แนวทางการวางผังการคมนาคมขนสงในเขตเทศบาล
ดร. รังสรรค อุดมศรี **
ในการบรรยายนี้จะเปนการใหความรูพื้นฐานและแนวคิดในการวางผังเมืองคมนาคมขนสง
ในเขตเมือง หรือชุมชนเมือง ซึ่งจะเปนแนวคิดในหลักวิธีของวิศวกรรมจัดการขนสงและการจราจร
เพื่อจะไดทราบวาแนวคิดเปนอยางไร มีหลักการทํางานอยางไร ตั้งแตงานงายไปถึงงานยาก เพื่อจะ
เปนแนวทางในการจัดทําผังเมือง

หัวขอบรรยาย

•
•
•
•
•

ความรูเ กี่ยวกับลักษณะการเดินทางของประชากรในชุมชน
ความรูเกี่ยวกับการขนสงและการใชประโยชนที่ดิน
ความรูเกี่ยวกับวิธีการวางแผนคมนาคมขนสง
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานถนนและลักษณะโครงขาย
ความรูเกี่ยวกับหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ

การวางผังโครงขายคมนาคมขนสง (ถนน) ในชุมชนเมืองเทศบาล

การวางผัง เปรียบเทียบไดกับการกอสรางอาคาร ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแตบานสองชั้น บานธรรมดา
หรือตึกสูงๆ ซึ่งอาคารอยูอาศัยเหลานี้ตางก็มีกระบวนการในการออกแบบที่แตกตางกันไป เชน
บานอยูอาศัย ชาวบานก็สามารถออกแบบได จนถึงกระบวนการออกแบบที่ซับซอนอยางอาคารสูงๆ
ซึ่งตองพึ่งพาวิศวกร กระบวนการวางผังโครงขายคมนาคมขนสงก็เชนกัน สามารถวางผังอยางงายๆ
ไดถาเปนพื้นที่เทศบาลขนาดเล็ก กระบวนการออกแบบคงไมมีความซับซอนมาก เพียงแตอาศัย
หลักการเบื้องตนก็นาจะทําได แตถาเปนเมืองหรือเทศบาลมี่มีขนาดใหญ เชน เชียงใหมหรือ
**

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรุงเทพฯ ความซับซอนในการออกแบบจะมาก การจะวางแผนก็คงตองมีการศึกษารายละเอียดมาก
ตองใสองคประกอบตางๆ คอนขางมาก

ความเขาใจในเพื่อการวางแผนระบบคมนาคมขน
สง
ลักษณะการเดิน ทางของประชากร
ระบบคมนาคมขนสงในเขตชุม ชนเมือ ง
การใชประโยชนที่ด ิน และการเดินทาง

กระบวนการวางแผนแผนคมนาคมขน
สง

การวางแผนการขนสง ในสวนที่เปนงานพื้นฐานไมซับซอนผูเขารวมอบรมอาจจะทําได
วิศวกรอาจไมจําเปนเทาไรนัก แตถาเปนเมืองใหญ การวางแผนการโครงการคมนาคมขนสงตอง
มองทั้งระบบ เพราะในพื้นที่ขนาดใหญมีหลากหลายระบบ คงตองพึ่งพาวิศวกรขนสง ในทํานอง
เดียวกันการวางผังเมืองวิศวกรก็อาจทําได แตถาเปนเมืองใหญๆ ก็คงตองเปนนักวางผังเมืองโดย
เฉพาะ

ลักษณะการเดินทางของประชากร
จุดเริ่มตนและจุดปลายทาง
วัตถุประสงค
ระบบขนสงที่ใช
เสนทางที่เลือก

รถสวนตัว
รถสาธารณะ

ไปทํางาน
ไปโรงเรียน
ไปทําธุรกิจ
ไปทํากิจกรรมอื่น

School

Home
Office

ลักษณะการเดินทางของประชาชน สิ่งที่ตองทราบไดแก
1) จุดเริ่มตนของการเดินทาง
2) วัตถุประสงคการเดินทาง ซึ่งอาจแยกออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก การเดินทางไปทํางาน
ไปโรงเรียน ไปทําธุรกิจอื่นๆ ไปทํากิจกรรมอื่นๆ
3) ระบบการขนสงที่ใช แบงเปน การใชรถสวนตัว และระบบขนสงสาธารณะหรือรถรับ
จาง
4) การกําหนดเสนทางการเดินทาง
ความรูจากทั้ง 4 ประเด็นจะเปนขอมูลที่ใชประกอบการกําหนดผังการคมนาคมขนสงใน
เขตเมือง ซึ่งการเดินทางแตละเที่ยวจะแสดงถึงการจราจรบนถนนและจํานวนการเดินทางทั้งหมด
บนถนน จะทําใหเห็นระบบการจราจรบนถนน ฉะนั้นจึงตองรูลักษณะการเดินทางเพื่อที่จะออก
แบบวางผังใหสามารถรองรับปริมาณการเดินทางนี้ เชน กรุงเทพฯ มีการเดินทางประมาณเกือบ 20
ลานเที่ยวตอวัน เชียงใหมมีประมาณ 1.5 ลานเที่ยวตอวัน ในขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยามี
ประมาณ 1 แสนเที่ยวตอวัน

ระบบการคมนาคมขนสง ในเขตเมือง
1. ระบบขนสงสวนตัว
- รถยนตเกง ปกอัพ ตู
- จักรยานยนต
- จักรยาน
2. ระบบขนสงสาธารณะ
- รถประจําทาง
- สองแถว สามลอเครื่อง
- สามลอถีบ
3. ระบบขนสงสินคา
- รถบรรทุก 4 ลอ 6 ลอ
- บรรทุก 10 ลอ

โครงขายถนน
ระบบจราจร
สถานีรถโดยสารสาธารณะ
สถานีขนสงสินคา
Way links ---> Terminals

- การเดินทางสวนตัวจะเกี่ยวของกับรถยนต รถจักรยานยนต และจักรยาน ในภาคเหนือรถ
จักรยานยนตจะเปนพาหนะหลักใชในการเดินทาง
ในพะเยามีการเดินทางโดยรถจักรยานยนต
ประมาณ 50% ของการเดินทางทั้งหมด และ 30% อาศัยรถยนตสวนตัว แนวโนมของการเดินทางใน
อนาคตจะมีการใชรถสวนตัวหรือรถจักรยานยนตสูงขึ้น
- ระบบขนสงสาธารณะจะเกี่ยวของกับรถประจําทาง สองแถว สามลอมถีบ สามลอเครื่อง
ฯลฯ
โดยหลักการวางผังตองดูทั้งสองอยาง เพราะหากระบบการขนสงอยางใดเพิ่ม อีกอยางจะ
ลดลง ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวม ระบบการขนสงสาธารณะถือเปนระบบการขนสงที่เหมาะสม
สําหรับการเดินทางทั้งรถประจําทาง รถสองแถว เพราะปจจุบันการวางแผนการขนสงหลายๆ แหง
มักใหความสําคัญที่รถสวนตัวมากเกินไป จึงทําใหเกิดปญหาจราจรตามมา
- ระบบการขนสงสินคา เปนระบบการขนสงสําคัญที่เปนเศรษฐกิจของเมือง จึงตอง
พิจารณาประกอบดวย
การเดินทางทั้ง 3 ระบบ เปนการเดินทางที่เปนโครงการการจราจรในเขตเมือง ที่เราตองวาง
ผัง ไมวาจะเปนรถขนสงสาธารณะหรือรถขนสงสินคาเอง ก็ตองอาศัยสถานีขนสงสาธารณะ เพราะ
ฉะนั้นในการวางผังเมือง จึงตองคํานึงวาสถานีขนสงจะอยูตรงไหน จะมีขนาดใหญหรือเล็กซึ่งอาจ
ขึ้นอยูกับพื้นที่

การใชประโยชนที่ดิน (Land use)
พื้น ทีพ่ าณิชยกรรม
พื้น ทีอ่ ุตสาหกรรม
พื้นที่สถาบันการศึกษา/สวนราชการ

พื้น ที่พ ัก อาศัย
พื้น ที่เกษตรกรรม

พื้นที่อ นุรักษ
แหลงกอ ใหเกิด การเดิน ทาง
Trip Generation Zone

แหลงดึงดูดการเดินทาง
Trip Attraction Zone

พื้น ที่ควบคุมปริมาณการเดิน ทาง
Trip Restriction Zone

การใชที่ดิน แบงการใชประโยชนที่ดินออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1) บานพักอาศัย การเกษตรกรรม หรือที่โลง
2) ธุรกิจและสถานศึกษา ไดแก พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาตางๆ
ลักษณะการใชที่ดิน 2 อยางนี้แตกตางกัน การใชที่ดินลักษณะแรกหรือยานบานพักอาศัยจะ
เปนแหลงกอใหเกิดการเดินทาง การจราจรจะเกิดจากยานบานพักอาศัยนี้ ขณะที่ยานธุรกิจการคา
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาจะเปนแหลงดึงดูดการเดินทาง ในหลายพื้นที่จะ
มีพื้นที่อนุรักษ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนการควบคุมปริมาณการเดินทางหรือปริมาณจราจร การ
วางผังจึงตองมีขอคํานึงที่แตกตางกันในการใชที่ดินแตละประเภท การเดินทางจากบานพักอาศัยสู
ยานธุรกิจการคาอาจตองใชความสะดวกรวดเร็ว แตการเดินทางเขาสูพื้นที่อนุรักษอาจไมเนนถึง
ความรวดเร็ว

การคมนาคมขนสงกับ การใชป ระโยชนที่ด ิน
การใชท ี่ด ิน
เปลี่ย นแปลง
เกิด การเดิน ทาง
เพิ่ม ขึ้น

ราคาที่ด ิน
เพิ่ม ขึ้น

ปริม าณการจราจร
เพิ่ม ขึ้น

ความสะดวก
เขาถึงพื้น ที่เพิ่ม ขึ้น
เพิ่ม ระบบ
คมนาคมขนสง
Transportation and Land use Cycle

จะเห็นวาการขนสงและการใชที่ดินมีความสัมพันธกัน
และเปนกระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาเราควบคุมกระบวนการเหลานี้ไมได ปลอยใหมีการเคลื่อนที่ไปโดย
ไมควบคุมหรือจํากัด ก็จะเกิดปญหาของเมืองเปนลูกโซ

ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน เชน จากที่โลงมาเปนที่พักอาศัย ก็จะทําใหมีปริมาณการ
เดินทางเพิ่มขึ้น ปริมาณการจราจรตามโครงขายการจราจรก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหความหนาแนน
หรือความตองการเดินทางเพิ่มขึ้น จําเปนตองมีการสรางถนนหรือมีการจัดการขนสงที่สะดวกเพิ่ม
ขึ้น และจะสงผลใหโครงขายของการคมนาคมขนสงเพิ่มขึ้น ทําใหการเดินทางมีความสะดวกเพิ่ม
ขึ้น การพัฒนาการใชที่ดินตามแนวถนนก็จะเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ราคาที่ดินสูงขึ้น ยานที่พัก
อาศัยก็จะกลายเปนยานธุรกิจการคา
เพื่อใหความเกิดความคุมคาในการใชที่ดินหรือการลงทุน
ฉะนั้นหากจะควบคุมกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการคมนาคมขนสงใหอยูใน
ขอบเขตที่เหมาะสมก็ตองพิจารณาวา จะทําไดดวยกระบวนการผังเมืองหรือการกําหนดระบบการ
คมนาคมขนสง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อยูในขอบเขตที่ตองการควบคุม ซึ่งตองพิจารณาผล
กระทบที่เกิดขึ้นดวย

ตัว อยางกระบวนการวางแผนการคมนาคมขน
สง
การสํารวจขอมูล
การใชประโยชนที่ดินและ
ความตองการในการเดินทาง

ศึกษาขอมูลการวางแผน
อัตราการ ขยายตัวของ
ประชากรและเศรษฐกิจ
วิเคราะหและวิจัย

พยากรณจํานวน
ประชากร
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของ
ทองถิ่น/ภูมิภาค

วิเคราะห
ขอมูล

พยากรณการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

ทางเลือกของ
รูปแบบการพัฒนาที่ดิน

พยากรณ
ปริมาณเดินทาง
วิเคราะหและประเมินผล
ทางเลือกตางๆ

ทางเลือกของ
ระบบคมนาคมขนสง

ขอเสนอ
รูปแบบการพัฒนาที่ดิน
ที่เหมาะสม

ขอเสนอรูปแบบ
ระบบคมนาคมขนสง
ที่เหมาะสม

ขอมูลการวางแผนคมนาคมขนสง มี 2 สวนหลักไดแก
1) ขอมูลปริมาณการเดินทาง
2) ขอมูลการใชที่ดิน
จะเห็นวาหากประชากรเพิ่มจะสงผลใหปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นดวย เพราะฉะนั้นขอมูล
ดานการขยายตัวของประชากรและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจจึงเปนขอมูลสําคัญที่ตองทราบ
เพื่อประกอบการวางแผน เชน ในเมืองหากมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง ปริมาณหรือแนว
โนมการเดินทางจะเพิ่มสูงขึ้น หรือหากเศรษฐกิจดีจะทําใหมีการขยายตัวของยานพาหนะตางๆ สูง
จะทําใหมีปริมาณการเดินทางสูงตาม
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลความตองการเดินทาง เปนสิ่งสําคัญที่ตองเก็บรวบ
รวม ขอมูล 2 สวนนี้จะถูกนํามาวิเคราะหวิจัย เพราะขอมูลพวกนี้ตองใชในการพยากรณ เพื่อศึกษา
แนวโนม การศึกษาลักษณะที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตวาจะเปนอยางไร ซึ่งเปนกระบวนที่
ตองอาศัยเทคนิคในการวิเคราะหวิจัยพอสมควร
ในทางวิชาการจะใชขอมูล 2 สวนนี้ในการสรางแบบจําลอง การพยากรณอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของประชากร และการพยากรณปริมาณการเดินทาง เชน หลายๆ
เมืองมีอัตราการขยายตัวของประชากรสูงมาก ซึ่งจะทําใหปริมาณการความตองการเดินทางในอีก 5
ป 10 ป 20 ป เปลี่ยนแปลงไป เปนตน
ขอมูลทั้ง 3 สวน คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของประชากร และ
ปริมาณการเดินทาง จะเปนขอมูลหลักที่จะนํามาวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมใน 2 ประเด็น คือ
- รูปแบบการพัฒนาที่ดินจะเปนอยางไร ถาการขยายตัวของการเดินทาง ของประชากร
และของเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป
- การคมนาคมขนสงจะเปนอยางไร ซึ่งตองหารูปแบบการพัฒนาที่ดินออกมากอน
ในขั้นตอนการวิเคราะหตองนําทางเลือกของรูปแบบการใชที่ดินออกมากอนวาจะเปนรูป
แบบใด โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคของทองถิ่นมาเปนตัวกําหนดวาจะใหเมืองเติบโตเปน
อยางไร มีวัตถุประสงคของการพัฒนาทองถิ่นอยางไร เพื่อมากําหนดรูปแบบการใชที่ดิน ผนวกกับ
การพยากรณปริมาณการเดินทาง ซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหหาระบบขนสงหรือโครงขายระบบ
ขนสงที่เหมาะสมได
ซึ่งอาจมีรูปแบบทางเลือกหลายรูปแบบที่เราตองเลือกทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมที่สุด
ที่กลาวมานั้นเปนกระบวนการวางแผนการขนสงที่ถือวาเปนรูปแบบสากล ในเขตเทศบาล
เมืองขนาดเล็กอาจไมตองวิเคราะหวิจัยถึงขั้นนี้ แตเราตองมีการคํานึงดวยวาสิ่งตางๆ เหลานี้มีขนาด
หรือปริมาณเทาไร เพื่อประกอบการวางแผน

ขั้นตอนการวางแผนการคมนาคมขน
สง
1. กําหนดเปาหมายและหนวยงานรับผิด ชอบ
2. เก็บรวบรวมขอ มล
3. วิเคราะหสภาพปจจุบันและพยากรณสภาพในอนาคต

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหนวยงานที่วางผังเมืองจะ
เกี่ยวของและรับผิดชอบโดยตรง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การกําหนดเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมาก ไมวาจะเปนขอมูลการเดิน
ทาง ขอมูลประชากร ขอมูลเศรษฐกิจ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 ขอที่เก็บรวบรวมไดจะนํามาวิเคราะหวาสภาพปจจุบันจะเปนอยางไร และ
อนาคตจะเปนอยางไร จากสภาพปจจุบันสามารถจะวิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทราบวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนอยางไร เราก็จะเสนอแผน
พัฒนาการขนสงในแตละรูปแบบออกมา และตองวิเคราะหวาในแตละรูปแบบตองลงทุนขั้นตอน
อะไรบาง งบประมาณเทาไร
ขั้นตอนที่ 5 และ 6 นําแผนไปปฏิบัติ และติดตามปรับปรุงแผน เพราะการเดินทางจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพยากรณความตองการเดินทางของคนแตละคนจะเปนไปไดยาก ฉะนั้น
การติดตาม ปรับปรุงแผนใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องสําคัญ เชน เชียงใหมมีการวางแผนในป 2538 ซึ่ง
เปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจเฟองฟู จะใชระบบขนสงมวลชนโดยการกอสรางรถไฟฟา แตในปจจุบัน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะลงทุนดวยระบบขนสงมวลขนาดนั้นคงเปนไปไดยาก จึงตองมีการปรับ
แผนตอไป ซึ่งก็เปนปญหาที่เกิดขึ้นของเชียงใหม

เปา หมายและหนว ยงานรับ ผิด ชอบ
เปาหมายของการพัฒ นา
วิส ัย ทัศนข อง

การใชป ระโยชนท ี่ด ิน

การพัฒ นาเมือ ง
เปาหมายของการพัฒ นา
ระบบจราจรและขนสง

การมีสว นรว มของประชาชน

หนวยงานรัฐ + ประชาชนในทอ งถิ่น
Technical Committee

1) วิสัยทัศนของการพัฒนาเมือง หรือ Vision วาในเขตเทศบาลมีแนวทางการพัฒนาเปน
อยางไร จะเปนเขตอนุรักษ หรือวาเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญ
ในการพิจารณา 2 สวน คือ เปาหมายของการพัฒนา และการใชประโยชนที่ดินจะเปนอยางไร เชน
เมืองจะเปนเมืองทองเที่ยว ลักษณะการใชที่ดินก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง และระบบการจราจรขนสงก็
จะเปนอีกแบบหนึ่ง
ขณะเดียวกันหากจะกําหนดใหเปนเมืองนาอยู หรือเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ ระบบการขนสงคมนาคมก็จะแตกตางออกไป
2) การมีสวนรวม หลักสากลบอกวาเวลาวางเปาหมายแลว องคกรหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงจะมี 2 หนวยงานหลักๆ คือ
2.1 หนวยงานทางวิชาการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของเทคนิค
เชน วิศวกร ฝายชาง
2.2 คณะกรรมการในสวนของทองถิ่นที่เขามามีสวนรวม รับฟงความคิดเห็น
3) ขอมูลที่ใชในการวางแผน เพื่อจะทราบลักษณะของปริมาณการเดินทางของประชากร
ในพื้นที่ศึกษา วาประชากรจะเดินทางไปสูแหลงใดบาง อยางไร มีปริมาณการเดินทางเทาไร ระบบ
การจราจรในปจจุบันเปนอยางไร มีปญหาหรือไมอยางไร ในอนาคตจะเปนอยางไร ขอมูลการ
ศึกษาที่สําคัญ 2 สวนคือ
3.1) ขอมูลความตองการในการเดินทาง ขอมูลดานนี้จะประกอบดวยขอมูลดานสังคม
และเศรษฐกิจของเมือง ทั้งเรื่องประชากร อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผล
ตอความตองการใชยานพาหนะ เชน เศรษฐกิจมีการเติบโตสูง จะมีผลตอการปริมาณรถยนตสวน
ตัวที่สูงขึ้น ขณะที่หากประชากรมีอัตราการขยายตัวสูงก็จะกอใหเกิดการเดินทาง ซึ่งขอมูลเหลานี้
เปนขอมูลที่จําเปนตองมี
วิธีการสากลที่ทํากันอยูคือ การทํา OD Survey ซึ่ง O คือ Origin หรือการเริ่มตน D คือ
Destination คือ จุดหมายปลายทาง นั่นคือ ตองการทราบวาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมี
ปริมาณเทาไร วิธีการงายๆ คือ การสัมภาษณการเดินทางจากประชากร ในพื้นที่สวนตางๆ ของเมือง

โดยเมืองขนาดเล็กอาจสุมตัวอยาง 10 % ของจํานวนประชากร เมืองขนาดใหญอาจจะ 5 % หรือ 3
% ตามลําดับ แตกอนที่เราจะทราบความตองการการเดินทาง เราก็จะทราบทิศทางการเดินทางของ
ประชากร ซึ่งตามความสัมพันธของระบบการจราจรขนสง นั่นคือ ถามีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปสู
อีกจุดหนึ่งมาก ก็จําเปนตองมีเสนทางคมนาคมขนสงที่เหมาะสมรองรับ
3.2) ขอมูลการสํารวจดานการจราจร หรือขอมูลการใชยานพาหนะในพื้นที่ เปนขอมูล
ปริมาณการจราจรที่มีอยูบนถนนในปจจุบันวามีกี่คันตอชั่วโมง ซึ่งจะสะทอนถึงสภาพถนนและ
ขนาดของถนนมีความเพียงพอมากนอยแคไหน มีการใชเปนอยางไรบาง โครงขายคมนาคมขนสง
เปนอยางไร ซึ่งเปนขอมูลที่มีความจําเปนในเบื้องตน
หลังจากทราบขอมูลดังกลาวแลว ตองทําการวิเคราะหหาสภาพการเดินทางในปจจุบัน
และอนาคตวาจะเปนอยางไร จากขอมูลในปจจุบันจะนํามาพยากรณอนาคต ซึ่งจําเปนตองอาศัย
หลักวิชาการ โดยการสรางแบบจําลอง เรียกวา “แบบจําลองการจราจรและการขนสง”
แบบจําลองการจราจรและการขนสง แบบจําลองนี้จะพยากรณวาการเดินทางจากจุด
หนึ่งไปยังจุดหนึ่งในอนาคตจะเเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร เชน ในเขตที่มีหมูบานจัดสรรเกิดขึ้น และมี
การใชที่ดินขยายตัวมากขึ้น ณ เขตนี้จะมีการเดินทางไปสูสวนตางๆ ของเมืองเกิดขึ้นปริมาณเทาไร
และกระจายไปสวนใดบาง ระบบขนสงที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นเปนอะไร เสนทางการคมนาคมขน
สงจะเปนไปในทิศทางใด เมื่อไดคําตอบตางๆ จากแบบจําลองที่พยากรณการเกิดขึ้นในอนาคตวา
จะเปนอยางไรแลว เราจะสามารถเลือกไดวาโครงขายการคมนานคมขนสงในอนาคตจะเปนอยางไร
จึงจะเหมาะสม ซึ่งเราก็จะมีการทดสอบโครงขายการคมนาคมได ตัวอยาง กรณีเมืองเชียงใหมที่เปน
เมืองใหญมีการขยายตัวของเมืองสูง ถามีการสรางรถไฟฟาใตดินมาจะมีคนใชหรือไม มีจํานวนมาก
นอยขนาดใด การเดินทางจะเปลี่ยนรูปแบบอยางไร ถาการวิเคราะหนี้คลาดเคลื่อนไมถูกตอง จะกอ
ใหเกิดความเสียหายจากการลงทุน เชน

การวิเคราะหสภาพปจจุบันและอนาคต
สภาพการจราจรและขนสงปจจุบัน
ระบบการจราจรและโครงขาย
คมนาคมขนสงในปจจุบัน
แบบจําลองการจราจรและขนสง

การเกิดการเดินทาง

-

- กรณีรถไฟฟา BTS ที่กรุงเทพฯ มีการวิเคราะหวางแผนสรางแบบจําลองกอนมีการ
สรางและลงทุน โดยปแรกวิเคราะหวาจะมีผูโดยสารประมาณสี่แสนกวาคน และสุดทายแลวตลอด
โครงการจะมีผูโดยสารหกแสนคนตอวัน แตหลังจากกอสรางเสร็จมาแลวมีผูโดยสารไมถึงสอง
แสนคน ทําใหกระทบตอแผนการลงทุนทั้งหมด ซึ่งสาเหตุนี้มาจากการพยากรณขาดความคลาด
เคลื่อนไมแมนยํา เพราะเปนเรื่องของอนาคต และนักวางแผนเองก็อาจมีขอแกตัววาเปนเพราะ
เศรษฐกิจไมดี แตอยางไรก็ตามการวิเคราะห คํานวณตางๆ ก็ไมนาจะคลาดเคลื่อนมากมายขนาดนี้
การพยากรณปริมาณผูใชหรือผูโดยสารจํานวน 6 แสนคน แตความจริงแลวมีผูโดยสารเพียง 2 แสน
คน
- ระบบทางดวน เชน ทางดวนดอนเมืองโทรเวย ซึ่งก็ไดพยากรณปริมาณผูโดยสาร
จากดอนเมืองเขาตัวเมืองวามีปริมาณเทาใดเชนกัน
ปจจุบันก็ไมคุม เพราะจํานวนผูใชตางกับ
ปริมาณที่พยากรณหรือประมาณการมาก โครงการทางดวนก็ยังขาดทุน แตกอนขาดทุนประมาณ
วันละ 3 ลานบาท และปจจุบันก็ยังขาดทุน ซึ่งปญหานี้อาจจะมาจาการการประมาณการโครงการที่
คลาดเคลื่อนผิดพลาด หรืออาจมาจากเจาของโครงการตองการทําใหโครงการใหญอาจเพื่อจะไดงบ
ประมาณไดงายก็เปนได

ความเขาใจในระบบถนนและโครงขาย
ประเภทของถนนตามลักษณะการใ
ชงาน

เมื่อทราบรูปแบบการขนสง ทราบกระบวนการขนสง แลวก็ทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตอ
ไปนี้
1) หลักการวางผังคมนาคมขนสง เมื่อเราจะกําหนดหรือออกแบบถนนเราจะมีแนวคิด
ของการออกแบบหรือการกําหนดอยางไร เนื่องจากการเดินทางถนนหรือแมแตการเดินทางโดยวิธี
อื่นๆ จะตองมีจุดเริ่มตนและจุดปลายทาง โดยปลายทางจะเปนบาน โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งสามารถแยก
ลําดับชั้นของการเดินทางดังนี้

ลํา ดับ ชั้น ของการเดิน ทาง
จุด เริ่มตน
ทางสายหลัก
สถานีป ลายทาง

ทางเขา

ทางเชื่อ ม
ทางรวมการจราจร
ทางกระจายการจราจร

จุด ปลายทาง

เดินทางจากบานไปที่ทํางาน การเดินทางที่จะเลือกคือการเดินทางที่ไปถึงจุดปลายทางได
เร็วที่สุดใหไปถึงที่ทํางานเร็วที่สุด
โดยอันดับแรกจะเลือกเสนทางการเดินทางที่เปนสายหลักที่
สามารถจะไปถึงจุดปลายเร็วที่สุด แตเสนที่ทางจะเดินทางจะมีสายเชื่อมกับเสนทางหลักที่จะไป
เราจะตองผานถนนออกมาเปนระบบ ลําดับการเดินทางจะเปนการจราจรที่หนาแนนลดลงจนเขาสู
พื้นที่ ฉะนั้นลําดับชั้นของการเดินทางก็จะมีทางลัดเขาสูทางกระจายการจราจร กอนเขาสูพื้นที่ก็มี
เสนทางที่รวมการการจราจรจากทางหลักๆ เขาสูพื้นที่ปลายทาง ฉะนั้นการวางผังการโครงขายถนน
เราจะตองดูการเดินทางจากจุดๆ หนึ่ง วาเสนใดเปนถนนสายหลัก เสนใดควรจะเปนเสนการ
กระจายการจราจร และเสนใดควรจะเปนถนนที่เปนทางเขาหรือถนนซอย
การจําแนกประเภทเสนทางถนน ก็จะอาศัยหลักตรงนี้ในการจําแนก คือ จะมีถนนหลัก
ประธาน สายจังหวัด สายตําบล เปนตน แมแตถนนในเขตเมือง ซอยตางๆ ก็ใชหลักเดียวกัน ซึ่งหลัก
การนี้ เรียกวา “หลักการจําแนกประเภทถนนตามลักษณะของการใชงาน”

หลักการจําแนกประเภทถนนตามลักษณะใ
ชงาน
ความสัมพันธ
องคประกอบพิจารณาจําแนกประเภท
• การเคลื่อ นที่ของการจราจร(Traffic mobility)
(ความสะดวก,ความรวดเร็ว)
• การเขาถึงพื้นที่ (Land access)
(ความงายในการเขาสูพ ื้นที)่
• ระดับการบริการทีต่ องจัดเตรียม

Mobility

Collectors

Land access
ถนนสายหลัก (Arterial)
ถนนกระจายและรวมการจราจร (Distributor/Collector)
ถนนซอย (Local)

หลักเกณฑในการพิจารณาจะใชหลัก 2 สวนคือ

Arterials

Locals

1. การเคลื่อนที่ของการจราจรหรือหลักความเร็วในการเดินทาง
2. ความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่
ซึ่งหลักทั้ง 2 ขอนี้มักจะสวนทางกันเสมอ
2) ลําดับชั้นถนน
1. ถนนสายหลัก เรียกวา Arterial จะทําหนาที่ขนสงจากเมืองสูเมือง
2. ถนนสายรอง ก็คือ Collection จะนําการจราจรจากชุมชนสูถนนสายหลัก
3. ถนนสายยอย ที่เรียกวา Local จะนําการจราจรจากบานเขาสูชุมชน

ระบบทางหลวงและถนนในเมือง

ถนนสายหลัก เปนถนนที่มีการเคลื่อนที่ (Mobility) คอนขางสูง แตมี access ต่ํา แตถาเปน
ถนนซอย Assess จะสะดวกคือเขาสูพื้นที่ไดดี แต Mobility หรือการเคลื่อนจะต่ํา ความเร็วและ
มาตรฐานที่ตองออกแบบก็จะตองเปนอีกแบบหนึ่ง
ฉะนั้นพอเราทราบหลักนี้เราจะสามารถวางผังไดวาถนนเสนใดควรจะเปนเสนหลัก
(Arterial Road) ซึ่งตองมองเรื่องความเร็ว หรือเสนใดควรจะเปนเสนที่เขาสูพื้นที่ (Local Road) ซึ่ง
ไมตองเนนเรื่องความเร็ว จะเห็นวาในกรุงเทพฯ เกิดความสับสนเรื่องถนน เพราะพยายามจะใช

ถนนซอย มีทางลัดมาก ในพื้นที่ที่อยูอาศัย เพราะถาหากในพื้นที่ที่อยูอาศัยมีทางลัดมาก จะทําใหรถ
วิ่งเร็ว ความปลอดภัยก็จะมีนอย และเราใชถนนที่เปน Local เปนถนนเสนเชื่อมกับถนนสายหลัก
จึงทําใหเกิดผลกระทบกับการอยูอาศัย จากหลักการนี้ จะสามารถกําหนดเสนถนนได จากปริมาณ
การเดินทางระหวางจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
กรณีถนนในเมือง เชน การเดินทางจากเมืองไปเมือง เสนการเดินทางหนาๆ หมายถึงเสน
เดินทางที่มีการเดินทางมาก เสนบางๆ หมายถึงเสนที่มีการเดินทางนอย เวลาวางผังจึงพยายามวาง
ผังใหถนนที่มีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมากจะกลายเปนถนนสายหลัก
และถนนที่มี
ปริมาณการเดินทางที่นอยจะกลายเปนถนน Local และถนนเสนที่รวมระหวางถนน local กับ
Arterial ก็จะเปนถนน Collector
กรณีถนนนอกเมือง ผังเมืองก็อาศัยหลักการเดียวกัน คือ พื้นที่ที่เชื่อมโยงระหวางจุดตางๆ
เสนเล็กๆ จะทําหนาที่เปนถนน Local เสนเขมๆ ขึ้นมาจะทําหนาที่เปน Collector จะทําหนาที่รวม
การจราจรจากสายเล็กเขาสูถนนสายใหญ จะไมมีการเชื่อมระหวางถนน local และ Arterial ซึ่งมี
หนาที่แตกตางกันคือ ถนนที่เปน Local จะมี Speed ต่ํา Access สูง แตถนนที่เปน Arterial จะ speed
สูง แต Access ต่ํา ถาเมื่อถนนสองเสนนี้เชื่อมกันจะทําใหเกิดปญหา ซึ่งบานเมืองเราก็มีปญหาดาน
อุบัติเหตุเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเอาถนนที่มีหนาที่ตางกันไปเชื่อมตอกัน และการจราจรที่แตกตาง
กัน เนื่องจากถนน Local การจราจรจะเปนรถจักรยานยนต จักจักรยาน สวนถนน Arterial จะเปน
ถนนที่มีรถยนตเสียสวนใหญซึ่งมีความเร็วสูง ทําใหเกิดอุบัติขึ้นมาก

รูปแบบการพัฒ นาโครงข ายคมนาคมขนสงในเมือง
Grid

1. ตาราง (Grid)
2. รัศมี (Radial)
3. วงแหวน – รัศมี (Ring – Radial)

Ring
Radial

3) รูปแบบการพัฒนาโครงขาย มีหลายรูปแบบแตรูปแบบที่เห็นกันอยูทั่วไปคือ รูปแบบที่
เห็นเปนกริด (Grid) ตาราง ซึ่งกริดก็จะเขามาตรฐานที่แตละบล็อคเสนสายหลักจะเปน Arterial ใน
แตละบล็อคมีจะ Local และ Collector อยูดวยกัน เราสามารถจะใหแตละสวนอยูไปตามลักษณะการ
ใชงานไดดี แตสวนใหญแลวในการพัฒนาเมืองจะมี 2 อยางคือ ปกติเมืองก็จะมีศูนยกลางเมืองอยู
การขยายตัวจะไปตามแนวรัศมี การเดินทางในลักษณะนี้ไมวาจะไปที่ใดก็ตองผานจุดที่เปนศูนย
กลางเมือง ในการการเดินทางจากเหนือไปใตซึ่งไมจําเปนตองผานเมือง จึงเกิดถนน By Pass หรือ
ถนนวงแหวนขึ้นมา เพื่อแกปญหา ถนนที่เปน Arterial ก็จะกอปญหาสวนที่เปนศูนยกลาง ฉะนั้น
การวางผังการจราจรถากําหนดใหเปนกริดไดก็จะทําใหการใชที่ดินที่เฉพาะสะดวก และโครงขาย
คมนานคมที่มีการเดินทางเชื่อมถาเปนกริดแลวก็สามารถเชื่อมกันไดเหมือนกัน แตอาจจะออมแตก็
สามารถเชื่อมกันได

รูปตัดถนนในเมืองทั่วไป

เขตทาง
ชองจราจร 3.0 – 3.5 ม.
เกาะกลาง

Muti - lane divided highway

ไหลทาง

Two - lane street

Muti - lane undivided highway

ทางเทา

รูปตัดของถนน ถาในเมืองใหญๆ ถาเปนถนนที่ใชความเร็วสูงใชจะมีชองจราจร ประมาณ
3.5 เมตร แตในเขตเมือง 3 เมตรหรือต่ํากวาแตไมต่ํากวา 2.50 เมตร ซึ่งความกวาถนนก็จะมีผลตอ
คาใชจายในการสรางถนน ถากวางมากก็ตองใชคาใชจายมาก

ถนนที่มีความเร็วสูงจําเปนตองมีเกาะกลาง เพื่อทําหนาที่เปนเกาะปองกันอุบัติเหตุ ถาเปน
ในเมืองจําเปนตองมีทางเทา ซึ่งอาจมีขนาดตั้งแต 1 – 3 เมตรตามมาตรฐาน แตถาเปนถนนที่มีผูเดิน
ทางนอยก็อาจมีเฉพาะรายทาง
ถนนมาตรฐานอาจจะดูแตกตางกัน อาจมีขนาด 16, 20, 25 เมตร หรือมากกวานั้นก็ได
ประเด็นหลักจะประกอบดวย
1) ทางเดินเทา
2) ผิวจราจร ขนาดมาตรฐาน 3 เมตร แตเทศบาลที่มีงบประมาณจํากัดชองจราจรขนาด
2.75 เมตรก็สามารถใชได แตถาเปนรถใหญจะวิ่งไมได

มาตรฐานรูปตัดถนนในเขตเมือง

หนวยงานที่เกี่ยวของในการสรางถนน แยกตามประเภทของถนน ซึ่งถนนแบงออกเปน 6
ประเภท
- ทางหลวงพิเศษ อยูในความดูแลของกรมทางหลวง ซึ่งเปนหนวยงานของสวน
กลาง
- ทางหลวงแผนดิน อยูในความดูแลของกรมทางหลวง
- ทางหลวงชนบท อยูในความดูแลของกรมโยธาธิการและ รพช.
- ถนนในเขตเทศบาล อยูในความดูแลของเทศบาล
- ถนนสัมปทาน

หนว ยงานที่เกี่ย วขอ งกับ การสรา งถนน
กรมทางหลวง
สว นกลาง

กรมโยธาธิก าร
การทางพิเศษแหง ประเทศไทย
สํา นัก งานเรง รัด พัฒ นาชนบท

สว นทอ งถิ่น

เทศบาล
รถขนสงสาธารณะ
กรมการขนสงทางบก
สจร.
วางแผนจัด ระบบจราจร

กฎหมายที่เ กี่ย วข อ ง

พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ร.บ. ขนสง ทางบก
พ.ร.บ. ผัง เมือ ง
พ.ร.บ. เทศบาล

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติทางหลวงแลว ทางหลวงแผนดินและทางหลวงพิเศษจะมีสิทธิ
พิเศษคอนขางสูง ซึ่งก็เปนปญหาอยางหนึ่งถึงทางหลวงผานเขามาในเขตเมือง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับเราคือ กรมการขนสงทางบก ระบบขนสงสาธารณะ รถขนสงมวล
อาจจะมีสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) เขามาเกี่ยวของ เชน เรื่องการ
วางแผนจัดระบบการจราจร
การวางผังจราจรทางบก จําเปนตองทราบเครื่องหมายจราจร ทิศทาง ปาย สัญญาณ พาหนะ
ที่ไมอนุญาตใหใชบนเสนทางขนสงทางบก การจัดเสนทาง ระบบสาธารณะตางตองเขาใจราย
ละเอียดเหลานี้
จากพระราชบัญญัติการขนสงของกรมทางหลวงจะใหสิทธิพิเศษแกกรมทางหลวงในการ
กําหนดเสนทาง หากตองการทําถนนผานหรือตัดถนนในเขตใดกรมทางหลวงสามารถทําไดเลย แม
แตหากกรมทางหลวงตองการสรางสะพานลอยบนเสนทางที่กรมทางหลวงขยายถนนเองเปนขนาด
6 เลน หรือเปนวงแหวนรอบนอกเอง โดยที่ประชาชนในบริเวณนั้นเห็นดวยกับการแกปญหาใหมี
ความคลองตัวของทางแยกแตไมเห็นดวยในการสรางสะพาน กรมทางหลวงก็ยังยืนยันตลอดวาจะ
สรางสะพาน และกรณีการสรางลอยที่สนามบิน ที่เชียงใหมซึ่งกอนหนานี้เกิดการขัดแยงกัน
ระหวางประชาชนกับกรมทางหลวง ในสุดทายก็มีการสรางและกําลังสรางสะพานลอยกันอยู เพราะ
ทางกรมทางมักจะอางวามีงบประมาณที่จะสรางใหแลวทองถิ่นจะเอาหรือไม
ซึ่งทองถิ่นเองก็
ลําบากใจ หากกรมทางหลวงใหความสนใจทองถิ่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนก็จะไม
เกิดกรณีความขัดแยงกันขึ้น
เนื่องจากถนนที่กรมหลวงรับผิดชอบจัดสรางเปนถนนสายหลัก
(Arterial) ที่มีรถวิ่งดวยความเร็วสูง หากถนนของกรมทางหลวงตัดผานเมือง จําทําใหถนนสายหลัก
ซึ่งเชื่อมหรือตัดผานกับถนนสายชุมชนเกิดอันตราย
โดยหลักการ ถาถนนของกรมทางหลวงเปนสายหลักแลว กรมทางหลวงควรจะเลี่ยงที่จะ
สรางผานหรือทับถนนสายชุมชน เนื่องจากวัตถุประสงคในการกอสรางถนนของกรมทางหลวงเพื่อ
เชื่อมตอระหวางเมืองตอเมือง จึงทําใหรถที่ใชถนนมีความเร็วสูง กอใหเกิดอันตรายตอชุมชน
ประกอบกับคาใชจายในการกอสรางก็จะสูงกวา และผลกระทบจากการพัฒนาเมืองก็จะตามมา จาก
ที่ถนนของกรมทางหลวงตัดผาเมืองทําใหถนนผาเมืองออกเปน 2 สวน การกอสรางจะมองเฉพาะ
ดานคาใชจายในการกอสรางและความปลอดภัยเปนหลัก แตไมมองดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทําใหการกอสรางไมเขากับชุมชน
ซึ่งปญหาตรงนี้จะเปนปญหาระหวงการดําเนินงานของสวน
กลางซึ่งก็เปนปญหาทางหลวงของเมืองที่กําลังพัฒนา เชน ถนนสายเชียงใหม – ลําปาง, ถนนที่
เชียงราย, ถนนที่พะเยา เปนตน

แนวทางการวางผัง โครงขา ยคมนาคมขนสง
Network
Sketch Planning

กําหนดผัง คมนาคมขนสง เบื้อ งตน
โดยอาศัยขอ มูล การใชป ระโยชนท ี่ด ิน และหลัก
การทั่ว ไปในการก ําหนดโครงขายถนน

วิเคราะหผ ัง คมนาคมขนสง โดยอาศัย
หลัก การวิเคราะหห็ดา นการขนสง และจราจร
Network
Detail Analysis

การขนสง ในอนาคต
• ความเหมาะสมในการรองรับ การจราจรและ
• ความเหมาะสมตอ แผนการพัฒ นาการใชท ี่ด ิน
• การออกแบบดานวิศ วกรรม
• ความคุม คาาในการลงทุน
• การจัด ลําดับ แผนลงทุน

แนวทางในการวางผังโครงขายพัฒนาการขนสง แบงออกเปน 2 สวน คือ
1) Sketch Planning ขอมูลที่ตองพิจารณา ไดแก
- ลําดับชั้นของถนนมีอะไรบาง
- การใชประโยชนที่ดิน
- การเชื่อมโยงระหวางชุมชน
2) การวิเคราะหรายละเอียด วัตถุประสงคเพื่อ
- ดูความเหมาะสมในการรองรับการจราจรขนสงในปจจุบัน และอนาคต
- ดูความเหมาะสมตอแผนการพัฒนาการใชที่ดิน นั่นคือ ถามีการพัฒนาการใชที่ดิน
การเดินทางจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หรือดูผลกระทบของการใชที่ดินตอความ
ตองการเดินทาง
- เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม เชน ถนนที่สรางมา 2, 4, 6 เลน คุมคาในการลง
ทุนหรือไม จะพิจารณาวาจํานวนรถวิ่งกับคาใชจายในการลงทุนคุมคากันหรือไม
- เปนเครื่องมือในการจัดลําดับ หากมีหลายโครงการจะวิเคราะหวาโครงการใดควร
จะลงทุนกอนหรือหลัง

แนวทางการวางผังโครงขา ยถนนเบื้อ งตน
แหลงดึงดูด การจราจร
ยานสถาบัน

วางผังโครงขายถนน Locals
วางผังโครงขายถนน Collectors

วางผังโครงขายถนน Arterials

เลือ กรูป แบบการพัฒ นาโครงขาย
Grid, Radial, Ring+Radial, ..
วางผังโครงขาย Collectors ถนน

แหลงเกิด การจราจร
พื้น ที่พ ักอาศํย

วางผังโครงขาย Locals ถนน

ขอควรคํานึงเบื้องตนในการวางผังโครงการขาย มี 2 สวน คือ
1) การศึกษาลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
2) การศึกษาวาพื้นที่จุดใดเปนแหลงดึงดูดการจราจรหรือเปนแหลงพักอาศัย ในพื้นที่สวน
นั้นจะสรางถนนที่เปน Local อยางไร สวนไหนจะเปนสวนการกระจายการจราจรหรือรวมการ
จราจร และสวนไหนจะเปนจุดเชื่อมโยงระหวาง Local กับ Collector และการเชื่อมโยงของถนน 2
สายนี้เองจะเปนแนวทางในการผังโครงขายถนนสายหลัก (Arterial) ขึ้นมา นั่นคือ ขอควรคํานึงนี้
เราสามารถวางผังไดเลยโดยไมตองวิเคราะหหรือถาจะวิเคราะหโดยละเอียดจะตองใชขอมูลดาน
ประชากร การใชยานพาหนะ นโยบายการพัฒนาระบบจราจร ทิศทางของการพัฒนาการใช
ประโยชนที่ดิน

แนวทางการวิเคราะหผ ังโครงขายคมนาคมขนสง
ขอมูล
ลักษณะการเดินทางของประชากร
ลักษณะการใชพ าหนะเดินทาง
ลักษณะการใชป ระโยชนที่ดิน

เปาหมายและนโยบาย
เปาหมายของการพัฒนาเมือง
ทิศทางพัฒนาการใชป ระโยชนที่ดิน
นโยบายการพัฒนาระบบจราจรขน
สง

ซึ่งการวิเคราะหจะคํานึงถึงสองสวนนี้รวมกัน และในการวิเคราะหหาลักษณะการเดินทาง
หากวิเคราะหภายในพื้นที่เทศบาลจะไดลักษณะการเดินทางในระยะใกล และหาวิเคราะหกับภาย
นอกพื้นที่เทศบาลจะไดลักษณะการเดินทางระยะไกล

วิเคราะหหาลักษณะและปริมาณการเดินทาง
ภายในพื้นที่

จุดเริ่มตนและจุดปลายทาง
วัตถุประสงค
พาหนะที่นิยมใช
เสนทางที่เลือก

- การเดินทางภายในพื้นที่ ใชหลักการของการจราจรที่สงบหรือ Traffic Calming
เชน การเดินทางโดยใชรถจักรยานยนต
ดานสิ่งแวดลอม เชน ในลําพูนการเดินทางเกือบ 50 % เปนการเดินทางขามเขตนอกเขตผัง
เมือง ซึ่งรูปแบบของโครงขายและการจราจรในเขตเมืองก็จะตองจัดเปนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะทํา
อยางไรใหการเดินทางโดยไมผานเมือง หรือขามพื้นที่ไป ซึ่งอาจจะเปนการใชถนนวงแหวน
เปนตน

วิเคราะหลักษณะการเดินทางและพาหนะทีช่ใ
การเดินทางภายในพื้นที่

รถยนต
จักรยานยนต
จักรยาน
สองแถว
เดินเทา
การเดินทางไปภายนอกพื้นที่
รถยนต
จักรยานยนต
สองแถว

ในการวิเคราะหจะตองวิเคราะหหาปริมาณการเดินทางทั้งหมดวามีปริมาณเทาใด มีการเดิน
ทางจากที่ไหนไปที่ไหน ซึ่งจะมีความสําคัญตอการใชประโยชนที่ดิน ยานพาหนะที่ใช การเดินทาง
ในพื้นที่อาจจะเปนจักรยาน รถสองแถว
- การเดินทางนอกพื้นที่ ( ระยะไกล ) อาจจะเนนเรื่องรถสาธารณะ

วิส ัย ทัศ นข องการ
พัฒ นาเมือ ง

ทิศ ทางของการใช
ประโยชนท ี่ด ิน

นโยบายการจราจร
และขนสง

Transport Policies
Land use
types
นโยบายการวางผัง คมนาคมเชื่อ มโยง Land useตา งๆ

สรุป
เมื่อเรากําหนดวิสัยทัศนของเมืองไดแลวเราจะสามารถกําหนดทิศทางการใช
ประโยชนที่ดิน สามารถกําหนดทิศทางนโยบายการจราจรขนสง สามารถเลือกนโยบายการขนสงที่
เหมาะสม เชน ในชุมชนอาจเนนจักรยาน โดยควรแยกรถยนตออกจากถนนเสนที่ใชจักรยานใหชัด
เจน ฉะนั้นการกําหนดนโยบายการขนสงอาจจะตองดูลักษณะการใชที่ดินประกอบดวย

ระบบการขนสงทีต่ อ งจัดเตรียม
Way Links

โครงขายระบบขนสงสาธารณะ
โครงขายระบบถนนสํ าหรับการเดิน ทางโดยพาหนะ
สวนตัว
ระบบการจราจรในแตล ะพื้น ที่

Terminals

สถานีขนสงรถสาธารณะ
สถานีขนสงสินคา
ที่จอดพาหนะสว นตัว

การวางผังการขนสง ตองเตรียมสิ่งตอไปนี้
1) การขนสงสาธารณะ
2) การขนสงทางถนน
3) ระบบจราจรในแตละพื้นที่
4) สถานีขนสงสินคาและขนสงสาธารณะ
5) ที่จอดรถในพื้นที่
ตัวอยาง งานที่กําลังดําเนินการอยู คือการวางผังจราจรเมืองพะเยา โดยครอบคลุมเฉพาะเขต
ผังเมืองรวมของเมืองพะเยา มีขนาด 60 ตร.กม. ประชากร 4-5 หมื่นคน การเดินทางในเขตเมือง เปน
การศึกษาในกรอบงานของ สจร. ที่กําหนดใหศึกษาเฉพาะผังเมืองในจังหวัดเปนหลัก
การวางผังจะมีปญหาระหวางผูวางผังคมนาคมขนสงกับผูวางผังเมืองมาโดยตลอด สวน
ใหญจะพบวา ผังการพัฒนาการขนสงจะชี้นําผังการพัฒนาเมือง มากกวา
หลักการคมนาคมขนสงหลายอยางจะใชไมได เชน ลําดับชั้นของถนน การสรางถนนมักไม
คํานึงตามหลักการนี้ แตถาหากมีถนนเขาไปในพื้นที่ใด พื้นที่นั้นก็มักจะมีการสรางถนนเชื่อมกันได
หมด
ตัวอยาง ถนนรัชดาภิเษก ในกรุงเทพฯ ตอนสรางถนนใหมๆ มีการสรางรั้วกั้นเพื่อควบคุม
การใชประโยชนที่ดิน โดยจะไมใหมีการสรางถนนเชื่อมถนนรัชดาภิเษกเลย แตตอมาประมาณ 3 ป
ก็เปลี่ยนแปลงไป มีการใชที่ดิน มีการสรางถนนเชื่อม เพราะถนนสายหลักในเมือง กรมทางหลวง
จะไมสามารถควบคุมการใชที่ดินได
ถามองวาอนาคตจะใหเมืองเปนศูนยกลางอยางใดอยางหนึ่ง การคมนาคมขนสงจะเปนปจจัยหนึ่งที่
จะทําใหเมืองเปนไปตามที่ตองการได นั่นคือ ถาตองการใหที่ดินเปลี่ยนแปลง ความเขาถึงไดของ
พื้นที่หรือการคมนาคมขนสงจะตองดีมาก หากความเขาถึงพื้นที่หรือการคมนาคมขนสงมีจํากัด
เมืองก็เจริญเติบโตหรือเปนไมไดตามเปาหมาย
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