
บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัช้ินมีแนวทางในการศึกษาการรับรู้ของปัจเจกท่ีมีต่อกายภาพของเมือง จึงอาศยักรอบ
แนวคิดในกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาเกสตลัท์ ท่ีให้ความสนใจในกระบวนการรับรู้และกระบวนการรู้ท่ี
เกิดข้ึนภายในตวัปัจเจกโดยใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของการรับรู้ต่างๆ 
ท่ีอยู่ในปรากฏการณ์หน่ึงๆ ทั้ งหมด 1  ซ่ึงได้แตกแขนงไปสู่ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์การรับรู้ระหว่างกายภาพและปัจเจก ดงันั้นในการคล่ีคลายไปสู่งานวิจยัน้ี จึงตอ้งมี
การศึกษาทฤษฎีและเอกสารเพิ่มเติม สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษา
กายภาพของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน พฒันาการการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ตั้งแต่เร่ิมการ
สร้างเมืองจนมาถึงปัจจุบนั โดยศึกษากลุ่มเอกสาร งานวิจยัท่ีอา้งอิงถึงสภาพทางกายภาพของเมือง 
เพื่อให้เขา้ใจถึงกายภาพของพื้นท่ีศึกษาตลอดจนความส าคญัองค์ประกอบของเมืองต่างๆท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีศึกษา รวมไปถึงการคน้ควา้ทางดา้น กฎหมาย นโยบาย เพื่อให้เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง การ
ควบคุม การทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบนั ท่ีจะเป็นพื้นฐานท่ีน าไปสู่การเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาพื้นท่ีศึกษาในรูปแบบนโยบาย ส่วนท่ี 2 ศึกษากลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาเกสตลัท ์ท่ีเก่ียว
ของกบัจินตภาพ (Image) ท่ีน าไปสู่ทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The Image of the City) โดยเควิน 
ลินช์ (Kevin Lynch)  โดยในการศึกษาทฤษฎีจินตภาพของเมืองนั้นจะเนน้บางกลุ่มท่ีมีความส าคญั
และมีความเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาวิจยัน้ี ดงัเช่น ใจความหลกัของทฤษฎีจินตภาพของเมือง วิธี
การศึกษา วิธีการวิเคราะห์ ตลอดจนตวัอยา่งงานวิจยัท่ีไดน้ าทฤษฎีของลินช์มาปรับใช้ในประเทศ
ไทย ส่วนท่ี 3 จะเป็นส่วนทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเป็นการต่อยอดจากการศึกษาของลินช์ จากการเลือก
กลุ่มท่ีสนใจเร่ืองกายภาพของเมือง ท่ีเป็นการขยายความทฤษฎีของลินช์ ซ่ึงจะน าไปสู่วิธีการศึกษา
และการวดัผล อนัประกอบไปดว้ยกลุ่มการศึกษาตวัแปรในการศึกษาจินตภาพ  การเก็บขอ้มูลจินต
ภาพ การศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพ การศึกษาลกัษณะทางกายภาพและความพึงพอใจ โดย
บทสรุปของการศึกษางานวจิยัและทฤษฎีทั้งหมดจะน าไปสู่การสร้างกรอบการศึกษาเพื่อการท างาน
วจิยัต่อไป  

 

 
                                                           
1 ก าธร กลุชล.  (2545).  การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาค าตอบในรอบ 40ปี.  (หนา้  209).  พิมพ์
คร้ังท่ี 1.  นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 
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2.1 การศึกษากายภาพของพืน้ที่ศึกษา 
พื้นท่ีภายในกรอบส่ีเหล่ียมคูเมืองของจังหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญในแง่

ประวติัศาสตร์เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีจุดเร่ิมตน้ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ท่ีมีอายุยาวนานมากวา่700ปี2 
เม่ือเร่ิมสร้างเมืองเมืองเชียงใหม่โดยพระยามงัราย3นั้น นอกจากการเลือกท าเลท่ีตั้งแลว้ อิทธิพล
ความเช่ือตาม ทกัษาเมือง ได้ถูกใช้เป็นแบบแผนในการสร้างเมือง4อีกดว้ย ซ่ึงอธิบายไดว้่า เมือง
เชียงใหม่ มีทิศส าคญั 8 แกน ประกอบดว้ย เดช ศรี มูล อุตสาหะ มนตรี กาละกิณี บริวาร และอาย ุ
ไล่เรียงตามล าดบัไปตั้งแต่ทิศเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 8 ทิศ
แกนหลกั ลอ้มรอบศูนยก์ลางอนัเป็นท่ีตั้งของเสาอิทขิลบริเวณกลางเวียง ซ่ึงเปรียบเป็นศูนยก์ลาง
จกัรวาลในระบบคิด จากความเช่ือดงักล่าวท าให้เกิดแบบแผนการใชพ้ื้นท่ีส่วนต่างๆของเมือง ตาม
ความหมายของทิศในระบบความเช่ือทกัษาเมืองดงัเช่น ประตูท่าแพซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกของ
เมือง ถือเป็นทิศมูลเมือง เปรียบเสมือนเป็นหน้าเมืองท่ีหันออกสู่ล าน ้ าปิงเหมาะกบัการคมนาคม
และท าการคา้5 ในระยะแรกซ่ึงเมืองมีพื้นท่ีตลาดอยูบ่ริเวณลานหนา้วดัพระสิงห์วรมาวิหารเร่ือยมา
จนถึงบริเวณส่ีแยกกลางเวียง ท าให้เกิดแกนของการสัญจรจากประตูท่าแพไปจรดพื้นท่ีตลาดหน้า
วดัพระสิงห์วรมาวหิาร หรือจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกของเมือง และมีความส าคญัยิ่งข้ึน 
ในปลายรัชสมยัพระเจา้ตากสิน ท่ีไดมี้การคา้โดยใช้เส้นทางล าน ้ าปิงในการคมนาคมเป็นส าคญั6 
ในขณะท่ีแกนทางสัญจรกลายเป็นเส้นทางหลกัของการเขา้สู่เมือง พื้นท่ีตลอดสองขา้งทางและ
โดยรอบของแกนทางสัญจรนั้น ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน
เร่ิมจากการเขา้มาแทรกแซงของกรุงเทพฯ หลงั พ.ศ. 2397 ท าให้แบบแผนการใชพ้ื้นท่ีเดิมของเมือง
ท่ีมาจากระบบความเช่ือมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว7 การแทนท่ีวงัเดิมของเจา้นายฝ่ายเหนือท่ี
                                                           
2 คณะกรรมการตรวจสอบและสืบคน้ดวงเมืองนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่.  (2537).  จดหมายเหตกุารณ์ 
ตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่.  (หนา้ 10).  เชียงใหม่ : เชียงใหม่ ส.ทรัพยก์ารพิมพ.์ 
3 สมโชติ อ๋องสกลุ.  (2539).  ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี 
สถาปัตยกรรมล้านนาสู่อนาคต.  (หนา้ 1).  เชียงใหม่ : กรรมาธิการสถาปนิกลา้นนา.  
4 สมโชติ อ๋องสกลุ.  (2539).  ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชิวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี 
สถาปัตยกรรมล้านนาสู่อนาคต.  (หนา้ 3).   
5 สมโชติ อ๋องสกลุ.  (2539).  ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชิวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี 
สถาปัตยกรรมล้านนาสู่อนาคต.  (หนา้ 3).   
6 ทวศีกัด์ิ เกียรติวรีะศกัด์ิ.  (2547).  การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดผงัเมืองเก่า เมืองเชียงใหม่และสุโขทัย : 
ฮอมภูมิ 1 รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาวิถีไทย.  (หนา้ 77-94).  เชียงใหม่ : โรงพิมพพ์งษส์วสัด์ิ. 
7 อิสรา กนัแตง.  (2533).  การศึกษาลกัษณะเฉพาะและพัฒนาการของโครงข่ายการสัญจรและพืน้ท่ีปลกูสร้างใน
บริเวณนครเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ยา้ยออกไปนอกกรอบส่ีเหล่ียมคูเมืองดว้ยศูนยร์าชการ ประกอบกบัการจดักรรมสิทธ์ิและระเบียบ
ท่ีดินในปี พ.ศ. 24448 ท าให้พื้นท่ีส่วนบุคคลมีขนาดเล็กลงและเกิดข้ึนจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการ
ใชส้อยท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ แมป้ระโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีโดยรอบ
แกนทางสัญจรนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงแต่ปัจจยัหลายๆ ด้านยงัคงเอ้ืออ านวยให้แกนทางสัญจร
ดงักล่าวยงัคงมีความส าคญัตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ดงัเช่น การสร้างกาดหลวงบริเวณริมน ้ าปิงใน 
พ.ศ. 2453 ตลอดจนการเขา้มาถึงของเส้นทางรถไฟเส้นใน พ .ศ. 24649 ซ่ึงมีท่ีตั้งของสถานีอยูท่าง
ทิศตะวนัออกของล าน ้าปิง ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีเพิ่มความส าคญัแก่เส้นทางสัญจรดงักล่าว จน
กลายเป็นเส้นทางหลกัเขา้สู่เมือง  ซ่ึงก็คือพื้นท่ีถนนราชด าเนินในปัจจุบนั จากขา้งตน้ อาจกล่าวได้
ว่า ถนนราชด าเนินเป็นผลมาจากระบบความเช่ือของเมืองจนกลายเป็นเส้นทางสัญจรท่ีคงอยู่กบั
เมืองมาแต่เม่ือคร้ังในอดีต  

ในปัจจุบันน้ี พื้นท่ีถนนราชด าเนินก็ยงัคงเป็นพื้นท่ีส าคัญโดยเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม เน่ืองจากตลอดระยะทาง 1.4 กิโลเมตร นบัตั้งแต่ประตูท่าแพจนถึงวดัพระสิงห์
วรมาวิหารนั้น มีองค์ประกอบเดิมของเมืองท่ีมีคุณค่าเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรม10อยู่ตลอด
เส้นทาง โดยสามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี 

1. ศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัส าเภา วดัหม่ืนลา้น วดัพนัอน้ วดัทุงย ูวดัศรีเกิด วดัชยัพระเกียรติ  
2. อาคารเก่า ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่  คุม้เจา้ราชบุตร (เจา้สมพะ

มิตร ณ เชียงใหม่) ปัจจุบนัให้เอยเูอเชียงใหม่ (A.U.A. Chiang Mai) เช่าเป็นท่ีท าการ คุม้เจา้
บุรียรั์ตน์ (มหาอินทร์) ปัจจุบนัคือ ศูนยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา คุม้เจา้ราชวงศ ์(เจา้ ฟ้าเชียง-
ตุง) ปัจจุบนัคือ ศาลาธนารักษ์ และคุม้เจ้าราชวงศ์ (เจา้บุษบา หรือ ชมช่ืน ณ เชียงใหม่)  
นอกจากน้ียงัมีอาคารเก่าอ่ืนๆ เช่น เรือนไมเ้ก่า ท่ีปัจจุบนัไดรั้บการปรับปรุงเป็นโรงแรมย ู
(U hotel) อาคารพาณิชยท่ี์อยู่บริเวณหัวมุมถนนของส่ีแยกกลางเวียงปัจจุบนัคือร้านกมล
ศิลป์ เป็นตน้ 

3. สถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ บุคคลส าคญั ไดแ้ก่ หอพระยามงัราย  

                                                           
8 กรุณา รักษวณิ.  (2546).  การศึกษาท่ีโล่งว่างสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ระดับเมือง.  (หนา้ 14).  โครงการวจิยัเพ่ือพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ ประจ าปี 2545, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
9 สมโชติ อ๋องสกลุ.  (2539).  ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชิวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี 
สถาปัตยกรรมล้านนาสู่อนาคต.  (หนา้ 13-14).   
10 สืบศกัด์ิ แสนยาเกียรติคุณ.  (2545).  แนวทางการควบคุมกายภาพในเขตพืน้ท่ีอนุกรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่.  (หนา้ 
61-63). 
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นอกจากน้ีพื้นท่ีถนนราชด าเนินยงัเป็นเส้นทางสัญจรหลักของพื้นท่ีภายในกรอบส่ีเหล่ียมคู
เมือง11 และเป็นพื้นท่ีประกอบกิจกรรมวฒันธรรมนนัทนาการระดบัเมืองท่ีส าคญั12 เช่น กิจกรรม
ถนนคนเดิน เส้นทางขบวนแห่งานประเพณีต่างๆ เป็นตน้ ประกอบกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555) โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ มีนโยบายการท าให้เมือง
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศยัและน่าท่องเท่ียว ซ่ึงให้ความสนใจส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าและศิลปะดั้งเดิมมาเป็นตวัน าในการพฒันา พื้นท่ีถนนราช
ด าเนิน จึงนบัเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตกรอบส่ีเหล่ียม
คูเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่  

จากความส าคญัของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวได้อยู่ภายใตม้าตรการการ
ควบคุมทางดา้นกายภาพเฉพาะพื้นท่ี สืบเน่ืองจากประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2532) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.  2518 ให้พื้นท่ีภายในบริเวณคูเมืองเป็นพื้นท่ีประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทย ถูกจดัเป็นพื้นท่ีเขตสีน ้ าตาลอ่อน ท าให้มีการ
ออกมาตรการควบคุมทางดา้นกายภาพท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ออกโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบญัญติัเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2533 มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพทางกายภาพของพื้นท่ี
ศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 การควบคุมลกัษณะทางสถาปัตยกรรม โดยอาคารท่ีท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงใหม่ ตอ้งมี
รูปลักษณะโครงหลังคาหรือส่วนของหลังคาเป็นแบบอาคารล้านนาแบบไทยหรือแบบ
พื้นเมืองภาคเหนือ ซ่ึงไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 

“อาคารล้านนาแบบไทยหรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือ” หมายความว่า 
อาคารท่ีมีรูปลักษณะหลังคาเป็นหน้าจั่วหรือมีสัดส่วนของอาคาร 
ส่วนประกอบตกแต่ง ซ่ึงแสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมลา้นนาไทย เป็นตน้
ว่า กาแล จ๋องหรือลวดลายแกะสลกัตกแต่งชายคา หน้ามุข หรือลูกกรง
เฉลียง13” 

                                                           
11 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหิดล.  โครงการจัดท าแผนการจัดการและ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่.  (หนา้ 154). 
12 กรุณา รักษวณิ.  (2546).  การศึกษาท่ีโล่งว่างสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ระดับเมือง.  (หนา้ 14). 
13 เทศบญัญติัเทศบาลนครเชียงใหม่เร่ือง การก าหนด 
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 การควบคุมความสูง โดยอาคารท่ีท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงใหม่ก าหนดให้สูงไดไ้ม่เกิน 
12 เมตร วดัจากระดบัถนนถึงยอดฝาหรือยอดก าแพงของพื้นดาดฟ้า ยกเวน้อาคารทาง
ศาสนาท่ีใชป้ระกอบศาสนกิจสาธารณะ 

 การควบคุมขนาดพื้นท่ีคลุมดินของอาคาร โดยอาคารท่ีท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงใหม่
ก าหนดใหมี้พื้นท่ีชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 70 ของเน้ือท่ีดินแปลงนั้น 

 การควบคุมอาคารกระท าโดยผา่นการห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารตามประเภทกิจการ
ต่างๆท่ีประกอบการ เช่น ป้ายหรือส่ิงก่อสร้างส าหรับติดตั้งหรือตั้งป้ายทุกชนิด สูงไม่เกิน 
12 เมตร วดัจากระดบัถนนถึงยอดป้าย โดยมีขอ้ยกเวน้ป้ายท่ีบอกช่ือสถานท่ีของราชการ 

 ระยะร่นอาคาร โดยอาคารท่ีท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงใหม่ห้ามก่อสร้างในระยะ 6 เมตร 
จากเขตของโบราณสถานท่ีไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเป็นตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
อนัไดแ้ก่ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร และวดัศรีเกิด 

อยา่งไรก็ตามภายใตข้อ้ก าหนดเพื่อควบคุมลกัษณะทางกายภาพ ท าให้เกิดรูปแบบองคป์ระกอบ
ใหม่ท่ีเอ้ือประโยชน์อย่างท่ีสุดต่อเจา้ของกิจการโดยเฉพาะกลุ่มอาคารพาณิชยกรรม เช่น การใช้
พื้นท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงสร้างอาคารท่ีมีความสูงมากเท่าท่ีกฎหมายจะเอ้ืออ านวย การใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมและการโฆษณาท่ีมีความดึงดูดและน่าสนใจ การใชสี้สันท่ีสะดุดตา ป้ายท่ีมี
ขนาดท่ีใหญ่จ านวนมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือจากขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด จึงนบัไดว้่าเป็น
ช่องวา่งท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ของกฎหมาย 

นอกจากการใชข้อ้ก าหนด กฎหมาย ในการควบคุมแลว้ยงัมีการปรับปรุงทศันียภาพโดยเทศบาล
นครเชียงใหม่ ในการปรับปรุงทศันียภาพพื้นท่ีถนนราชด าเนินท่ีผา่นมา มุ่งเนน้ในการจดัระเบียบ
สภาพแวดล้อม การส่งเสริมกายภาพของพื้นท่ีให้มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์ ดังเช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบของ Street Furniture ป้ายบอกช่ือถนน จุดนัง่พกั การปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้
เหมาะกบัการกิจกรรมการเดินส าหรับกิจกรรมถนนคนเดิน อยา่งไรก็ตามการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนนั้น
เป็นการปฏิบติัเป็นส่วนๆ มิไดมี้ความเช่ือมโยงเป็นแนวทางเดียวกนัในการด าเนินการปรับปรุงแต่
ละคร้ัง  
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ภาพที ่2-1 แสดงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูข่องถนนราชด าเนินในปัจจุบนั 

จากความส าคญัของพื้นท่ีถนนราชด าเนินท่ีเกิดข้ึนในฐานะเส้นทางสัญจรหลักท่ีเช่ือมโยง
กิจกรรมพาณิชยกรรมของเมืองตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบนั มีสาเหตุการเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
กายภาพมาจาก 4 สาเหตุส าคญัอนัไดแ้ก่ สาเหตุจากการเมือง การปกครอง สาเหตุจากเศรษฐกิจ การ
พฒันาทางพาณิชยกรรม สาเหตุจากการควบคุมและช่องว่างทางกฎหมาย และสาเหตุจากการ
ปรับปรุงพื้นท่ีโดยภาครัฐท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ซ่ึงในปัจจุบนั
เศรษฐกิจและการพฒันาทางพาณิชยกรรม ก็ยงัคงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของพื้นท่ี โดยภาครัฐและองคก์รทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการควบคุมและท าการปรับปรุงลกัษณะ
ทางกายภาพในทิศทางของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมเป็นส าคญั นอกจากการคงไวซ่ึ้ง
เอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมแลว้การท่องเท่ียวยงัเป็นผลพลอยไดส้ าคญัอีกดว้ย  

จากการศึกษาสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา ความเป็นมาของพื้นท่ี องคป์ระกอบต่างๆของ
เมือง สาเหตุการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนปัจจยัเก่ียวขอ้งต่างๆท่ีส่งผลถึงลกัษณะ
ทางกายภาพ ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นการช่วยขยายความคุณลกัษณะทางกายภาพ ท าให้เกิดความเขา้ใจ
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คุณลกัษณะต่างๆท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั เพื่อไปใชใ้นการวิเคราะห์ผลการรับรู้และจดจ าท่ีไดจ้าก
ปัจเจกท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาเกณฑ์ท่ีจะน าเสนอเป็นแนวทางควบคุมและปรับปรุงกายภาพของ
พื้นท่ีต่อไป 

2.2 จินตภาพ (Image) และทฤษฎจิีนตภาพของเมือง (The Image of the City) จากการศึกษา
ของเควนิ ลนิช์    (Kevin Lynch) 
ในการศึกษาทางดา้นการรับรู้ของปัจเจกต่อส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจากการศึกษาทางดา้นชีววิทยา

แลว้ ยงัมีการการศึกษาในเชิงจิตวิทยา ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีพยามเขา้ไปท าความเขา้ใจ ความรู้สึกนึก
คิดของปัจเจก ตามแนวทางของกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาเกสตลัท ์ซ่ึงเป็นกลุ่มการศึกษาท่ีให้ความสนใจ
ในกระบวนการรับรู้และกระบวนการรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในตวัปัจเจกโดยให้ความส าคญักบัการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของการรับรู้ต่างๆ ท่ีอยู่ในปรากฏการณ์หน่ึงๆทั้งหมด14 จินต
ภาพ (Image) จึงไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการรับรู้ของปัจเจกต่อสภาพแวดลอ้ม จินตภาพ 
หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิด ท่ีคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น15 ภาพดงักล่าวเกิดจากการท่ีปัจเจก
รับรู้ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูโ่ดยรอบ แลว้สมองท าการพิจารณาสรรหา เลือกเฟ้นส่ิงแวดลอ้มบางส่วนจาก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีซบัซ้อนทั้งหมดเขา้สู่การจดจ าอยา่งมีความหมาย16 อนัเป็นกระบวนการทางปัญญา17

(Cognitive Process) จนเกิดการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของต าแหน่ง ขององค์ประกอบต่างๆใน
สภาพแวดลอ้ม สร้างเป็นแผนท่ีทางจิต (Mental Map)18 และปรากฏเป็นจินตภาพ (Image) ในท่ีสุด  
กล่าวคือเป็นการศึกษาท่ีพยายามวดัผลส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซ่ึงการศึกษาของ 
เควนิ ลินช์ (Kevin Lynch) เป็นเสมือนการพยายามคล่ีคลายการรับรู้ท่ีเป็นนามธรรมของปัจเจกเพื่อ
การเช่ือมโยงสู่รูปธรรมอนัเป็นกายภาพของเมือง ดงัท่ีลินช์ไดก้ล่าวถึงจินตภาพไวว้า่ 

 จินตภาพ จากส่ิงแวดล้อม คือบทสรุปของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สังเกตกับ
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมได้แสดงความแตกต่างและมีลักษณะท่ีพิเศษ ในขณะท่ีผู้สังเกต ซ่ึง
มีสัญชาตญาณในการน าทางตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและจ าต้องมีการปรับตัวกับส่ิงแวดล้อม 

                                                           
14 ก าธร กลุชล.  (2545).  การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาค าตอบในรอบ 40ปี.  (หนา้  209).   
15 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
16 Carr, S.  (1967).  the City of the Mind, in W.R.Ewald (ed.), Environment for Man: The Next Fifty  Years.  
(pp. 197-226).  Bloomington : Indiana University Press.    
17 ก าธร กลุชล.  (2545).  การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาค าตอบในรอบ 40ปี.  (หนา้  203-213). 
18 วมิลสิทธ์ิ หรยางกรู.  (2541).  พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม.  (หนา้ 153-187).   
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จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับส่ิงแวดล้อมนี ้ท าให้เกิดการเลือกจดจ า การจัดการ
และมอบความหมายแก่ส่ิงแวดล้อมท่ีพบเห็น19 

อาจกล่าวได้ว่าจินตภาพเป็นผลผลิตของส่ิงแวดล้อมท่ีถูกรับรู้และจ าได้จากประสบการณ์
ระหว่างปัจเจกกบัองค์ประกอบทางกายภาพของส่ิงแวดล้อมซ่ึงสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ปัจเจกต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ได้20  การศึกษาการรับรู้ของปัจเจกต่อสภาพแวดลอ้มในระยะแรกนั้น
เป็นการศึกษาในเชิงจิตวิทยาและปรัชญา จนกระทัง่ ลินช์ไดท้  าการศึกษาจินตภาพของเมือง ใน
หนงัสือจินตภาพของเมือง (The Image of the City) ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีขยายไปสู่องคค์วามรู้ของการ
ออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอ้ม21 โดยการใช้จินตภาพของปัจเจก (Individual Image) ท่ีมี
ความสอดคลอ้งกนัจ านวนมากท าการวิเคราะห์ออกมาเป็นจินตภาพสาธารณะ (Public Image) ของ
เมือง22หรือท่ีงานวิจยัช้ินน้ีเรียกว่า “จินตภาพของเมือง” และในทา้ยท่ีสุดได้เสนอทฤษฎีจินตภาพ
ของเมือง เป็นทฤษฎีท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้กับบริบทท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับรู้ส่วนรวมท่ีมีต่อเมือง ซ่ึงไดถู้กน าไปใชใ้นการขยายองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจินตภาพของเมืองในแง่มุมต่างๆ อยา่งแพร่หลาย ดงัเช่นงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวั
แปรระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยักบัการรับรู้ ของ  แอน เดฟลิน (Ann Devlin)23 การศึกษาจินตภาพเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ทางนามธรรมระหว่างปัจเจกกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอนัเป็นองค์ประกอบของ
เมือง ของโรเซลเล่ และบซัเออร์ (Rozelle and Bazer)24 ตลอดจนการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีท าใหเ้กิดการจดจ าของ โดนลั แอปเปิลยาร์ด (Donald Appleyard)25 ดงัท่ีจะกล่าวในล าดบัต่อไป 

จากทฤษฎีจินตภาพสาธารณะในขา้งตน้ ผูว้ิจยัเช่ือวา่สภาพแวดลอ้มสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนได้
โดยขอ้มูลจากการรับรู้ของปัจเจก ซ่ึงอธิบายไดว้่า หากจินตภาพสาธารณะคือส่ิงท่ีแสดงการรับรู้
                                                           
19 Lynch, K.  (1960).  The Image Of The City.  Cambridge : MIT Press. (แปลโดย ผูว้จิยั) 
20  Boulding, K. E.  (1961).  The Image: Knowledge in Life and Society.  University of Michigan Press. 
21 วมิลสิทธ์ิ หรยางกรู.  (2541).  พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม.  (หนา้ 153-187).  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
22 Lynch, K.  (1960).  The Image Of The City.  (pp. 1-14). 
23 Devlin, A. S.  (1976).  The “Small Town” Cognitive Map: Adjusting to a New Environment, in Gary T. 
Moore and Reginald G. Golledge(ed.).  (pp. 58-66.).   Pennsylvania : Dowden,Hutchinson&Ross, Inc.. 
24 Rozelle, R. M. and J. C. Bazer  (1977).  Meaning and Value in Conceptualizing the City.  (pp. 116-122)   
Journal of the American  Institute of Planners 38 
25 Appleyard, D.  (1969).  Why the buildings are Known: A Predictive Tool for Architects and Planner.  (pp. 
131-56).  Environment and Behavior 1. 
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องคป์ระกอบทางกายภาพใดๆในพื้นท่ี ท่ีเป็นของปัจเจกจ านวนมาก ยอ่มแสดงวา่องคป์ระกอบนั้นมี
คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้เกิดกระบวนการบางอยา่งน าไปสู่การรับรู้และจดจ า ดงันั้นในการ
ปรับปรุงภายใตเ้ง่ือนไขการรับรู้ โดยการใชก้ระบวนการดงักล่าวกบัองคป์ระกอบใดๆ ของเมืองท่ี
ตอ้งการปรับปรุง น่าจะท าให้องค์ประกอบนั้นมีความเด่นชดัจนถูกรับรู้ จดจ าและกลายเป็นส่วน
หน่ึงของจินตภาพสาธารณะในท่ีสุด ในทางกลบักนัหากมีการควบคุมกระบวนการดงักล่าวได ้ก็
น่าจะสามารถถูกลดผลกระทบจากการท่ีองคป์ระกอบใดๆ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในพื้นท่ีได ้

การศึกษาจินตภาพของเมือง โดย เควิน ลินช์ ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ สามารถใช้ในการอธิบาย
กระบวนการรับรู้ระหว่างปัจเจกกบัองคป์ระกอบต่างๆ ของเมืองรวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีปัจเจกรับรู้ได ้ ดงัเช่น การศึกษาเปรียบเทียบจินตภาพสาธารณะของเมือง
ระหวา่งบอสตนั เจอร์ซีซิต้ี และลอสแองเจลิส  ของลินช์  โดยการเลือกพื้นท่ีขนาด 2.5 ก.ม. x 4  
ก.ม.ใจกลางเมืองทั้งสาม โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ใหผู้ส้ังเกตการณ์ส ารวจพื้นท่ีศึกษา แลว้วาดภาพแผนท่ีของพื้นท่ีศึกษา ท่ีมีองคป์ระกอบ
ทางกายภาพใดๆ พร้อมระบุขอ้มูลทางกายภาพในทศัวิสัยท่ีมองเห็นได ้ความโดดเด่น 
ความต่อเน่ือง ความสัมพนัธ์ทางกายภาพท่ีมีต่อกนัขององคป์ระกอบในพื้นท่ีศึกษา  ซ่ึง
ขอ้มูลทั้งหมดน้ีอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ไดใ้นทนัทีเม่ือไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ใน
พื้นท่ีศึกษา 

2. ท าการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอยา่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงจินตภาพท่ีมีต่อคุณลกัษณะทาง
กายภาพในสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีศึกษา ให้กลุ่มประชากรตวัอย่างท าการอธิบาย
คุณลกัษณะทางกายภาพ ท่ีตั้งขององคป์ระกอบ ประกอบกบัการวาดภาพจากการจ าลอง
การเดินทางในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงใช้กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเป็นระยะ
เวลานานหรือท างานในพื้นท่ีศึกษา โดยสุ่มเลือกประชากรท่ีกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา 

 ทั้งน้ีไดใ้ชก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งในเมืองบอสตนั 30 คน และ เมืองเจอร์ซีซิต้ี และลอสแองเจลิส 
อยา่งละ 15 คน แลว้จึงน าขอ้มูลองคป์ระกอบทางกายภาพจากเมืองทั้งสามมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ท าการวเิคราะห์ผา่นแผนท่ีโดยใชอ้งคป์ระกอบทางกายภาพท่ีถูกกล่าวถึงท่ีมีผลความถ่ีร้อยละ 12.5 
ข้ึนไปหรือ 12.5%  เพื่อน าไปวเิคราะห์เปรียบเทียบจินตภาพสาธารณะระหวา่งเมืองทั้งสาม โดยแบ่ง
ความถ่ีออกเป็นส่ีช่วงไดแ้ก่  12.5% – 25%, 25% – 50%, 50% – 75% และ มากกวา่ 75%  โดยแบ่ง
องคป์ระกอบออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนัคือ เส้นทาง (Path) เป็นช่องทางท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยง การ
เคล่ือนท่ีจากองค์ประกอบหน่ึงไปอีกองค์ประกอบหน่ึง เช่น ถนน ทางเท้า ล าคลอง  เส้นขอบ 
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(Edge) เป็นเสมือนเส้นแสดงขอบเขตของบริเวณ เช่น แม่น ้า ก าแพง ภูมิสัญลกัษณ์ (Landmark) เป็น
จุดท่ีใชใ้นการอา้งอิง มกัเป็นส่ิงทางกายภาพท่ีมีความแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มขา้งเคียง  ชุมทาง 
(Node) เป็นจุดอา้งอิงดงัเช่นภูมิสัญลกัษณ์ มกัเป็นจุดศูนยก์ลางของเส้นทางหรือเป็นพื้นท่ีท่ีเกิด
กิจกรรมอย่างหนาแน่น และย่าน (District) เป็นบริเวณของเมืองท่ีมีเอกลักษณ์ อันเกิดจาก
ลักษณะร่วมกันของบริเวณ ซ่ึงปัจเจกสามารถสังเกตได้ 26  ซ่ึงองค์ประกอบทั้ ง 5 กลุ่มน้ี
เปรียบเสมือน โครงสร้าง (Structure) ส าคญัของเมือง โดยองค์ประกอบทั้ง 5 ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี 
ไดถู้กน าไปใชใ้นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเมืองและประกอบการวางแนวทางในการออกแบบ
ชุมชนเมืองและผงัเมือง27 จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างในเมืองทั้งสาม พบว่าเมืองท่ีมี
องคป์ระกอบของเมืองท่ีชดัเจนและมีความเป็นระเบียบจะช่วยให้เกิดการจดจ าสภาพแวดลอ้มไดดี้
น าไปสู่การสร้างจินตภาพไดง่้ายกวา่เมืองท่ีไม่มีความเป็นระเบียบ  

 
ภาพที ่2-2 แสดงองคป์ระกอบของเมืองทั้ง 5 ตามทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Kevin Lynch, 1960, 
pp. 47-48.) 

 

 

 

 

                                                           
26 Lynch, K.  (1960).  The Image Of The City.  (pp. 46-48). 
27 ก าธร กลุชล.  (2545).  การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาค าตอบในรอบ 40ปี.  (หนา้  203-213). 
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ภาพที ่2-3 แสดงแผนท่ีจินตภาพของเมืองบอสตนัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  (Kevin  Lynch, 1960, pp. 
146.)  

 ในงานวจิยัของชาติชาย ไชยสิทธ์ิ เร่ือง “การศึกษาเพื่อการพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกดา้น
กายภาพ” (A Study of Rattanakosin Outer Area for Physical Development)28 ท่ีไดห้ยิบยกทฤษฎี
ของลินช์ มาใชใ้นการศึกษาจินตภาพสาธารณะของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน และน าองค์ประกอบ
เมืองทั้ง 5 มาใช้เป็นตวัพิจารณาว่าองค์ประกอบทางกายภาพใดๆของเมืองจดัอยู่ประเภทใดใน
ทฤษฎีองคป์ระกอบเมืองทั้ง 5  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกายภาพ อาทิเช่น การเนน้หรือปรับปรุงภูมิ
สัญลกัษณ์ ให้ชดัเจนสมกบัการเป็นสัญญาณช้ีแนะของพื้นท่ี การจดัเส้นทาง การเนน้ขอบเขตของ
ยา่น เป็นตน้ ซ่ึงคาดวา่จะท าใหเ้กิดการจดจ าพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในไดดี้ยิง่ข้ึน 

 จากงานวจิยัของชาติชาย ท่ีมีการวเิคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ ของเมือง ผา่นทฤษฎีองคป์ระกอบ
เมืองทั้ง 5  แลว้ท าการเลือกองค์ประกอบตลอดจนคุณลกัษณะทางกายภาพต่างๆท่ีน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงกายภาพของพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้ นในโดยผู ้วิจ ัย ซ่ึงมีการให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบเดิมของเมือง จึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการศึกษาผ่านจินตภาพสาธารณะท่ีมาจากผูว้ิจยั 
อยา่งไรก็ตามส าหรับในงานวจิยัเพื่อปรับปรุงกายภาพของถนนราชด าเนินน้ี จากขอ้มูลกายภาพของ
พื้นท่ีศึกษาท่ีกล่าวถึงการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนในขา้งตน้ พบวา่ปัจเจกไดมี้การรับรู้และจดจ าองคป์ระกอบ
ใหม่ ซ่ึงเป็นการแสดงว่าองค์ประกอบใดๆ ท่ีถูกรับรู้และจดจ าอาจมิไดมี้เฉพาะองค์ประกอบเดิม
                                                           
28 ชาติชาย ไชยสิทธ์ิ.  (2528).  การศึกษาเพ่ือการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอกด้านกายภาพ.  (หนา้ 153-160).  
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท, สาขาวชิาการออกแบบ ชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร. 
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และคุณลกัษณะขององคป์ระกอบนั้นไดมี้ผลต่อการรับรู้ท่ีน าไปสู่การจดจ าในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน 
น าไปสู่ค าถามหลกัของงานวิจยัวา่ องคป์ระกอบใดบา้งท่ีปัจเจกผูใ้ชพ้ื้นท่ีสามารถรับรู้และจดจ าจน
ปรากฏอยูใ่นจินตภาพสาธารณะของพื้นท่ี จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการศึกษาผา่นจินตภาพสาธารณะท่ี
เกิดจากการรวบรวมจินตภาพของปัจเจกในพื้นท่ีซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของชาติชายดงัท่ีกล่าวไว้
ในขา้งตน้ ซ่ึงขอ้มูลจินตภาพท่ีมาจากปัจเจกน้ีน่าจะสามารถใหแ้ง่มุมของขอ้มูลท่ีมาจากผูใ้ชพ้ื้นท่ี ท่ี
จะสามารถท าใหเ้ขา้ใจการรับรู้และการจดจ าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาได ้ 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับในงานวิจยัน้ี ซ่ึงตอ้งมีการขยายผลการรับรู้และจดจ าองค์ประกอบไปสู่
คุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ า เพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว
ไปวิเคราะห์และเสนอเป็นแนวทางในการพฒันากายภาพของพื้นท่ีในรูปแบบนโยบายได้  จาก
การศึกษาเพิ่มเติมพบว่าลินช์ไดมี้การศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา จากงานศึกษา
จินตภาพต่อเน่ืองของเมืองบอสตนัในพื้นท่ี บีคอน ฮิลล์ (Beacon Hill) ซ่ึงมีความเป็นยา่น (District) 
ท่ีชดัเจน กล่าวคือ เป็นบริเวณของเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์จากการท่ีมีลกัษณะร่วมกนัของบริเวณสามารถ
สังเกตได ้จากผลการศึกษาพบวา่มีการรับรู้และจดจ าคุณลกัษณะทางกายภาพต่างๆผา่นการกล่าวถึง
คุณลกัษณะดงักล่าวเม่ือท าการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล ซ่ึงผลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกจดจ าไดจ้าก
การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัพบวา่มีประเภทของขอ้มูล 2 กลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรม เช่น หนา้ต่าง ทางเดินใตอ้าคาร ส่ิงประดบัตกแต่งอาคาร หลงัคา สี
ของส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ และกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดลอ้มของส่ิงก่อสร้าง เช่น 
ถนน ความลาดชนั วสัดุทางเดิน เป็นตน้  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะมีการคดักรองคุณลกัษณะทางกายภาพ
จากการท่ีประชากรตวัอย่างมีการกล่าวถึงอยา่งน้อยท่ีสุด 3 คน29ข้ึนไปในการน ามาใชว้ิเคราะห์ผล
การศึกษา  และท าการวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆจากคุณลกัษณะท่ีถูก โดยท าการวิเคราะห์เพื่อ
อธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกกล่าวถึงของยา่นท่ีอยูใ่นทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นไดเ้ม่ือเขา้
ไปในพื้นท่ีศึกษาผา่นการน าเสนอโดยใชแ้ผนท่ี แสดงตวัอยา่งแผนท่ีต่างๆในภาพท่ี 2-4 ซ่ึงท าให้
ทราบวา่คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกกล่าวถึงนั้นปรากฏอยูอ่ยา่งความสอดคลอ้งกนักระจายตวัอยู่
ในพื้นท่ีศึกษา จากตวัอย่างการศึกษาน้ีไดแ้สดงถึงการวิเคราะห์ คดักรองคุณลกัษณะทางกายภาพ
ตลอดจนการแยกประเภทขอ้มูลเพื่อน าไปใชเ้ป็นประเด็นในการวเิคราะห์  

                                                           
29 Lynch, K.  (1960).  The Image Of The City.  (pp. 162-172). 
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ภาพที่  2-4 แผนท่ีแสดงการคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกกล่าวถึง (Kevin  Lynch, 1960, pp. 166.)
 จากการศึกษาของลินช์แสดงถึงการใชก้ารรับรู้ของปัจเจกในการคล่ีคลายกายภาพของพื้นท่ี
ศึกษาทั้งในระดับองค์ประกอบของเมืองและในระดับคุณลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงท าให้มีการ
ศึกษาวิจยัท่ีเป็นการต่อยอดการศึกษาและทฤษฎีของของลินช์ ดงัเช่น การศึกษาตวัแปรท่ีมาจาก
ปัจเจก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาจินตภาพ การศึกษาเพื่อทฤษฎีคุณลกัษณะทางกายภาพทีท าให้เกิด
การรับรู้และจดจ า ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีโครงสร้าง (Structure) ของเมืองท่ีน าไปเช่ือมโยง
กบัความช่ืนชอบของปัจเจกท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพ  ซ่ึงการคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงั
ขา้งตน้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการงานศึกษาวิจยัน้ีในการพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของ
ปัจเจก การเลือกเคร่ืองมือและแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์ ดงัจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 
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2.3 กลุ่มทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่ป็นการต่อยอดจากการศึกษาของลินช์ 
กลุ่มทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรในการศึกษาจินตภาพ 
 ในการศึกษาจินตภาพมีตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งควบคุมและค านึงถึงในขั้นตอนการวิเคราะห์คือการ
ก าหนดกลุ่มประชากรตวัอยา่งการศึกษาซ่ึง เจ ดกัลาส พอร์เทียส (J. Douglas Porteous) ไดร้วบรวม
จากการศึกษาจินตภาพต่างๆไวใ้นหนงัสือ Environment & Behavior-Planning and everyday urban 
life 30 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาจินตภาพ คือ เพศและอายุประสบการณ์ ฐานะทางสังคม ชาติ
พนัธ์ุ  วฒันธรรม และภูมิประเทศของพื้นท่ี  ทั้งน้ีในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาจินตภาพของคนใน
ทอ้งถ่ิน มีการก าหนดพื้นท่ีศึกษาในพื้นท่ีเดียวกนั ประกอบกบัขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในศึกษา จึงได้
ตดัปัจจยัทางด้าน เพศและอายุ ชาติพนัธ์ุ  ว ัฒนธรรม ฐานะทางสังคมและภูมิประเทศของพื้นท่ี 
คงไวเ้ฉพาะ ปัจจยัทางดา้นประสบการณ์ โดยประสบการณ์ในท่ีน้ีหมายถึงประสบการณ์ท่ีมีต่อเมือง 
การใชชี้วติ ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกบัการเกิดจินตภาพ ตวัอยา่งเช่น การศึกษาจินตภาพ
ของ เมืองท่าเรือ เอลเลสเมียร์ (Ellesmere) ประเทศองักฤษ ท่ีใชอ้งคป์ระกอบท่ีถูกรับรู้จดจ าไดแ้ละ
มีความถ่ีร้อยละ 25 หรือ 25% ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ในการคดักรององค์ประกอบเพื่อน าไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบจินตภาพสาธารณะระหว่างกลุ่มผูอ้าศยัอยู่ในเมืองและกลุ่มผูอ้พยพ โดยแบ่งความถ่ี
ออกเป็นสามช่วงไดแ้ก่  25% – 50%, 50% – 75% และ มากกวา่ 75% จากประชากร 25 คน  
แสดงผลการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 2-6 ซ่ึงพบว่ากลุ่มผูอ้ยู่อาศยัท่ีอยู่ในเขตเมืองเก่าใจกลางเมืองจะมี
จินตภาพท่ีมีการเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบเก่าแก่ของเมืองในขณะท่ีกลุ่มผูอ้พยพท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ
เมืองนั้นมีจินตภาพท่ีเช่ือมโยงโดยเส้นทางการคมนาคมเป็นส าคญั  
 ซ่ึงค่าความถ่ีในขา้งตน้น้ีมีความสัมพนัธ์กบัค่าความถ่ีท่ีถูกใชใ้นการศึกษาของลินช์ ดงัท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2.2 ท่ีใชค้่าความถ่ีส่ีช่วงไดแ้ก่  12.5% – 25%, 25% – 50%, 50% – 75% และ มากกวา่ 
75%  จากประชากร เมืองบอสตนั 30 คน ทั้งน้ีค่าความถ่ีท่ี 25% เป็นค่าต ่าสุดท่ีถูกใชร่้วมกนั ซ่ึงคิด
เป็นประชากรประมาณ 7 คนของประชากร 25 คน และ คิดเป็นประชากรประมาณ 8 คนของ
ประชากร 30 คน จากการศึกษาของพอร์เทียสและลินช์ ตามล าดบั จากแนวทางการเก็บขอ้มูลใน
ขา้งตน้ ในการศึกษาวิจยัน้ีจึงใชป้ระชากรตวัอยา่ง 30 คน และเลือกใชค้่าความถ่ีท่ี 25 % ในการคดั
กรององคป์ระกอบของเมืองเป็นขอ้มูลจินตภาพสาธารณะของพื้นท่ีศึกษา 
 จากการศึกษาในขา้งตน้แสดงถึงตวัแปรของการศึกษาการรับรู้และจดจ าองคป์ระกอบท่ีมีผลมา
จากประสบการณ์ท่ีมีต่อพื้นท่ี ศึกษา ดังนั้ นในการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างจึงต้องมี

                                                           
30 Porteous, D.  (1977).  Enviroment &Behavior-Planning and everyday urban life.  Philippines : Addison-
Wesley  Publishing Company. 
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ประสบการณ์ขั้นต ่าในระยะเวลาหน่ึงท่ีมีต่อพื้นท่ีศึกษา จากการศึกษางานวิจยัท่ีมีการควบคุมตวั
แปรทางด้านประสบการณ์และมีการศึกษาผ่านแผนท่ีจินตภาพเช่นเดียวกันได้แบ่งกลุ่มของ
ประสบการณ์คือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ระยะยาว 5 ข้ึนไปและกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ระดบักลาง 2-4 
ปี31 ส าหรับในการศึกษาน้ีจึงก าหนดให้กลุ่มศึกษาต้องมีประสบการณ์อยู่อาศยัหรือท างาน ท า
กิจกรรมท่ีเป็นประจ าสม ่าเสมออยูใ่นพื้นท่ีศึกษาขั้นต ่า 2 ปีข้ึนไป 

 

ภาพที ่2-5 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบเมืองท่าเรือ เอลเลสเมียร์ ระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยั
ในใจกลางเมืองเก่าและผูอ้พยพมาใหม่ (Environment and Behavior-Planning and everyday urban 
life, 1977) 

                                                           
31 Huynh, N. T.,  G. B. Hall, S. Doherty and W.  W. Smith.  (2008).  The Canadian Geographer 52.  (pp. 222-
240).  Canadian Association of Geographers. 
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นอกจากน้ีในการศึกษาจินตภาพยงัพบว่า จินตภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบ
กิจกรรมท่ีท า32 ยกตวัอยา่งเช่น ในพื้นท่ีละแวกบา้นของตนเองซ่ึงปัจเจกจะสามารถอธิบายและเขียน
แผนท่ีจินตภาพได้ดีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ33  ฮอร์ตนั (Horton) และเรย์โนลด์ (Raynold)34 พบว่าการท า
กิจกรรมมีผลกบัขนาดขอบเขตของจินตภาพดว้ย จากการศึกษาการรับรู้ในละแวกบา้นท่ีอยู่ชาน
เมืองกบัเมือง พบว่ามีแนวโน้มท่ีขอบเขตของการรับรู้จะลดลงไปเร่ือยๆ เม่ือห่างไกลจากละแวก
บา้น เปรียบเสมือนรูปสามเหล่ียม โดยมีการรับรู้บริเวณละแวกบา้นดงัเช่นส่วนฐานของสามเหล่ียม 
และมีขอบเขตการรับรู้ท่ีแคบลงเสมือนยอดของสามเหล่ียมพื้นท่ีเมืองท่ีไกลออกไป รูปแบบท่ี
เกิดข้ึนน้ีเกิดเน่ืองจากกิจกรรมของคนท่ีมีต่อละแวกบา้นมีรัศมีท่ีกวา้งกวา่ในขณะท่ีการเดินทางเขา้สู่
เมืองเพื่อท ากิจกรรมมีรัศมีพื้นท่ีท่ีแคบกว่า จึงเกิดเป็นรูปแบบการรับรู้ท่ีเป็นสามเหล่ียมระหว่าง
ละแวกบา้นและเมือง อยา่งไรก็ตามขอบเขตของการรับรู้จะมีการขยายออกไปเสมือนโครงข่ายตาม
กิจกรรมท่ีท า โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าสม ่าเสมอ ดงัเช่นการไปท างาน การซ้ือของ ดงันั้น
พื้นท่ีท ากิจกรรมนั้นจะมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัแผนท่ีจินตภาพของปัจเจกนั้นดว้ย35 ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ยโครงข่ายมากมายร่วมกบัโครงข่ายพื้นท่ีเฉพาะท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีพิเศษ อนัเป็นผลมาจาก
การเรียนรู้โดยอาศยัการเช่ือมโยงจากโครงข่ายท่ีเกิดจากการกระท าเป็นประจ าสม ่าเสมออยู่แล้ว 
พฒันาและขยายโครงข่ายต่อไปอีก36   

จากขา้งต้น ในการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการตวัแปรของกลุ่มประชากรตวัอย่าง จึง
เลือกใช้กลุ่มประชากรตวัอยา่ง 30 คนท่ีอยู่อาศยั ท างานหรือท ากิจกรรมท่ีเป็นประจ าสม ่าเสมอใน
พื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากน่าจะมีจินตภาพของพื้นศึกษาท่ีชัดเจนมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้อยู่อาศยัและไม่มี
กิจกรรมท่ีสม ่าเสมอในพื้นท่ีศึกษา โดยมีประสบการณ์ในพื้นท่ีขั้นต ่า 2 ปี และเลือกใชค้่าความถ่ีท่ี 
25 % ในการคดักรององคป์ระกอบของเมืองเป็นขอ้มูลจินตภาพสาธารณะของพื้นท่ีศึกษา 

 

                                                           
32 Georgia,  Z.  (1969).  Empirical Analysis of Urban Neighborhood Perception. Unpublished M.A. thesis  Ohio 
State University. (แปลโดย ผูว้จิยั) 
33 Lee, T.  (1970).  Perceived  Distance as a Function of Direction in the City.  (pp. 40-51).  Environment and 
Behavior 2. (แปลโดย ผูว้จิยั) 
34 Horton, F.E. and D.R. Reynolds  (1971).  Effect of the Urban Spatial Structure on Individual Behavior.   (p. 
36-48).  Economic Geography 47. 
35 Wolpert,  J.  (1965).  Behavioral Aspects of the Decision to Migrate.  (pp. 159-169).   Paper and Proceeding 
of the Regional Science Associate 15. (แปลโดย ผูว้จิยั) 
36 Asch,  S. E.  (1952).  Social Psychology.  England Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. 
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เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมลูจินตภาพ 
ในการรวบรวมจินตภาพของปัจเจกนั้น นอกเหนือจากการใชว้ธีีการเขียนแผนท่ีตามวีธีการศึกษา

ของลินช์แลว้ ลินช์ยงัใชว้ธีิการสัมภาษณ์ประกอบในการเก็บขอ้มูลเพื่อหาความทรงจ าท่ีชดัเจนท่ีสุด 
โดยการสร้างชุดค าถามท่ีถามถึงสถานท่ีต่างๆและกิจกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์ เช่น “สถานท่ีใดคือ
ส่ิงท่ีนึกถึงเป็นอย่างแรกเม่ือเข้ามาในพื้นท่ี,สถานท่ีใดของเมืองท่ีมีความส าคญัในการบ่งบอก
ทิศทาง, อธิบายล าดบัส่ิงท่ีมองเห็น, อธิบายสถานท่ีในภาพว่าอยู่ท่ีใด ใช้ส่ิงใดบ่งบอกว่าอยู่ใน
บริเวณดงักล่าวจะหาสถานท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งไร” เป็นตน้  นอกจากการสัมภาษณ์เพื่อขยายความ
ความทรงจ าและลกัษณะทางกายภาพแลว้ การสัมภาษณ์น่าจะเป็นตวัช่วยในการคดักรองขอ้มูลท่ีได้
จากความทรงจ า จากการศึกษาของ แอน เดฟลิน (Ann Devlin) เร่ือง The “Small Town” Cognitive 
Map: Adjusting to a New Environment   ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบต่างๆของ
เมืองไอดาโอ ฟอล รัฐไอดาโฮ (Idaho Fall,Idaho) ของกลุ่มผูแ้ม่บา้นทหาร ซ่ึงไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ีมา
ก่อน ท าการศึกษาโดยการให้กลุ่มแม่บา้นเขียนแผนท่ีจินตภาพหลงัจากมาอยู่ในพื้นท่ีศึกษา 2-3 
สัปดาห์ และท าการเก็บขอ้มูลอีกคร้ังเม่ือเวลาผา่นไป 3 เดือน ในกลุ่มศึกษาเดียวกนั จากการศึกษา
พบวา่มีการรับรู้องคป์ระกอบของเมืองท่ีมีการใชส้อยชดัเจนมากยิ่งข้ึนรวมไปถึงขอบเขตการรับรู้ท่ี
ขยายมากยิ่งข้ึนหลงัจากมีประสบการณ์ในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2-6 และ 2-7 ซ่ึง
ขอ้สรุปของการศึกษาน้ีนบัเป็นการขยายผลการศึกษาเก่ียวกบั ภูมิสัญลกัษณ์ (Landmark) อนัเป็น
องค์ประกอบของเมืองตามทฤษฎีของลินช์  สรุปได้ว่าภูมิสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในแผนท่ีจินตภาพ
บางส่วนนั้นมีความเช่ือมโยงกบัหน้าท่ีและการใช้สอยดงัตารางท่ี 1 ในการศึกษาน้ีใช้เรียกว่า 
“Functional Landmark” 37สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ ภูมิสัญลกัษณ์ท่ีมีการใชส้อยและมี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีเด่นชัดสามารถท าให้เกิดการรับรู้ทางสายตาได้ง่าย มีความโดดเด่น  ภูมิ
สัญลกัษณ์ท่ีมีการใช้สอยท่ีส าคญัแต่มีลกัษณะทางกายภาพไม่เด่นชดั ยากแก่การรับรู้ทางสายตา 
และภูมิสัญลกัษณ์ท่ีมีการใชส้อยท่ีเป็นการส่วนตวั อาจมีการจดจ าเน่ืองมาจากกิจกรรมส่วนตวั หรือ
ความส าคญัทางดา้นจิตใจท่ีเป็นนามธรรมเป็นตน้ 

 
 
 
 

                                                           
37 Devlin, A. S.  (1976).  The “Small Town” Cognitive Map: Adjusting to a New Environment, in Gary T. 
Moore and Reginald G. Golledge(ed.).  (pp. 58-66).    
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ภาพที ่2-6 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลจินตภาพส่วนบุคคลคร้ังท่ี 1 (Ann S. Devlin, 1976) 

 

ภาพที ่2-7 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลจินตภาพส่วนบุคคลคร้ังท่ี 2 (Ann S. Devlin, 1976) 
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ภาพที ่2-8 แสดงการรับรู้ภูมิสัญลกัษณ์ของเมือง ไอดาโฮฟอล รัฐ ไอดาโฮ (Ann S. Devlin, 1976) 

ในการจดจ าองค์ประกอบใดๆ ไดน้ั้น ความรู้สึกทางนามธรรมก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
จดจ าได ้ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มนั้นอาจมีความส าคญัทางจิตใจของผูท้ดสอบ ความประทบัใจ ความผกูพนัท่ี
มีต่อสถานท่ี ซ่ึงอาจใชว้กีารสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาของโรเซล
เล่ และบซัเออร์ (Rozelle and Bazer) ไดใ้ช้วิธีการสัมภาษณ์ บุคคลท่ีอยูอ่าศยัใน ฮุสตนั(Houston) 
รัฐ เท็กซสั จ านวน 52 ครัวเรือน โดยการตั้งค าถามหลกัสามค าถามเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ สาม
ค าถามดว้ยกนั ประกอบไปดว้ย ชาวเมืองมองเมืองของเขาอยา่งไร เพื่อเป็นการเขา้ใจถึงการใชภู้มิ
สัญลกัษณ์ของพื้นท่ี เส้นทางการสัญจรและความประทบัใจจากมุมมองต่างๆ อะไรท่ีท าให้ชาวเมือง
ให้ความส าคัญกับส่ิงนั้น เป็นค าถามเพื่อใช้ในการศึกษาอ้างอิงสภาพทางสังคม เหตุผลของ
ความส าคญั ฐานะ และวฒันธรรม, ชาวเมืองมีวิธีการจ าส่ิงนั้นอยา่งไร38 เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ผล
จากสองค าถามแรก โดยผูว้ิจยัเช่ือวา่ความสัมพนัธ์ทางนามธรรมน้ีน่าจะช่วยในการบ่งช้ีทิศทางใน
การพฒันาลกัษณะทางกายภาพของเมืองต่อไป  

                                                           
38 Rozelle, R. M. and J. C. Bazer  (1977).  Meaning and Value in Conceptualizing the City.  (pp. 116-122)   
Journal of the American  Institute of Planners 38. 



27 
 

จากการศึกษาขา้งตน้ ท าให้ทราบไดว้่าองค์ประกอบใดๆท่ีปรากฏในจินตภาพของปัจเจกนั้น 
อาจเกิดมาจากการจดจ าท่ีมีนยัส าคญับางประการ การจ าไดอ้าจหมายถึงการจดจ าท่ีมาจากการใช้
สอย หรือคุณค่าทางจิตใจท่ีเป็นนามธรรม จากการศึกษาขา้งตน้เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากการศึกษาของ
ลินช์ ซ่ึงจะน าไปสู่การขยายองคค์วามรู้ต่อไป ดงัเช่นในการศึกษาวิจยัน้ี ซ่ึงมุ่งเนน้เพื่อให้ไดผ้ลท่ี
เป็นลกัษณะทางกายภาพ  จึงตอ้งมีการประเมินองค์ประกอบของเมืองท่ีมาจากความทรงจ า โดย
เลือกใชข้อ้มูลองคป์ระกอบท่ีตวัปัจเจกเองสามารถอธิบายถึงลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบ
ดังกล่าวได้ ซ่ึงการสัมภาษณ์น่าจะเป็นวิธี ท่ี ช่วยในการขยายความถึง ท่ีมาของการจดจ า 
ความสัมพนัธ์ของตวัปัจเจกท่ีมีต่อองคป์ระกอบท่ีจ าได ้ ดงันั้นการสัมภาษณ์จึงเป็นเสมือนตวัช่วย
ในการเก็บขอ้มูลซ่ึงนอกจากจะช่วยในการขยายความความทรงจ าท่ีเกิดข้ึนแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้น
การเช่ือมโยงการให้คุณค่าทางนามธรรมท่ีปัจเจกมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ ท่ีปรากฏใน
จินตภาพของปัจเจก ซ่ึงจะช่วยในการประเมินองค์ประกอบของเมืองท่ีมาจากความทรงจ า การ
วเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมและการขยายผลสู่ลกัษณะทางกายภาพต่อไป 

การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพจากองค์ประกอบท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ า 
 จากงานศึกษาจินตภาพในพื้นท่ี บีคอน ฮิลล์ (Beacon Hill) ของลินช์ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ 
ซ่ึงท าให้ทราบถึงแนวทางในการวิเคราะห์และคดักรองคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีไดจ้ากการศึกษา
จินตภาพของปัจเจกผา่นการสัมภาษณ์ แลว้ใชคุ้ณลกัษณะทางกายภาพท่ีรับรู้และจดจ าไดเ้ป็นขอ้มูล
ส าคญั ท่ีน าไปสู่การอธิบายคุณลกัษณะของยา่น (District) ท่ีเกิดจากความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้ในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงการศึกษาช้ินน้ีจะเป็นแนวทางไปสู่ผล
คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้

 จากการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพในท านองเดียวกนัน้ี ของโดนลั แอปเปิลยาร์ด (Donald 
Appleyard) ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีขยายองค์ความรู้จากการศึกษาจินตภาพของลินช์ ท่ีได้อธิบายถึง
คุณลกัษณะทางกายภาพของอาคารโดยแอปเปิลยาร์ดไดท้  าการศึกษารูปแบบอาคารต่างๆ ในเมือง
คุยแดด กุยยานา (Ciudad Guyana) ประเทศ เวเนซูเอล่า จากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 52 ครัวเรือน  
โดยบทสรุปของการศึกษาสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีช่วยใหปั้จเจกสามารถรับรู้สภาพแวดลอ้มไดดี้ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 

1. คุณลกัษณะของรูปร่าง  (Form Attribute) ไดแ้ก่ เส้นรอบรูป (Contour) อาคารท่ีตั้งอยูอ่ยา่ง
โดดเด่ียวเด่นชดั ขนาด (Size) หรืออาจเป็นคุณลกัษณะหน่ึงเดียวในพื้นท่ีเช่น โรงเรียนใน
ชุมชน  รูปร่าง(Shape)  พื้นผวิของอาคาร(Surface) ความสวา่ง ลกัษณะพื้นผวิ ความซบัซอ้น 
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2. คุณลกัษณะของทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นได้ (Visibility Attribute)  ซ่ึงข้ึนกบัมุมมอง 
(Viewpoint) ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตั้ง ระยะเวลาในการมอง ตลอดจน สภาพแวดลอ้มของท่ีตั้ง 
ความล่ืนไหลของการจราจรหรือคนเดินถนน 

3. การใชส้อย (Use and Significant)  อาคารท่ีมีการใชส้อยบ่อยหรือมีกิจกรรมเฉพาะตวั มีผล
ต่อการจดจ า เช่น โรงพยาบาลท่ีมีผูค้นทัว่ไปเขา้ไปใชส้อยมากจะถูกจดจ าไดม้าก ในขณะท่ี
พื้นท่ีสัญลกัษณ์ทางศาสนา พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ ถูกจดจ าไดน้อ้ยกวา่39  

 จากแนวคิดของแอปเปิลยาร์ดในขา้งตน้น้ี จะสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ท าให้ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจ
การรับรู้และจดจ าท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพวา่มีผลต่อการการรับรู้และจดจ าอยา่งไร และความ
เช่ือมโยงระหวา่งคุณลกัษณะทางกายภาพกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้อยา่งไร  

 อยา่งไรก็ตาม แนวคิดของแอปเป้ิลยาร์ดนั้นมาจากการศึกษาเฉพาะในส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นอาคารสูง 
ในขณะท่ีผลการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพในย่าน บีคอน ฮิลล์ของลินช์ ไดแ้สดงถึงกายภาพ
องค์ประกอบของเมืองท่ีถูกรับรู้และจดจ าทั้งในกลุ่มส่ิงก่อสร้างและบริบทแวดลอ้ม ประกอบกบั
สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีถนนราชด าเนินเป็นพื้นท่ีท่ีมีการควบคุมความสูง มีส่ิงก่อสร้างและบริบท
แวดลอ้มท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีศึกษาของแอปเป้ิลยาร์ด จึงอาจให้ผลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกรับรู้
จดจ าไดท่ี้แตกต่างออกไปซ่ึงผูว้ิจยัผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงขอ้แตกต่างน้ีและเปิดรับขอ้มูลทั้งในส่วน
ของส่ิงก่อสร้างและบริบทแวดลอ้มของพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงคาดวา่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางในการส่งเสริมและควบคุมคุณลกัษณะทางกายภาพไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันารูปแบบทางกายภาพของ
เมืองจากความเห็นของปัจเจกผ่านกระบวนการรับรู้และการมองเห็น โดยการเสนอรูปแบบท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ซ่ึงหากมีการก าหนดในการส่งเสริมและควบคุมคุณลกัษณะโดย
ผา่นความเห็นชอบของปัจเจกท่ีอยูอ่าศยัและเป็นผูใ้ชส้อยในพื้นท่ี เช่ือวา่จะเป็นการเอ้ือให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ท าให้ไดแ้นวทางปฏิบติัซ่ึงน่าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจาก
การท่ีชุมชนมีความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายในพฒันาพื้นท่ีอยู่อาศยัของตนเอง 
ดงัท่ี แจค็  ลีออน นสัซาร์ (Jack Leon Nasar) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาของ ลินช์ วา่  

การท าให้เมืองมีเอกลักษณ์ (Identity) และโครงสร้าง (Struture) ท่ีชัดเจน อ่านได้ง่ายนั้น
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากปัจเจกผู้ใช้สอยเมืองนั้น มีความรู้สึกและความเช่ือมโยงกับภาพของ

                                                           
39 Appleyard, D.  (1969).  Why the buildings are Known: A Predictive Tool for Architects and Planner.  (pp. 
131-56).   
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เมือง ท้ังความรู้สึกทางด้านบวกและลบ ดังนั้นความรู้สึกและความหมายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้นั้น
จะเป็นส่ิงท่ีประเมินค่าภาพ (Image) ของเมือง40 

จากแนวคิดของ นัสซาร์ จะเป็นส่วนต่อยอดจากการศึกษาของ ลินช์และแอปเป้ิลยาร์ด ซ่ึง
การศึกษาของลินช์ จะเป็นการหาองคป์ระกอบของเมืองท่ีมีผลต่อการรับรู้และจดจ าได ้ในส่วนของ
แอปเป้ิลยาร์ดจะเป็นการอธิบายคุณลกัษณะขององคป์ระกอบ วา่มีคุณลกัษณะอยา่งไรท าให้เกิดการ
จดจ า ในขณะท่ีนสัซาร์นั้น จะเป็นการสรุปวา่คุณลกัษณะใดๆ จะมีความเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
ท่ีจะน าไปใชแ้ละควบคุมตามล าดบัโดยประเมินร่วมกบัความพึงพอใจของปัจเจกผูใ้ชพ้ื้นท่ี 

การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและความช่ืนชอบ 
จากการศึกษาของนสัซาร์ ท่ีมีการศึกษาการรับรู้และการประเมินค่าทศันียภาพของท่ีอยู่อาศยั 

(Perception and Evaluation of Residential Street Scenes) เพื่อหาแนวทางในการพฒันารูปแบบทาง
กายภาพพื้นท่ีอยูอ่าศยัของเมือง โดยการหาคุณลกัษณะกายภาพท่ีไดจ้ากการรับรู้และท าการประเมิน
ค่าคุณลกัษณะเหล่านั้นเพื่อน าไปสรุปเป็นแนวทางพฒันา กระบวนการทั้งหมดมีสามขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ีหน่ึง ศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะกายภาพท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยใชภ้าพถ่ายของท่ี
อยู่อาศยัท่ีถูกเลือกแบบสุ่มพร้อมทั้งก าหนดตวัแปรควบคุม ทางด้านมุมมอง สีของภาพ 
สภาวะอากาศ เวลาของวนัท่ีท าการถ่ายภาพ ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-9 แสดงชุดภาพตวัอยา่ง
ท่ีถูกใช้ในการศึกษา ให้กลุ่มผูท้ดสอบ 23 คนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีท าการจดักลุ่มภาพท่ีอยู่
อาศยั 60 ภาพท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 

ขั้นตอนท่ีสอง ท าการหาคุณลกัษณะกายภาพท่ีปรากฏในภาพในแต่ละกลุ่ม รวมไปถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ใชคุ้ณลกัษณะท่ีเป็นคู่ตรงขา้ม 7 คู่คุณลกัษณะเป็นกรอบในการ
วดัผล เช่น ความหลากหลาย (Diversity) ความชัดเจน (Clarity) การปิดล้อม (Enclosure) 
เป็นตน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวางผงั สถาปนิก และนกัศึกษา ทั้งหมด 81 คน  

ขั้นตอนท่ีสาม หาความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินค่า และคุณลกัษณะท่ีรับรู้ โดยให้
ประชาชนทัว่ไปในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีศึกษาจ านวน 104 คนเป็นผูป้ระเมินโดยการให้

                                                           
40Nasar, J. L.  (1988).  Perception and evaluation of residential street scenes . In Jack L. Nasar (Ed.), 
Environmental  Aesthetics : Theory, Research & Applications.  (pp. 275-289).  New York : Cambridge 
University  Press. 
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คะแนนภาพคุณลกัษณะต่างๆของท่ีอยูอ่าศยั 30 ภาพ ท าให้ทราบถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีช่ืน
ชอบและไม่เป็นท่ีช่ืนชอบน าไปสู่แนวทางในการพฒันาท่ีสนบัสนุนและลดคุณลกัษณะ
ต่างๆ ตามล าดบั 

ภาพที่ 2-9 แสดงชุดภาพตวัอยา่งท่ีถูกใชใ้นการศึกษาของแจ็ค  ลีออน นสัซาร์ (Jack Leon 
Nasar, 1988)  

ในการศึกษาของ นัสซาร์ คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกใช้ในการศึกษาน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีได้
จากการสุ่มเลือกท่ีอยู่อาศยั แต่ในการศึกษาวิจยัน้ีคุณลกัษณะต่างๆ จะได้มาจากองค์ประกอบท่ี
ปรากฏอยูใ่นจินตภาพสาธารณะ โดยท าการเก็บขอ้มูลตามกรอบคิดคุณลกัษณะรูปทรงของแอปเป้ิล
ยาร์ดเพื่อให้ไดข้อ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกจ าได ้และใช้ชุดขอ้มูลน้ีท าการวิเคราะห์กบัผล
การประเมินค่าความช่ืนชอบขององค์ประกอบท่ีปรากฏอยู่ในจินตภาพสาธารณะ เพื่อพิจารณา
สนบัสนุนหรือควบคุมคุณลกัษณะทางกายภาพนั้นๆ ในแนวทางการพฒันาต่อไป  

ตวัอย่างงานวิจยัท่ีใชว้ิธีการประเมินค่าความช่ืนชอบของนสัซาร์ในขา้งตน้ ยกตวัอยา่งงานวิจยั  
การศึกษาใช้ลกัษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่จากการรับรู้ของประชาชน 
โดย ชดา ร่มไทรย ์ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลค าบรรยายและความช่ืนชอบท่ีมีความละเอียดอยู่ 5 ระดบั 
(ค่าความช่ืนชอบระดบั 1 เป็นค่าท่ีมีความช่ืนชอบต ่าสุด) ของกลุ่มตวัอยา่ง 304 คน ท่ีกล่าวถึงภาพ
อาคารตึกแถวท่ีผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของกายภาพของตึกแถวในแต่ละแบบท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ีศึกษา แลว้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis จากค าบรรยายของกลุ่มประชากร
ตวัอย่างท่ีมีความถ่ีมากกว่า 3 คนข้ึนไป ท าการจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่และประเด็นย่อยๆ 
ตามล าดบัท่ีสามารถจบักลุ่มภาพท่ีถูกรับรู้และตีความหมายได้ 8 มิติด้วยกนั โดยอาศยัรูปแบบ 
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(style) เป็นเกณฑ์ในการจดักลุ่มมิติ ยกตวัอยา่งเช่น มิติ 02 บา้นไมโ้บราณ ท่ีมีลกัษณะร่วมกนัคือ
การใชว้สัดุไมห้รือมีการใชโ้ทนสีน ้าตาล มีหลงัคาแบบจัว่หรือป้ันหยา เป็นตน้   

ตารางที ่2-1 แสดงการจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่และประเด็นยอ่ยจากขอ้มูลจากค าบรรยายของกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่ง 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ประกอบค่าความช่ืนชอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) พิจารณาจากค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการให้
ค  าแนะน าในการใช้คุณลกัษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวภายในพื้นท่ีเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมิติท่ีมีค่าเฉล่ียความช่ืนชอบมากท่ีสุดจะ 

ตารางที ่2-2 แสดงค่าเฉล่ียความช่ืนชอบท่ีมีต่อมิติทางกายภาพ 
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จากงานวิจยัของชดา ท าให้ทราบถึงแนวทางในการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis จากค า
บรรยายท่ีได้จากกลุ่มประชากรตวัอย่าง การจดัหมวดหมู่แยกเป็นประเด็นย่อย การตีความค า
บรรยาย รวมถึงในส่วนการแบ่งระดบัความละเอียดความช่ืนชอบและการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ
จากค่าเฉล่ียความช่ืนชอบ ซ่ึงจะถูกน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบังานวจิยัช้ินน้ีต่อไป 

 จากแนวทางในการศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานศึกษาวิจยัน้ีในขา้งตน้น าไปสู่วิธีวิจยัของ
งานวิจัยช้ินน้ี ซ่ึงผู ้วิจ ัยใช้ทฤษฏีจินตภาพสาธารณะของลินช์ เป็นแนวทางหลักเพื่อใช้หา
องค์ประกอบตลอดจนคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าไดข้องปัจเจกในพื้นท่ีศึกษา 
ซ่ึงจะท าการเก็บขอ้มูลจินตภาพของปัจเจกจากกลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในพื้นท่ี
ศึกษาอยา่งต ่า 2 ปีและมีการใชพ้ื้นท่ีเป็นประจ าสม ่าเสมอ 30 คน โดยการสุ่มเลือกปัจเจกกระจายทัว่
พื้นท่ีศึกษา ผ่านทางการเขียนแผนท่ีประกอบกับการสัมภาษณ์ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลองค์ประกอบทางกายภาพตลอดจนคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้
และจดจ า ท่ีจะถูกน ามาท าการประเมินว่าเป็นข้อมูลท่ีได้เป็นการรับรู้ทางกายภาพ ซ่ึงข้อมูล
องค์ประกอบท่ีถูกกล่าวถึงน้ีปัจเจกจะต้องสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะทางกายภาพของ
องค์ประกอบดงักล่าวได ้ และน าขอ้มูลองคป์ระกอบจินตภาพของปัจเจกท่ีไดน้ี้มาคดักรองเพื่อให้
ไดก้ลุ่มองคป์ระกอบท่ีเป็นจินตภาพสาธารณะของพื้นท่ีศึกษา โดยใชค้วามถ่ีจากการกล่าวถึงร้อยละ 
25 ข้ึนไปอนัเป็นเกณฑ์การขั้นต ่าท่ีสอดคล้องกนัจากการศึกษาของลินช์และพอร์เทียส ในการ
เลือกใชอ้งคป์ระกอบของเมืองเพื่อน าไปวเิคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพในขั้นต่อไป 

ในการวเิคราะห์หาคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมือง ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางการศึกษา
ของลินช์ท่ีอาศยัความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะทางกายท่ีถูกกล่าวถึงในองคป์ระกอบหน่ึงๆ อยา่ง
ต ่า 3 คนเป็นเกณฑ์ท่ีช่วยในการคดักรองคุณลกัษณะและจ าแนกขอ้มูลท่ีไดแ้ยกออกเป็นประเด็น
ต่างๆ จากการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis โดยอาศยัคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมและคุณลักษณะทางกายภาพของบริบทแวดล้อม เป็นแนวทางในการจ าแนก
ขอ้มูล ทั้งน้ีขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพดงักล่าวจะถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยั
คุณลกัษณะรูปร่าง (Form Attribute) ทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นได้ (Visibility Attribute) ของ
แอปเปิลยาร์ด ในการท าความเขา้ใจการรับรู้และจดจ าท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพวา่มีผลต่อการ
การรับรู้และจดจ าอย่างไร เพื่อท่ีจะสามารถสรุปเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีจดจ าและ
อธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งคุณลกัษณะทางกายภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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จากผลสรุปคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีจดจ าและความเช่ือมโยงท่ีได้ในขา้งตน้น้ี จะถูก
น าไปวิเคราะห์ร่วมกบัผลการประเมินค่าความช่ืนชอบขององค์ประกอบท่ีปรากฏอยู่ในจินตภาพ
สาธารณะตามแนวคิดของนสัซาร์ เพื่อใชใ้นการพิจารณาส่งเสริมหรือควบคุม ปรับปรุง คุณลกัษณะ
ทางกายภาพนั้นๆ เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมตามนโยบาย กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ในพื้นท่ีและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีถนนราชด าเนินต่อไป 


