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 เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานย่อมมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพไปตามกาลเวลา
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการอยู่อาศยัตั้งแต่แรกเร่ิมของการสร้างเมืองจนถึงปัจจุบนั ดงัเช่น พื้นท่ีถนน
ราชด าเนิน ภายในเขตเมืองเก่าส่ีเหล่ียมคูเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีสภาพท่ีประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของเมืองท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมและองค์ประกอบสร้างข้ึนใหม่ท่ีท าให้มีความ
หลากหลายดงัเช่น รูปร่าง รูปแบบ พื้นผิว  สี  เป็นตน้  ซ่ึงคุณลกัษณะทางกายภาพเหล่าน้ีอาจมีผล
ต่อการรับรู้และจดจ าของปัจเจกเม่ือไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ในพื้นท่ี และปรากฏเป็นจินตภาพของ
พื้นท่ีในท่ีสุด 
  งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการรับรู้
และจดจ าของปัจเจกผูใ้ช้พื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส าคญัท่ีช่วยสะท้อนการรับรู้ของปัจเจกท่ีมีต่อ
กายภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษา เพื่อวเิคราะห์เสนอแนวทางการพฒันากายภาพถนนราช
ด าเนินต่อไป   
 งานวจิยัช้ินน้ี ด าเนินการศึกษาภายในขอบเขตพื้นท่ีถนนราชด าเนินตั้งแต่ประตูท่าแพจนถึง
หน้าวดัพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นระยะทาง 1.4 กิโลเมตร เก็บข้อมูลจากการสุ่มเลือกกลุ่ม
ประชากรตวัอย่าง 30 คน  ท่ีมีประสบการณ์ใชพ้ื้นท่ีถนนราชด าเนิน จากการอยู่อาศยัหรือท างาน
อย่างน้อย 2 ปี โดยการเขียนแผนท่ีถนนราชด าเนินและสัมภาษณ์เพื่อหาขอ้มูลคุณลกัษณะทาง
กายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าผา่นกรอบทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of The City) ของ เควิน 
ลินช์ (Kevin Lynch) และ คุณลกัษณะรูปร่าง (Form Attribute) ของ โดนลัด์ แอปเปิลยาร์ด (Donald 
Appleyard) และขอ้มูลความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะทางกายภาพดงักล่าว ตามกรอบคิดของ แจ็ค  ลี-
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ออน นสัซาร์ (Jack  Leon Nasar) เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการรับรู้และจดจ า
ใดๆ โดยคุณลักษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมทางกายภาพ ในขณะท่ี
คุณลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบจะถูกใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและแก้ไขกายภาพ เพื่อเสนอ
แนวทางพฒันากายภาพเพิ่มเติมจากกฎหมายและขอ้ก าหนดเทศบญัญติัท่ีมีผลในพื้นท่ีศึกษา เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ เสนอเป็นแนวทางพฒันากายภาพ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบนโยบาย หรือขอ้ก าหนด ท่ีถูกใช้
โดยภาครัฐ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรตวัอย่างมีการรับรู้และจดจ าคุณลักษณะกายภาพของ
องคป์ระกอบในพื้นท่ีศึกษาอยา่งสอดคลอ้งกนัเป็นจินตภาพสาธารณะตามทฤษฎีจินตภาพของเมือง 
โดยคุณลกัษณะทางกายภาพต่างมีความเช่ือมโยงท่ีส่งผลท าให้เกิดการรับรู้และจดจ ารวมไปถึงผล
ต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมือง ท่ีช่ืนชอบ ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ หรือไม่มีผลต่อความช่ืน
ชอบ โดยสามารถน าผลดงักล่าวมาใชใ้นการพฒันากายภาพของพื้นท่ีถนนราชด าเนินผา่นนโยบาย 
หรือขอ้ก าหนด ของภาครัฐได ้จากการส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและการควบคุม แกไ้ข
คุณลักษณะท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบให้มีคุณลักษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ ดังเช่น ข้อเสนอแนะให้มีการ
ควบคุมลกัษณะทางสถาปัตยกรรมให้มีโครงหลงัคาจัว่หรือป้ันหยาอยู่ในระดบัความสูง 1-2 ชั้น
ขอ้เสนอแนะใหมี้การส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและสร้างโอกาสในการมองเห็นพื้นท่ีสีเขียว
ไดจ้ากทางสัญจรโดยอาศยัพื้นท่ีเวน้วา่งภายในองคป์ระกอบ เป็นตน้ 
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Abstract 
Looking through the long history of the city, physical environments of the city always 

change. Such change can be seen clearly in particular the original location of the first settlement. 
This research focuses the changes within Ratchadamnern Road, one of the most important 
historical areas located in the heart of the old town of Chiangmai. This road appears to be a 
mixture of the new and the old, consisting of both historical and modern architectural styles with 
the uses of various forms, textures, shapes, and colors. This research believes that all of these 
appearances will affect people’s perception and recognition. They will be part of individual who 
live in this area as well as their memories. Finally they are building up to function as what we call 
“public image” of the area.  

This research purposes to identify whether there is “public image” of this area; to explore 
what has been regarded as “physical element” as an important condition within the concept of 
public image to function. This research also aims to argue for preferred physical elements using 
them as guidelines for changing or developing physical environments via government policies in 
the future.  
  1.4 kilometers of Ratchadamnern Road between Ta-pae to Wat-Pra-Sing is the focusing 
area in this research. Methodologically, the 30 random participants who have everyday life in this 
area at least 2 years are selected for drawing the mental map using Kevin Lynch’s theoretical 
framework of “public image”, for in-depth interviewing to define “physical elements” based on 
the concept of Form Attribute by Donald Appleyard and to evaluate the preference level of those 
physical elements based on Jack Leon Nasar’s Visual Preferring Framework. For those preferred 



ช 
 

image and elements, they will be encouraged to use, while changing and developing will be 
applied for those non-preferences via the enforcement of the government policies.  
 The research found that there is a “public image” of this area which can be discussed 
through the participants’ perception and recognition of various physical environments following 
Lynch’s and Appleyard’s theoretical framework. There is a relationship between physical 
elements and the ways they perceive and memorize the city as well as evaluate what they think of 
them. Like – preferred, Dislike- Non-preferred, and Neutral or not-have-any-effect-to-participant-
evaluation has been explored and classified. This research also uses the physical elements and 
participants’ evaluation to reconsider the government policies whether there is a gap or any action 
can be employed further. For example, the use of the gable roof for the one or two store building 
and increasing the visibility of green area from the street are recommended.  
 
 


