักษณะการแบง เขต – แขวง
- ตองสนใจความเขมขนของระดับเศรษฐกิจบนพื้นที่ เชน รายได (percapita) หรือ tax หรือจํานวน
การจดทะเบียนการคา
3) นักวางแผนตองคํานึงถึงความตองการการใชที่ดินในอนาคต ซึ่งการประเมินทําไดโดยดูจาก
- จํานวนประชากรในอนาคตดู จํานวนสูงสุด – ต่ําสุด
- มาตรฐานชุมชน
- density FAR. GAC
4) เทคนิคการวิเคราะหดานการติดตอสัญจร ซึ่งการวิเคราะหเราจะมองดูจาก
- Traffic Volume
- O – D study
- ความเคลื่อนไหวของประชากรตามระยะเวลา เชน morning peak, traffic ในวันหยุด afternoon peak
- ตองเขาใจถึง mechanism ที่ทําใหกอเกิดการเคลื่อนไหว เชน ลักษณะของรถ, รถบัส, ถนน เพื่อดูวา
ควรปรับปรุงอยางไร / เมื่อไร
5) เครื่องมือตางๆ ที่ใชมีนอยมาก จึงตองประยุกต (apply) มาจากศาสตรสาขาตางๆ เชน
5.1 I – O table เปนตาราง input – output ที่นักเศรษฐศาสตรใชในการอธิบายการผลิต ซึ่งนักผังเมืองนํา
มาประยุกตเปนตารางความสัมพันธที่จะชวยใหนักวางแผนเขาใจเรื่องตางๆ ได เชน ความสัมพันธ

ของการผลิตในเขตตางๆ กับการใชจายในเขตตางๆ หรือความสัมพันธอื่นๆ ซึ่งจะมีประโยชนมาก
ในการทําใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางเขตตางๆ (Inter – sectorial relationship)
5.2 Gravity Model เรามักใชอธิบายการที่เมืองเกิดการเคลื่อนไหว (movement) เปนเครื่องมือที่จะฉาย
ภาพของการเคลื่อนไหว (movement) ของการขนสงในเมือง โดยมีพื้นที่ 2 แหง ซึ่งเปนแรงดึงดูดให
มีการ flow ของสินคาระหวางเขต ทําใหเกิดการหมุนเวียนของสินคาและประชากรในเมือง และมัก
ใชประกอบกับ traffic volume model นี้ไดแก

Aij

=

K ( PI Pj )
Tij2

5.3 การสรางแบบจําลอง เปนที่นิยมมากในระดับของ Makers analy และในการวางแผนก็นํามาใชบาง
เหมือนกัน ในดาน Econometric เพื่อฉายภาพใหเห็นลักษณะการผลิตในอนาคต หรือการเปลี่ยน
แปลงในอนาคต
5.4 L.Q & Shift share tech ซึ่งที่จริงก็คือ co – efficient ที่จะบอกวาพื้นที่นั้นๆ เปนอยางไร เมื่อเปรียบ
เทียบกับอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะผูกพันกับ shift & share analy
5.5 Lorenz co – efficient ใชลักษณะของการอธิบายความไมเสมอภาคของรายได โดยใช graph คือ
บอกวาถาประเทศไดมีความเสมอภาคของรายได ประชากร 10 % จะเปนเจาของรายได 10 % ของ
รายไดประชาชาติ ถาประชากร 10 % เปนเจาของ 90 % ของรายได แสดงวาไมมีความเสมอภาคใน
แงของการวางแผนก็ประยุกต (apply) มาวา ถาประเทศมีการเสมอภาคประชากรกร 10 % ความเปน
เจาของพื้นที่ 10 % ของประเทศ
5.6 เทคนิคดานสถิติ ที่นํามาใชมาก คือ คาเฉลี่ย และเปอรเซนตการเปลี่ยนแปลง (∆ %) เพื่อดูเปอร
เซนตการเปลี่ยนแปลง) และ regression เพื่อฉายภาพในอนาคต
5.7 Matrix analy นักวางแผนจะนํามาเพื่อตัดสินใจเลือกที่ตั้งหรือการกระทบางอยางที่คอนขาง abstract
ซึ่งในการทํา matrix analy นี้เราอาจทําไดโดยการให degree หรือ weighting
นอกจากนี้ในการวางแผนตองทํา E.I.A. tech. ดวย
5.8 Over – lay tech การใชแผนที่ชวยนี้บงการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งอาจทําไดโดยใชแผนที่
เมืองโดยตรง หรือการนําขอมูลในระยะเวลาตางๆ มา map ลงในพื้นที่แลวซอนภาพของชวงเวลา
ตางๆ
5.9 Threshold Analy
การใช 5.8 มาชวยวิจารณการขยายพื้นที่ของเมืองวา เขตไหนควรเปนเขต
threshold ที่ 1, 2, 3 คือดูวาจะขยายเมืองออกไปทางใดได จึงจะไมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ถือเปน
threshold ที่ 1 สําหรับ threshold สุดทายคือ พื้นที่จะขยายไปไมไดเลย

