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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

การใชรูปแบบพื้นถ่ินนับเปนส่ิงสําคัญตอเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม เพราะเชียงใหมเปน
เมืองท่ีมีความเปนมาเกาแกและมีภาพลักษณของเมืองวัฒนธรรมท่ีชัดเจน ลักษณะท่ีแสดงความเปน
พื้นถ่ินเชียงใหมจึงมีความสําคัญ ดวยปรากฏอยูในวิถีชีวิต ประเพณี และงานสถาปตยกรรมซ่ึงรวม
ไปถึงหนาตาของเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมืองเกา (พื้นท่ีภายในกรอบที่ลอมดวยคูเมือง) ท่ี
เปนศูนยรวมสถาปตยกรรมท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของเชียงใหม นอกจากนั้นการท่ี
เชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียวลําดับตนๆ ของไทยทําใหการพยายามแสดงอัตลักษณของตนภายใต
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกจึงยิ่งมีความสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนการรักษาใหเชียงใหม
ยังคงเปนเชียงใหม ยังชวยสงเสริมลักษณะเฉพาะของเมืองซ่ึงเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังดวย 
ดังนั้น การพยายามรักษาความเปนพื้นถ่ินในเชียงใหมจึงเปนเร่ืองจําเปน แมกระท่ังหนวยงานของ
ภาครัฐก็เห็นความสําคัญและไดออกกฎระเบียบในการสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณดังกลาว ตัวอยาง
หนึ่งท่ีเห็นไดชัดคือเทศบัญญัติของนครเชียงใหม 

เม่ือพิจารณาถึงเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหมท่ีสงเสริมความเปนพื้นถ่ินในอาคาร เหน็
ไดจากการกําหนดใหอาคารในเขตเมืองเกามีลักษณะเปน "อาคารแบบลานนาหรือแบบพื้นเมือง
ภาคเหนือ" โดยใหความหมายวาเปน “อาคารท่ีมีรูปลักษณะโครงหลังคาหรือสวนของหลังคา เปน
หนาจั่ว หรือมีสัดสวนของอาคาร สวนประกอบตกแตง ซ่ึงแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย
เปนตนวา กาแล จอง หรือลวดลายแกะสลักตกแตงชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง” และไดบังคับ
ใชกับอาคารภายในและรอบคูเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบอาคารในเขต
เมืองเกาเชียงใหมท่ีสับสนใหเกิดความสวยงามและมีเอกลักษณ แตการใหเลือกใชลักษณะ หรือ
องคประกอบตางๆ ท่ีเทศบัญญัติกําหนดเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งได และการขาดรายละเอียดถึง
วิธีการนําลักษณะตางๆ ดังกลาวไปใช กลับทําใหเกิดการใชองคประกอบตางๆ ไมสอดคลองกับตัว
อาคาร ลักษณะดังกลาวท่ีไมสอดคลองกันนั้นยอมมีผลตอความรูสึกของคนท่ัวไปโดยเฉพาะคนใน
พื้นท่ี เนื่องจากการเลือกองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงมาใชเพียงองคประกอบเดียว โดยที่ไมได
ใชรวมกับองคประกอบอ่ืนหรือลักษณะอื่นท่ีเคยใชรวมกันในอดีตดังท่ีผูพบเห็นคุนเคยและเขาใจ 
ยอมทําใหเกิดความรูสึกสับสน และขัดแยงข้ึน ดังนั้นการนําองคประกอบเฉพาะบางประการไปใช
จึงยากท่ีใหสอดคลองเขากับรูปแบบอาคารท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังไมสรางความรูสึกวาเปนลานนา
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หรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือดังวัตถุประสงคของเทศบัญญัติ ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นจาก
นักวิชาการบางทานท่ีไมเห็นดวยตอขอบังคับดังกลาว โดยเห็นวาการบังคับนั้น  

“เปนการสงเสริมใหมีการสรางอาคารท่ีมีเพียงเปลือกเพ่ือหลีกเล่ียง
ขอบังคับทางกฎหมายเทานั้น เปนส่ิงแปลกปลอม มิไดมีลักษณะเปน
แบบพื้นเมืองท่ีแทจริงและไมไดมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมของ
ลานนาและสภาพแวดลอมของเมืองประวัติศาสตร กลาวไดวาเปนตัว
ทําลายส่ิงแวดลอมและทําใหบรรยากาศของความเปนเมืองประวัติศาสตร
เลือนหาย” (สุรพล ดําริหกุล, 2545) 

 อาคารตึกแถวเปนรูปแบบอาคารพาณิชยกรรม หรือกึ่งพาณิชยกรรมกึ่งพักอาศัยในเชียงใหม
ท่ีรูปแบบและองคประกอบตางๆ ของอาคารมีผลตอหนาตาของเมืองอยางมาก เนื่องจากตึกแถวมี
จํานวนมากและกระจายอยูท่ัวไปในเมือง ดวยการที่ตึกแถวมีรูปแบบอาคารท่ีเนนพื้นท่ีใชสอยเปน
หลัก คือจะมีปริมาณพ้ืนท่ีใชสอยมากเม่ือเทียบกับอาคารประเภทอ่ืนๆ เพราะตึกแถวสามารถสราง
ไดเต็มหรือเกือบเต็มท่ีดิน มีการใชผนังรวมกันของคูหาท่ีทําใหประหยัด และการใชสอยอาคาร
สามารถปรับเปล่ียนประโยชนใชสอยไดมาก คือสามารถใชเปนท่ีพักอาศัย เปนอาคารพาณิชย หรือ
เปนอาคารกึ่งพาณิชยกึ่งพักอาศัย จึงเปนท่ีนิยมลงทุนกอสรางเพราะใหผลกําไรสูงและนอกจากนั้น
ตึกแถวยังเปนลักษณะอาคารท่ีอยูในขอบขายท่ีเทศบัญญัตินครเชียงใหมอนุญาตใหกอสรางในเขต
เมืองเกาเชียงใหมได ในขณะท่ีไดบัญญัติหามปลูกสรางอาคารหลายประเภทเพ่ือสงเสริมภาพลักษณ
การเปนเมืองเกา ทําใหตึกแถวเปนรูปแบบอาคารท่ีใหประโยชนกับผูลงทุนท่ีมีพื้นท่ีในเขตเมืองเกา
เชียงใหมสูง เม่ือเทียบกับอาคารประเภทอ่ืน เนื่องจากสามารถสรางไดอยางถูกกฎหมายและไดผล
ประโยชนตอบแทนคุมคา จึงมีการสรางตึกแถวตามถนนถนนแทบทุกสายในเมือง ทําใหตึกแถวเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของหนาตาของเมืองเชียงใหม 

เม่ือตึกแถวเปนองคประกอบของหนาตาเมืองเชียงใหมที่สําคัญ จึงนาจะไดรับการพิจารณา
เร่ืองการใชลักษณะพ้ืนถ่ินเชนกัน และแมวาเทศบัญญัติไดบังคับการใช “รูปแบบลานนาหรือแบบ
พื้นเมืองภาคเหนือ” กับอาคารทุกประเภทซ่ึงรวมถึงอาคารตึกแถว หากแตรูปแบบของอาคารตึกแถว
นั้นไมไดมีรูปแบบพื้นถ่ินดั้งเดิมที่ชัดเจนเชนเดียวกับอาคารประเภทอ่ืน การใชลักษณะบางประการ
หรือองคประกอบประการตามที่เทศบัญญัติกําหนดจึงยากท่ีจะสรางความรูสึกเปนพื้นถ่ินบนอาคาร
ตึกแถว ยิ่งไปกวานั้นองคประกอบบางประการท่ีกําหนดไวไดมีการใชในอดีตกับอาคารประเภทอ่ืน
จนมีความหมายเฉพาะกับอาคารประเภทอ่ืนนั้นแลวเชน กาแลท่ีเปนองคประกอบสําคัญของเรือนกา
แล ซ่ึงเปนเรือนพักอาศัยของผูมีอันจะกินและผูนําชุมชน หรือบุคคลช้ันสูงในสังคม (อนุวิทย เจริญ
ศุภกุล และวิวัฒน เตมียพันธ, 2525) เม่ือนํามาใชกับอาคารตึกแถวก็ทําใหคนท่ีรับรูและเขาใจตาม
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ความหมายเดิมสับสน และเปนการสรางความเขาใจที่บิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากเดิมใหกับผูท่ีไมมี
ความรูหรือความคุนเคยดวย จึงควรท่ีจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชลักษณะท่ีแสดงรูปแบบพื้นถ่ินท่ี
สําหรับอาคารประเภทตึกแถวโดยเฉพาะ 
 จากเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหมท่ีกําหนดใหอาคารในเขตเมืองเกามีลักษณะเปน 
"อาคารแบบลานนาหรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือ" กลาวไดวาเปนความพยายามสงสริมภาพลักษณ
ความเปน “พื้นถ่ิน” ในความหมายท่ี “พื้นถ่ิน” หมายถึงลักษณะอาคารท่ีเปนแนวสถาปตยกรรมไทย
ภูมิภาค (พื้นถ่ิน) คือมีรูปแบบแสดงเอกลักษณไทยของแตละพื้นถ่ินท่ีแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค 
เชน แนวรูปแบบสถาปตยกรรมไทยลานนา ไทยอีสาน เปนตน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2539) ซ่ึง
แตกตางจากความหมายของคําวา “พื้นถ่ิน” ท่ีหมายถึงลักษณะสถาปตยกรรมท่ีกําเนิดข้ึนมาจากภูมิ
ปญญาของชุมชนท่ีมิไดอยูในเมืองหลวงและแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอมของแตละ
ทองถ่ิน (วิโรฒ ศรีสุโร, 2543; วิวัฒน เตมียพันธ, 2530) ท่ีเนนเร่ืองท่ีมีของลักษณะสถาปตยกรรมวา
มาจากชาวบาน ไมใชสถาปนิก ท้ังนี้ความหมายของคําวา “พื้นถ่ิน” ท่ีเกี่ยวของกับอาคารตึกแถวซ่ึง
เปนประเภทอาคารท่ีเกิดข้ึนมาไมนานนัก จึงไมอาจกลาวไดวาเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดจาก
ชาวบานได และอาจไมมีลักษณะเฉพาะพ้ืนท่ีชัดเจนอยางความเปน “ลานนา” ดวย ในการศึกษานี้จึง
พิจารณาภาพลักษณ “พื้นถ่ิน” ดังท่ีตองการสงเสริมใหเกิดข้ึนในความหมายท่ีวาเปนลักษณะท่ีมีการ
ใชกันในพื้นท่ีเมืองเชียงใหมและแสดงลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีในภาพรวมได 

การศึกษาลักษณะพื้นถ่ินท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารตึกแถวในเชียงใหมนั้น นอกจากจะ
พิจารณาลักษณะพ้ืนถ่ินท่ีใชในอดีต ยังจําเปนท่ีจะศึกษาลักษณะพ้ืนถ่ินตามการรับรูและความเขาใจ
ของประชาชนในปจจุบัน เนื่องจากลักษณะพ้ืนถ่ินบางประการดังท่ีพบเห็นไดในปจจุบันไมใช
ลักษณะท่ีมีมาแตดั้งเดิมของเชียงใหม แตเกิดจากการนํารูปแบบจากทองท่ีอ่ืนมาปรับใช เชน การใช
ไมฉลุประดับตามเชิงชาย สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการฉลุไมประดับของพมาในบานแบบขนม
ปงขิงท่ีชาวอังกฤษนํามาใชเม่ือเขามาทําบริษัทปาไมในพื้นท่ี เปนตน ซ่ึงทําใหความเขาใจ หรือความ
คิดเห็นตอลักษณะพ้ืนถ่ินนั้น มีความหลากหลายดวยเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น การศึกษา
ลักษณะพื้นถ่ินตามท่ีประชาชนรับรูในปจจุบัน จะชวยสรางความเขาใจตอลักษณะพื้นถ่ินดังท่ี
ประชาชนรับรูนอกเหนือไปจากลักษณะท่ีใชในอดีต อันจะทําใหการเสนอคําแนะนําในการใช
ลักษณะพ้ืนถ่ินในอาคารตึกแถวตรงและเขาถึงการรับรูของประชาชน ทําใหประกันไดวาหาก
นําไปใชประชาชนจะเห็นวาแสดงความเปนพื้นถ่ิน ซ่ึงแตกตางจากการปฏิบัติตามเทศบัญญัติท่ีอาจ
เปนเพียงการทําตามขอบังคับโดยผูปฏิบัติอาจไมเห็นคลอยตาม นอกจากนั้นคําแนะนําท่ีสงเสริมการ
ใชลักษณะท่ีประชาชนช่ืนชอบ ก็นาจะทําใหประชาชนเขาใจและยินดีรวมมือปฏิบัติตาม ซ่ึงเม่ือ
นํามาปรับใชกับขอบังคับก็จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการบัญญัติขอบังคับได 
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ดวยเหตุผลขางตน จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาการรับรูของประชาชนตอการใชลักษณะ
พื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวในเชียงใหม รวมไปถึงลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชาชนช่ืนชอบ ท้ังนี้เพื่อให
สามารถสรางคําแนะนําท่ีตรงตอการรับรูและความช่ืนชอบของประชาชนอันจะนําไปสูความรวมมือ
ตอการปฏิบัติตามตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาการรับรูและความชื่นชอบของประชาชนชาวเชียงใหมตอลักษณะพื้นถ่ินบน
อาคารตึกแถว 

2) เพื่อสรางคําแนะนําในการใชรูปแบบพื้นถ่ินกับอาคารตึกแถวในเขตเมืองเกาเชียงใหมจาก
การรับรูของประชาชน 

 
คําถามวิจัย 

การศึกษานี้ไดกําหนดคําถามวิจัยจากเปาหมายของการศึกษา ดังนี้ 
1) ประชาชนชาวเชียงใหมรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวอยางไร เพื่อจําแนกการรับรู

ของประชาชนตออาคารตึกแถวในภาพรวมและสรางความเขาใจตอการรับรูและเกณฑ
ในการรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถว 

2) ลักษณะพื้นถ่ินแบบใดท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบ เพื่อสรางความเขาใจตอลักษณะท่ี
ประชาชนช่ืนชอบ และพิจารณาความสัมพันธของลักษณะท่ีประชาชนช่ืนชอบกับการ
รับรูของประชาชน 

3) คําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดความเปนพื้นถ่ินสําหรับ
อาคารตึกแถวในเชียงใหมควรเปนอยางไร เพื่อเสนอคําแนะนําตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาการรับรูของประชาชนไดใชการศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบ (Preference 
Study) โดยการแจกแบบสอบถามใหประชาชนใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบและบรรยายภาพ จากนั้น
นําขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบมากวิเคราะหดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และนํา
ขอมูลคําบรรยายภาพมาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจําแนกการรับรูของ
ประชาชน และวิเคราะหลักษณะทางกายภาพท่ีประชาชนรับรูวาเปนพื้นถ่ิน และใชลักษณะพ้ืนถ่ินท่ี
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ประชาชนรับรูนั้นสรางคําแนะนําในการออกแบบอาคารตึกแถวใหเปนพื้นถ่ินและคําแนะนําในการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติ 
 
คําจํากัดความ 
 “ตึกแถว” หมายถึง อาคารพาณิชยกึ่งพักอาศัย หรืออาคารพาณิชยในเชียงใหมท่ีมีตําแหนง
อาคารอยูติดถนน มีลักษณะครอบคลุมอาคาร 3 ประเภท ไดแก เฮือนแป เรือนรานคาสองนช้ัน และ
ตึกแถวท่ีสรางคูหาติดกนัเปนแถว 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1) กรอบเน้ือหาการศึกษา กําหนดขอบเขตเฉพาะเร่ืองการรับรูตอลักษณะทางกายภาพของ
อาคารตึกแถว 

2) กรอบประชากร กําหนดประชากรในการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม 

3) กรอบเวลา พิจารณาเฉพาะอาคารตึกแถวท่ีเปนท้ังเรือนรานคา หองแถวและตึกแถว
ตามท่ีมีปรากฏในปจจุบัน และศึกษาการรับรูของประชาชนในปจจุบัน 

4) กรอบพื้นท่ี กําหนดการศึกษาเฉพาะอาคารตึกแถวบนถนนเสนหลักท่ีเช่ือมพื้นท่ี
เศรษฐกิจสําคัญของเชียงใหม ซ่ึงไดแก ริมฝงแมน้ําปง สถานีรถไฟ ตัวเมืองเกาเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในกรอบของ ถ.มหิดล ถ.เชียงใหม-ลําปาง ถ.นิมมานเห
มินท ถ.สุเทพ และถ.บุญเรืองฤทธ์ิ 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาสามารถจําแนกการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหมได 
8 มิติ โดยมีมิติท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบอาคารจึงสามารถสรุปไดวาประชาชนสามารถรับรูเร่ืองรูปแบบ
อาคารได โดยมีรูปแบบอาคาร (Style) ท่ีประชาชนรับรู 3 รูปแบบหลัก ไดแก รูปแบบทันสมัย 
รูปแบบโบราณ และรูปแบบโมเดิรน สําหรับรูปแบบอาคารที่ประชาชนรับรูและเกี่ยวของกับ
รูปแบบอาคารในอดีตไดแก รูปแบบโบราณซ่ึงเปนรูปแบบท่ีประชาชนช่ืนชอบ จึงนําลักษณะทาง
กายภาพท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบดังกลาวมาสรางคําแนะนําสําหรับออกแบบอาคารใหมีความ
เปนพื้นถ่ิน โดยสรางเสนอลักษณะทางกายภาพส่ิงท่ีประชาชนรับรูเปนลักษณะท่ีแนะนํา รวมถึง
คําแนะนําสําหรับปรับปรุงเทศบัญญัติโดยการปรับขอบังคับใหใกลเคียงกับคําแนะนําในการ
ออกแบบอาคารตึกแถวใหมีความเปนพื้นถ่ิน 
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เนื้อหาในการนําเสนอ 
ในการศึกษานี้ไดกําหนดเน้ือหาในการศึกษาเปน 5 บท ดังนี้ บทท่ี 1) บทนํา บทท่ี 2) ตึกแถว บทท่ี 
3) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบการศึกษา 4) วิธีการศึกษาและผล
เบ้ืองตน 5) ผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแตละบท ดังนี้ 
 
บทท่ี 1 บทนํา 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญและท่ีมาของการศึกษารวมไปถึงขอกําหนดเบ้ืองตนในการศึกษา โดยมี
หัวเร่ืองของเนื้อหาท่ีสําคัญ ไดแก หลักการและเหตุผล คําถามวิจัย วัตถุประสงคของกรศึกษา 
ประโยชนจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และเนื้อหาในการศึกษา 
 
บทท่ี 2 ตึกแถว 
  เปนการสรางความเขาใจตออาคารตึกแถวและปญหาท่ีเกิดข้ึนอันมาสูท่ีมาของการศึกษา 
และสรางขอกําหนดบางประการเพื่อใชในการศึกษาตอไป ประกอบไปดวยเนื้อหา 4 สวน ไดแก 
2.1) นิยามศัพทคําวา “ตึกแถว” 2.2) ตึกแถวในประเทศไทย 2.3) ตึกแถวในเชียงใหม และ 2.4) 
ปญหาการใชลักษณะพ้ืนถ่ินในอาคารตึกแถวในเขตเมืองเกาเชียงใหม 
 
บทท่ี 3 ทฤษฎี และแนวทางในการศึกษา  
  ในบทนี้ เปนการอธิบายถึงทฤษฎี และแนวทางในการศึกษาเพื่อนํามาใชออกแบบ
การศึกษา ประกอบไปดวยเนื้อหา 2 สวน ไดแก 3.1) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ท้ังเร่ืองรูปแบบ
การรับรู การประเมินความช่ืนชอบ  และ 3.2) แนวทางในการศึกษาจากการศึกษางานวิจัยในอดีต 
 
บทท่ี 4 การออกแบบการศึกษา และผลเบ้ืองตน 
  ในบทนี้เปนการอธิบายถึงวิธีการศึกษารวมไปถึงผลเบ้ืองตน โดยมีเนื้อหาประกอบไปดวย 
3  สวน ไดแก 4.1) การออกแบบการศึกษา ท่ีเปนรายละเอียดการออกแบบวิธีการศึกษาที่ใชในงาน
ศึกษา ท้ังการสํารวจความช่ืนชอบและการสํารวจคําบรรยายภาพ 4.2) สรุปข้ันตอนในการศึกษาโดย
สรุปท้ังข้ันตอนการเก็บขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล และ 4.3) ผลเบ้ืองตนซ่ึงเปนผลจากขอมูล
เบ้ืองตนในการสํารวจความช่ืนชอบและขอมูลการสํารวจคําบรรยายภาพ 
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บทท่ี 5 ผลการศึกษา 
  มีเนื้อหาบรรยายผลการวิเคราะหขอมูลและขอสรุปจากการศึกษา โดยแบงออกเปนสวนๆ 
ไดแก 5.1) การรับรูอาคารตึกแถวในเชียงใหม ซ่ึงวิเคราะหจากรูปแบบการรับรูจากผลการประเมิน
ความชื่นชอบและจากคําบรรยายภาพ เพื่ออธิบายการรับรูโดยท่ัวไปของประชาชนตอตึกแถว และ
การรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินบนตึกแถว 5.2) ลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบ เปนการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียความชื่นชอบของลักษณะพ้ืนถ่ินท่ีประชาชนรับรูเพื่อสรางเปนคําแนะนําในการ
ออกแบบตึกแถวใหมีรูปแบบพื้นถ่ิน 5.3) คําแนะนําสําหรับปรับปรุงเทศบัญญัติ และ 5.4) การ
อภิปรายผลการศึกษาและ 5.5) ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
ประโยชนจากการศึกษา 

1) ความเขาใจตอการรับรูและความช่ืนชอบตอความเปนพื้นถ่ินในอาคารตึกแถวของ
ประชาชาชน สามารถใชเปนแนวทางสงเสริมใหเกิดลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถว 

2) คําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพเพื่อสรางความเปนพื้นถ่ินกับอาคารตึกแถว 
สามารถนําไปใชปรับปรุงขอกําหนดใหตรงกับการรับรูของประชาชนมากข้ึน 

3) วิธีการศึกษาและผลการศึกษาเปนแนวทางสําหรับการศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมใน
ลักษณะเดียวกัน 


