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บทคัดยอ 
 

 ตึกแถวเปนประเภทอาคารท่ีสําคัญตอภาพลักษณของเมืองเชียงใหมโดยเฉพาะในเขตเมือง
เกา (พื้นท่ีภายในกรอบสี่เหล่ียมท่ีประกอบจากแนวคูเมือง) ดวยเปนประเภทอาคารท่ีสามารถสราง
ไดโดยไมผิดขอบังคับ อีกท้ังยังใหผลตอบแทนสูง ทําใหเปนท่ีนิยมสราง ตึกแถวกระจายอยูท่ัวไป
และโดยมากตําแหนงอาคารอยูติดถนน จึงกลาวไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของถนน ยาน และ
เมือง ดวยความสําคัญของพื้นท่ีเมืองเกา และการพยายามสงเสริมภาพลักษณพื้นถ่ิน จึงไดเกิด
ขอกําหนดในเทศบัญญัติของเมืองใหอาคารในเขตเมืองเกาเชียงใหมมีลักษณะท่ีแสดงความเปนพื้น
ถ่ิน ตามขอกําหนด ผูกอสรางอาคารสามารถเลือกใชลักษณะใดลักษณะหน่ึงจากลักษณะตางๆ ท่ี
กําหนดไวให เชน มีสวนของหลังคาเปนจั่ว หรือประดับดวยกาแล หรือจอง เปนตน แตในขอบังคับ
ไมมีรายละเอียดในการใชลักษณะตางๆ เหลานั้นไปกํากับไวดวย วาควรเลือกใชลักษณะใดกบัอาคาร
รูปแบบใดเพื่อใหสอดคลองเขากัน จึงทําใหเกิดอาคารท่ีมีความแปลกดวยใชลักษณะตามขอกําหนด
แตไมเขากับตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคารตึกแถวท่ีมีลักษณะไมสอดคลองกันดวยเหตุดังกลาวมากกวา
อาคารประเภทอ่ืน สวนหนึ่งเปนเพราะประชาชนไมคุนเคยกับการนําลักษณะเฉพาะบางประการจาก
รายการท่ีกําหนดใหมาใชกับอาคารตึกแถว ดวยเปนลักษณะท่ีเดิมมีการใชกับรูปแบบอาคารเฉพาะ 
หรือเดิมใชรวมกับลักษณะอ่ืนประกอบกันจึงจะสอดคลองเขากันได ซ่ึงทําใหเกิดความไมเขาใจ 
สับสน และไมพอใจ จึงมีการปฏิบัติตามขอบังคับอยางขอไปทีใหถูกตองในแงกฎหมายเทานั้น 
ตึกแถวท่ีสรางข้ึนหลายอาคารจึงมีลักษณะท่ีไมสอดคลองกันในตัวอาคาร และไมแสดงถึง
ภาพลักษณพื้นถ่ินดังเปาหมายของขอบังคับ ยิ่งกวานั้นยังทําใหผูท่ีไมคุนเคย หรือไมมีความรูไดรับ
ความเขาใจผิดๆ ในเร่ืองลักษณะพื้นถ่ินท่ีควรปรากฏบนอาคารดวย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อทํา
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ในการศึกษาการรับรูลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวของประชาชนนี้ ใชแนวทางการศึกษา
การรับรูจากความช่ืนชอบ (Preference Study) โดยใหประชาชน จํานวน 304 คนท่ีเปนตัวแทนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเชียงใหมดูภาพอาคารตึกแถวรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนตัวแทนของอาคาร
ตึกแถวท่ีมีอยูในเชียงใหม ตามลักษณะทางกายภาพ จํานวน 54 ภาพ  ในแตละภาพที่ดูประชาชนให
คาน้ําหนักความช่ืนชอบ (Preference Rating) และเขียนคําบรรยายภาพส้ันๆ ขอมูลคาน้ําหนักความ
ช่ืนชอบท่ีไดใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจําแนกขอมูลเปนมิติการรับรูของ
ประชาชน และอธิบายแตละมิติดวยการวิเคราะหลักษณะรวมทางกายภาพของภาพในมิติประกอบ
กันกับการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากคําบรรยายภาพตอภาพในมิตินั้นๆ โดยสามารถ
จําแนกมิติการรับรับรูของประชนตอตึกแถวเชียงใหมในภาพรวมได 8 มิติ ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีผลตอการ
รับรูอาคารตึกแถวของประชาชน ไดแก รูปแบบอาคาร (Style) อายุอาคาร สภาพอาคาร ขนาดและ
จํานวนช้ันอาคาร สีและวัสดุท่ีใชในอาคาร องคประกอบของอาคาร ความทึบของมวลอาคาร แสง
และความสวาง อุณหภูมิ การใชสอยของอาคาร องคประกอบโดยรอบอาคาร และบรรยากาศ โดย
รูปแบบอาคาร (Style) เปนปจจัยท่ีมีผลใหประชาชนจําแนกมิติการรับรูไดมากท่ีสุด จึงสรุปไดวา
ประชาชนสามารถรับรูรูปแบบอาคารได และมีรูปแบบท่ีรับรูท้ังหมด 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก 
รูปแบบทันสมัย รูปแบบโบราณ และ รูปแบบโมเดิรน ในแตละรูปแบบประชาชนรับรูจากลักษณะ
ทางกายภาพบางประการประกอบกัน การศึกษานี้ไดพิจารณาลักษณะทางกายภาพบนอาคารตึกแถว
ท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบโบราณมาใชแทนลักษณะพ้ืนถ่ินโดยเสนอเปนคําแนะนําในการ
ออกแบบอาคารตึกแถวใหมีลักษณะพ้ืนถ่ินและคําแนะนําในการปรับปรุงขอบังคับในเทศบัญญัติ
เพื่อใหตรงกับการรับรูของประชาชนซ่ึงนาจะจะชวยใหประชาชนเขาใจและยินดีปฏิบัติตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

 
Thesis Title  Application of Vernacular Characteristics on Shophouses 

in Chiang Mai Historic District from Residents’ 
Perceptions 

 
Author Ms. Chada Romcai 
 
Degree Master of Architecture (Architecture) 
 
Thesis Advisor Dr. Apichoke   Lekagul 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this study is to identify physical elements on shophouses’ façade that are 
perceived as traditional characteristics, in order to propose a suggestion for applying vernacular 
characteristics on shophouses in Chiang Mai historic district. Photographs of shophouses in 
various styles were taken and 54 were selected for the study. A sample of 304 Chiang Mai 
residents was included in accordance with a proportion of gender and age group of the population. 
They were asked to view scenes and rate each one according to how much they liked the 
environment represented by the scene and then, provide a few words that best described each 
scene. Preference rating scores were analyzed using Factor Analysis and scene descriptions were 
analyzed using Content Analysis. Eight dimensions were extracted. According to the dimensions, 
Chiang Mai people perceive a shophouse due to its certain elements. They are building style; 
building size; number of building storey; mass of a building, such as solid and void; color and 
color properties, such as bright; building material; building components, such as roof; surrounding 
components, such as vegetation, and electric lines; component organization; such as order, and 
untidy; spatial configuration, such as clearness; building age; lighting condition; temperature; 
building function, such as residential, and commercial; and atmosphere. It was also proved that 
people are able to perceive building styles of shophouses. They are new style, old style and 
Modern style. Each style was perceived due to some specific physical elements. In order to 
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identify vernacular characteristic that people will be able to perceive, physical elements of the old 
style were considered. Then, the suggestions for applying traditional characteristics on shophouses 
from people perceptions and suggestions for improving the building regulations regarding 
vernacular characteristics were proposed. 


