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บทที่ 5 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาประกอบดวย 5 สวน ไดแก 5.1) การรับรูอาคารตึกแถวในเชียงใหม ซ่ึงไดมา
จากการวิเคราะหคาน้ําหนักความช่ืนชอบและคําบรรยายภาพ เพ่ืออธิบายรูปแบบการรับรูโดยทั่วไป
ของประชาชนตอตึกแถวในเชียงใหม และการรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินบนตึกแถว 5.2) ลักษณะพ้ืนถ่ินท่ี
ประชาชนรับรูและชื่นชอบ ซ่ึงไดมาจากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบของรูปแบบพ้ืนถ่ินท่ี
ประชาชนรับรู และสรางเปนคําแนะนําในการออกแบบตึกแถวใหมีรูปแบบพ้ืนถ่ิน 5.3) คําแนะนํา
สําหรับการปรับปรุงเทศบัญญัติ ซ่ึงไดมาจากการเปรียบเทียบคําแนะนําท่ีไดมาจากการศึกษาและ
ขอบังคับในเทศบัญญัติ 5.4) การอภิปรายผลการศึกษา ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบผลการศึกษากับผล
จากงานวิจัยในอดีต และ 5.5) ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
5.1 การรับรูอาคารตึกแถวในเชียงใหม 
 การศึกษาการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหมนี้ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
5.1.1) การศึกษาการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหมในภาพรวม และ 5.1.2) 
การศึกษาการรับรูรูปแบบ (Style) อาคารตึกแถว ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีตอเนื่องและอาศัยการวิเคราะห
ผลการศึกษาจากสวนการรับรูตออาคารตึกแถวในภาพรวม 
 
5.1.1 การศึกษาการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวเชียงใหมในภาพรวม 
 จากการนําคะแนนความชื่นชอบมาวิเคราะหดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดย
กําหนดคา Factor Loading เทากับ 0.35 ตามคําแนะนําของ Hair, et al. (1998) สําหรับตัวแปรท่ีมี
ขนาดกลุมตัวอยาง มากกวา 300 ตัวอยางข้ึนไป โดยสามารถจัดเปนกลุมภาพ หรือมิติการรับรูได 11 
มิติ แตมิติท่ีสามารถตีความหมายได มีจํานวนท้ังหมด 8 มิติ ไดแก มิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย มิติ 
02 บานไมโบราณ มิติ 03 ตึกแถวยุคโมเดิรน  มิติ 04 รานคาโบราณ มิติ 05 การตกแตงดวยลายฉลุ
และลายประดับ มิติ 06 ตึกแถวทึบตัน มิติ 07 ตึกแถวมีลูกกรงระเบียง มิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา 
โดยในแตละมิติไดวิเคราะหคําบรรยายของภาพในมิตินั้นดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ประกอบการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของแตละมิติ ซ่ึงในการวิเคราะหคําบรรยาย
ภาพนี้ไดกําหนดใหพิจารณาเฉพาะคําบรรยายภาพท่ีมีความถ่ีอยางนอยรอยละ 3 ของจํานวนคํา
บรรยายของภาพในมิตินั้นๆ ท้ังหมด โดยมีรายละเอียดแตละมิติดังน้ี 
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มิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย (Mean = 3.15/ SD = 0.72) 
 ภาพในมิติ 01 มีท้ังหมด 13 ภาพ (ภาพ 5-1) จากการศึกษาภาพตึกแถวท่ีอยูในมิตนิี้ พบวา
ลักษณะรวมทางกายภาพของภาพในมิตินีไ้ดแก การเปนอาคารขนาดใหญท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ช้ันข้ึน
ไป ดูคอนขางใหม ซ่ึงเกดิจากเพิ่งสรางเสร็จ หรือสรางเกอืบเสร็จ หรือมีการปรับปรุงดวยการทาสี
ใหม หรือใชวสัดุท่ีไมดูเกาไปตามเวลา เชน กระจก หรือวัสดุกรุผนัง (Cladding) ท่ีมีผิวมันวาว จงึมี
ลักษณะรวมอีกประการคือการใชสีสังเคราะห กลาวคือ มีการทาสีอาคาร ซ่ึงเปนสีสังเคราะห และ
การใชวัสดุสังเคราะหเชน กระจก เปนตน นอกจากนั้นการท่ีเปนตึกแถวใหม หรือเปนตึกแถวเกาท่ีมี
การดูแลรักษาทําใหดูสะอาด เรียบรอย 
 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ใชเฉพาะคําบรรยายสําหรับภาพในมติิ 01 ท่ีมี
ความถ่ีอยางนอย 30 คร้ัง (รอยละ 3) ในการพิจารณา โดยจัดคําบรรยายตามหมวดหมู 5 หมวด
เชนเดยีวกับการจัดหมวดหมูคําบรรยายในภาพรวมดังท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 4 ซ่ึงในการจัดนี้ หมวด
กายภาพที่ปรากฏ (Physical Appearance) มีความถ่ีของคําบรรยายมากที่สุด ถัดมาเปนหมวดการ
ตัดสินความเหน็ (Judgment) ถัดจากนั้นมาเปนหมวดการใชสอย (Function) และหมวดบรรยากาศ 
(Atmosphere) ตามลําดับ และมีความถ่ีของคําบรรยายในหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical 
Condition) นอยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดของการจัดคําบรรยายและแสดงความถ่ีในแตละหมวดดัง
ตาราง 5–1 การจัดคําบรรยายและความถ่ีของคําบรรยายของภาพในมิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย 
 
ตาราง 5-1 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

666 รูปแบบอาคาร 184 ยุคสมัย 135 สมัยใหม/ ทันสมัย/ รูปแบบใหม/ 
ปจจุบัน 

123 กายภาพที่
ปรากฏ 

 วัสดุ 38   กระจก 35 
  การจัดองคประกอบ 122 ลักษณะท่ีวาง 60 โลง/ วางเปลา 32 
  ลักษณะอาคาร 60 ลักษณะมวลอาคาร 50 โปรง 31 

407 ความงาม 229   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 206 การตัดสิน
ความเห็น  ความเหมาะสม 63   ดี/ ใชได/ OK/ เหมาะสม 42 
การใชสอย 179 ประเภทเฉพาะของ

อาคาร 
  78 ตึก 53 

บรรยากาศ 161     อึดอัด 34 
136 สภาพอาคาร 77 อาย ุ 35 ใหม 30 สภาพทาง

กายภาพ  สภาพแวดลอม 59 อุณหภูมิ 49 รอน 47 
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ภาพ 5-1  มิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย 
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 จากตาราง 5-1 คําบรรยายท่ีมีความถ่ีสูงสุดในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ไดแก ทันสมัย กระจก 
โลง และ โปรง โดยคําบรรยายวาทันสมัยเปนคําบรรยายในประเด็นรูปแบบอาคารตามภาพในมิติท่ี
เปนอาคารตึกแถวคอนขางใหมอีกท้ังใชวัสดุสมัยใหมจึงสรางความรูสึกถึงความทันสมัย คําบรรยาย
วากระจกเปนคําบรรยายในประเด็นวัสดุเนื่องมาจากอาคารใชวัสดุกระจกมาก คําบรรยายวาโลงซ่ึง
อยูในประเด็นการจัดองคประกอบดวยอาคารในภาพกรุกระจกเปนผืนใหญทําใหไมมีสวนประดับ
หรือองคประกอบอ่ืนๆ อีกท้ังสวนใหญเปนอาคารสรางหรือปรับปรุงใหม จึงไมมีการเพิ่ม
องคประกอบบนดานหนาของอาคารมากนัก และคําบรรยายวาโปรงในประเด็นลักษณะอาคารตาม
ลักษณะความโปรงจากการใชกระจก 
 สําหรับคําบรรยายในหมวดการตัดสินความเห็น ไดแก สวย และ ดี โดยคําบรรยายวาสวย
เปนคําบรรยายในประเด็นความงาม และคําบรรยายวาดีเปนคําบรรยายในประเด็นความเหมาะสม 
ดวยอาคารมีรูปแบบอาคารท่ีทันสมัย ตามคําบรรยายภาพท่ีประชาชนกลาวถึง 
 ในหมวดการใชสอยมีคําบรรยาย ไดแก ตึก โดยเปนคําบรรยายในประเด็นประเภทเฉพาะ
ของอาคารเนื่องจากอาคารอาคารในภาพเปนท่ีมีขนาดคอนขางใหญคือมีจํานวนช้ันต้ังแต 3 ช้ันข้ึน
ไป อีกท้ังวัสดุหลักยังเปนกระจกซ่ึงมักจะใชกับอาคารท่ีเปนอาคารปูน จึงเสริมใหมีลักษณะของ 
ความเปนตึกมากข้ึน 
 สําหรับหมวดบรรยากาศ มีคําบรรยาย ไดแก อึดอัด เพราะอาคารของภาพในมิตินี้เปนอาคาร
ท่ีมีความสูง (สูง 3 ช้ันข้ึนไป) และเปนอาคารขนาดคอนขางใหญเม่ือเทียบกับอาคารในมิติอ่ืนๆ จึง
ทําใหการบันทึกภาพอาคารเหลานี้ในเน้ือท่ีภาพขนาดเดียวกันกับอาคารอ่ืนมีพื้นท่ีภาพท่ีเปนรูปตัว
อาคารคอนขางมาก และเหลือพื้นท่ีภาพรอบๆ ภาพอาคารนอย จึงทําใหอาคารดูใหญเต็มภาพ ทําให
รูสึกอึดอัด นอกจากนั้นการใชกระจกเปนวัสดุหลักของอาคารในภาพก็ทําใหเกิดความรูสึกอากาศไม
ถายเท เพราะชองเปดนอย และทําใหรูสึกอึดอัด 
 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ไดรับคําบรรยายวาใหม และ รอน คําบรรยายวา ใหม เพราะ
อาคารในภาพเปนอาคารใหม สวนท่ีไมใชอาคารใหมจะเปนอาคารท่ีไดรับการดูแลรักษาดี มีการ
ปรับปรุง เชน การทาสี ทําใหอาคารดูใหม สวนคําบรรยายวา รอนอยูในประเด็นสภาพแวดลอมใน
อาคาร เกิดจากวัสดุหลักของอาคารเปนกระจกและคอนกรีต ท่ีทําใหรูสึกวารับแสงและความรอนเขา
สูอาคารไดมาก และทําใหรูสึกรอน  
 เม่ือพิจารณาคําบรรยายภาพรวมกับลักษณะรวมของภาพตามท่ีผูศึกษาไดวิเคราะห จะเห็นวา
คําบรรยายภาพและการวิเคราะหลักษณะรวมของภาพสอดคลองกัน จึงสรุปไดวาเปนส่ิงท่ีประชาชน
รับรู โดยสามารถสรุปเปนลักษณะท่ีประชาชนรับรูสําหรับภาพในมิติ 01 ไดแก ตึกขนาดใหญ ใหม
ทันสมัย ภายนอกทาสีหรือกรุกระจก ทําใหรอน ดูสะอาดเรียบรอย โลง จึงแสดงความเห็นวา 
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มิติ 02 บานไมโบราณ (Mean = 2.86/ SD = 0.73) 
 สําหรับมิติ 02 บานไมโบราณ มีภาพท้ังหมด 12 ภาพ (ภาพ 5–2) เม่ือศึกษาลักษณะรวมของ
ภาพท้ังหมดรวมกับการพิจารณาทิศทางของมิติแลว พบวาลักษณะของมิตินี้ไดแก การใชวัสดุไม
หรือการใชสีของวัสดุไมรวมไปถึงการทาสีน้ําตาลเขมเชนเดียวกับสีของวัสดุไม ความเกาของอาคาร
ในภาพท่ีคอนขางเกา และการใชหลังคาจั่วหรือปนหยาหรือการมองเห็นวาหลังคามีความชัน 
กลาวคือไมใชหลังคาแบบดาดฟาหรือมีผนังบังหลังคา (Parapet) 
 ในมิติ 02 ไดพิจารณาคําบรรยายเฉพาะท่ีมีความถ่ีอยางนอย 27 คร้ัง และจัดตามหมวดหมู 
ไดเพียง 4 หมวดไดแก หมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) ท่ีมีความถ่ีของคําบรรยาย
มากท่ีสุด รองลงมาคือหมวดสภาพทางกายภาพ ( Physical Condition) ถัดไปเปนหมวดการตัดสิน
ความเห็น (Judgment) และหมวดการใชสอย (Function) มีความถ่ีนอยท่ีสุด ดังมีรายละเอียดตาม
ตาราง 5-2 การจัดคําบรรยายและความถ่ีของคําบรรยายของภาพในมิติ 02 บานไมโบราณ แตสําหรับ
คําบรรยายในหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) มีความถ่ีของคําบรรยายนอยกวาท่ีกําหนดไว (27 คร้ัง) 
จึงไมนํามาพิจารณา ทั้งนี้เปนเพราะภาพในมิติ 02 นี้ไมมีลักษณะใดในดานบรรยากาศท่ีชัดเจนพอท่ี
ประชาชนจะรับรูและบรรยายไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตาราง 5-2  การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 02 บานไมโบราณ 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

536 รูปแบบอาคาร 155 ยุคสมัย 108 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 100 กายภาพท่ี
ปรากฏ  การจัดองคประกอบ 116 ความเปนระเบยีบ 81 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 75 
  เนื้อหา 122 องคประกอบอื่นโดยรอบ 97 ตนไม/ ธรรมชาติ/ ไมประดับ 40 
      สายไฟฟา 40 
  วัสดุ 44   ไม 39 

348 327 อาย ุ 211 เกา 211 สภาพทาง
กายภาพ  

สภาพอาคาร 
 การบํารุงรักษา 52 โทรม/ ขาดการปรับปรุง/ ควรปรับปรุง 39 

    การประเมิน 41 เกาไป 33 
278 ความงาม 170   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 139 การตัดสิน

ความเห็น      ไมสวย/ ดูไมดี/ ไมเก 31 
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ภาพ 5-2  มิติ 02 บานไมโบราณ 
 
 จากตาราง 5-2 จะเห็นวาภาพในมิติ 02 มีคําบรรยายในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ไดแก 
โบราณ ไมเปนระเบียบ ตนไม สายไฟฟา และไม โดยคําวาโบราณเปนคําบรรยายในประเด็นรูปแบบ
อาคารตามลักษณะอาคารของภาพในมิติท่ีอาคารท่ีมีอายุ หรือสรางข้ึนนานแลว อีกท้ังรูปแบบอาคาร
ก็เปนรูปแบบที่เกาตามอายุท่ีสรางจึงแตกตางจากตึกแถวท่ีสรางในปจจุบันท้ังในเร่ืองวัสดุและ
รูปทรงอยางชัดเจน คําบรรยายวาไมเปนระเบียบเปนคําบรรยายในประเด็นการจัดองคประกอบตาม
องคประกอบของอาคารในภาพท่ีมีการดัดแปลง เพิ่มเติมจากการใชงานมาเปนเวลานานทําใหเกิด
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 หมวดสภาพทางกายภาพ มีคําบรรยายไดแก เกา โทรม และเกาไป โดยคําบรรยายท้ังสามอยู
ในหมวดสภาพอาคาร และเนื่องจากอาคารในภาพมีความเกา และชํารุดทรุดโทรม ท้ังนี้การใชวัสดุ
ไมก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหดูเกาไดงาย ทําใหคนรับรูท้ังความเกา ความทรุดโทรม และประเมิน
วาเกาเกินไป 
 หมวดการตัดสินความเห็น มิตินี้ไดรับคําบรรยายวา สวย และ ไมสวย โดยคําบรรยายทั้ง
สองอยูในประเด็นความงาม คําบรรยายวาสวยไดรับจากรูปแบบอาคารท่ีเปนแบบโบราณ และความ
เกา หรือการมีตนไม ธรรมชาติอยูในภาพ สวนคําบรรยายวา ไมสวย ไดรับจากการจัดวาง
องคประกอบท่ีไมเปนระเบียบ ท้ังสายไฟฟาและตนไม และอาคารเกามีสภาพเกาไป และทรุดโทรม 
โดยคําบรรยายวาสวยมีความถี่มากกวาคําบรรยายวาไมสวย (139 และ 31 ตามลําดับ) จึงสรุปวา
ประชาชนเห็นวาอาคารในภาพของมิตินี้สวย 
 หมวดการใชสอย มีคําบรรยายวา บาน โดยเปนคําบรรยายในประเด็นการใชสอยอาคารดวย
การใชวัสดุไมเปนหลัก ทําใหคนรับรูวาเปนบานมากกวาเปนรานคา หรือการใชสอยประเภทอ่ืนๆ 
ซ่ึงปจจุบันนิยมใชปูนเปนวัสดุหลัก 
 เม่ือพิจารณาคําบรรยายภาพ รวมกับลักษณะรวมของภาพแลว สามารถสรุปลักษณะท่ี
ประชาชนรับรูไดจากภาพในมิติ 02 ไดแก บานไมเกา โทรม รูปแบบโบราณ ดวยหลังคาจ่ัวหรือ
ปนหยา มีตนไมประดับ ซ่ึงทําใหประชาชนเห็นวาสวย แตรก จากตนไม สายไฟ โดยปจจัยการรับรู
ของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก การใชสอยอาคาร (บาน) รูปแบบอาคารเกา-ใหม (เกา โบราณ) 
อายุอาคาร (เกา) องคประกอบอาคาร (หลังคาจั่ว ปนหยา) สภาพอาคาร (โทรม) องคประกอบ
โดยรอบ (ตนไม สายไฟ) การจัดองคประกอบ (รก) 
 
มิติ 03 ตึกแถวแบบยคุโมเดิรน (Mean = 2.16/ SD = 0.64) 
 ภาพในมิติ 03 ตึกแถวยุคโมเดิรนมีท้ังหมด 10 ภาพ (ภาพ 5-3) โดยเม่ือพิจารณาภาพในมิตินี้ 
พบวามีลักษณะรวมของภาพ ไดแก การใชวัสดุ ปูนหรือคอนกรีต รูปแบบอาคารสวนใหญคลาย
อาคารยุคโมเดิรน1 (Modern) กลาวคือ มีลักษณะเรียบๆ คือเปนอาคารกออิฐฉาบปูนเรียบมักเปนทรง
เหล่ียมคลายกลอง ทาสีอาคารดวยสีขาวเปนหลัก มีการจัดองคประกอบของเสนสายในรูปดานหนา
                                                        
1 โมเดิรน (Modern) ในที่น้ีหมายถึง อาคารที่สรางตามแบบสถาปตยกรรมยุค Modern Architecture ในชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สะอาด เกล้ียงเกลา มีรายละเอียดที่เรียบงาย 
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ภาพ 5-3  มิติ 03 ตึกแถวแบบยุคโมเดิรน 
 
 สําหรับมิติ 03 ไดพิจารณาคําบรรยายในการวิเคราะหเนื้อหาท่ีมีความถ่ีไมนอยกวา 23 และ
จัดตามหมวดหมู 5 หมวดเชนเดียวกับการวิเคราะหผลในเบ้ืองตน โดยหมวดกายภาพที่ปรากฏ 
(Physical Appearance) ไดมีความถ่ีของคําบรรยายสูงสุด หมวดสภาพทางกายภาพ (Physical 
Condition) มีความถ่ีของคําบรรยายรองลงมา หมวดการตัดสินความเห็น (Judgment) และ หมวดการ
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ตาราง 5-3 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 03 ตึกแถวแบบยุคโมเดิรน  
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

421 การจัดองคประกอบ 132 ความเปนระเบยีบ 89 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 84 กายภาพที่
ปรากฏ    ลักษณะท่ีวาง 35 แออัด/ แนน/ ติดกันมากไป 27 
  เนื้อหา 101 องคประกอบอื่นโดยรอบ 77 สายไฟฟา 51 
  ลักษณะอาคาร 58 ลักษณะมวลอาคาร 53 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 50 

230 205 อาย ุ 119 เกา 116 สภาพทาง
กายภาพ  

สภาพอาคาร 
 การบํารุงรักษา 37 โทรม/ ขาดการปรับปรุง/ ควรปรับปรุง 31 

218 ความงาม 95   ไมสวย/ ดูไมดี/ ไมเก 57 การตัดสิน
ความเห็น      สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 38 
  ความแปลก 38   ธรรมดา/ นาเบ่ือ/ งั้นๆ/ ไมมีอะไรพเิศษ 28 
การใชสอย 126 การใชสอยอาคาร 90 รานคา 44 รานคา/ พาณิชย 34 
บรรยากาศ 115     อึดอัด 45 

 
 จากตาราง 5-3 ในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ภาพในมิติ 03 ไดรับคําบรรยายวา ไมเปนระเบียบ 
แออัด สายไฟฟา และ ทึบ โดยคําบรรยายวาไมเปนระเบียบ เกิดจากภาพอาคารที่มีองคประกอบมาก
และไมเปนระเบียบ สวนหน่ึงเปนเพราะอาคารสวนใหญเปนอาคารรานคาจึงมีองคประกอบท่ี
เกี่ยวกับการโฆษณามาก และสวนหนึ่งเปนเพราะการมีสายไฟฟาดานหนาอาคาร คําบรรยายวาแออัด 
อยูในประเด็นลักษณะท่ีวางเชนกันดวยมีองคประกอบอ่ืนโดยรอบอาคารจึงทําใหเกิดความรูสึก
แออัด ไดแก การจัดของหรือพื้นท่ีดานหนาอาคารเปนท่ีวางสินคาท่ีมีจํานวนมาก เปนตน คําบรรยาย
วาสายไฟฟาอยูในประเด็นเนื้อหา เนื่องจากสายไฟฟาท่ีอยูดานหนาอาคารเห็นไดชัดเจน สวนคํา
บรรยายวาทึบ อยูในประเด็นลักษณะมวลอาคารดวยอาคารสวนใหญท่ีมีชองเปดนอย 
 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ไดรับคําบรรยายวา เกา และโทรม โดยคําบรรยายท้ังสองตาง
อยูในประเด็นสภาพอาคาร ท้ังนี้เนื่องจากอาคารในภาพของมิตินี้เส่ือมสภาพและไดรับการดูแลรักษา
นอยจึงทําใหดูเกาและทรุดโทรม 
 ในหมวดการตัดสินความเห็น มีคําบรรยายวา  ไมสวย สวย และธรรมดา สําหรับคําบรรยาย
วาสวยและไมสวยเปนคําบรรยายในประเด็นความงาม โดยท่ีความถ่ีของคําบรรยายวาไมสวยมี
มากกวาคําบรรยายวาสวย ไมมากนัก (57 และ 38 ตามลําดับ) จึงไมสามารถสรุปไดวาประชาชน
แสดงความเห็นวาสวยหรือไมสวย ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวาไมสวยเนื่องจากการจัด
องคประกอบภายในภาพไมมีระเบียบ และแออัด อีกท้ังอาคารยังทึบ เกาและโทรม และไดรับคํา
บรรยายวาสวยจากรูปแบบอาคารแบบโมเดิรน สําหรับคําบรรยายวาธรรมดาอยูในประเด็นความ
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 ในหมวดการใชสอย ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา รานคา โดยเปนคําบรรยายในประเด็น
การใชสอยอาคารดวยองคประกอบอ่ืนๆ ในภาพเปนสินคาและปายโฆษณา ทําใหคนรับรูวาเปน
รานคามากกวาบาน หรือการใชสอยประเภทอื่นๆ  
 ในหมวดบรรยากาศ ไดรับคําบรรยายวา อึดอัด ท้ังนี้เนื่องจากองคประกอบอาคารจํานวน
มากท่ีทําใหแออัดส่ิงสงผลใหเกิดความรูสึกอึดอัดตามมา รวมไปถึงลักษณะของอาคารท่ีทึบดวยมี
ชวงเปดนอย จึงทําใหรูสึกอึดอัด 
 เม่ือพิจารณาการรับรูของประชาชนท้ังจากการบรรยายภาพ และจากลักษณะรวมของภาพ 
สามารถสรุปรูปแบบการรับรูของประชาชนตอภาพในมิติ 03 ตึกแถวแบบยุคโมเดิรน ไดแก รานคา 
รูปแบบอาคารแบบยุคโมเดิรน ซ่ึงประชาชนเห็นวาธรรมดา คือเปนอาคารคอนกรีต เกาและโทรม  ดู
ทึบ ทําใหอึดอัด ดูรกจากสายไฟฟาและปายโฆษณา ทําใหประชาชนเห็นวาไมสวยโดยปจจัยการ
รับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก การใชสอยอาคาร (รานคา) อายุอาคาร (เกา) สภาพอาคาร 
(โทรม) รูปแบบอาคารเกา-ใหม (ยุคโมเดิรน) วัสดุ (คอนกรีต) ลักษณะมวลอาคาร (ทึบ) บรรยากาศ 
(อึดอัด) การจัดองคประกอบ (รก) องคประกอบอ่ืนโดยรอบ (ไฟฟา ปายโฆษณา) 
 
มิติ 04 รานคาโบราณ (Mean = 3.29/ SD = 0.71) 
 ในมิติ 04 รานคาโบราณ มีจํานวนภาพทั้งหมด 6 ภาพ  (ภาพ 5-4) สามารถพิจารณา
ลักษณะรวมของภาพในมิตินี้ได กลาวคือ ภาพในมิตินี้ท้ังหมดเปนภาพอาคารขนาดเล็ก ช้ันเดียว 
อาคารในภาพสวนใหญ (5 ภาพแรกใน 6 ภาพ) ใชหลังคาจั่วหรือปนหยาท่ีมีแนวสันหลังคาขนานกับ
ถนนและยื่นชายคามาคลุมดานหนาอาคาร และดวยการเปนอาคารช้ันเดียวจึงทําใหเกิดเปนรมเงา
ดานหนาอาคาร แมวาภาพสุดทายของมิติจะไมมีลักษณะหลังคาดังกลาว แตอาคารท่ีเปนหลังคาแบน
ก็มีการตอเติมบังแดดดานหนาอาคารท่ีใหเงาในสวนดานหนาอาคารเชนเดียวกันกับภาพอื่น ทําให
เม่ือมองจากดานหนาอาคารจะเห็นเปนเงามืดดานในอาคาร มีการใชตนไม ไมกระถางประดับ
ดานหนาอาคารเปนจุดๆ และมีการจัดโตะเกาอ้ีเปนพื้นท่ีนั่งดานหนาอาคาร 
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ภาพ 5-4  มิติ 04 รานคาโบราณ 
 
 คําบรรยายท่ีใชพิจารณาในการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับมิติ 04 ตองมีความถ่ีไมนอยกวา 14 
คร้ัง โดยจัดเปนหมวดหมู 5 หมวดหมู เรียงลําดับตามปริมาณความถ่ีของคําบรยายภาพ ดังนี้ หมวด
กายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) หมวดการตัดสินความเห็น (Judgment) หมวดบรรยากาศ 
(Atmosphere) หมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) และหมวดการใชสอย (Function) ดังมี
รายละเอียดในตาราง 5-4 การจัดคําบรรยายและความถ่ีของคําบรรยายของภาพในมิติ 04 รานคา
โบราณ 
 
ตาราง 5-4 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 04 รานคาโบราณ 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

254 รูปแบบอาคาร 89 ยุคสมัย 53 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 43 กายภาพที่
ปรากฏ  เนื้อหา 60 เนื้อหาอื่นโดยรอบ 28 ตนไม/ ธรรมชาติ/ ไมประดับ 21 
    องคประกอบอาคาร 31 การตกแตง ลวดลาย รายละเอยีด 16 
  การจัดองคประกอบ 35 ความเปนระเบยีบ 22 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 15 
  ลักษณะอาคาร 23 ลักษณะมวลอาคาร 23 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 17 

204 ความงาม 100   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 90 การตัดสิน
ความเห็น  เสนห 43   นาอยู/ นาเขา/ บรรยากาศดี/ มีเสนห 41 
บรรยากาศ 93     รมร่ืน/ รมเย็น 28 
      สบายตา/ เย็นตา/ โปรงตา/ เพลินตา 18 
สภาพทาง
กายภาพ 

92 สภาพอาคาร 76 อาย ุ 49 เกา 47 

การใชสอย 58 การใชสอยอาคาร 44 รานคา 22 รานคา/ พาณิชย 18 
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 จากตาราง 5-4 คําบรรยายในหมวดกายภาพท่ีปรากฏของภาพในมิติ 04 ไดแก โบราณ ตนไม 
การตกแตง ไมเปนระเบียบ และ ทึบ คําบรรยายวาโบราณอยูในประเด็นรูปแบบอาคาร ดวยอาคารใน
มิติมีขนาดเล็กใชหลังคาจั่วยื่นหรือปนหยาชายคายาวซ่ึงเปนลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบเกาจึงไดรับ
คําบรรยายวาโบราณ คําบรรยายวาตนไมอยูในประเด็นเนื้อหา โดยเปนเนื้อหาท่ีไมใชตัวอาคารไดรับ
จากการที่มีไมกระถางประดับตกแตงอยูดานหนาอาคาร ภาพในมิติยังไดรับคําบรรยายวาการตกแตง
จากการมีของประดับตกแตงดานหนาอาคาร ท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุดคือการใชไมกระถาง ไดรับคํา
บรรยายวาไมเปนระเบียบจากการที่มีองคประกอบในภาพมากไดแกส่ิงประดับตกแตงอาคารและ
ไมไดจัดวางอยางเปนแบบแผนชัดเจนจึงทําใหไมเปนระเบียบ ไดรับคําบรรยายวาทึบเนื่องจาก
อาคารในภาพเปนช้ันเดียว  และสวนใหญใชหลังคาแบบมีความชัน  ทําใหมวลของหลังคา
คอนขางมากเม่ือเทียบกับมวลท้ังหมดของอาคาร มวลท่ีเปนผืนใหญท่ีไมมีชองเปดของหลังคาจึงมี
ผลตอการรับรูเร่ืองมวลของอาคาร 
 ในหมวดการตัดสินความเหน็ ภาพในมิตินีไ้ดรับคําบรรยายวา สวย และ นาอยู คําบรรยายวา
สวยเปนคําบรรยายในประเดน็ความงาม และคําบรรยายวานาอยูเปนคําบรรยายในประเด็นเสนห ซ่ึง
เกิดจากภาพในมิติท่ีเปนอาคารรูปแบบโบราณ มีการตกแตงดวยตนไม บรรยากาศรมร่ืนทําใหดู
สบายตา 
 คําบรรยายภาพในหมวดบรรยากาศของมิตินี้ไดแก รมร่ืน และสบายตา ท้ังนี้ภาพในมิตินี้ได
รับคําบรรยายวารมร่ืนจากรมเงาในอาคารท่ีเกิดจากการยื่นชายคายาวมาดานหนาอาคาร รวมไปถึง
การท่ีมีตนไมเปนองคประกอบรวม สวนคําบรรยายวาสบายตามาจากการความรมร่ืนและการมี
ตนไม 
 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ภาพในมิติ 04 ไดรับคําบรรยายวา เกา ซ่ึงเปนคําบรรยายใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสภาพอาคาร ท้ังนี้เพราะภาพอาคารในมิตินี้เปนอาคารท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
รูปแบบของเฮือนแป ไดแก การใชหลังคาจั่วโดยหันสันจั่วขนานกับถนนและยื่นชายคายาวดานหนา
อาคาร 
 คําบรรยายในหมวดการใชสอยท่ีภาพในมิตินี้ไดรับ ไดแก รานคา ซ่ึงเปนคําบรรยายใน
ประเด็นการใชสอยอาคาร ท้ังนี้ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายนี้เนื่องจากอาคารในภาพลวนแตเปด
ดานหนาอาคารกวางตามลักษณะของรานคาท่ัวไป 
 เม่ือพิจารณาการรับรูของประชาชนตอภาพในมิติ 04 นี้รวมกันท้ังจากการวิเคราะหคํา
บรรยายและจากการพิจารณาลักษณะรวมของภาพ ทําใหสามารถสรุปสรุปลักษณะท่ีประชาชนรับรู
ไดจากภาพในมิติ 04 ไดแกรานคาขนาดเล็ก ช้ันเดียว เกา รูปแบบโบราณ หลังคามีความชัน (หลังคา
จั่วหรือปนหยา) ยื่นชายคาคลุมดานหนาอาคารทําใหเกิดรมเงา มีการประดับดานหนาอาคารดวยไม
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มิติ 05 การตกแตงดวยลายฉลุและลายประดับ (Mean = 3.19/ SD = 0.74) 
 มิติ 05 การตกแตงดวยลายฉลุและลายประดับนี้มีจํานวนภาพท้ังหมด 4 ภาพ (ภาพ 5-5) เม่ือ
พิจารณาลักษณะรวมของอาคารภายในภาพท้ัง 4 ภาพประกอบกับคา Factor Loading ของแตละภาพ 
ก็พอจะกลาวไดวา ประชาชนรับรูภาพในมิตินี้วาเปนการประดับประดาตกแตงดานหนาและขอบ
หลังคาอาคาร เชน เชิงชาย ปนลม ดวยลวดลายท้ังท่ีเปนลายฉลุและลายปูนปนประดับ และการใช
หลังคาทรงจั่วหรือปนหยา 
 

   ภาพ 5-5 มิติ 05 ตึกแถวตกแตงดวยลายฉลุและลายประดับ 
 
 ในการวิเคราะหคําบรรยายท่ีภาพในมิติ 05 ไดรับ ไดพจิารณาเฉพาะคําบรรยายท่ีมีความถ่ีไม
นอยกวา 9 คร้ัง และเม่ือจัดคําบรรยายตามหมวดหมู 5 หมวด พบวาสามารถจัดคําบรรยายในมิตินี้ได
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ตาราง 5-5 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 05 การตกแตงดวยลวดลาย

ฉลุและลายประดับ 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

198 รูปแบบอาคาร 80 ยุคสมัย 43 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 29 กายภาพท่ี
ปรากฏ  เนื้อหา 43 องคประกอบอาคาร 23 การตกแตง ลวดลาย รายละเอยีด 9 
    เนื้อหาอื่นโดยรอบ 16 สายไฟฟา 10 
  ลักษณะอาคาร 25 ลักษณะมวลอาคาร 25 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 22 
  การจัดองคประกอบ 24 ความเปนระเบยีบ 12 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 11 

155 ความงาม 77   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 63 การตัดสิน
ความเห็น      ไมสวย/ ดูไมดี/ ไมเก 14 
  ความแปลก 27   มีเอกลักษณ/ สรางสรรค 10 
  ความกลมกลืน 15 ตัวอาคาร 10 ไมเขากัน 9 
  ความเหมาะสม 15   ดี/ ใชได/ OK/ พอด/ี เหมาะสม 9 
  เสนห 12   นาอยู/ นาเขา/ บรรยากาศดี/ มีเสนห 10 

44 สภาพอาคาร 35 อาย ุ 21 เกา 18 สภาพทาง
กายภาพ  สภาพแวดลอม 9 แสง/ ความสวาง 9 มืด/ ควรเพิ่มแสงสวาง/ ทึบแสง 9 

 
 จากตาราง 5-5 คําบรรยายในหมวดกายภาพท่ีปรากฏที่ภาพในมิติ 05 ไดรับ ไดแก โบราณ 
การตกแตง สายไฟฟา ทึบ และ ไมมีระเบียบ โดยไดรับคําบรรยายวาโบราณในประเด็นรูปแบบ
อาคารจากการใชไมฉลุและลวดลายปูนปนประดับซ่ึงเปนลักษณะท่ีมีในตึกแถวรูปแบบเกา ไดรับคํา
บรรยายวาการตกแตงในประเด็นเนื้อหาจากการใชไมฉลุและลวดลายปูนปนประดับเชนกันซ่ึงเปน
การตกแตงท่ีเห็นไดชัดในภาพของมิตินี้ ไดรับคําบรรยายวาสายไฟฟาซ่ึงอยูในประเด็นเนื้อหา
เนื่องจากสายไฟฟาท่ีอยูดานหนาอาคารเห็นไดชัดเจน ไดรับคําบรรยายวาทึบซ่ึงอยูในประเด็น
ลักษณะอาคารจากมวลของอาคารที่ปดจากการปดประตูหนาตาง และไดรับคําบรรยายวาไมมี
ระเบียบซ่ึงอยูในประเด็นการจัดองคประกอบเพราะเห็นสายไฟซ่ึงเปนองคประกอบในภาพไดอยาง
ชัดเจน 
 ในหมวดการตัดสินความเห็นมีคําบรรยายวา สวย ไมสวย มีเอกลักษณ ไมเขากัน ดี และนา
อยู โดยคําบรรยายวาสวย และไมสวย อยูในประเด็นความงาม สวนคําบรรยายวามีเอกลักษณอยูใน
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 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา เกา และ มืด โดยคําบรรยายวา
เกา เปนคําบรรยายในประเด็นสภาพอาคาร และไดรับการบรรยายเนื่องจากภาพอาคารในมิตินี้เปน
อาคารท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบเกา ไดแก การประดับดวยไมฉลุและลวดลายปูนปน คํา
บรรยายวามืด อยูในประเด็นสภาพแวดลอมของอาคาร โดยไดรับคําบรรยายวามืดจากลักษณะอาคาร
ทึบจากการปดประตูหนาตางจึงทําใหรูสึกวาแสงผานเขาไปไดนอย 
 ในหมวดการใชสอย ภาพในมิติ 05 นี้ไดรับคําบรรยายวาโบสถ ซ่ึงเปนคําบรรยายใน
ประเด็นการใชสอยอาคาร ท้ังนี้อาคารในภาพของมิตินี้มีลักษณะการประดับประดาเชนเดียวกับ
อาคารศาสนา ไดแกการประดับดวยลวดลายปูนปน และการใชลวดลายไมฉลุประดับตามขอบ
ชายคา 
 เม่ือพิจารณาท้ังการรับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ท้ังจากลักษณะรวมของภาพและการ
วิเคราะหคําบรรยายภาพแลว จะเห็นวาการรับรูของประชาชนจากการวิเคราะหคําบรรยายภาพจะมี
รายละเอียดและประเด็นมากกวา ท้ังนี้สามารถสรุปการรับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก 
อาคารที่เกี่ยวกับศาสนา เกา หลังคาจั่วหรือปนหยาประดับดวยลายฉลุและลายประดับบริเวณชายคา
หรือลายปูนปนบนผนังดานหนาอาคาร ซ่ึงเปนรูปแบบโบราณท่ีประชาชนเห็นวามีเอกลักษณ ทําให
อาคารนาอยู  แตมีสายไฟฟาทําใหรก โดยปจจัยการรับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก การใช
สอยอาคาร (เกี่ยวกับศาสนา) อายุอาคาร (เกา) องคประกอบอาคาร (หลังคาจั่วหรือปนหยา และการ
ตกแตง ลายฉลุและลายปูนปน) รูปแบบอาคารเกา-ใหม (เกา โบราณ) องคประกอบโดยรอบ 
(สายไฟฟา) การจัดองคประกอบ (รก) 
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มิติ 06 ตึกแถวทึบตัน (Mean = 2.90/ SD = 0.82) 
 ในมิตินี้มีจํานวนภาพท้ังหมด 3 ภาพ (ภาพ 5-6) และมีลักษณะรวมกันไดแก การเปนอาคาร
ขนาดเล็ก ช้ันเดียว กอสรางดวยคอนกรีตหรือปูนเปนหลัก มีลักษณะทึบตัน 
 

ภาพ 5-6 มิติ 06 ตึกแถวทึบตัน 
 
 ในมิติ 06 ไดพิจารณาคําบรรยายเฉพาะท่ีมีความถ่ีอยางนอย 7 คร้ัง และจัดตามหมวดหมู 5 
หมวด ไดเพียง 4 หมวด เรียงลําดับตามปริมาณความถ่ีคําบรรยายในแตละหมวดไดแก หมวด
กายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) หมวดการตัดสินความเห็น (Judgment) หมวดสภาพทาง
กายภาพ (Physical Condition) และหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) ดังมีรายละเอียดตามตาราง 5-6 
การจัดคําบรรยายและความถ่ีของคําบรรยายของภาพในมิติ 06 ตึกแถวทึบตัน  
 
ตาราง 5-6 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 06 ตึกแถวทึบตัน 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

129 รูปแบบอาคาร 51 ยุคสมัย 22 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 10 กายภาพที่
ปรากฏ      สมัยใหม/ ทันสมัย/ รูปแบบใหม/ 

ปจจุบัน 
7 

    ลักษณะความเรียบงาย 9 เรียบงาย 8 
  ลักษณะอาคาร 27 ลักษณะมวลอาคาร 27 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 26 
  การจัดองคประกอบ 17 ลักษณะท่ีวาง 11 โลง/ วาง 7 

 ความงาม 28   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 14 การตัดสิน
ความเห็น      ไมสวย/ ดูไมดี/ ไมเก 14 
  ความแปลก 20   ธรรมดา/ นาเบ่ือ/ งั้นๆ/ ไมมีอะไรพเิศษ 9 

47 สภาพอาคาร 33 อาย ุ 21 เกา 21 สภาพทาง
กายภาพ  สภาพแวดลอม 14 แสง/ ความสวาง 10 มืด/ ควรเพิ่มแสงสวาง/ ทึบแสง 10 
บรรยากาศ 29     เงียบ/ ราง 10 
      อึดอัด 8 

 
 จากตาราง 5-6 จะเห็นวาภาพในมิติ 06 มีคําบรรยายในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ไดแก 
สมัยใหม โบราณ เรียบงาย  ทึบ และ โลง โดยคําบรรยายวาโบราณ และ สมัยใหม เปนคําบรรยายใน
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 ในหมวดการตัดสินความเห็น ภาพอาคารในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา สวย ไมสวย และ
ธรรมดา คําบรรยายวา สวย และ ไมสวยตางอยูในประเด็นความงาม โดยการไดรับคําบรรยายวาสวย
เนื่องมาจากรูปแบบอาคารที่เปนแบบเรียบงาย และไดรับคําบรรยายวา ไมสวยจากมวลอาคารท่ีทึบ
ตันและบรรยากาศของอาคารท่ีเงียบไมมีการใชงาน อยางไรก็ตามเนื่องจากความถ่ีของคําบรรยายวา 
สวย และ ไมสวย เทากัน (14) จึงไมสามารถสรุปไดวาคนรับรูภาพอาคารตึกแถวในมิตินี้แลวตัดสิน
วาสวย หรือ ไมสวย แตสามารถสรุปไดวาความงามเปนประเด็นสําคัญหนึ่งท่ีคนตัดสินความเห็น
จากการดูภาพ สวนคําบรรยายวา ธรรมดา อยูในประเด็นความแปลกดวยลักษณะอาคารในภาพใน
มิตินี้ ท่ีเปนอาคารปูนรูปแบบเรียบงายเปนลักษณะท่ีเห็นไดท่ัวๆ ไปในปจจุบันจึงใหความรูสึกวา
ธรรมดา 
 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา เกา และมืด คําบรรยายวาเกา
เปนคําบรรยายในประเด็นสภาพอาคาร  สวนคําบรรยายวามืดเปนคําบรรยายในประเด็น
สภาพแวดลอมของอาคาร โดยภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวาเกา เนื่องจากมีลักษณะบางประการท่ี
ใกลเคียงกับรูปแบบอาคารแบบเกา เชน การใชหลังคาจ่ัว และไดรับคําบรรยายวามืด เนื่องจากเปน
อาคารชั้นเดียวจึงทําใหมีรมเงาในอาคารมาก 
 ในหมวดบรรยากาศ ไดรับคําบรรยายวา เงียบราง และอึดอัด โดยภาพในมิตินี้ไดรับคํา
บรรยายวาสงบจากอาคารท่ีไมมีการใชงาน และไดรับคําบรรยายวาอึดอัดจากลักษณะอาคารท่ีทึบ ทํา
ใหอากาศถายเทไดนอย 
 เม่ือพิจารณารวมกันท้ังการรับรูจากการวิเคราะหคําบรรยายและจากลักษณะรวมของภาพ 
ทําใหสามารถสรุปการรับรูของประชาชนตอภาพในมิติ 06 ไดวา เปนอาคารคอนกรีตเกา ดูเงียบราง 
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มิติ 07 ตึกแถวมีระเบียงลูกกรง (Mean = 2.91/ SD = 0.71) 
 ภาพในมิติ 07 ตึกแถวมีลูกกรงระเบียง มีท้ังหมด 3 ภาพ (ภาพ 5-7) และมีลักษณะรวมของ
ภาพไดแก การเปนอาคาร 2 ช้ัน มีการยื่นระเบียงช้ันสองตอเนื่องเปนแนวยาวดานหนาอาคาร โดย
ลักษณะระเบียงเปนแบบมีลูกกรงระเบียงคือไมใชระเบียงทึบและยื่นกันสาดใตแนวระเบียงคลุม
ทางเดินดานหนาอาคาร ซ่ึงสําหรับลักษณะการยื่นระเบียงช้ันสองท่ีตอเนื่องเปนแนวยาวน้ีเปน
ลักษณะท่ีใชกันมากสําหรับอาคารรูปแบบเกาแบบอาคารเรือนรานคาสองช้ัน ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
รูปแบบโบราณ 
 

ภาพ 5-7  มิติ 07 ตึกแถวมีระเบียงลูกกรง 
 
 สําหรับมิติ 07 พิจารณาคําบรรยายในการวิเคราะหเนื้อหาท่ีมีความถ่ีไมนอยกวา 7 และจัด
ตามหมวดหมู 5 หมวดเชนเดียวกับการวิเคราะหผลในเบ้ืองตนแลว สามารถจัดได 4 หมวด ไดแก
หมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) ไดมีความถ่ีของคําบรรยายสูงสุด หมวดการตัดสิน
ความเห็น (Judgment) มีความถ่ีของคําบรรยายรองลงมา ถัดมาเปนหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) 
และหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) มีความถ่ีนอยท่ีสุด รายละเอียดดังตาราง 5-7 การ
จัดคําบรรยายและความถ่ีของคําบรรยายของภาพในมิติ 07 ตึกแถวมีระเบียงลูกกรง สวนคําบรรยาย
ในหมวดการใชสอย (Function) มีความถ่ีต่ํากวาท่ีกําหนดไวจึงไมนํามาพิจารณา 
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ตาราง 5-7 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 07 ตึกแถวมีระเบียงลูกกรง 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่
กายภาพท่ี
ปรากฏ 

147 รูปแบบอาคาร 36 ยุคสมัย 21 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 10 

  ลักษณะอาคาร 13 ลักษณะมวลอาคาร 13 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 8 
  เนื้อหา  องคประกอบอื่นโดยรอบ 25 สายไฟฟา 17 
  การจัดองคประกอบ 29 ความเปนระเบยีบ 11 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 8 
    ลักษณะท่ีวาง 16 แออัด/ แนน/ ติดกันมากไป 8 
      โลง/ วาง 8 

102 ความงาม 51   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 45 การตัดสิน
ความเห็น  ความเหมาะสม 19   ดี/ ใชได/ OK/ เหมาะสม 10 
      ปานกลาง/ ก็ดี/ พอใช 7 
  ความแปลก 15   ธรรมดา/ นาเบ่ือ/ งั้นๆ/ ไมมีอะไรพเิศษ 12 
  เสนห 12   นาอยู/ นาเขา/ บรรยากาศดี/ มีเสนห 10 
บรรยากาศ 31     อึดอัด 7 
สภาพทาง 30 สภาพอาคาร 25 อาย ุ 11 เกา 11 

 
 จากตาราง 5-7 คําบรรยายในหมวดกายภาพท่ีปรากฏของภาพในมิติ 07 ไดแก โบราณ ทึบ 
สายไฟฟา ไมเปนระเบียบ แออัด และ โลง คําบรรยายวาโบราณอยูในประเด็นรูปแบบอาคาร ดวย
อาคารในมิติมีการใชหลังคาจ่ัวซ่ึงเปนลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบเกาจึงไดรับคําบรรยายวาโบราณ 
คําบรรยายวาทึบอยูในประเด็นลักษณะอาคาร ท่ีไดรับคําบรรยายวาทึบเนื่องจากการปด ประตูและ
หนาตางดานหนาอาคารทําใหดูไมมีชองเปดทําใหมวลอาคารดูทึบ นอกจากนั้นยังไดรับคําบรรยาย
วาสายไฟฟาซ่ึงอยูในประเด็นเนื้อหาโดยเปนองคประกอบท่ีเห็นไดชัด ไดรับคําบรรยายวาไมเปน
ระเบียบซ่ึงอยูในประเด็นการจัดองคประกอบเน่ืองจากมีปายโฆษณาและสายไฟฟาดานหนาอาคาร 
ไดรับคําบรรยายวาแออัด และโลง ซ่ึงคําบรรยายท้ังสองอยูในประเด็นการจัดองคประกอบ โดยเปน
การจัดองคประกอบของท่ีวาง โดยท่ีไดรับคําบรรยายวาแออัดมาจากภาพบางภาพมีปายโฆษณามาก 
และไดรับคําบรรยายวาโลงเนื่องจากภาพบางภาพไมมีปายโฆษณา และเนื่องจากคําบรรยายทั้งคําวา 
แออัด และโลงมีความถ่ีเทากัน (8) จึงไมสามารถสรุปไดวาประชาชนรับรูภาพในมิตินี้วาแออัด หรือ 
โลง 
 ในหมวดการตัดสินความเห็น คําบรรยายภาพท่ีไดรับไดแก สวย ดี และปานกลาง ธรรมดา 
และ นาอยู คําบรรยายวาสวยอยูในประเด็นความงาม คําบรรยายวา ดี และ ปานกลาง เปนคําบรรยาย
ในประเด็นความเหมาะสม คําบรรยายวาธรรมดาอยูในประเด็นความแปลก และ คําบรรยายวานาอยู
เปนคําบรรยายในประเด็นเสนห โดยภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา สวย ดี และนาอยู จากอาคารใน
ภาพท่ีมีรูปแบบอาคารแบบโบราณ และไดรับคําบรรยายวา ปานกลาง และ ธรรมดาจากรูปแบบ
อาคารที่มีอยูโดยท่ัวไป อยางไรก็ตามความถ่ีของคําบรรยายวาดี และ ปานกลาง ใกลเคียงกัน (10 
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 ในหมวดบรรยากาศ ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา อึดอัด การท่ีภาพในมิติไดรับคํา
บรรยายวาอึดอัดเปนเพราะลักษณะมวลอาคารท่ีทึบจากการปดหนาตาง และในหมวดสภาพทาง
กายภาพ มีคําบรรยายไดแก เกา ซ่ึงเปนคําบรรยายท่ีอยูในประเด็นสภาพอาคาร ซ่ึงอาจเกิดจากการใช
ลักษณะบางประการของรูปแบบเกาทําใหเห็นวาอาคารมีอายุ 
 เม่ือพิจารณารวมกันท้ังการรับรูจากการวิเคราะหคําบรรยายและจากลักษณะรวมของภาพ 
ทําใหสามารถสรุปการรับรูของประชาชนตอภาพในมิติ 07 นี้ไดวาเปน อาคารเกา 2 ช้ัน รูปแบบ
โบราณ คือมีระเบียงลูกกรงชั้นสองเปนแนวยาวตลอดดานหนาอาคาร ประชาชนจึงเห็นวาสวย นาอยู 
แตก็เห็นวาเปนรูปแบบท่ีธรรมดา โดยปจจัยการรับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก จํานวนช้ัน
อาคาร (2ช้ัน) รูปแบบอาคารเกา-ใหม (เกา โบราณ) องคประกอบอาคาร (ระเบียงลูกกรงชั้นสอง)  
 
มิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา (Mean = 2.61/ SD = 0.72) 
 ภาพในมิติ 08 มีจํานวนท้ังหมด 3 ภาพ (ภาพ 5-8) และมีลักษณะทางกายภาพรวมกันไดแก 
การใชสีสันท่ีคอนขางท่ีมีการตัดกันของสีมาก ไดแก สีเหลืองสดกับสีฟาสดในภาพแรก สีเขียวกับสี
ขาวในภาพที่สอง และสีเขียวกับสีมวงคลํ้าในภาพท่ีสาม ตามลําดับของภาพในมิตินี้ ทําใหดูฉูดฉาด 
 

ภาพ 5-8 มิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา 
 
 ในการวิเคราะหคําบรรยายท่ีภาพในมิติ 08 ไดรับ ไดพิจารณาเฉพาะคําบรรยายท่ีมีความถ่ีไม
นอยกวา 7 คร้ัง และจัดคําบรรยายตามหมวดหมู 5 หมวด ไดแก กายภาพท่ีปรากฏ (Physical 
Appearance) ท่ีมีความถ่ีของคําบรรยายรวมกันในหมวดสูงท่ีสุด รองลงมาคือหมวดการตัดสิน
ความเห็น (Judgment) ถัดไปคือหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) และหมวดการใชสอย (Function) 
ตามลําดับ และหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) ท่ีมีความถ่ีของคําบรรยายต่ําสุด ดัง
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ตาราง 5-8 การจัดคําบรรยายและความถี่ของคําบรรยายของภาพในมิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา 
หมวด ความถี ่ประเด็น ความถี ่ประเด็นยอย ความถี ่คําบรรยาย ความถี ่

140 สี 45 ระบุสี 13 มีสี/ สีสัน 9 กายภาพที่
ปรากฏ    ลักษณะสี 17 สดใส/ ฉูดฉาด 12 
    การประเมิน 15 สีไมสวย/ สีไมเหมาะ/ ควรปรับปรุง 8 
  Organization 25 ความเปนระเบยีบ 14 ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง 10 
  รูปแบบอาคาร 16 ยุคสมัย 10 โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 7 
  ลักษณะอาคาร 13 ลักษณะมวลอาคาร 13 ทึบ/ ไมโปรง/ อากาศไมถายเท 8 

102 ความงาม 46   สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 36 การตัดสิน
ความเห็น      ไมสวย/ ดูไมดี/ ไมเก 10 
  เสนห 20   นาอยู/ นาเขา/ บรรยากาศดี/ มีเสนห 19 
  ความเหมาะสม 20   ปานกลาง/ ก็ดี/ พอใช / เหมาะสม 9 
      ดี/ ใชได/ OK 8 
บรรยากาศ 40     โดดเดน/ ดึงดูดสายตา/ สะดุดตา 11 
การใชสอย 26 การใชสอยอาคาร 19 รานคา 10 รานคา/ พาณิชย 8 
สภาพทาง
กายภาพ 

16 สภาพอาคาร 13 อาย ุ 8 เกา 7 

 
 จากตาราง 5-8 คําบรรยายในหมวดกายภาพที่ปรากฏที่ภาพในมิติ 05 ไดรับ ไดแก สีสัน 
สดใส สีไมสวย ไมเปนระเบียบ โบราณ และทึบ โดยไดรับคําบรรยายวา สีสัน สดใส และ สีไมสวย 
ซ่ึงลวนเปนคําบรรยายในประเด็นเร่ืองสี จากการใชสีของอาคารในภาพท่ีมีความสดใส และมีการใช
สีท่ีตัดกันมาก จึงไดรับคําบรรยายวาสีไมสวย นอกจากน้ันยังไดรับคําบรรยายวาไมเปนระเบียบซ่ึง
อยูในประเด็นการจัดองคประกอบเนื่องจากมีองคประกอบภาพอ่ืนๆ ดานหนาอาคาร ไดแก ปาย
โฆษณา รถยนต โตะ เกาอ้ีและสายไฟฟา ไดรับคําบรรยายวาโบราณในประเด็นรูปแบบอาคารอาคาร
ในมิติมีการใชหลังคาจั่วซ่ึงเปนลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบเกา และไดรับคําบรรยายวาทึบเนื่องจาก
การปดหนาตางดานหนาอาคารทําใหดูไมมีชองเปดทําใหมวลอาคารดูทึบ 
 ในหมวดการตัดสินความเห็น มีคําบรรยายไดแก สวย ไมสวย นาอยู ปานกลาง และ ดี คํา
บรรยายวาสวย และ ไมสวย เปนคําบรรยายในประเด็นความงาม คําบรรยายวานาอยู เปนคําบรรยาย
ในประเด็นเสนห และคําบรรยายวา ปานกลาง และ ดี เปนคําบรรยายในประเด็นความเหมาะสม โดย
ภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา สวย นาอยู และ ดี จากการใชสีสันสดใส ฉูดฉาด ทําใหอาคารดูโดด
เดน นอกจากนั้นไดรับคําบรรยายวา ไมสวย และ ปานกลาง จากการใชสีสันท่ีฉูดฉาดกับอาคาร
รูปแบบโบราณ หากแตความถ่ีของคําบรรยายวา สวย มากกวาความถี่ของคําบรรยายวาไมสวย (36 
และ 10 ตามลําดับ) จึงสรุปไดวาประชาชนตัดสินความเห็นตอภาพอาคารในมิตินี้วาสวย แตสําหรับ
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 สําหรับหมวดบรรยากาศ ไดรับคําบรรยายวา โดดเดน โดยภาพในมิตินี้ไดรับคําบรรยายวา
โดดเดนจาก การใชสีท่ีสดใส ตัดกันฉูดฉาดของอาคารในภาพท่ีทําใหอาคารมีความโดดเดนแตกตาง
จากอาคารท่ัวไป 
 ในหมวดสภาพทางกายภาพ ภาพในมิติ 08 ไดรับคําบรรยายวา เกา ซ่ึงเปนคําบรรยายใน
ประเด็นสภาพอาคาร ท้ังนี้เพราะภาพอาคารในมิตินี้เปนอาคารท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบเกา 
ไดแก การใชหลังคาจั่วโดยหันสันจั่วขนานกับถนน 
 สามารถสรุปการรับรูของประชาชนจากท้ังสวนลักษณะรวมทางกายภาพของภาพและสวน
คําบรรยายภาพได โดยสรุปไดเปนเชนเดียวกับการรับรูท่ีวิเคราะหเฉพาะจากคําบรรยายภาพ ดังนี้ 
รานเกา ใชสีสันท่ีมีการตัดกันของสีมากจึงดูฉูดฉาด  และโดดเดนทําใหนาอยู  แตดูรกจาก
องคประกอบดานหนาอาคารโดยปจจัยการรับรูของประชาชนตอภาพในมิตินี้ ไดแก การใชสอย
อาคาร (รานคา) อายุอาคาร (เกา) การใชสี (สี สีสัน) ลักษณะของสี (ฉูดฉาด สดใส) การจัด
องคประกอบ (รก ไมเปนระเบียบ) 
 
สรุปการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถว 
  เม่ือพิจารณาลักษณะรวมของอาคารท่ีประชาชนรับรูจากภาพในแตละมิติประกอบกับผล
จากการวิเคราะหเนื้อหาแลว สามารถสรุปลักษณะตางๆท่ีประชาชนรับรูท้ังหมด (ทุกมิติ) ได เพื่อ
สรางความเขาใจตอการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหมในภาพรวม วาในแตละ
หมวดมีปจจัยการรับรูอะไร โดยจัดเปนหมวดในลักษณะเดียวกับการวิเคราะหเนื้อหา ไดดังนี้  1) 
หมวดกายภาพท่ีปรากฏ 2) หมวดสภาพ 3) หมวดการใชสอย และ 4) หมวดบรรยากาศ สวนการ
ตัดสินความเห็นของประชาชนไมใชปจจัยในการรับรูอาคารตึกแถว แตเปนส่ิงท่ีประชาชนแสดง
ความเห็นเม่ือไดรับรูอาคารตึกแถวโดยมีรายละเอียดของปจจัยท่ีทําใหประชาชนรับรูในแตละหมวด 
ดังนี้ 

1) ปจจัยหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ไดแก รูปแบบอาคารโบราณ-ทันสมัย รูปแบบอาคารแบบ
เรียบงาย ขนาดอาคาร จํานวนช้ันอาคาร ลักษณะความทึบของมวลอาคาร สี ลักษณะของ
สี วัสดุ องคประกอบอาคาร องคประกอบโดยรอบอาคาร ความเปนระเบียบในการจัด
องคประกอบ และลักษณะของท่ีวาง  

2) ปจจัยหมวดสภาพอาคาร ไดแก อายุอาคาร สภาพอาคาร ความสะอาด แสงและ ความ
สวาง และอุณหภูมิ 
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3) ปจจัยหมวดการใชสอย ไดแก การใชสอยอาคาร 
4) ปจจัยหมวดบรรยากาศ ไดแก ลักษณะราง ความรมร่ืน ความโดดเดน 

 
 นอกจากนั้นประชาชนยังแสดงความเห็นจากการรับรูอาคารตึกแถวในประเด็น เสนห ความ
งาม ความเหมาะสม ความแปลก และความเขากันของตัวอาคาร 
 
 จากผลการศึกษาเร่ืองการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหม กลาวไดวา
ประชาชนรับรูตึกแถวเปน 8 มิติซ่ึงมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตางกันและประชาชนรับรูลักษณะ
เหลานี้ดวยปจจัยท่ีแตกตางกันไปในแตละมิติ แตในทุกมิติประชาชนจะรับรูในหมวดกายภาพท่ี
ปรากฏ การตัดสินความเห็น และสภาพอาคาร แตจะรับรูในหมวดกายภาพท่ีปรากฏมากท่ีสุด ท่ี
สําคัญยังพบวาประชาชนสามารถรับรูความแตกตางของรูปแบบอาคาร (Style) ได และสามารถระบุ
ดวยคําบรรยายท่ีแสดงลักษณะของรูปแบบอาคารนั้นได ซ่ึงจะกลาวตอไปในหัวขอ 5.1.2) การศึกษา
การรับรูรูปแบบ (Style) อาคารตึกแถว 

 

5.1.2 การรับรูรูปแบบ (Style) ของอาคารตกึแถว 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะเร่ืองรูปแบบอาคาร (Style) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะลักษณะท่ีประชาชน
รับรูท่ีเปนปจจัยตอการรับรูรูปแบบอาคาร (Style) ของอาคารตึกแถว กลาวคือเปนลักษณะท่ี
ประชาชนสามารถรับรูไดและทําใหรับรูไปถึงรูปแบบอาคาร ดวยการเลือกพิจารณาเฉพาะมิติการ
รับรูท่ีประชาชนรับรูในเร่ืองรูปแบบอาคาร ดังแสดงในตาราง 5-9 ลักษณะตางๆ ท่ีประชาชนรับรู
และเปนปจจัยในการรับรูรูปแบบอาคาร (Style) 
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ตาราง 5-9 ลักษณะตางๆ ท่ีประชาชนรับรูและเปนปจจัยในการรับรูรูปแบบอาคาร (Style) 
หมวด ประเด็น มิติ 01 มิติ 02 มิติ 03 มิติ 04 มิติ 05 มิติ 07 
  ตึกแถวใหม-

ทันสมัย 
บานไม
โบราณ 

ตึกแถวแบบ
ยุคโมเดิรน 

รานคาโบราณ การตกแตงดวย
ลวดลายฉลุและ
ลายประดับ 

ตึกแถวมีระเบียง
ลูกกรง 

กายภาพท่ี
ปรากฏ 

รูปแบบ 
(ตามยุคสมัย) 

ทันสมัย โบราณ โมเดิรน โบราณ โบราณ โบราณ 

 รูปแบบ  
(ความเรียบ
งาย) 

  เรียบ    

 ขนาด ใหญ   เล็ก   
 จํานวนช้ัน

อาคาร 
3 ชั้น   1 ชั้น  2 ชั้น 

 สี สีวัสดุ (ทาสี/ 
กระจก) 

สีวัสดุ/ สี
ของวัสดุ 
(ไม) 

    

 วัสดุ กระจก/ วัสดุ
ผิวมัน/ ปูน/
คอนกรีต 

ไม ปูน/ 
คอนกรีต 

   

 เนื้อหา 
(องคประกอบ
อาคาร) 

 หลังคาจั่ว/ 
ปนหยา 

 หลังคาจั่ว/ปนหยามี
แนวสันหลังคา
ขนานกับถนนและ
ยื่นชายคามาคลุม
ดานหนาอาคาร 

หลังคาจั่ว/ 
ปนหยา มีลวดลาย
ฉลุ/ ลายปูนปน
ประดับ 

ระเบียงลูกกรงช้ัน
สองที่ยื่นเปนแนว
ยาวตลอดอาคาร 

สภาพทาง
กายภาพ 

แสงและความ
สวาง 

   เงามืดดานในอาคาร
จากชายคาดานหนา 

  

 อายุอาคาร ใหม เกา เกา เกา เกา เกา 
การใช
สอย 

ประเภทเฉพาะ
ของอาคาร 

ตึก      

 
 

 จากตาราง 5-9 สามารถสรุปรูปแบบอาคารท่ีประชาชนรับรูได 3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบ
สมัยใหม 2) รูปแบบโบราณ และ 3) รูปแบบโมเดิรน สามารถอธิบายไดตามรูปแบบการรับรูหรือ
เกณฑท่ีประชาชนใชในการจําแนกอาคารเปนรูปแบบตางๆ ไดดังนี้ 
 
รูปแบบทันสมัย 
 พิจารณารูปแบบน้ีจากมิติ 01ตึกแถวใหม-ทันสมัย โดยมีลักษณะท่ีประชาชนรับรูไดแก เปน
อาคารที่ดูใหมและสะอาดเรียบรอยซ่ึงเกิดจากอาคารสรางข้ึนใหมหรือเกิดจากการบํารุงรักษาใหดู
ใหมกไ็ด ขนาดของอาคารท่ีใหญคือมีจํานวนช้ันต้ังแต 3 ช้ันข้ึนไปการใชสีทาหรือสีของวัสดุท่ีให
ความรูสึกวาเปนสีสังเคราะห เชน สีของกระจก หรือสีของวัสดุกรุผนังมีความมันวาว ไมใชสี
ธรรมชาติเชน สีของไม  
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รูปแบบโบราณ 
 ลักษณะทางกายภาพท่ีเปนลักษณะพื้นฐานท่ีสุดท่ีประชาชนจะรับรูวาเปนรูปแบบโบราณคือ
การใชหลังคาจั่วหรือปนหยา (พิจารณาจากมิติ 02 มิติ 04 และมิติ 05) นอกจากน้ันประชาชนยังรับรู
รูปแบบยอยของรูปแบบโบราณดวย ไดแก รูปแบบบานโบราณ (พิจารณาจากมิติ 02 บานไมโบราณ) 
และรูปแบบรานโบราณ (พิจารณาจากมิติ 04 รานคาโบราณ) นอกเหนือจากลักษณะพ้ืนฐานและ
รูปแบบยอยแลวยังมีลักษณะบางประการท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบโบราณ โดยรับรูเปน
ลักษณะเฉพาะ ไดแก การตกแตงชายคาดวยลายฉลุและลายประดับ (พิจารณาจากมิติ 05 การตกแตง
ดวยลวดลายฉลุและลายประดับ) และ การใชระเบียงลูกกรงช้ันสองของอาคาร (พิจารณาจากมิติ 07 
ตึกแถวมีลูกกรงระเบียง) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ลักษณะโบราณพื้นฐาน เปนลักษณะท่ีใชท่ัวไปในอาคารรูปแบบโบราณท่ีประชาชนรับรูได 
ไดแก การใชหลังคาจ่ัวหรือปนหยา โดยเฉพาะในลักษณะท่ีแนวสันหลังคาขนานกับแนวถนน และ 
ความเกาของอาคาร นั่นคืออาคารเกาเปนลักษณะท่ีทําใหคนรับรูวาเปนรูปแบบโบราณ 
 กลุมลักษณะท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบยอยจากรูปแบบโบราณ เปนกลุมลักษณะ
เพิ่มเติมจากลักษณะพื้นฐาน โดยประชาชนรับรูลักษณะบางประการประกอบกันเปนรูปแบบเฉพาะ 
และเปนรูปแบบยอยจากรูปแบบโบราณ 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบบานโบราณ และรูปแบบราน
โบราณ 

- รูปแบบบานโบราณ มีลักษณะท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบโบราณ ไดแก จํานวนช้ัน
อาคาร 2 ช้ัน การใชหลังคาจั่วหรือปนหยา การใชไมเปนวัสดุหลัก หรือสีของไมท่ีอาจ
เกิดจากสีสังเคราะหสีน้ําตาล  

- รูปแบบรานโบราณ ลักษณะท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบโบราณ ไดแก ขนาดอาคาร
เล็ก จํานวนช้ันอาคารช้ันเดียว การใชหลังคาจั่วหรือปนหยามีแนวสันหลังคาขนานกับ
ถนนและยื่นชายคามาคลุมดานหนาอาคาร การมีเงามืดดานในอาคารจากชายคาดานหนา
อาคาร 

 ลักษณะโบราณท่ีเปนลักษณะเฉพาะ ไดแก ลักษณะของอาคารสองช้ันท่ียื่นระเบียงลูกกรงท่ี
ช้ันสองเปนแนวยาวตลอดดานหนาอาคาร และลักษณะของการตกแตงดวยลายฉลุและปูนปนบริเวณ
ขอบหลังคาจ่ัวหรือปนหยา ไดแก ชายคา และปนลม ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะกลาวคือ
หากมีลักษณะดังกลาวประชาชนก็จะมีแนวโนมจะรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ิน หากใชเพิ่มเติมจาก
ลักษณะพื้นฐาน 
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รูปแบบยุคโมเดิรน 
ในท่ีนี้หมายถึงรูปแบบเฉพาะในยุคโมเดิรนท่ีเปนแบบเรียบๆ อาจมีการใชแผงกันแดดหรือมีการ
ตกแตงรูปดานหนาอาคารดวยลวดลายของแผงบังแดด ถึงแมประชาชนจะไมไดบรรยายวาเปน
รูปแบบยุคโมเดิรนแตมิติท่ีแยกออกมาสามารถแสดงใหเห็นวาเปนรูปแบบเฉพาะ ดังพิจารณาไดจาก
มิติ 03 ตึกแถวแบบยุคโมเดิรน ลักษณะของอาคารท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบยุคโมเดิรนไดแก 
รูปแบบอาคารท่ีเรียบๆ คือเปนอาคารกออิฐฉาบปูนเรียบ ลักษณะอาคารคลายกลอง ทาสีขาวเปน
หลัก มีองคประกอบนอยและไมซับซอน การใชวัสดุหลักเปนคอนกรีตหรือปูน ซ่ึงใหความรูสึกทึบ
ตัน มีการจัดเสนสายขององคประกอบดานหนาอาคาร (Facade) จากการใชครีบกันแดดหรือบล็อก
โปรง ถึงแมวาประชาชนจะรับรูวาภาพอาคารในมิตินี้ดูเกาแตไมเปนความเกาท่ีทําใหรับรูวาเปน
รูปแบบโบราณเชนเดียวกับมิติอ่ืน แตโดยเปนความเกาเนื่องจากสภาพทรุดโทรมและขาดการดูแล 
 
สรุปรูปแบบอาคาร (Style) ท่ีประชาชนรับรู 
 จากรูปแบบอาคารท่ีประชาชนรับรู ซ่ึงไดแก รูปแบบสมัยใหม รูปแบบโบราณ และรูปแบบ
ยุคโมเดิรนนั้นนั้น พบวา ประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบดังกลาวไดจากการรับรูลักษณะตางๆ ทาง
กายภาพดังท่ีกลาวไวขางตน หากแตการรับรูรูปแบบโบราณของประชาชนน้ัน แมจะสามารถจําแนก
แยกยอยออกมาเปนรูปแบบเฉพาะ (รูปแบบบานโบราณ และกลุมรูปแบบรานโบราณ) ได แตไมอาจ
จําแนกเปนรูปแบบสถาปตยกรรมเฉพาะ เชน รูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากจีน หรือแบบท่ีไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตก ไดอยางเดียวกับท่ีประชาชนสามารถรับรูรูปแบบโมเดิรนแยกจําเพาะออกมา
จากรูปแบบสมัยใหมท้ังหมด  
  เม่ือพิจารณาดูรูปแบบท่ีประชาชนรับรู จะเห็นวารูปแบบบานโบราณมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีใกลเคียงกับรูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมแบบ “เรือนรานคาสองช้ัน” ในลักษณะ
เดียวกันรูปแบบรานโบราณมีลักษณะทางกายภาพที่ใกลเคียงกับรูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหม
แบบ “เฮือนแป” รูปแบบยุคโมเดิรนก็มีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมแบบ 
ตึกแถว “ยุคโมเดิรนชวงแรก” ปนกับแบบ “ยุคโมเดิรน” ในขณะท่ีรูปแบบสมัยใหมมีลักษณะทาง
กายภาพใกลเคียงกับตึกแถวในเชียงใหมหลายรูปแบบ เชน “ตึกแถวองคประกอบตางชาติ” “ตึกแถว
ผนังกระจก” “ตึกแถวเนนลักษณะไทย” เปนตน จึงกลาวไดวาลักษณะทางกายภาพของรูปแบบ
โบราณ อยาง “เรือนรานคาสองช้ัน” และ “เฮือนแป” เปนรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถสังเกตและจดจํา
ได แต “ตึกแถวองคประกอบตางชาติ หรือ “ตึกแถวผนังกระจก” หรือ “ตึกแถวเนนลักษณะไทย” ไม
มีลักษณะเฉพาะท่ีประชาชนสามารถสังเกตหรือรับรูได ประชาชนจึงรับรูรูปแบบเหลานี้เปนรูปแบบ
สมัยใหมท่ีมีหลายรูปแบบปะปนกัน ดังนั้น การบังคับใชเทศบัญญัติดังท่ีผานมาไดทําใหเกิดอาคาร
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 นอกจากลักษณะของอาคารที่ประชาชนรับรูตามรูปแบบอาคาร (Style) แลว ยังมี
ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีประชาชนรับรูท่ีไมเกี่ยวของกับรูปแบบอาคารอีกดวย ไดแก การที่อาคาร
ขนาดเล็กท่ีมีเพียงช้ันเดียวใชคอนกรีตเปนวัสดุหลัก และมีมวลอาคารทึบตัน (พิจารณาจากมิติ 07 
ตึกแถวทึบตัน) และการใชสีสันท่ีตัดกัน (พิจารณาจากมิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา) โดยลักษณะ
เหลานี้ถือวาเปนลักษณะท่ีประชาชนสามารถรับรูไดบนอาคารตึกแถว ดังนั้นการใชลักษณะเหลานี้
บนอาคารตึกแถวยอมจะสงผลใหประชาชนรับรูไดเชนกัน 
 สรุปไดวาประชาชนสามารถรับรูรูปแบบเกา-ใหม ของอาคารตึกแถวได มีรูปแบบท่ีรับรู
ท้ังหมด 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก รูปแบบทันสมัย รูปแบบโบราณ และ รูปแบบยุคโมเดิรน โดยแตละ
รูปแบบจะมีลักษณะทางกายภาพท่ีประชาชนรับรูหลายลักษณะประกอบกันและทําใหประชาชน
รับรูเร่ืองรูปแบบอาคาร แตการรับรูรูปแบบโบราณก็สามารถรับรูเปนรูปแบบยอยลงไปไดอีก ไดแก 
รูปแบบบานโบราณ และรูปแบบรานโบราณ อยางไรก็ตามจะเห็นวาประชาชนไมไดรับรูรูปแบบ
อาคารตึกแถวในลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมเฉพาะอ่ืนๆ นอกเหนือจากรูปแบบยุคโมเดิรน ซ่ึง
หมายถึงไมไดรับรูรูปแบบพ้ืนถ่ินดวย 
 
5.2 ลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรูและชืน่ชอบ 
 ในการศึกษาลักษณะพ้ืนถ่ินท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบนี้ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) 
การเปรียบเทียบระดับความช่ืนชอบเพื่อศึกษาวาลักษณะใดท่ีประชาชนรับรูและเปนท่ีช่ืนชอบโดย
เนนไปท่ีการพิจารณาเร่ืองรูปแบบ (Style) ของอาคาร และ 2) คําแนะนําสําหรับตึกแถวในเชียงใหม 
ท่ีนําความเขาใจเร่ืองรูปแบบอาคารท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบมาสรางเปนคําแนะนําเพื่อใหการ
เสนอแนะใหบังคับใชไดรับการยอมรับและปฏิบัติตามจากประชาชน 
 
5.2.1 การเปรียบเทียบระดับความชื่นชอบ 
 จากการเปรียบเทียบระดับความช่ืนชอบท่ีประชาชนมีตอลักษณะทางกายภาพท่ีรับรูไดและ
ความช่ืนชอบระหวางมิติท้ัง 8 แสดงไดในตาราง 5 - 10 ท่ีแสดงคาเฉล่ียความชื่นชอบของแตละมิติ
โดยเรียงจากมิติท่ีไดรับคาเฉล่ียความชื่นชอบมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด 
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ตาราง 5-10 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความชืน่ชอบระหวางมิติ 
ลําดับ  มิติทางกายภาพ รูปแบบอาคาร (Styleที่) ประชาชนรับรูได คาเฉล่ียความ

ชื่นชอบ 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1 มิติ 04 รานคาโบราณ รูปแบบโบราณ (รูปแบบรานโบราณ) 3.29 0.71 
2 มิติ 05 การตกแตงดวยลายฉลุและลายประดับ รูปแบบโบราณ (ลักษณะเด่ียว) 3.19 0.74 
3 มิติ 01 ตึกแถวใหม-ทันสมัย รูปแบบทันสมัย 3.15 0.72 
4 มิติ 07 ตึกแถวมีระเบียงลูกกรง รูปแบบโบราณ (ลักษณะเด่ียว) 2.91 0.71 
5 มิติ 06 ตึกแถวทึบตัน ไมใชรูปแบบอาคาร 2.90 0.82 
6 มิติ 02 บานไมโบราณ รูปแบบโบราณ (รูปแบบบานโบราณ) 2.86 0.73 
7 มิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา ไมใชรูปแบบอาคาร 2.61 0.72 
8 มิติ 03 ตึกแถวแบบยุคโมเดิรน รูปแบบยุคโมเดิรน 2.16 0.64 
หมายเหต:ุ   สวนท่ีแรเงาเปนสวนท่ีประชาชนรับรูเร่ืองรูปแบบอาคาร (Style) 
 

 จากตาราง 5 - 10 จะเห็นวามิติทางกายภาพแตละมิติมีลักษณะท่ีประชาชนรับรูไดถึงรูปแบบ
อาคาร (Style) ยกเวนมิติ 06 ตึกแถวทึบตัน และมิติ 08 ตึกแถวสีสันสะดุดตา เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ย
ความชื่นชอบระหวางรูปแบบอาคาร (เฉพาะแถวท่ีแรเงา) จะเห็นวาประชาชนช่ืนชอบกลุมลักษณะ
รานโบราณในมิติ 04 มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.29) ชอบลักษณะการตกแตงดวยลวดลายฉลุและลวดลาย
ปูนปนในมิติ 05 รองลงมา (คาเฉล่ีย 3.19) ชอบรูปแบบทันสมัยในมิติ 01(คาเฉล่ีย 3.15) ลักษณะ
อาคารสองช้ันมีระเบียงลูกกรง ในมิติ 07 (คาเฉล่ีย 2.91) กลุมลักษณะบานโบราณในมิติ 08 (คาเฉล่ีย
2.86) ลดหล่ันกันลงมาตามลําดับ และชอบรูปแบบยุคโมเดิรนในมิติ 03 นอยท่ีสุด (2.16) สวน
ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวกับรูปแบบอาคาร (เฉพาะแถวท่ีไมแรเงา) พบวาประชาชนช่ืนชอบใน
เกณฑปานกลาง โดยชื่นชอบลักษณะอาคารขนาดเล็กช้ันเดียวที่ใชคอนกรีตเปนวัสดุหลักและดูทึบ
ตันในมิติ 06 (คาเฉล่ีย 2.90) มากกวาลักษณะการใชสีสันตัดกันฉูดฉาดในมิติ 08 (คาเฉล่ีย 2.61) 
 หากเปรียบเทียบระดับความช่ืนชอบตอรูปแบบอาคาร (Style) ท้ัง 3 รูปแบบท่ีประชาชนรบัรู
ได (รูปแบบทันสมัย รูปแบบโบราณ และรูปแบบยุคโมเดิรน) ในภาพรวมจะพบวาประชาชนช่ืน
ชอบรูปแบบโบราณมากท่ีสุด ชอบรูปแบบทันสมัยรองลงมา และชอบรูปแบบยุคโมเดิรนนอยท่ีสุด 
แสดงวาภาพรวมของรูปแบบโบราณถือวาเปนรูปแบบท่ีประชาชนช่ืนชอบเม่ือนํามาใชกับอาคาร
ประเภทตึกแถว ซ่ึงนาจะเปนเพราะวารูปแบบโบราณใหความรูสึกผูกพันกับคนมากกวาดวยขนาด
อาคารที่คอนขางเล็ก และเกี่ยวของกับเมืองเชียงใหมมากกวารูปแบบอื่น ท่ีประชาชนช่ืนชอบ
รูปแบบทันสมัยก็เปนเพราะลักษณะท่ีดูใหม สะอาด และเรียบรอย ซ่ึงเกิดจากวัสดุและสีท่ีใชทาท่ีทํา
ใหดูใหม อีกท้ังยังบํารุงรักษาไดงาย จึงทําใหดูใหมอยูเสมอ นอกจากนี้ยังทําใหรูสึกทันสมัยดวย 
สวนรูปแบบยุคโมเดิรนไดรับความชื่นชอบนอยท่ีสุดเปนเพราะรูปแบบดังกลาวใชคอนกรีตหรือปูน
เปนวัสดุหลักอีกท้ังยังใชลักษณะเรียบๆ คลายกลองทําใหดูทึบตันไดงาย อีกท้ังรูปแบบดังกลาวยังมี
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 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบเฉพาะรูปแบบโบราณ (มิติ 04 มิติ 05 มิติ 07 
และ มิติ 02) จะเห็นวารูปแบบรานโบราณไดรับความชื่นชอบมากท่ีสุด ลักษณะการตกแตงดวย
ลวดลายฉลุและลวดลายปูนปนรองลงมา สวนลักษณะอาคารสองช้ันมีระเบียงลูกกรงไดรับความชื่น
ชอบถัดลงมาโดยและไดรับคาเฉล่ียความช่ืนชอบในระดับปานกลาง (2.91) กลาวไดวารูปแบบราน
โบราณท่ีเปนรานคาช้ันเดียวมีหลังคาจ่ัวขนานกับแนวถนนและยื่นชายคาคลุมดานหนาทําใหเกิดรม
เงาข้ึนดานหนาอาคารและในอาคาร จึงสรางเปนพื้นท่ีท่ีไมรอนเหมาะกับการเดิน นั่ง หรือใช
เวลานานๆ ได ประกอบกับมีโตะเกาอ้ีจัดเปนพื้นท่ีนั่ง จึงทําใหไดรับความชื่นชอบมากท่ีสุด อีกท้ัง
ในมิติรานโบราณน้ียังมีการประดับดานหนาอาคารดวยกระถางตนไมเปนจุดจึงสรางบรรยากาศรม
ร่ืน (ดังมีรายละเอียดในเนื้อหามิติ 04 ในหัวขอ 5.1) ทําใหเปนท่ีช่ืนชอบมากย่ิงข้ึน สวนลักษณะการ
ตกแตงดวยลวดลายฉลุและลวดลายปูนปนก็เปนท่ีช่ืนชอบเชนกันเนื่องจากเปนเอกลักษณท่ีแตกตาง
ไปจากอาคารท่ัวไป แตการนําไปใชกับลักษณะบางประการ เชน ใชลวดลายฉลุกับหลังคาซอนช้ัน 
หรือลวดลายปูนปนกับอาคารปูน อาจสงผลใหประชาชนรับรูวาเปนอาคารเก่ียวกับศาสนา (ดังมี
รายละเอียดในเนื้อหามิติ 05 ในหัวขอ 5.1) สําหรับลักษณะอาคารสองช้ันมีระเบียงถึงแมวาจะเปน
รูปแบบโบราณแตประชาชนเห็นวาเปนรูปแบบธรรมดาจึงไดรับความช่ืนชอบปานกลาง (ดังมี
รายละเอียดในเนื้อหามิติ 07 ในหัวขอ 5.1) และกลุมลักษณะบานโบราณนั้นประชาชนช่ืนชอบนอย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับรูปแบบโบราณลักษณะอ่ืน เปนเพราะวาสภาพอาคารทรุดโทรม 
 สําหรับรูปแบบสมัยใหมเปนรูปแบบท่ีประชาชนช่ืนชอบเชนกันแตช่ืนชอบนอยกวา
รูปแบบโบราณ ท้ังนี้ท่ีประชาชนช่ืนชอบรูปแบบสมัยใหมเปนเพราะรูปแบบสมัยใหมท่ีใชสี
สังเคราะหหรือวัสดุสังเคราะหทําใหรูสึกวาใหมและดูแลรักษาดีกวาลักษณะการใชสีวัสดุไมของมิติ
บานไมโบราณ 
 จากการเปรียบเทียบรูปแบบอาคารท่ีประชาชนรับรู สามารถสรุปไดวา ประชาชนช่ืนชอบ
รูปแบบโบราณมากท่ีสุด ชอบรูปแบบทันสมัยรองลงมา และชอบรูปแบบยุคโมเดิรนนอยท่ีสุด 
นอกจากนี้ในรูปแบบโบราณประชาชนยังช่ืนชอบรูปแบบรานโบราณมากท่ีสุด 
  ท้ังนี้สามารถสรุปปจจัยท่ีมีผลตอความชื่นชอบ ไดแก รูปแบบอาคาร (Style) (ประชาชน
ช่ืนชอบรูปแบบโบราณมากท่ีสุด รูปแบบทันสมัยรองลงมา และรูปแบบยุคโมเดิรนนอยท่ีสุด) การ
บํารุงรักษาอาคาร (ประชาชนช่ืนชอบลักษณะใหม และไมช่ืนชอบลักษณะโทรม) ลักษณะมวล
อาคาร (ประชาชนไมชอบมวลอาคารลักษณะทึบตัน) การจัดองคประกอบ (ประชาชนชื่นชอบการ
จัดองคประกอบลักษณะท่ีเปนระเบียบเรียบรอย และไมช่ืนชอบการจัดองคประกอบลักษณะท่ีรก) 
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5.2.2 คําแนะนาํสําหรับตึกแถวในเชียงใหม 
 ตามวัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้คือการคนหาลักษณะท่ีมีในอาคารตึกแถวท่ีประชาชน
รับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ิน และศึกษาวาลักษณะดังกลาวเปนท่ีช่ืนชอบของประชาชนหรือไม แตจาก
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนไมไดรับรูรูปแบบ “พื้นถ่ิน” บนอาคารตึกแถวในลักษณะท่ีจะสามารถ
ระบุช่ือไดถูกตองตรงตัว ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนรับรูรูปแบบอาคารในลักษณะรูปแบบเกา-ใหม 
เพราะเปนส่ิงท่ีรับรูและเขาใจไดงายกวา และรูปแบบ “พื้นถ่ิน” อาจไมใชประเด็นท่ัวไปที่ประชาชน
จะมีความรูหรือความเขาใจมากเพียงพอบรรยายไดเชนเดียวกับความโบราณ-ทันสมัย เพราะแมแต
รูปแบบอาคาร “พื้นถ่ิน” หรือ “ทองถ่ิน” ในเชียงใหมก็มีความหลากหลายยากจะระบุไดอยาง
แนนอนวาลักษณะอยางไรจึงจะเปนรูปแบบ “พื้นถ่ิน” อยางแทจริง อยางไรก็ตาม ในรูปแบบอาคาร
ท่ีประชาชนรับรูท้ังหมด รูปแบบอาคารท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีประชาชนรับรูไดและใกลเคียงกับ
รูปแบบพื้นถ่ินมากท่ีสุดคือ รูปแบบโบราณ ท้ังนี้รูปแบบโบราณท่ีประชาชนรับรูยอมรวมไปถึง
รูปแบบอาคารท่ีมีข้ึนในเชียงใหมในยุคสมัยหนึ่งซ่ึงพอจะกลาวไดวามีความเปน “ทองถ่ิน” หรือ 
“พื้นถ่ิน” และยอมมีความเปนพื้นถ่ินมากกวารูปแบบทันสมัยหรือรูปแบบโมเดิรนท่ีมีความเปน
สากลมากกวา ดังนั้นในการสรางคําแนะนําเพื่อใหสามารถใชลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวใน
การศึกษาน้ีจึงไดเลือกใชแนวทางในการสรางคําแนะนํา โดยอางอิงรูปแบบโบราณท่ีประชาชนรับรู
ไดทดแทนรูปแบบพ้ืนถ่ิน นอกจากนั้นยังสรางคําแนะนําสําหรับอาคารประเภทตึกแถวท่ัวๆไปดวย 
จึงแบงคําแนะนําออกเปนกรณีตางๆ 3 กรณี ไดแก 1)คําแนะนําสําหรับออกแบบอาคารตึกแถวใหมี
รูปแบบพ้ืนถ่ิน (ซ่ึงใชรูปแบบโบราณทดแทน) สามารถนําไปใชกับการออกแบบอาคารใหม  2) 
คําแนะนําสําหรับปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูแลวและมีลักษณะเฉพาะ และ 3) คําแนะนําท่ัวๆ ไปสําหรับ
ปรับปรุงอาคารตึกแถวโดยรวม โดยมีรายละเอียดในแตละกรณีดังนี้ 
 

คําแนะนําสําหรับออกแบบอาคารตึกแถวใหมีรูปแบบพ้ืนถ่ิน 
 ในกรณีนี้เปนคําแนะนําลักษณะกายภาพบางประการสําหรับใชในอาคารตึกแถวโดยเนนให
ประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ินเปนหลัก ดังนั้นจึงสามารถนําไปปรับใชกับอาคารท่ีสรางใหม
ได อยางไรก็ตามในการเสนอคําแนะนํานี้นําเสนอเปนขอๆ และมีลําดับของขอเสนอแนะนี้ไดเรียง
ตามลําดับของมิติการรับรูของประชาชนโดยลําดับตนเปนลําดับของมิติท่ีจําแนกออกมาไดกอน 
ดังนั้น ลําดับตนของคําแนะนําจะมีผลตอการรับรูความเปนพื้นถ่ินมากกวาคําแนะนําในขอทาย 
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- การใชหลังคาทรงจั่วหรือปนหยา และเปนหลังคาที่มีความชัน เพราะจะทําใหมองเห็น
ผืนหลังคาไดและทําใหรับรูวาเปนหลังคาจั่วหรือปนหยา 

- ขนาดอาคารที่เล็ก โดยเฉพาะเปนอาคารช้ันเดียวจะทําใหรับรูวาเปนพื้นถ่ินมากกวา
อาคารขนาดใหญ 

- การใชสีไมธรรมชาติ กลาวคือ การใชสีของวัสดุไม ซ่ึงอาจเกิดจากการใชวัสดุไมท่ีจะ
ชวยใหรับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ิน หรือแมแตการใชสีน้ําตาลมืดๆ ท่ีเปนใกลเคียงกับสี
ธรรมชาติของไมก็ชวยใหรับรูในลักษณะเดียวกันกับสีไมธรรมชาติได 

- การยื่นชายคาจากจ่ัวหรือปนหยาคลุมดานหนาอาคาร ใหเกิดเปนเงามืดดานหนาและดาน
ในอาคาร และใหสวนของอาคารดานหนาท่ีอยูใตชายคา ไดแก ผนังดานหนาอาคาร หรือ
ประตูทางเขาอาคาร มีลักษณะโปรง ไมทึบตัน เพื่อใหสามารถเห็นเงามืดดานในจาก
ภายนอกได นอกจากนี้การเปนอาคารช้ันเดียวหรืออาคารท่ีไมสูง จะชวยใหรับรู
ปรากฏการณเงามืดนี้ไดมากข้ึน 

- การใชลายฉลุหรือลายปูนปนประดับอาคาร โดยเฉพาะลายฉลุท่ีเล็กละเอียดติดกันเปน
แผงโดยใชประดับตามชายคา ชองลม หรือราวระเบียง สวนลายปูนนั้นใชประดับผนัง
ดานหนาอาคาร 

- การยื่นระเบียงช้ันสองของอาคารยาวตอเนื่องดานหนาอาคาร โดยเฉพาะในอาคารสอง
ช้ัน โดยใชเปนระเบียงลูกกรง 

 คําแนะนําในกรณีนี้มีบางสวนท่ีใกลเคียงกับขอบังคับเดิมของเทศบัญญัติ ไดแกการใช
หลังคาและการใชลายฉลุ แตสําหรับคําแนะนําจากการศึกษานี้จะเปนคําแนะนําลักษณะท่ัวๆ ไป
มากกวา กลาวคือไมไดเฉพาะเจาะจงวาตองมีองคประกอบท่ีใชประดับอาคารเฉพาะ เชน กาแล หรือ
จองเชนเดียวกับท่ีเทศบัญญัติบังคับ นอกจากนั้นคําแนะนําจากการศึกษานี้ยังไดเสนอวิธีนํา
คําแนะนําไปใชและลักษณะอาคารท่ีควรนําไปใชไดสอดคลองกัน จึงนาจะสามารถนําไปใชไดผลดี
เพราะจะลดปญหาการนําไปใชแลวไมสอดคลองกับตัวอาคารตามท่ีเปนปญหาที่กลาวไวขางตน 
ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหมสามารถนําคําแนะนําจากการศึกษานี้ในการบังคับใชในลักษณะเดียวกับ
เทศบัญญัติได นอกจากนั้นผูออกแบบอาคารหรือสถาปนิกก็สามารถนําคําแนะนําเหลานี้ไปใชใน
การออกแบบเม่ือตองการออกแบบอาคารตึกแถวใหมีลักษณะพื้นถ่ินไดเชนกัน 
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คําแนะนําสําหรับปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูแลวและมีลักษณะเฉพาะ 

 ในกรณีนี้เปนคําแนะนําสําหรับปรับปรุงอาคารท่ีสรางข้ึนแลว และเปนอาคารท่ีมีลักษณะ
ทางกายภาพตรงกับรูปแบบอาคารท่ีประชาชนรับรู (รูปแบบสมัยใหม รูปแบบโบราณ และรูปแบบ
โมเดิรน) คําแนะนําในกรณีนี้จะเนนการเพ่ิมความชื่นชอบใหอาคาร กลาวคือหากปรับปรุงอาคาร
ตามคําแนะนําเหลานี้จะชวยใหอาคารเปนท่ีช่ืนชอบของประชาชนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงนาจะมีผลชวยให
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอตัวอาคารรวมไปถึงกิจการภายในได 

- รูปแบบอาคารสมัยใหมท่ีมีการใชสีสังเคราะหหรือวัสดุสังเคราะหควรจะมีการ
บํารุงรักษาใหดูใหมอยูเสมอ และใหดูสะอาดเรียบรอย ไมรกตา ก็จะทําใหประชาชนช่ืน
ชอบ นอกจากนั้นอาคารรูปแบบนี้มักจะใหความรูสึกรอนและแหงแลง การเพ่ิมรมเงาท้ัง
จากส่ิงปลูกสรางหรือจากธรรมชาติ เชน แผงบังแดด ตนไม ก็นาจะชวยใหประชาชนช่ืน
ชอบมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการพยายามเพ่ิมรมเงาดังกลาวตองพิจารณาไมใหสราง
ความรกรุงรัง ดูไมสะอาดตาดวย 

- อาคารรูปแบบโบราณท่ีมีการใชไมเปนวัสดุหลักควรบํารุงรักษาไมไมใหดูเกา ทรุด
โทรม โดยอาจมีการบํารุงรักษาเนื้อไมไมใหเกาต้ังแตตน การทําความสะอาดไมใหมีฝุน
เขาไปจัดตามผิวเนื้อไมซ่ึงจะทําใหดูเกา หรือทาสีเม่ือไมเกาทรุดโทรม รวมไปถึง
พยายามซอมแซมสวนท่ีผุพัง เอียงหรือแอน นอกจากน้ันควรดูแลสวนประกอบอ่ืนๆ 
โดยรอบอาคารเชน ตนไม ไมใหดูเกะกะ รกรุงรัง 

- อาคารท่ีมีรูปแบบยุคโมเดิรนมักจะเปนอาคารท่ีดูเกาเนื่องจากสรางมานานแลวยิ่งอาคาร
ขาดการดูแลรักษาก็ยิ่งทําใหดูเกากวาอายุอาคารจริง จึงควรมีการบํารุงรักษาไมใหดูเกา 
หรือสกปรก นอกจากนั้นการจัดการดานหนาอาคารไมใหรกจากปายโฆษณาหรือสายไฟ
ก็จะชวยใหประชาชนช่ืนชอบมากข้ึนดวย 

- อาคารชั้นเดียวยื่นชายคาคลุมดานหนาอาคารเปนรูปแบบท่ีประชาชนช่ืนชอบอยูแลว 
หากมีการใชไมประดับดานหนาอาคารเปนจุดๆ จะทําใหเกิดลักษณะเฉพาะท่ีชวย
สงเสริมรูปแบบดังกลาวใหเปนท่ีช่ืนชอบมากยิ่งข้ึน 

- อาคารรูปแบบโบราณท่ีมีลายฉลุหรือลายปูนปนประดับ ซ่ึงการมีลายฉลุอาจทําใหมีการ
สะสมของฝุนผงไดมากจึงทําใหอาคารดูเกาเร็วจึงควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของ
ลวดลายฉลุหรือปูนปนดวยเพื่อไมใหอาคารดูเกาเร็ว เชนเดียวกับรูปแบบโบราณจาก
ระเบียงลูกกรงท่ียาวตอเนื่องก็เปนสวนท่ีมีการสะสมของฝุนผงไดมากเชนกันจึงควรมี
การดูแลรักษาความสะอาดเชนกัน 
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 สําหรับคําแนะนําในกรณีนี้จะใชกับอาคารท่ีไดสรางมาแลวแตตองการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ความช่ืนชอบแกอาคาร ดังนั้นผูท่ีจะนําคําแนะนําไปใชไดจึงนาจะเปนกลุมเจาของอาคารตึกแถว
หรือผูท่ีมีหนาท่ีดูแลอาคารตึกแถว 
 

คําแนะนําท่ัวๆ ไปสําหรับปรับปรุงอาคารตึกแถวโดยรวม 
 ในกรณีนี้เปนคําแนะนําสําหรับอาคารท่ัวไป เนนในการเพ่ิมความชื่นชอบของประชาชนตอ
อาคาร โดยไมเกี่ยวของกับการรับรูถึงรูปแบบพื้นถ่ินในอาคาร ดังนั้นหากมีการนําไปใชไมวาจะเปน
อาคารตึกแถวรูปแบบใดก็นาจะชวยใหประชาชนช่ืนชอบมากยิ่งข้ึน 

- ควรจัดใหมีรมเงาบริเวณดานหนาอาคารไมใหอาคารดูรอน แหงแลง เชนอาจมีกันสาด
หรือชายคายื่นดานหนาเพื่อสรางรมเงา หรือการใชตนไมสรางรมเงา 

- ควรบํารุงรักษาอาคาร รวมไปถึงบริเวณโดยรอบใหอยูในสภาพดี ดูใหม และสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ 

- การใชไมกระถางประดับดานหนาอาคารจะชวยเพ่ิมความชื่นชอบได แตควรดูแลไมให
รกรุงรัง 

- การออกแบบอาคารไมควรใหเกิดลักษณะทึบ ตัน โดยเฉพาะอาคารชั้นเดียวท่ีประชาชน
จะรับรูวาทึบตันไดงาย เชน การออกแบบใหมีชองเปดในปริมาณมาก และไมควรใช
สีสันฉูดฉาด 

 คําแนะนําขางตนแมจะเปนคําแนะนําท่ัวๆ ไปท่ีอาจมองวาเปนเร่ืองธรรมดาท่ีควรจะทําอยู
แลว แตจากการศึกษานี้ทําใหทราบวาลักษณะตางๆ ท่ีแนะนําเหลานี้มีผลตอการรับรูของคนท่ัวไป
มาก จึงนาจะกลาวไดวาเปนลักษณะท่ีสําคัญเพราะคนสามารถรับรูได สําหรับคําแนะนําในกรณีนี้ท้ัง
ผูออกแบบและผูท่ีเปนเจาของหรือผูดูแลอาคารตึกแถวตางสามารถนําไปปรับใชได 
 
 จากการศึกษาลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวจากการรับรูของชาวเชียงใหม ทําใหสามารถ
เขาใจรูปแบบการรับรูของประชาชนชาวเชียงใหมตออาคารตึกแถวไดมากข้ึน และชวยใหสามารถ
สรางคําแนะนําท่ีตรงกับการรับรูและเปนท่ีช่ืนชอบของประชาชนท่ีสามารถนําไปปรับใชไดจริง 
และหากมีการนําคําแนะนําไปใชก็จะสามารถสรางความเขาใจใหกับประชาชนไดมากข้ึน ซ่ึงนาจะ
สงผลไปสูความยินดีท่ีจะใหความรวมมือปฏิบัติตามของประชาชนได 
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5.3 คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงเทศบัญญัติ 
 ในการสรางคําแนะนําสําหรับเทศบัญญัตินี้ ตองมีการศึกษาเนื้อหาของขอบังคับกอนเพื่อให
สรางคําแนะนําในการปรับปรุงไดตรงประเด็น ดังนั้นจึงแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การ
พิจารณาแยกแยะประเด็นขอบังคับในเทศบัญญัติ และ 2) แนวทางในการปรับปรุงขอบังคับในเทศ
บัญญัติ และ 3) สรุปผลการปรับปรุงขอบังคับในเทศบัญญัติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.3.1 การพิจารณาแยกแยะประเด็นขอบังคบัในเทศบัญญัต ิ
 จากขอบังคับเทศบัญญัตินครเชียงใหม เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน
หรือเคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองท่ีตําบลศรีภูมิ ตําบล
ชางมอย ตําบลพระสิงห ตําบลชางคลาน ตําบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
พ.ศ. 2531 ขอ 3  ขอ 4 และ ขอ 5 ท่ีไดมีการบังคับหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในเขตเมืองเกา
ใหเปนรูปแบบอ่ืนยกเวนแบบลานนาไทย หรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือ ท่ีไดใหคําจํากัดความไววา
เปน “อาคารท่ีมีรูปแบบลักษณะโครงหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่วหรือมีสัดสวนของอาคาร 
สวนประกอบตกแตง หรือแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย เปนตนวา กาแล จอง หรือ
ลวดลายแกะสลักตกแตงชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง” ซ่ึงเปนขอบังคับท่ีกอใหเกิดปญหาและ
เปนท่ีมาของการศึกษานี้ โดยสามารถพิจารณาแยกแยะเน้ือหาของขอบังคับโดยเปรียบเทียบกับ
คําแนะนําสําหรับออกแบบอาคารตึกแถวใหมีรูปแบบพ้ืนถ่ิน เพื่อสรางแนวทางในการปรับปรุง
ออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) การบังคับใหใชหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่ว 2) การบังคับใหใช
สวนประกอบตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย และ 3) การบังคับใหใชสัดสวนของอาคาร
แสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
การบังคับใหใชหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่ว  
 ในขอบังคับไดบังคับใหใชองคประกอบหลักของอาคาร ซ่ึงไดแก หลังคา โดยใหมีลักษณะ
โครงหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่ว ในประเด็นนี้ใกลเคียงกับคําแนะนําจากการศึกษาที่เนนให
ประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ินท่ีเสนอไปขางตน อีกท้ังยังเปนคําแนะนําขอแรกท่ีมีผลอยางมาก
ตอการรับรูของประชาชน จึงเปนขอบังคับท่ีตรงกับการรับรูของประชาชน แตหลังคาจั่วหรือปนหยา
ท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ินจะเปนหลังคาจั่วท่ีหันสันจั่วขนานกับแนวถนนและท้ิงชายคา
จั่วคลุมดานหนาอาคาร โดยมีความชันของระนาบคอนขางมาก จึงทําใหแนวระนาบเอียงของหลังคา
จนถึงยอดจั่ว  ขอบังคับของเทศบัญญัติท่ีไววาใหมี “สวนของหลังคาเปนจั่ว” ทําใหเกิดชองทางเลือก
ท่ีจะไมใชหลังคาจั่วหรือปนหยาตามในลักษณะท่ีประชาชนรับรู ไดเชน ใชหลังคาหมาแหงน หรือ
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การบังคับใหใชสวนประกอบตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย 
 ในเทศบัญญัติปจจุบันไดบังคับใหใชสวนประดับตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย 
โดยไดระบุสวนประดับตกแตงเหลานั้นไวดวย ไดแก กาแล จอง หรือลวดลายแกะสลักตกแตง
ชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง ในขอบังคับประเด็นนี้ มีเพียง การใชลวดลายแกะสลักตกแตง
ชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง ท่ีใกลเคียงกับคําแนะนําจากการรับรูรูปแบบพื้นถ่ินของประชาชน
ในขอการใชลายฉลุหรือลายปูนปนประดับอาคาร สวนประดับตกแตงอ่ืนๆ ในขอบังคับ ไดแก กา
และ และ จอง ไมมีผลตอการรับรูของประชาชนในเร่ืองรูปแบบพ้ืนถ่ิน อีกท้ังการเลือกใชการตกแตง
ดังกลาวเพียงบางประการยังทําใหเกิดลักษณะใหมท่ีไมสอดคลองหรือไมเขากันดวย 
 

การบังคับใหใชสัดสวนของอาคารแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย 
 ในขอบังคับประเด็นนี้ไมไดระบุใหชัดเจนวา  สัดสวนของอาคารท่ีแสดงลักษณะ
สถาปตยกรรมลานนาไทยเปนอยางไร และเปนสัดสวนของสวนใดของอาคาร จึงทําใหไมสามารถ
นําไปปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามในการศึกษาน้ีไมพบวาประชาชนรับรูเร่ืองสัดสวน
ของอาคารชัดเจนนัก แตจะรับรูในลักษณะของ ขนาด และจํานวนช้ัน โดยรับรูขนาดอาคารที่เล็กวา
เปนรูปแบบพื้นถ่ินมากกวาขนาดใหญ และเม่ือพิจารณาถึงจํานวนช้ัน พบวาประชาชนจะรับรูวามี
รูปแบบโบราณหรือพ้ืนถ่ินกับอาคารช้ันเดียวและ 2 ช้ัน มากกวาอาคารขนาด 3 ช้ันขึ้นไป 
 
5.3.2 แนวทางในการปรับปรุงขอบงัคับในเทศบัญญัติ 
 จากการพิจารณาขอบังคับเทศบัญญัติท้ัง 3 ประเด็นสามารถสรุปแนวทางในการปรับปรุง
เทศบัญญัติเพ่ือสรางรูปแบบพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถว โดยการปรับเปล่ียนขอกําหนดใหตรงกับการ
รับรูของประชาชน และเพิ่มเติมขอบังคับท่ีตรงกับการรับรูของประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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การบังคับใหใชหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่ว  
 สามารถปรับใหตรงกับการรับรูรูปแบบพ้ืนถ่ินของประชาชนใหมากข้ึนได ดวยการบังคับ
ใหใชหลังคาจั่วหรือปนหยาโดยไมใชเฉพาะสวนของหลังคาสวนใดสวนหนึ่งเพียงสวนเดียว โดย
เปนหลังคาจั่วท่ีมีแนวสันหลังคาขนานกับแนวถนน และบังคับมุมองศาของหลังคาใหไมต่ํากวา 35 
องศา (พิจารณาจากมุมองศาของหลังคาจากภาพในมิติ 02 บานไมโบราณท่ีมีมุมองศาอยางนอย
ประมาณ 35 องศา) เพื่อใหเห็นผืนหลังคาเชนเดียวกับลักษณะของหลังคาจั่ว  
  

การบังคับใหใชสวนประกอบตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย 
 ในเทศบัญญัติปจจุบันท่ีบังคับใหใชสวนประดับตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย 
โดยไดระบุสวนประดับตกแตงเหลานั้นไวดวย ไดแก กาแล จอง หรือลวดลายแกะสลักตกแตง
ชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง จึงควรยกเลิกขอบังคับบางประการท่ีมีผลตอการรับรูของ
ประชาชนในเร่ืองรูปแบบพื้นถ่ินนอย ซ่ึงไดแก การบังคับใหใชสวนตกแตง อยางกาแล และ จอง 
กลาวคือ เฉพาะองคประกอบดังกลาวท่ีบังคับไมสามารถทําใหประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ิน 
หรือหากไมยกเลิกก็ควรกําหนดใหเปนสวนเพิ่มเติมจากขอกําหนดหลักท่ีประชาชนสามารถรับรูวา
เปนรูปแบบพื้นถ่ินซ่ึงในประเด็นนี้ไดแก การบังคับใหใชลวดลายแกะสลักตกแตงชายคา หนามุข 
หรือลูกกรงเฉลียง  
 สวนการใชกาแล หรือจอง ไมควรจัดใหเปนขอบังคับท่ีสามารถเลือกเพียงลักษณะเดียวได 
เพราะจะทําใหมีการนํา กาแล หรือจอง อยางใดอยางหน่ึงไปใชเพียงลักษณะเดียว และทําใหเกิด
รูปแบบท่ีไมสอดคลองกันดังท่ีไดกลาวไวตั้งแตตน จึงควรปรับการใช กาแล หรือจอง ใหเปน
ขอเสนอแนะท่ีเพิ่มเติมจากขอบังคับหลักอยางการใชลวดลายแกะสลัก กลาวคือบังคับใหใชลวดลาย
แกะสลักในการตกแตง และเสนอใหใช กาแล หรือจอง ประกอบดวยได หรือหากจะไมใชกาแล 
หรือจองก็ได แตก็ยังตองใชลวดลายแกะสลักในการตกแตงตามขอบังคับ 
 

การบังคับใหใชสัดสวนของอาคารแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย 
 ดวยประชาชนไมสามารถรับรูเร่ืองสัดสวนอาคารไดชัดเจน แตประชาชนรับรูขนาดและ
จํานวนช้ันของอาคาร ซ่ึงขนาดอาคารท่ีเล็ก และจํานวนช้ันอาคารไมมาก เปนลักษณะท่ีชวยให 
ประชาชนรับรูรูปแบบพื้นถ่ิน ได ดังนั้นจึงควรใชขนาด หรือจํานวนช้ันของอาคารในการบังคับใช
ทดแทนการบังคับใหใชสัดสวนของอาคารดังในขอบังคับเดิม แตการบังคับขนาดอาคารใหเปน
อาคารขนาดเล็กอาจเปนไปไดลําบากเพราะจะมีปญหาในการใหความหมายของคําวา “ขนาดเล็ก” 
ของอาคาร และอาจะเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูลงทุนกอสรางโดยตรง แตการบังคับดวยจํานวน
ช้ันอาคารนาจะเปนไปได ในลักษณะเดียวกันกับการกําหนดความสูงอาคาร ท้ังนี้การกําหนดจํานวน
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 การเพิ่มเติมขอบังคับท่ีตรงกับการรับรูของประชาชน 
 นอกจากการเปล่ียนแปลงโดยยึดตามเนื้อหาของขอบังคับเดิมแลว ยังควรพิจารณาคําแนะนํา
ขออ่ืนๆ ท่ีชวยใหประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ิน ท่ีสามารถนํามาปรับเปนขอบังคับได เพ่ือให
การบังคับใชใหผลท่ีตรงกับการรับรูของประชาชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไดแก คําแนะนําในการใชสีไม
ธรรมชาติ การยื่นชายคาจากจ่ัวหรือปนหยาคลุมดานหนาอาคาร ทําใหเกิดเปนเงามืดดานหนาและ
ดานในอาคาร และการยื่นระเบียงช้ันสองของอาคารยาวตอเนื่องดานหนาอาคาร โดยลักษณะท่ีนาจะ
เปนไปไดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนาจะเปนการสรางขอบังคับเร่ืองการใชสีไมธรรมชาติ เพราะ
นอกจากจะมีผลตอการรับรูของประชาชนอยางมากแลว ยังเปนลักษณะท่ัวๆ ไปท่ีไมเฉพาะเจาะจง 
สามารถใชไดกับอาคารทุกรูปแบบ ยังมีคาใชจายเพื่อปฏิบัติตามไมมากเม่ือเทียบกับลักษณะอ่ืนๆ 
เพราะการรับรูเร่ืองสีของวัสดุไมนี้ ไมจําเปนตองเปนสีของวัสดุไมจริง อาจใชเปนสีน้ําตาลท่ีคลาย
วัสดุไมก็ได โดยบังคับใหใชภายนอกอาคารในปริมาณไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของพื้นท่ีผนังท้ังหมด
ภายนอกอาคาร 
 
5.3.3 สรุปผลการปรับปรุงขอบังคับในเทศบัญญัติ 
 จากแนวทางในการปรับปรุงเทศบัญญัติท่ียึดขอบังคับตามเทศบัญญัติเดิมดังกลาวขางตน 
สามารถสรุปเปนเทศบัญญัติท่ีปรับเปล่ียนตามแนวทางขางตน ไดวา บังคับหามกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารในเขตเมืองเกาใหเปนรูปแบบอ่ืนยกเวนแบบลานนาไทย หรือแบบพื้นเมือง
ภาคเหนือ โดยมีลักษณะดังนี้ 

- ใชหลังคาดานหนาอาคารท่ีติดกับแนวถนนเปนหลังคาจ่ัวหรือปนหยา มีแนวสันหลังคา
หลักขนานกับแนวถนนและยื่นชายคาตอจากแนวหลังคามาดานหนาอาคารตลอดความ
ยาวดานหนาอาคาร โดยมีปลายหลังคาย่ืนเลยแนวผนังดานหนาอาคารออกมาไมนอย
กวา 1.00 เมตร และมีมุมองศาของระนาบหลังคาจากแนวระนาบไมต่ํากวา 35 องศา 

- เปนอาคารช้ันเดียว หรือสองช้ัน หรือหลายช้ัน หากเปนอาคารหลายช้ันตองยื่นชายคาปก
นกดานหนาอาคารท่ีมีแนวระนาบหลังคาไมต่ํากวา 35 องศา และมีปลายชายคายื่นเลย
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- ใชสีภายนอกอาคารเปนสีวัสดุไม ซ่ึงอาจเกิดจากการใชวัสดุไมหรือสีน้ําตาลเชนเดียวกับ
สีของวัสดุไม โดยใหมีพื้นท่ีท่ีใชสีดังกลาวไมต่ํากวาคร่ึงหนึ่งของพื้นท่ีผนังภานอก
อาคารทั้งหมด 

- ใชสวนประกอบตกแตงแสดงสถาปตยกรรมลานนาไทย ดวยการประดับลวดลายไมฉลุ
หรือลวดลายแกะสลักตกแตงชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง และอาจประดับดวยกา
แล หรือจอง บนยอดจั่วหลังคาเพ่ิมเติมดวย 

  
 ขอบังคับในเทศบัญญัติท่ีปรับปรุงนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหประชาชนรับรูรูปแบบพ้ืนถ่ิน
จากอาคารท่ีใชขอบังคับไดมากข้ึน และปองกันไมใหเกิดการใชลักษณะพ้ืนถ่ินแลวไมสอดคลองกับ
ตัวอาคาร เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ และสามารถรับรูไดซ่ึงจะนําไปสูการยินดีปฏิบัติตามอัน
เปนความสําเร็จของการบังคับใชเทศบัญญัติตอไป ท้ังนี้ขอคํานึงท่ีสําคัญสําหรับเทศบัญญัติท่ี
ปรับปรุงนี้คือ ไดยึดตามคําแนะนําสําหรับอาคารตึกแถวเทานั้น เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษา
อาคารตึกแถวประเภทเดียว 

 

5.4 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลของการศึกษาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีตได โดย
มีเนื้อหาตามผลจากการศึกษา 2 สวน ไดแก 1) ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู และ 2) ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ช่ืนชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
5.4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
 จากผลการศึกษาจะเห็นวามีปจจัยที่มีผลตอการรับรูของประชาชนที่ตรงกับส่ิงท่ีพบจาก
งานวิจัยในอดีตโดยส่ิงท่ีประชาชนรับรูท่ีชัดเจนท่ีสุด ไดแก รูปแบบอาคาร (Style) จากการศึกษานี้
พบวาประชาชนสามารถรับรูรูปแบบเกา-ใหม ของอาคารตึกแถวได มีรูปแบบท่ีรับรูท้ังหมด 3 
รูปแบบหลักๆ ไดแก รูปแบบสมัยใหม รูปแบบโบราณ และ รูปแบบโมเดิรน ในลักษณะเดียวกันกับ
การศึกษาการรับรูความแตกตางของสถาปตยกรรม Nazi และสถาปตยกรรม Classicist (Espe, 1995) 
ท่ีพบวาผูเขารวมสามารถรับรูความแตกตางของรูปแบบอาคารท้ังสองได 
 
 



 138 

5.4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความชื่นชอบ 
 จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความชื่นชอบ ไดแก รูปแบบอาคาร (Style) (ประชาชน
ช่ืนชอบรูปแบบโบราณมากท่ีสุด รูปแบบทันสมัยรองลงมา และรูปแบบพื้นถ่ินมากท่ีสุด) การ
บํารุงรักษาอาคาร (ประชาชนช่ืนชอบลักษณะใหม และไมช่ืนชอบลักษณะโทรม) ลักษณะมวล
อาคาร (ประชาชนไมชอบมวลอาคารลักษณะทึบตัน) การจัดองคประกอบ (ประชาชนชื่นชอบการ
จัดองคประกอบลักษณะท่ีเปนระเบียบเรียบรอย และไมช่ืนชอบการจัดองคประกอบลักษณะท่ีรก) 
แสงและความสวาง (เงามืดในอาคารเปนท่ีช่ืนชอบ) และองคประกอบโดยรอบอาคาร (ประชาชน
ชอบองคประกอบท่ีเปนตนไม และท่ีนั่ง และไมชอบองคประกอบท่ีเปน สายไฟฟา หรือปาย
โฆษณา) โดยมีความเกี่ยวของกับการศึกษาในอดีต ดังนี้ 
 
รูปแบบอาคาร (Style) 
 รูปแบบอาคารเกา-ใหม เปนปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ โดยเฉพาะรูปแบบโบราณท่ีไดรับ
ความช่ืนชอบมากท่ีสุด ซ่ึงใกลเคียงกับปจจัยความงามจากสัญลักษณ (Symbolic Aesthetic) ในเร่ือง
รูปแบบ (Style) ท่ีเช่ือวาเนื้อหาของรูปแบบ (Style) มีความหมาย (Nasar, 1997) และเปนปจจัยท่ีทํา
ใหช่ืนชอบ 
 จากการที่ประชาชนรับรูและสามารถแยกรูปแบบอาคาร (Style) ได (รูปแบบทันสมัย 
รูปแบบโบราณ และรูปแบบโมเดิรน โดยยเฉพาะรูปแบบโบราณท่ีสามารถรับรูรูปแบบอาคารยอย 
(รูปแบบบานโบราณ และรูปแบบรานโบราณ ซ่ึงเปนรูปแบบยอยของรูปแบบโบราณ) แสดงวา
ประชาชนมีตนแบบในใจของแตละรูปแบบ จึงสามารถเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของอาคาร
ท่ีเห็นกับลักษณะของรูปแบบในใจไดและสามารถจําแนกอาคารท่ีเห็นตามตนแบบในใจได ซ่ึงตรง
กับปจจัยความงามดานสัญลักษณ (Symbolic Aesthetic) ในเร่ืองตนแบบในใจมนุษย (Schema 
Discrepancy) ท่ีกลาววามนุษยจะมี ตนแบบ (Schema or Prototype) และมีความคุนเคยกับตนแบบ
นั้นซ่ึงเปนตัวแทนของสภาพแวดลอม เม่ือสภาพแวดลอมใกลเคียงกับตนแบบในใจก็จะไดรับความ
ช่ืนชอบมาก (Lekagul, 2002) ดังเชนรูปแบบรานโบราณ ในการศึกษานี้ 
 
การบํารุงรักษาอาคาร และสายไฟฟา 
 ในการศึกษนี้ สรุปไดวาการบํารุงรักษามีผลตอความช่ืนชอบ หากอาคารมีการบํารุงรักษาจะ
ทําใหช่ืนชอบและ หากไมไดรับการบํารุงรักษาจะไมเปนท่ีช่ืนชอบ และองคประกอบรอบอาคารบาง
ประการท่ีมีผลตอความช่ืนชอบคือ สายไฟฟา ซ่ึงเกี่ยวของกับ ปจจัยในเร่ืองเนื้อหา (Content) ที
เกี่ยวของกับลักษณะท่ีมีความเปนธรรมชาติของสภาพแวดลอมท่ีแตกตางจากลักษณะท่ีไดรับ
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การจัดองคประกอบ 
 ในการศึกษานี้พบวาประชาชนชื่นชอบการจัดองคประกอบลักษณะท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 
และไมช่ืนชอบการจัดองคประกอบลักษณะท่ีรก โดยลักษณะท่ีเปนระเบียบเรียบรอยซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับ(Order) ท่ีเกี่ยวกับ ความเขากันขององคประกอบ (Coherence) และ ความตอเนื่องของ
มิติท่ีลึกเขาไป (Legibility) เชน การซํ้ากันขององคประกอบ ผิวสัมผัสท่ีเปนแบบเดียวกัน 
องคประกอบท่ีแบงแยกเห็นไดชัด และ การสามารถระบุได (Nasar, 1997) ซ่ึงมีผลทําใหช่ืนชอบ 
สวนความรกเกี่ยวของกับความซับซอน (Complexity) ความซับซอนมีความสัมพันธแบบตัวยูคว่ํา 
(Inverted U Shaped) กับความชื่นชอบ ซ่ึงความชื่นชอบท่ีลดตํ่าลงอาจเกิดจากการขาดลักษณะอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบเชน ความเขากันขององคประกอบ (Coherence) เปนตน (Nasar, 1997) 
 
ตนไม และท่ีนัง่ 
 ตนไมเปนเนื้อหาท่ีไดรับความช่ืนชอบ โดยไดมีการคนพบวามนุษยมีแนวโนมท่ีจะช่ืนชอบ
ความกลมกลืนและความเปนธรรมชาติเหนือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยการเสนอใหมีธรรมชาติ เชน 
ตนไม พุมไม หรือแหลงน้ํา จะทําใหมีความชื่นชอบเพิ่มข้ึน  (Nasar, 1997) สําหรับโตะและเกาอ้ีท่ี
จัดเปนท่ีนั่ง ซ่ึงเปนปจจัยในเร่ืองเนื้อหา (Content) ท่ีมีความหมายในเชิงการไดรับประโยชน 
(Affordance) ท่ีอธิบายวาสภาพแวดลอมใดสามารถเอ้ือประโยชนใหแกผูดูก็จะมีแนวโนมวาจะช่ืน
ชอบสภาพแวดลอมนั้น (Heft, 1997) 
 
เงามืดในอาคาร 
 ลักษณะมืด และลักษณะท่ีเปนรมเงา เกี่ยวของกับ ปจจัยความงามจากรูปทรง (Formal 
Aesthetic) ในเร่ืองของตัวแปรในเชิงท่ีวาง ไดแก ความลึกลับ (Mystery) หรือทิวทัศนท่ีถูกปดบัง 
(Deflected Vista) ซ่ึงจากการศึกษานี้คือมุมมองภายในอาคารท่ีถูกปดบังจากเงามืด โดยนาจะเปน
ลักษณะของเห็นความลึกลับท่ีเปนท่ีซอนของอันตราย ซ่ึงในกรณีนี้ความลึกลับจะทําใหความช่ืน
ชอบลดลง (Nasar, 1997) 
 



 140 

5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคต 
 การศึกษาการรับรูของประชาชนตอลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวในเชียงใหม เปนศึกษา
ลักษณะทางกายภาพบนอาคารตึกแถวในเชียงใหมท่ีประชาชนรับรูวาเปนลักษณะพื้นถ่ิน ซ่ึงใช
การศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบโดยใชภาพถายในการนําเสนอสภาพแวดลอมซ่ึงคือตึกแถวใน
เชียงใหม พบวาประชาชนสามารถรับรูรูปแบบของอาคารได ผลดังกลาวไดนํามาสรางเปน
ขอแนะนําสําหรับออกแบบอาคารตึกแถวใหมีรูปแบบพื้นถ่ิน และคําแนะนําในการปรับปรุง เทศ
บัญญัติ จากการศึกษาดังกลาวผูศึกษามีขอเสนอแนะตอวิธีการศึกษาและแนวทางในการศึกษาตอไป 
3 ประการ ไดแก 1) ภาพถายท่ีใชในการศึกษา 2) แนวทางการศึกษาตอเนื่องเพื่อยืนยันผลจาก
การศึกษา 3) แนวทางในการศึกษาตอเนื่องเพ่ือสรางขอเสนอแนะในการออกแบบ (Design 
Guideline) ดังนี้ 
 
5.4.1 ภาพถายท่ีใชในการศึกษา 
 จากการศึกษานี้ท่ีใชภาพถายในการศึกษาดวยการใชภาพถายสามารถ เพ่ือควบคุมตัวแปรท่ี
จะมีผลทําใหผูเขารวมในการศึกษา (Respondents) รับรูสภาพแวดลอมซ่ึงคืออาคารตึกแถวในแตละ
อาคารแตกตางกันในแตละคน เชน สภาพแสง มุมมอง เปนตน และแมจะพยายามควบคุมตัวแปร
อ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลตอการรับรูจากการดูภาพ เชน ลักษณะมุมมองท่ีบดบังอาคาร เนื้อหาที่มีผลกระทบ
ตอการรับรูเชน คน หรือถังขยะดานหนาอาคาร ฯลฯ  แตดวยการที่เปนภาพถายจึงยังมีขอมูลอ่ืนๆ ท่ี
ไมเกี่ยวของกับอาคาร เชน สายไฟฟา อาคารขางเคียง เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้ก็มีผลตอการรับรูและ
ความช่ืนชอบของประชาชนดวยดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาขางตน (หัวขอ 5.1.1 การศึกษาการ
รับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวเชียงใหมในภาพรวม)  
 ดวยการศึกษาน้ีเปนการศึกษาในแนวทางการสํารวจในภาพรวม การรับรูในเร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากรูปแบบพื้นถ่ินจึงเปนผลการศึกษาท่ีไมออกนอกประเด็นในการศึกษามากนัก แตหาก
มีการศึกษาอ่ืนๆ ตอไปท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับรูปแบบอาคาร ก็ควรลดตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลตอการ
รับรูดวย โดยสามารถทําไดเชนการเปล่ียนส่ือในการนําเสนอจากภาพถายเปนอยางอ่ืน เชน อาจเปน
ภาพลายเสน (เฉพาะในกรณีท่ีไมถือวา สี เปนปจจัย หรือตองการลดตัวแปรเร่ืองสี) นอกจากนั้นอาจ
ใชการจัดการภาพถายท่ีใชในการศึกษาเชนใชโปรแกรมตกแตงภาพใหลดองคประกอบภาพอื่นๆ ท่ี
ไมเกี่ยวของ เชน ลบอาคารดานขางอาคารที่ตองการศึกษา ลบสวนท่ีเปนสายไฟฟา คน ถังขยะ ฯลฯ 
ท่ีไมเกี่ยวของ เปนตน 
 นอกจากจะตกแตงภาพเพื่อลดตัวแปรท่ีไมเกี่ยวของแลว ยังอาจใชการตกแตงภาพเพื่อสราง
เง่ือนไขในตามวัตถุประสงคของการศึกษาได เชน การศึกษาเฉพาะเร่ืองลวดลายประดับบนอาคาร 
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 ท้ังนี้ขอจํากัดของการใชภาพถายในการศึกษานี้คือ เปนจํากัดเสนอขอมูลใหกับผูเขารวม
ศึกษา กลาวคือ หากภาพท่ีถายมามีเนื้อหาของตึกแถวไมครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ประชาชนก็จะ
รับรูจากขอมูลเทาท่ีเสนอมา และการรับรูก็เปนการรับรูจากเนื้อหาภาพถายท่ีเสนอมาเทานั้น ดังนั้น
การเลือกใชภาพถายในการศึกษาควรตองพิจารณาใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดที่ตองการนําเสนอ 
สําหรับการศึกษาอาคารตึกแถวตอไป หากตองการนําเสนอดวยภาพถาย ควรศึกษารูปแบบอาคาร
ตึกแถวอยางละเอียดเพื่อสามารถใชภาพถายเปนตัวแทนไดอยางครอบคลุม 
 
5.4.2 แนวทางการศึกษาตอเนื่องเพื่อยืนยนัผลการศึกษา 
 ในการศึกษานี้ ผูศึกษาเปนผูวิเคราะหและตีความหมายจากภาพ จึงอาจเปนไปไดวามีความ
คลาดเคล่ือนเนื่องจากความรูและประสบการณของผูศึกษาเอง จึงควรมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อยืนยัน
ผลการศึกษาดังกลาว อาจทําไดโดยศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบในลักษณะเดียวกันกับการศึกษา
นี้แตมีการจัดการภาพเพื่อสรางเง่ือนไขตามลักษณะกายภาพท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพื้นถ่ิน
ตามท่ีไดศึกษามา โดยอาจเลือกภาพท่ีแสดงลักษณะท่ีตรงกับการรับรูของประชาชนในเร่ืองรูปแบบ
อาคาร และใชการศึกษาความชื่นชอบในลักษณะเชนเดียวกับการศึกษานี้ หากสามารถจําแนกมิติได
ดวยปจจัยการรับรูตามท่ีไดศึกษามาในการศึกษาน้ี ก็จะสามารถยืนยันได วาการสรุปปจจัยท่ีมีผลตอ
การรับรูรูปแบบพ้ืนถ่ินนั้นถูกตองมีความนาเช่ือถือ (Reliability)  
 นอกจากนั้นการศึกษาตามการศึกษานี้ เปนการศึกษาการรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินเฉพาะ
ประชาชนเทานั้น จึงเปนไปไดวาลักษณะทางกายภาพที่ประชาชนรับรูวาเปนลักษณะพ้ืนถ่ินอาจไม
ตรงกับลักษณะพื้นถ่ินท่ีแทจริงตามความเห็นจากนักวิชาการ จึงควรมีการศึกษาลักษณะพื้นถ่ินจาก
แงมุมของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดวย เพื่อสามารถสรางคําแนะนําท่ีตรงกับการรับรูของ
ประชาชนและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยอาจทําไดโดยการศึกษาการรับรูของนักวิชาการและ
ผูเช่ียวชาญในเร่ืองรูปแบบพื้นถ่ิน และสถาปตยกรรมในเชียงใหม หรืออาจนําผลการศึกษาการรับรู
ของประชาชนตอลักษณะพ้ืนถ่ินไปเสนอใหนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญเปนผูตัดสิน คัดเลือก หรือ
เพิ่มเติมเพื่อกําหนดลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรูและนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญยอมรับ 
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5.4.3 แนวทางในการศึกษาตอเนื่องเพื่อสรางขอเสนอแนะในการออกแบบ (Design Guideline) 
 จากการศึกษานี้การสรางคําแนะนําในการออกแบบอาคารตึกแถวใหมีรูปแบบพื้นถ่ินตามกร
รับรูของประชาชนเปนลักษณะคําแนะนําท่ัวไปที่ไมเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูออกแบบสามารถเลือก
นําไปใชได แตหากตองการคําแนะนําในลักษณะท่ีเปนตนแบบก็ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อนํา
ลักษณะทางกายภาพดังกลาวมาใชสรางตนแบบใหไดเปนอาคารท่ีใชลักษณะตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม กลาวคืออาจสรางเปนชุดขอเสนอแนะใหเลือกหลายๆ กรณี เชน ตนแบบตึกแถวช้ันเดียว 
ตนแบบตึกแถวสองช้ัน หรือตนแบบอาคารท่ีมีเง่ือนไขพิเศษบางประการ เชน ตนแบบอาคารตึกแถว
ท่ีติดกับเขตโบราณสถาน เปนตน โดยท่ีในแตละกรณีเปนชุดขอเสนอแนะในการออกแบบอาคารที่
ใหปฏิบัติตามท้ังหมด หรือเปนแบบสถาปตยกรรม (Architecture Drawing) ตนแบบท่ีมีการ
ออกแบบใหใชลักษณะทางกายภาพดังกลาวเปนกรณี ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถนําไปกอสรางตาม
ตนแบบได 
 นอกจากน้ันจะเห็นวาในการศึกษานี้รูปแบบอาคารที่นิยมสรางท่ัวไปในปจจุบันและเปน
รูปแบบท่ีมีปญหาในเร่ืองการใชลักษณะพื้นถ่ิน ไดแก รูปแบบทันสมัย เนื่องจากประชาชนไม
สามารถแยกรูปแบบยอยภายในรูปแบบนี้ไดจึงกลาวไดวา แมวาจะมีลักษณะบางประการท่ีเปน
ลักษณะพ้ืนถ่ิน เชนการใชหลังคาจั่วบางสวน ประชาชนก็ไมสามารถรับรูแยกจากรูปแบบอาคาร
อ่ืนๆ อยางอาคารผนังกระจกได การศึกษาเพื่อสรางขอเสนอแนะในการออกแบบใหมีความเปนพื้น
ถ่ินตอไปจึงควรพิจารณาศึกษาการรับรูลักษณะพื้นถ่ินจากอาคารในรูปแบบทันสมัยนี้เปนหลัก วาจะ
มีปจจัยใด หรือลักษณะทางกายภาพใดท่ีทําใหประชาชนสามารถรับรูวาเปนลักษณะพื้นถ่ินได 
 
 
 จากการศึกษาการรับรูของประชาชนตอลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวนี้ไดใชแนวทง
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยกับส่ิงแวดลอม โดยใชการศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบ (Preference 
Study) โดยการใหประชาชนชาวเชียงใหมใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบและอธิบายภาพอาคารตึกแถว
ในเชียงใหม โดยสามารถจําแนกการรับรูของประชาชนได 8 มิติ และสามารถสรุปไดวา รูปแบบ
อาคาร (Style) เปนปจจัยท่ีสําคัญในการรับรูตึกแถวของประชาชนโดยประชาชนสามรถรับรูรูปแบบ
อาคารตึกแถวได 3 รูปแบบหลัก ไดแก รูปแบบทันสมัย รูปแบบโบราณ และรูปแบบยุคโมเดิรน 
รูปแบบโบราณเปนรูปแบบท่ีประชาชนช่ืนชอบมากท่ีสุด จึงใชเปนแนวทางในการสรางคําแนะนํา
ในการออกแบบอาคารตึกแถวใหมีความเปนพื้นถ่ินตามท่ีประชาชนรับรู และคําแนะนําสําหรับเทศ
บัญญัติเพื่อใหขอบังคับตรงกับการรับรูของประชาชน 


