
บทที ่4 

ผลการศึกษาเพือ่การค้นหาองค์ประกอบของเมอืงทีเ่ป็นทีรั่บรู้และจดจ าได้ 

จากการทดสอบโดยใช้กรอบกลุ่มทฤษฎีจินตภาพของลินช์ และแนวคิดความพึงพอใจต่อ
คุณลกัษณะทางกายภาพของนสัซาร์ ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพและความ
ช่ืนชอบต่อองคป์ระกอบของเมือง1ท่ีถูกจดจ าไดจ้ากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 30 คน ซ่ึงไดแ้ผนท่ีจินต
ภาพของปัจเจก ผลจากการสัมภาษณ์คุณลักษณะทางกายภาพ และข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบในพื้นท่ี ขอ้มูลดงักล่าวจะท าให้ทราบถึงองคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจ าไดด้งัท่ีปรากฏ
ในแผนท่ีจินตภาพ รวมไปถึงคุณลกัษณะทางกายภาพและความพึงพอใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบท่ีถูกจ า
ได ้ซ่ึงจะถูกน าไปวิเคราะห์ตามแนวทางของลินช์ประกอบกบัผ่านแนวคิดคุณลกัษณะรูปร่างของ
แอปเปิลยาร์ดเพื่ออธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีท าใหเ้กิดการจดจ า และน าไปสู่บทสรุปแนวทาง
ในการพฒันาคุณลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีถนนราชด าเนินต่อไป 

4.1  ผลการศึกษา 
 จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 30 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน โดยให้
กลุ่มประชากรตัวอย่างท าแบบสอบถามวาดภาพแผนท่ีพื้นท่ีถนนราชด าเนินและท าการ
สัมภาษณ์ถึงคุณลกัษณะทางกายภาพตลอดจนความช่ืนชอบท่ีมีต่อองค์ประกอบของเมืองท่ี
ปรากฏในแผนท่ี ตามล าดบั มีผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1.1 ผลการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูล ข้ันตอนที ่1 
 จากการท าแบบทดสอบในการเขียนแผนท่ีพื้นท่ีถนนราชด าเนิน พบวา่กลุ่มประชากรตวัอยา่ง
สามารถรับรู้จดจ าและสามารถอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ี
ศึกษาได ้ ซ่ึงแสดงตวัอยา่งแผนท่ีและการอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ดงัน้ี 

ตัวอย่างที่ 1 คุณ เอก (นามสมมุติ) ประชากรตวัอยา่งล าดบัท่ี 15 เพศชายอายุ 31 ปี มีภูมิล าเนา
อยูอ่  าเภอแม่ริม ประสบการณ์ในพื้นท่ีศึกษา 3 ปีจากการท างานประจ าอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา  

                                                           
1 “องคป์ระกอบของเมือง” ในการศึกษาน้ีหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มของเมืองท่ีเป็นองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ส่ิงก่อสร้างและบริบทแวดลอ้มต่างๆ ของเมือง 



48 
 

 ภาพที ่4-1 แสดงแผนท่ีจากประชากรตวัอยา่งท่ี 1  

   จากแผนท่ีท่ีไดจ้ากการทดสอบพบว่าไม่ปรากฏพื้นท่ีในโซนท่ี 3  คือบริเวณพื้นท่ีท่ี
เช่ือมต่อกบัส่ีแยกกลางเวียงกบัส่ีแยกสถานีต ารวจ และมีองคป์ระกอบท่ีปรากฏในแผนท่ีท่ี
สามารถอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพได้ทั้งหมด 19 แห่ง ซ่ึงพบว่ามีการจดจ าท่ี
สอดคลอ้งกนัดงัเช่นมีการจดจ าเฉพาะกลุ่มวดัท่ีตั้งอยูต่รงกนัขา้มกนัได ้อนัประกอบไปดว้ย 
วดัศรีเกิดและวดัทุงยู วดัพนัอน้และวดัส าเภา และมีการการจดจ าอาคารพาณิชยกรรม ท่ีมี
การอธิบายคุณลกัษณะอย่างสอดคลอ้งกนัคือมีป้ายขนาดใหญ่ปิดพื้นผิวอาคารอนัได้แก่ 

F4L33 โรงเรียนกวดวชิา,  F4L32 ในส่วนท่ีมีป้ายธนาคารกรุงไทย,  F2R11 ซิงเกอร์,  F2R8 
แสงชยัมอเตอร์, F1L8 นิยมพานิชฮอนดา้และ F1L9 โตโยตา้เชียงใหม่ตามล าดบั โดยคุณ
เอกไดอ้ธิบายถึงพื้นท่ีถนนราชด าเนินวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีวดัอยูจ่  านวนมากซ่ึงมีคุณลกัษณะทาง
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กายภาพท่ีมองเห็นได้จากทางสัญจรท่ีคล้ายกันกล่าวคือมีก าแพง ต้นไม้ ท่ีสงบ ร่มร่ืน
สะอาดตา และอาคารหา้งร้านต่างๆ ท่ีพลุกพล่าน อาจมีบางส่วนท่ีมีกายภาพรกรุงรัง ไม่เป็น
ระเบียบ  

 ตัวอย่างที่ 2 คุณพร (นามสมมุติ) ประชากรตวัอยา่งล าดบัท่ี 19 เพศหญิง อายุ 58 ปี เคยอยู่
อาศยัในพื้นท่ีถนนราชด าเนินเป็นเวลา 18 ปี และยงัคงท างานอยูพ่ื้นท่ีจนถึงปัจจุบนั 

 ภาพที ่4-2 แสดงแผนท่ีจากประชากรตวัอยา่งท่ี 2  
   จากแผนท่ีท่ีไดจ้ากการทดสอบพบวา่มีองคป์ระกอบท่ีปรากฏในแผนท่ีสามารถอธิบาย

คุณลกัษณะทางกายภาพไดท้ั้งหมด 27 แห่ง กระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีศึกษา มีการรับรู้จดจ า
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และสามารถอธิบายเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในองคป์ระกอบของเมืองได ้ซ่ึง
คุณพรไดอ้ธิบายถึงพื้นท่ีถนนราชด าเนินวา่มีการเปล่ียนแปลงไปมาก แต่ยงัคงมีบางส่วนท่ี
ยงัมีกายภาพท่ีคงเดิม ดังเช่น กลุ่มวดัท่ีนอกเหนือจากวดัพนัอ้นแล้วจะไม่ค่อยมีการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพมากนักทั้งกายภาพภายนอกท่ีมองเห็นได้จากทางสัญจรและ
กายภาพภายรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ภายในวัดด้วย ซ่ึงว ัดพันอ้นนั้ นได้มีการ
เปล่ียนแปลงทั้งกายภาพภายนอกและภายในวดั รวมไปถึงการต่อเติมส่วนของก าแพงท่ีท า
ใหก้ายภาพแตกต่างออกไปอนัไดแ้ก่วดัส าเภาและวดัทุงย ูอยา่งไรก็ตามกลุ่มองคป์ระกอบ
วดัท่ีมีจ  านวนมากเหล่าน้ีก็ท  าให้พื้นท่ีถนนราชด าเนินมีบรรยากาศของความเก่าแก่และร่ม
ร่ืน ทั้ งน้ีคุณพรยงัได้อธิบายถึงคุณลักษณะทางกายภาพของอาคารเก่าท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันดังเช่น F1R5 คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ 
เชียงใหม่) ปัจจุบนัให ้เอยเูอ เชียงใหม่ (A.U.A. Chiang Mai) ท่ีมีลกัษณะของอาคารและร้ัว
ไมท่ี้คงเดิมมานาน, F2R10 คุม้เจา้ราชวงศ ์(เจา้ฟ้าเชียงตุง) ปัจจุบนัคือ ศาลาธนารักษ์ ซ่ึงมี
รูปแบบ สถาปัตยกรรมท่ีมีความทนัสมยั, F2L18 คุม้เจา้บุรียรั์ตน์ (มหาอินทร์) ปัจจุบนัคือ 
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและF2R9(1) คุ้มเจ้าราชวงศ์ (เจ้าบุษบา หรือ ชมช่ืน ณ 
เชียงใหม่)  ท่ีในอดีตมีช่ือเรียกวา่ “บา้นก าแพงแดง” อนัเน่ืองมาจากสีของก าแพงท่ีมีสีขาว
และแดง นอกจากน้ีคุณพรยงัไดอ้ธิบายถึงลกัษณะส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยาใน
พื้นท่ีศึกษา ดงัเช่น F2L18 คุม้เจา้บุรียรั์ตน์ (มหาอินทร์) และ  F2R12 อาคารพกัอาศยัก่ึง
พาณิช-กรรม  ว่าเป็น “หลงัคาแบบคนเมือง” และส่ิงก่อสร้างแบบ “ตึกกระป๋อง” ท่ี
หมายถึงตึกท่ีมีป้ายขนาดใหญ่ปิดพื้นผิวท าให้มองไม่เห็นช่องเปิด ดงัเช่น F2R11 ซิงเกอร์
และF2R8 แสงชยัมอเตอร์ 
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 ตัวอย่างที่ 3 คุณป้อม (นามสมมุติ) ประชากรตวัอย่างล าดบัท่ี 21 เพศหญิง อายุ 41 ปี 
ประสบการณ์ในพื้นท่ีศึกษา 7 ปีจากการท างานประจ าอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา  

      ภาพที ่4-3 แสดงแผนท่ีจากประชากรตวัอยา่งท่ี 3  
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   จากแผนท่ีท่ีได้จากการทดสอบพบว่ามีองค์ประกอบของเมืองท่ีปรากฏในแผนท่ี
สามารถอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพไดท้ั้งหมด 24 แห่งกระจายอยู่ทัว่ในพื้นท่ีศึกษา
และไดมี้การอธิบายถึงภาพรวมของพื้นท่ีถนนราชด าเนินว่าเป็นถนนเส้นตรง ท่ีมีวดัและ
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อยูจ่  านวนมาก ซ่ึงคุณป้อมไดอ้ธิบายถึงการจดจ ากายภาพ
ของวดัต่างๆ ท่ีรับรู้จดจ าไดว้่าเป็นวดัเน่ืองจากส่วนของก าแพงวดัและการจดัวางอาคาร 
ตน้ไมต่้างๆภายในวดั แต่เม่ือพิจารณาจากภายนอกจะมีความสับสนในการการแยกแยะ
ความแตกต่างระหวา่งวดัศรีเกิดและวดัทุงย ูวดัพนัอน้และวดัส าเภา นอกจากองคป์ระกอบ
ในขา้งตน้แลว้ ก็ยงัมีองคป์ระกอบท่ีเป็นอาคารพาณิชยกรรมปรากฏบนแผนท่ี ซ่ึงพบวา่มี
ถึง 6 แห่งดว้ยกนัท่ีไม่สามารถอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพของได ้จึงอาจเป็นไปไดว้า่
เป็นการจดจ าท่ีเกิดจากหนา้ท่ีใชส้อยของตวัอาคารโดยเฉพาะในกลุ่มอาคารพาณิชยกรรม
บริเวณตน้ถนนในโซนท่ี 1 ทั้งน้ีในกลุ่มอาคารพานิชกรรมท่ีจดจ าได ้F2L15 อาคารพานิช
ยกรรม (DTAC) ถูกอธิบายวา่เป็นอาคารท่ีแปลกไม่เหมือนอาคารทัว่ไปในทอ้งถ่ิน  

 จากตวัอยา่งทั้ง 3 เป็นแผนท่ีจินตภาพของประชากรตวัอยา่งแต่ละคนหรือเป็นจินตภาพ
ของปัจเจก (Individual Image)  ไดแ้สดงให้ทราบถึงความสอดคลอ้งของขอ้มูลองคป์ระกอบท่ี
เป็นท่ีรับรู้และจดจ าได้ซ่ึงเม่ือท าการรวบรวมผลข้อมูลจากการทดสอบของกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งทั้ง 30  คนแลว้จะมีองคป์ระกอบในพื้นท่ีศึกษา 28 แห่งท่ีมีการจดจ าท่ีสอดคลอ้งกนั
เป็นค่าความถ่ีท่ีร้อยละ 252 ข้ึนไปจากองคป์ระกอบทั้งหมด 62 แห่งในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงหากจินต
ภาพสาธารณะ (Public Image) ของเมืองนั้นเป็นผลมาจากความสอดคลอ้งของจินตภาพของ
ปัจเจก ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัจ านวนมาก3ตามทฤษฎีของลินช์แลว้ องคป์ระกอบในพื้นท่ีศึกษา
ทั้ง 28 แห่งในขา้งตน้จึงน่าจะเป็นองค์ประกอบของเมืองท่ีเป็นจินตภาพสาธารณะของพื้นท่ี
ถนนราชด าเนินดว้ย โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าความถ่ีมากสุดคือ ศูนยส์ถาปัตยกรรมลา้นนาซ่ึงมี
ความค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 96.67 ในขณะท่ีองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 25 นั้นมี
จ านวน 33 แห่งนั้น และมี 27 แห่งท่ีเป็นอาคารพาณิชยกรรมหรือท่ีพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 

 

                                                           
2 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของพอร์เทียส ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 18 
3 Lynch, K.  (1960).  The Image Of The City.  (pp. 1-14). 
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ตารางที ่ 4-1 แสดงขอ้มูลการจดจ าองคป์ระกอบของเมืองทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษา  

** สีฟ้า แสดงองคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจดจ าไดจ้ากแผนท่ีจินตภาพของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง ท่ีมีค่าความถ่ีร้อยละ 25 
ข้ึนไป 

1 F1R1 โรงแรมบริกซ์ 20 66.67 32 F3R13 หอพระยามงัราย 14 46.67

2 F1R2 ลานขายของ 9 30.00 33 F3R14 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 2 6.67

3 F1R3 อาคารพกัอาศยัก่ึงพานิชยกรรม 0 0.00 34 F3R15 โรงแรม ย ู(U Hotel) 13 43.33

4 F1R4 วดัหม่ืนลา้น 16 53.33 35 F3R16 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 3.33

5 F1R5 เอยเูอ เชียงใหม ่(A.U.A.) 10 33.33 36 F3R17 วิลลา ดวงจ าปา 7 23.33

6 F1R6 บา้นพกัอาศยั 2 6.67 37 F3R18 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 3.33

7 F1R7 วดัส าเภา 20 66.67 38 F3R19 วดัชัยพระเกียรติ 11 36.67

8 F1L1 แบลค็แคนยอน 11 36.67 39 F3R20 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 2 6.67

9 F1L2 อาคารพาณิชยกรรม 0 0.00 40 F3L19 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 7 23.33

10 F1L3 อาคารพาณิชยกรรม 1 3.33 41 F3L20 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 3.33

11 F1L4 อาคารพาณิชยกรรม 1 3.33 42 F3L21 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00

12 F1L5 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00 43 F3L22 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 3.33

13 F1L6 อาคารพาณิชยกรรม 6 20.00 44 F3L23 บา้นพกัอาศยั 2 6.67

14 F1L7 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 3.33 45 F3L24 ลานโล่ง 2 6.67

15 F1L8 นิยมพานิช ฮอนดา้ 17 56.67 46 F3L25 อาคารพาณิชยกรรม 0 0.00

16 F1L9 โตโยตา้ เชียงใหม่ 18 60.00 47 F3L26 กองวิทยาการ สภอ.เมือง 2 6.67

17 F1L10 เอยเูอ เชียงใหม่ (A.U.A.) 7 23.33 48 F3L27 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 3 10.00

18 F1L11 วดัพนัอน้ 23 76.67 49 F3L28 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00

50 F3L29 แฟลตต ารวจ 11 36.67

19 F2R8 แสงชัยมอร์เตอร์ 20 66.67

20 F2R9(1)โรงแรมแทมมารีน 14 46.67 51 F4R21 บา้นพกัผูก้  ากบั 14 46.67

21 F2R9(2)อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 13 43.33 52 F4R22 วดัทงุยู 18 60.00

22 F2R10 ศาลาธนารักษ์ 13 43.33 53 F4R23 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00

23 F2R11 ซิงเกอร์ 18 60.00 54 F4R24 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00

24 F2R12 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 10 33.33 55 F4R25 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 0 0.00

25 F2L12 กาดกลางเวียง 19 63.33 56 F4R26 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 5 16.67

26 F2L13 อาคารพกัอาศยัก่ึงพานิชยกรรม 3 10.00 57 F4R27 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 5 16.67

27 F2L14 อาคารพกัอาศยัก่ึงพานิชยกรรม 1 3.33 58 F4R28 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 6 20.00

28 F2L15 ดีแทค (DTAC) 12 40.00 59 F4L30 สถานีต ารวจ 28 93.33

29 F2L16 อาคารพาณิชยกรรม 3 10.00 60 F4L31 วดัศรีเกิด 20 66.67

30 F2L17 คริสจกัรเก่า 3 10.00 61 F4L32 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 10 33.33

31 F2L18 ศนูยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา 29 96.67 62 F4L33 อาคารพาณิชยกรรม 10 33.33

จ านวน

(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ 
โซนท่ี 3

โซนท่ี 4

โซนท่ี 1

code
คิดเป็น

ร้อยละ 
ล าดบัช่ือสถานท่ี

จ านวน

(คน)
ช่ือสถานท่ี

โซนท่ี 2

ล าดบั code
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** สีฟ้า แสดงองคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจดจ าไดจ้ากแผนท่ีจินตภาพของกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีมีค่าความถ่ีร้อยละ 25 
ข้ึนไป 

ภาพที ่4-4 แสดงแผนท่ีองคป์ระกอบของเมืองทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษา  
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4.1.2  ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูล ข้ันตอนที ่2  

 จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจดจ า
ได้ในขั้นตอนท่ี 2 พบว่าองค์ประกอบของเมืองแต่ละแห่งได้ถูกอธิบายถึงคุณลักษณะทาง
กายภาพต่างๆจากทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทางสัญจร ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการคดักรอง
คุณลกัษณะทางกายภาพต่างๆ จากการท่ีประชากรตวัอยา่งไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีจดจ าได ้
ท่ีมีคุณลกัษณะเดียวกนัมากกวา่ 3 คน4 ข้ึนไป ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางท่ี 4-2
แสดงคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ า 

 ตารางที่ 4-2 แสดงข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพท่ีกลุ่มประชากรตัวอย่างอธิบายถึง
 องคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกรับรุ้จดจ าได ้

                                                           
4 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของลินช ์ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 17 

1 F1R1 โรงแรมบลิกซ์

2 F1R2 ลานขายของ

3 F1R4 วดัหม่ืนลา้น

4 F1R5 เอยูเอ เชียงใหม่ (คุม้เจา้ราชบตุร)

5 F1R7 วดัส าเภา

6 F1L1 แบลค็แคนยอน

7 F1L8 นิยมพานิช ฮอนดา้

8 F1L9 โตโยตา้ เชียงใหม่

9 F1L11 วดัพนัอน้

10 F2R8 แสงชยัมอร์เตอร์

11 F2R9(1) โรงแรมแทมมารีน

12 F2R9(2) บา้นพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม (คุม้เจ้าราชวงศ)์ ตน้ไมร่้มร่ืน แนวตน้กลว้ย แนวร้ัวยาว ร้ัวเก่า สีแดง ขาว

 อาคารชั้นเดียว เลก็ เต้ีย

อาคารยาวๆ   ป้ายร้าน ยาว ขนาดใหญ่  สีเงิน แดง

อาคารยาวๆ  ป้ายร้าน ยาว ขนาดใหญ่   สีขาว เงิน

 ลานตน้ไม ้ร่มร่ืน ก าแพงสีแดง ชุม้ป้ายขนาดใหญ่ ทางเขา้ติดดา้นขา้งวิหาร

ตึกแถวสูงๆ  หน้าร้านยาวๆ ป้ายขนาดใหญ่ สีเงิน แดง

ตน้ไผเ่ยอะ ร่มร่ืน เย็น ซุม้ทางเขา้ ซุม้ตน้ไม้

คุณลกัษณะทางกายภาพ

ตึกสูง หลายชั้น  ตึกสีเหลือง มีตน้ไมอ้ยู่หวัมุม

ลานขายของ โล่ง กวา้ง แห้งแลง้ เพิง เตน้ท ์ผา้ใบขายของ โทรม รก

โล่ง ร้อน แห้งแลง้ วดัเลก็ หน้าวดัแคบ ก าแพงสีขาว สูง ทึบ ศาลาติดก าแพง

อาคารเก่า  สนามหญา้กวา้ง โปร่ง  โล่ง แนวร้ัวยาว ร้ัวไมเ้ก่าๆ ร้ัวโปร่ง

โล่ง  ร้อน ไม่ร่มร่ืน ก าแพงสีขาว สูง ทึบ ศาลาติดก าแพง  ซุม้ประตูทางเขา้

ล าดบั code องคป์ระกอบของเมือง
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ตารางที ่4-2 แสดงขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีกลุ่มประชากรตวัอยา่งอธิบายถึง องค์ประกอบ
ของเมืองท่ีถูกรับรุ้จดจ าได ้(ต่อ) 

จากตารางท่ี 4-2 คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกจดจ าไดน้ั้นปรากฏทั้งคุณลกัษณะทางกายภาพ
ส่ิงก่อสร้าง และคุณลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นบริบทแวดล้อมของ ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้แบ่งกลุ่ม
กายภาพขององคป์ระกอบออกเป็น 2 กลุ่มไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง (Mass)  ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงก่อสร้างท่ีมี
หลงัคาปกคลุม เช่น บา้น อาคารพาณิชย ์อาคารราชการ เป็นตน้  ซ่ึงกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งไดมี้การอธิบายกายภาพของส่ิงก่อสร้างโดยใชคุ้ณลกัษณะทางกายภาพต่างๆ 
เช่น บา้นไม ้ตึกแถว ป้ายโฆษณา สีและวสัดุของส่ิงก่อสร้าง  

13 F2R10 ศาลาธนารักษ ์(คุม้เจา้เชียงตุง)

14 F2R11 ซิงเกอร์

15 F2R12 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม

16 F2L12 กาดกลางเวียง

17 F2L15 ดีแทค (DTAC)

18 F2L18 ศนูสถาปัตยกรรมลา้นนา (คุม้เจ้าบรีุย์รัตนม์หาอินทร์)

19 F3R13 หอพระยามงัราย

20 F3R15 โรงแรมยู (U Hotel)

21 F3R19 วดัชยัพระเกียรติ

22 F3L29 แฟลตต ารวจ

23 F4R21 บา้นพกัผูก้  ากบั

24 F4R22 วดัทงุยู

25 F4L30 สถานีต ารวจ

26 F4L31 วดัศรีเกิด

27 F4L32 อาคารพาณิชยกรรม

28 F4L33 อาคารพาณิชยกรรม

ทางเขา้มีตน้โพธ์ิ ตน้ไมเ้ยอะ ร่มร่ืน แนวก าแพง เก่า โบราณ สีขาว

อาคารยาว ส่ีเหล่ียม ขนาดใหญ่ ท่ีโล่ง โปร่ง สะอาดตา ลานจอดรถ อนุสาวรีย์  แนวตน้ปาลม์ ตน้ไม ้ร่ม

ร่ืน

มีตน้ไมใ้หญ่ตรงทางเขา้ ตน้ไมเ้ยอะ ร่มร่ืน แนวก าแพงยาวๆ สีขาว

ตึกแถว ป้ายรก วุน่วาย ป้ายธนาคาร

ป้ายขนาดใหญ่

คุณลกัษณะทางกายภาพ

บา้นเก่า โบราณ อาคารปนูและไม ้ลกัษณะมีเอกลกัษณ์ จุดเด่น  สนามหญา้ ตน้ไมร่้มร่ืน ก าแพง ทึบ ร้ัว

เก่า สีแดง ขาว

ลานเลก็ๆ กลางตึกแถว  มีตน้ไมร้อบๆ บงัศาล มีตวัหอ ศาล เต้ียๆ สีทองๆ เหลือง

บา้นไม ้2 ชั้น เสาไม ้บา้นโบราณ บา้นเก่า ร้ัวขาว

โล่ง สะอาดตา ทางเขา้ตรงกบัวิหาร ก าแพงท าใหม่

อาคารสูง ใหญ่ ยาว ตน้ฉ าฉา ตน้ไมใ้หญ่ ร่มร่ืน

บา้นเก่า สีเทา ขาว สนามหญา้ ตน้ไมเ้ยอะ ร่มร่ืน ร้ัวโปร่ง

อาคารเก่า แบบอาคารในอดีต แปลก modern เป็นระเบียบ ตน้ไมสู้ง ร่มร่ืน ร้ัวโปร่ง เต้ีย

ตึกแถว  สีขาว ป้ายร้านใหญ่ สูง สีเงิน เทา แดง

ตึกแถวเก่า รูปทรงแบบเก่า อาคารสีน ้าตาล ขาว ครีม

อาคารชั้นเดียว เต้ียๆ ลานโล่ง สวน สนามหญา้ ตน้ไม้

ตึกแถว โบราณ เก่า แบบยุโรป  สไตลฝ์ร่ัง ไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆ แปลก

ล าดบั code องคป์ระกอบของเมือง
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2. กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดลอ้ม (Open Space) ในท่ีน้ีหมายถึงพื้นท่ีท่ี
ไม่มีหลงัคาปกคลุม ซ่ึงกลุ่มประชากรตวัอย่างได้มีการอธิบายกายภาพของพื้นท่ีว่าง
โดยใชโ้ดยใชคุ้ณลกัษณะทางกายภาพต่างๆ เช่น สนาม ลาน โล่งโปร่ง ร่มร่ืน แห้งแลง้ 
ตน้ไมข้นาดใหญ่ ก าแพงสีขาว ร้ัวไม ้เป็นตน้ 

โดยในแต่ละองคป์ระกอบอาจถูกอธิบายทั้งในส่วนกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้าง
และบริบทแวดลอ้ม หรืออาจถูกอธิบายเฉพาะในกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
เท่านั้น ซ่ึงพบวา่ในองคป์ระกอบท่ีถูกจดจ าไดท้ั้งหมด 28 แห่ง  มีองคป์ระกอบท่ีถูกอธิบายถึง
คุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างทั้งหมด 19 แห่ง และมีองค์ประกอบท่ีถูกอธิบายถึง
คุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดลอ้ม 19 แห่ง สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4-3  
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ตารางที ่4-3 แสดงขอ้มูลการจดจ าองคป์ระกอบของเมืองแยกเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพ
ส่ิงก่อสร้าง และคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นบริบทแวดลอ้ม  
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ตารางที ่4-3 แสดงขอ้มูลการจดจ าองคป์ระกอบของเมืองแยกเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพ

ส่ิงก่อสร้าง และคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นบริบทแวดลอ้ม (ต่อ) 
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ตารางที ่4-3 แสดงขอ้มูลการจดจ าองคป์ระกอบของเมืองแยกเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพ

ส่ิงก่อสร้าง และคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นบริบทแวดลอ้ม (ต่อ) 

 

 
 



ตารางที ่4-3 แสดงขอ้มูลการจดจ าองคป์ระกอบของเมืองแยกเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพ

ส่ิงก่อสร้าง และคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นบริบทแวดลอ้ม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  คุณลกัษณะทางกายภาพองค์ประกอบของเมืองทีเ่ป็นทีรั่บรู้และจดจ า 
 จากผลการศึกษาท่ีไดน้ี้ มีความเช่ือมโยงกบัผลการศึกษาของลินช์ท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีถูกจดจ าไดส้อดคลอ้งกนั และใชคุ้ณลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความสอดคลอ้งดงักล่าวมาใช้
เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพในพื้นท่ีศึกษาต่อไป ในงานศึกษาของผูว้จิยั
น้ี จึงใชผ้ลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีสอดคลอ้งกนัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
ตลอดจนใชใ้นการขยายความน าไปสู่คุณลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัโดย
อาศยัแนวคิดคุณลกัษณะรูปร่างของแอปเป้ิลยาร์ดเป็นแนวทางเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพท่ี
น่าจะมีผลท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้และจดจ าได ้
 จากตารางท่ี 4-2 และ 4-3 เม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ประกอบกับคุณลักษณะทางกายภาพในทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นได้จากทางสัญจรของ
องคป์ระกอบท่ีถูกจดจ าได ้ผูว้จิยัจึงด าเนินการวเิคราะห์เพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความ
สอดคล้องกนัโดยใช้แนวคิดของแอปเป้ิลยาร์ดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถแบ่ง
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ตามกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง (Mass) และ กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของ
บริบทแวดลอ้ม (Open Space) ไดด้งัต่อไปน้ี 

4.2.1 กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง (Mass) 
จากขอ้มูลผลการศึกษา พบวา่กลุ่มประชากรไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะทางกายภาพของ

ส่ิงก่อสร้าง (Mass) ท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้นั้นมีความสอดคล้องกนัใน 3 คุณลกัษณะ
ดว้ยกนัอนัประกอบไปด้วย คุณลกัษณะรูปร่าง คุณลกัษณะพื้นผิว คุณลกัษณะสี มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4-4  
ตารางที ่4-4 แสดงกลุ่มค าอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง 

1. คุณลกัษณะรูปร่าง (Shape) 
จากผลการศึกษาแสดงใหท้ราบวา่กลุ่มประชากรสามารถรับรู้และจดจ ารูปร่างของ

ส่ิงก่อสร้างโดยการอธิบายรูปร่าง ดงัเช่น อาคารส่ีเหล่ียม ตึกแถว บา้น เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาประกอบกับคุณลักษณะรูปร่างของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้ใน
ภาพรวมตามแนวคิดของแอปเป้ิลยาร์ดแลว้พบวา่คุณลกัษณะรูปร่างของส่ิงก่อสร้างใน
พื้นท่ีศึกษานั้นมีการอธิบายท่ีแตกต่างกนั 2 คุณลกัษณะดว้ยกนัอนัไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา และคุณลกัษณะส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียม  

 คุณลักษณะหลังคาจ่ัวหรือป้ันหยา กลุ่มส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา
ท่ีถูกรับรู้และจดจ าไดน้ั้น มีความสอดคลอ้งกบัค าอธิบายดงัเช่น บา้น บา้น
เก่า  บา้นสองชั้น รูปทรงแบบเก่า ตึกแถวเก่า เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงก่อสร้างในกลุ่ม
น้ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ มีความสูงของอาคาร 1-2 ชั้น ซ่ึงท าให้
มองเห็นภาพรวมตลอดจนหลงัคาของส่ิงก่อสร้างไดจ้ากทางสัญจร  

คุณลกัษณะสี

คุณ
ลกั
ษณ

ะท
างก

าย
ภา
พสิ่

งก่
อส

ร้าง กลุ่มคุณลกัษณะ ค าอธิบาย

ป้ายร้าน ป้ายยาว ป้ายขนาดใหญ่ ป้ายธนาคาร รก เป็นระเบียบ อาคารปนู ไม้

ตึกสูง ใหญ่ อาคารยาว ส่ีเหล่ียม ตึกแถว บา้น บา้นเก่า  บา้นสองชั้น อาคารชั้นเดียว  

รูปทรงแบบเก่า ตึกแถวเก่า

สีเหลือง สีเงิน สีเทา สีแดง สีขาว สีน ้าตาล สีครีม

คุณลกัษณะรูปร่าง

คุณลกัษณะพ้ืนผิว
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 คุณลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม มีความสอดคล้องกบัค าอธิบายดงัเช่น ตึกสูง 
ใหญ่ อาคารยาว ส่ีเหล่ียม ตึกแถว เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในมุมมองจากทาง
สัญจรแล้วจะมีภาพรวมของส่ิงก่อสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเป็นหน่ึง
เดียวกนั มีความเป็นระเบียบ และไม่ซบัซอ้น  

 

 

ภาพที่ 4-5 แสดงตวัอย่างส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณลักษณะหลังคาจัว่หรือป้ันหยา และ
คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม 
 ทั้งน้ี จากผลการศึกษาพบวา่ F4L32 และ F4L33 อาคารพาณิชกรรมท่ีมีคุณลกัษณะ
หลงัคาจัว่หรือป้ันหยาและมีความสูง 3 ชั้นคร่ึง  ซ่ึงไดถู้กอธิบายถึงกายภาพท่ีเป็น
ตึกแถว และป้ายขนาดใหญ่ 

ภาพที ่4-6 แสดงส่ิงก่อสร้างคุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา 
2. คุณลกัษณะพืน้ผวิ (Surface) 

คุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา 

คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหลีย่ม 
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จากผลการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างได้อธิบายถึงกายภาพของส่ิงก่อสร้าง 
ดังเช่น เป็นระเบียบ  ป้ายรก ป้ายขนาดใหญ่ เป็นต้น ซ่ึงคุณลักษณะทางกายภาพ
ดงักล่าวน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีปรากฏบนพื้นผวิของส่ิงก่อสร้างท่ีสามารถมองเห็นไดจ้าก
ทางสัญจร และเม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นผิวของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้และ
จดจ าได้ สามารถแบ่งกลุ่มคุณลักษณะพื้นผิวท่ีมีความสอดคล้องกันได้เป็น 2 
คุณลกัษณะส าคญัคือ คุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพื้นผวิของส่ิงก่อสร้างและคุณลกัษณะท่ีปิด
ทบัพื้นผวิเกือบทั้งหมด ดงัแสดงในภาพท่ี 4-7 ซ่ึงแยกวเิคราะห์ตามคุณลกัษณะดงัน้ี 

 คุณลักษณะส่ิงก่อสร้างท่ีเปิดเผยพืน้ผิว ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัค าอธิบายท่ี
กล่าวถึง วสัดุพื้นผิวของส่ิงก่อสร้างหรืออาจไม่มีการอธิบายถึงพื้นผิวเลย 
โดยส่ิงก่อสร้างจะมีคุณลักษณะท่ีเปิดเผยพื้นผิวส่วนใหญ่ ท าให้เห็น
ส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างต่างๆของอาคาร เช่น หลงัคา ผนงั ช่องเปิด ท่ี
ปรากฏอยา่งมีระบบตามโครงสร้างของอาคาร  

 คุณลักษณะส่ิงก่อสร้างท่ีปิดทับพืน้ผิวเกือบท้ังหมด ส่ิงก่อสร้างจะมีการปิด
ทบัพื้นผิวเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพื้นท่ีผิวดา้นท่ีติดกบัทางสัญจรเกือบ
ทั้ งหมดนอกจากในชั้ นแรกของส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายท่ีกล่าวถึงป้ายท่ีมีขนาดใหญ่ ป้ายยาว ป้ายธนาคาร เป็นตน้ อนัเป็น
ผลให้ส่ิงก่อสร้างมีระนาบพื้นผิวเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มกอ้นเดียว 
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
ท่ีกล่าวถึงส่ิงก่อสร้างท่ีมีป้ายขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ย F1L8  นิยมพานิช 
ฮอนดา้, F1L8 โตโยตา้เชียงใหม่, F2R8 แสงชยัมอเตอร์, F2R11 ชิงเกอร์, 
F4L33 อาคารพาณิชยกรรม  

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพบว่ามีคุณลกัษณะพื้นผิวของส่ิงก่อสร้างท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบั
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีถูกรับรู้และจดจ าได ้คือ F4L32 อาคารท่ีพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 
ซ่ึงมีคุณลกัษณะพื้นผวิท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนั อนัเน่ืองจากมีกิจการท่ี
หลากหลายในอาคารเดียวกนั อย่างไรก็ตาม การอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพ
ของอาคารดงักล่าว มกัจะกล่าวถึงธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอาคารท่ีมี
คุณลกัษณะพื้นผิวท่ีปิดทบัเกือบทั้งหมด จึงอาจเป็นไปไดว้า่พื้นผิวท่ีปิดทบัน้ีอาจมี
ผลท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้และจดจ าส่ิงก่อสร้างดงักล่าว ดงัแสดงในภาพท่ี 4-8 
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ภาพที ่4-7 แสดงตวัอยา่งคุณลกัษณะพื้นผวิของส่ิงก่อสร้าง  

 ภาพที ่4-8 แสดงคุณลกัษณะพื้นผวิของส่ิงก่อสร้าง F4L32  

3. คุณลกัษณะสี(Color) 
 จากคุณลักษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้ พบว่าตวั

ส่ิงก่อสร้างนั้นมีการใชโ้ทนสีท่ีสอดคลอ้งกนัอนัประกอบไปดว้ย โทนสีน ้ าตาล โทน
สีขาว โทนสีแดง โทนสีเหลือง และโทนสีเทา ในกลุ่มโทนสีดงักล่าวน้ี โทนสีน ้ าตาล 
โทนสีขาวและโทนสีเหลือง มกัถูกใชเ้ป็นสีพื้นฐานท่ีเป็นพื้นท่ีผวิส่วนใหญ่ของอาคาร 
โทนสีน ้ าตาลมกัจะปรากฏในอาคารขนาดเล็กซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสีธรรมชาติของ

คุณลกัษณะส่ิงก่อสร้างทีเ่ปิดเผยพืน้ผวิ 

คุณลกัษณะส่ิงก่อสร้างทีปิ่ดทบัพืน้ผวิเกอืบทั้งหมด 
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วสัดุไม้ ในขณะท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่จะมีโทนสีท่ีอ่อนลงและจะมีการให้
สัดส่วนสีท่ีแตกต่างกันโดยให้สีท่ีอ่อนกว่ามีสัดส่วนมากกว่าสีเข้มหรือมีการใช้สี
เดียวกนัทั้งส่ิงก่อสร้าง ดงัเช่น F2R8 แสงชยัมอร์เตอร์, F3L29 แฟลตต ารวจ, F4R21 
บา้นพกัผูก้  ากบั เป็นตน้ ซ่ึงการใชสี้ท่ีแตกต่างกนัของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้
นั้นจะมีการใช้สีท่ีแตกต่างกนัในส่วนต่างๆของส่ิงก่อสร้างอย่างมีระเบียบ ดงัเช่น 
หลงัคา เสา การแบ่งชั้นของอาคาร ช่องเปิด ท าให้เห็นส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้าง
ตลอดจนรูปร่างและเส้นรอบภาพท่ีชดัเจนข้ึนในสภาพแวดลอ้ม ดงัเช่น F2R15 ดีแทค
(DTAC), F2R12 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม, F3R15 โรงแรมย ูเป็นตน้  

  ทั้ งน้ี คุณลักษณะโทนสีในการศึกษาน้ี  ผูว้ิจ ัยได้อ้างอิงจากการรับรู้ของกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งประกอบกบัการวิเคราะห์โดยตวัผูว้ิจยัเองในการจ าแนกโทนสีต่างๆ 
ของกายภาพในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงตวัอยา่งโทนสีท่ีพบในส่ิงก่อสร้างของพื้น
ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 4-9 และ 4-10 

ภาพที ่4-9 แสดงตวัอยา่งการใชสี้ของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้และจดจ าได ้ 
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 ภาพที ่4-10  แสดงตวัอยา่งโทนสีท่ีพบในส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้

จากความสอดคลอ้งของขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีรับรู้และ
จดจ าในขา้งตน้ สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะต่างๆไดด้งัแผนผงัภาพท่ี 4-
11 

 
ภาพที่ 4-11 แผนผงัความสัมพนัธ์คุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีรับรู้
และจดจ าได ้

ทั้งน้ี นอกจากคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างดงัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้น้ีผูว้ิจยั
ยงัพบวา่จากผลการศึกษาในพื้นท่ีถนนราชด าเนินน้ี มีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นการ
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อธิบายคุณลกัษณะโดยรวมของส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการอภิปรายต่อไปในบทท่ี 6 
ในการอภิปรายความเช่ือมโยงระหว่างคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้
และจดจ าได ้   

4.2.2 กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดล้อม (Open Space) 
จากขอ้มูลผลการศึกษา พบวา่กลุ่มประชากรไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะทางกายภาพของ

บริบทแวดลอ้ม (Open Space) ท่ีถูกรับรู้และจดจ าไดน้ั้นมีความสอดคลอ้งกนัใน 4 กลุ่ม
คุณลกัษณะดว้ยกนัอนัประกอบไปดว้ย 
ตารางที ่4-5 แสดงกลุ่มค าอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดลอ้ม 

 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบว่าในกลุ่มคุณลักษณะทางกายภาพของบริบทแวดล้อมในเชิง
คุณภาพ กล่าวในขา้งตน้นั้น มีคุณลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัปรากฏอยูด่ว้ย ซ่ึงจะกล่าวถึง
คุณลกัษณะดงักล่าวในการอธิบายคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งในล าดบัต่อไป   

1. คุณลกัษณะพืน้ทีเ่ว้นว่าง   
 จากผลการศึกษาแสดงให้ทราบว่ากลุ่มประชากรสามารถรับรู้และจดจ าพื้นท่ีท่ีมี
การเวน้วา่งท่ีอยูภ่ายในองคป์ระกอบอนัเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีหลงัคาปกคลุม โดยถูกอธิบาย
ถึงคุณลกัษณะ ลาน สวนหรือสนาม ดงัเช่น F2R12 กาดกลางเวียง, F2L18 คุม้เจา้บุรีย์
รัตน์(มหาอินทร์), F4R30 สถานีต ารวจ เป็นตน้ 

คุณลกัษณะทางกายภาพของ

บริบทแวดลอ้มในเชิงคุณภาพ

คุณ
ลกั
ษณ

ะท
างก

าย
ภา
พบ

ริบ
ทแ

วด
ลอ้
ม

ร่มร่ืน โล่ง โปร่ง แห้งแลง้

กลุ่มคุณลกัษณะ ค าอธิบาย

คุณลกัษณะพ้ืนท่ีเวน้วา่ง ลาน สวน สนาม ลานจอดรถ

คุณลกัษณะขอบเขตของ

องคป์ระกอบ

ก าแพง ก าแพงเก่า ก าแพงโบราณ ก าแพงยาว  สีขาว สีแดงขาว ทึบ ร้ัวเก่า ร้ัวโปร่ง แนว

ร้ัวยาว ร้ัวไมเ้ก่า ร้ัวขาว
คุณลกัษณะพืชพรรณ แนวตน้ปาลม์ ทางเขา้มีตน้โพธ์ิ  สนามหญา้ ตน้ฉ าฉา ตน้ไมใ้หญ่ ตน้ไมสู้ง แนวตน้

กลว้ย มีตน้ไมอ้ยู่หวัมุม ตน้ไมเ้ยอะ
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 ทั้งน้ีพื้นท่ีเวน้วา่งท่ีถูกรับรู้และจดจ าไดน้ั้นไดมี้ขนาดท่ีมีความหลากหลายแตกต่าง
กนั แต่มีความสอดคลอ้งกนัคือเป็นพื้นท่ีเวน้ว่างท่ีมองเห็นได้ชดัเจนจากทางสัญจร
และถูกอธิบายถึงคุณลกัษณะทางกายภาพของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีปรากฏในพื้นท่ี
วา่งดว้ยอนัไดแ้ก่ คุณลกัษณะขอบเขตขององคป์ระกอบ (Boundary)  คุณลกัษณะพืช
พรรณ (Plant) ตลอดจนคุณลกัษณะในเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะกล่าวถึงในขั้นต่อไป 

ภาพที ่4-12 แสดงตวัอยา่งพื้นท่ีเวน้วา่งท่ีถูกรับรู้และจดจ าได ้
2. คุณลกัษณะขอบเขตขององค์ประกอบ (Boundary)   

กลุ่มประชากรตวัอย่างมีการรับรู้และจดคุณลักษณะทางกายภาพของขอบเขต
องคป์ระกอบอนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใชใ้นการก าหนดขอบเขตขององคป์ระกอบจากการ
อธิบายดังเช่น  ก าแพงสีขาว  ก าแพงแดง ร้ัวไม้ เป็นต้น จากค าอธิบายของกลุ่ม
ประชากรตวัอย่างท าให้ทราบว่ากลุ่มประชากรนั้นมีการรับรู้และจดจ าขอบเขตของ
องค์ประกอบ ใน 2 กลุ่มคุณลกัษณะดว้ยกนัอนัประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะร้ัวและ
คุณลกัษณะก าแพง ซ่ึงสามารถแยกอธิบายไดด้งัน้ี   

 คุณลกัษณะร้ัว เป็นขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุจ าพวกเหล็กหรือไมท่ี้ตีเวน้
ช่องว่างระหว่างกนั ท าให้ตวัขอบเขตนั้นมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีโปร่ง 
ท าใหส้ามารถมองเห็นพื้นท่ีวา่งท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ดงัเช่น ลาน สนามหญา้ เป็น
ตน้ ตลอดจนส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ภายในขอบเขตขององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ F1R5 
เอยูเอ เชียงใหม่ (A.U.A. Chiang Mai), F4R21 บา้นพกัผูก้  ากบั,F2R10 
ศาลาธนารักษ ์ และ F4R30 สถานีต ารวจ 
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 นอกจากน้ี ขอบเขตท่ีมีคุณลกัษณะร้ัวท่ีถูกอธิบายถึงสีของร้ัวดว้ยพบวา่มี
อยูใ่นองคป์ระกอบ 2 แห่ง ประกอบไปดว้ย  F1R5 เอยเูอ เชียงใหม่ (A.U.A. 
Chiang Mai), F4R21 บา้นพกัผูก้  ากบั ซ่ึงร้ัวขององคป์ระกอบทั้ง 2 แห่งนั้น
ท าจากวสัดุไมแ้ละมีสีขาว 

 คุณลกัษณะก าแพง เป็นขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงมีพื้นผิว
(Surface) ท่ีทึบตนัและหนา ดงัเช่น กลุ่มวดั  ซ่ึงมีการอธิบายถึงทางเขา้ของ
วดัท่ีสัมพนัธ์กบัทิศทางเขา้ของวิหารของ F3R19 วดัชยัพระเกียรติและ 
F1L11 วดัพนัอน้ การอธิบายถึงตน้โพธ์ิท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้ของ F4R22 วดั
ทุงยแูละ F4L31 วดัศรีเกิด เป็นตน้  
 ทั้งน้ี กลุ่มประชากรยงัมีการอธิบายถึงสีของก าแพงท่ีมีความสอดคลอ้ง
กนัอนัประกอบไปดว้ย สีขาวและสีแดง ซ่ึงมีทั้งก าแพงท่ีมีสีเดียวและ 2 สี 
โดยก าแพงท่ีมีสีขาวเพียงสีเดียว ประกอบไปดว้ย F1R4 วดัหม่ืนลา้น, F1R7 
วดัส าเภา, F3R15 โรงแรมย,ู F4R22 วดัทุงย,ู F4L31 วดัศรีเกิด และก าแพงท่ี
มี 2 สี โดยการใชท้ั้งโทนสีขาวและแดง ประกอบไปดว้ย F1L11 วดัพนัอน้, 
F2L18 คุม้เจา้บุรียรั์ตน์(มหาอินทร์), F2R9(2) ท่ีพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 
(คุม้เจา้ราชวงศ)์  

 

ภาพที่ 4-13 แสดงตวัอยา่งขอบเขตขององคป์ระกอบท่ีมีคุณลกัษณะร้ัวและ
คุณลกัษณะก าแพง 
 

คุณลกัษณะร้ัว คุณลกัษณะก าแพง 
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3. คุณลกัษณะพชืพรรณ (Plant) 
จากผลการศึกษา บริบทแวดล้อมองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองได้ถูก

ประชากรตวัอยา่งอธิบายถึงคุณลกัษณะพืชพรรณท่ีจ าเพาะเจาะจงถึงพืชพรรณชนิดใด
ชนิดหน่ึงในบริบทแวดล้อมขององค์ประกอบ เม่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื้นท่ีศึกษาแล้วพบว่า พืชพรรณท่ีถูกอธิบายถึงนั้นมีคุณลกัษณะท่ีโดด
เด่นในสภาพแวดลอ้ม ดงัเช่น เป็นไมย้ืนตน้ท่ีสูงใหญ่กวา่พืชพรรณท่ีอยูแ่วดลอ้มหรือ
มีการยนืตน้ท่ีโดดเด่ียวท าใหมี้เส้นรอบรูป(Contour)ท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ ตน้ไมบ้ริเวณหวั
มุมถนนโรงแรมบลิกซ์ ตน้ฉ าฉาบริเวณแฟลตต ารวจ ตน้โพธ์ิบริเวณทางเขา้วดัทุงยู
และวดัศรีเกิด  พืชพรรณท่ีปรากฏคุณลกัษณะท่ีเป็นหน่ึงเดียวภายในพื้นท่ีศึกษาอยา่ง
ชดัเจน ไดแ้ก่ แนวตน้ไผบ่ริเวณทางเขา้โรงแรมแทมมารีน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตน้ไผ่ท่ี
ปลูกเรียงแถวอยา่งหนาแน่นตลอดทางเขา้ของโรงแรม และแนวตน้ปาล์มบริเวณหนา้
สถานีต ารวจ   เป็นตน้ 

ทั้งน้ี นอกจากคุณลกัษณะพืชพรรณท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงแลว้ ประชากรตวัอยา่ง
ยงัไดมี้การอธิบายถึงคุณลกัษณะพืชพรรณอ่ืนๆ ดงัเช่น สนามหญา้ ตน้ไมร่้มร่ืน เป็น
ตน้ ซ่ึงไดมี้การอธิบายถึงพืชคลุมดินในบริบทแวดลอ้มองคป์ระกอบของเมือง เช่น เอ
ยเูอ เชียงใหม่ (A.U.A. Chiang Mai) และคุม้เจา้บุรียรั์ตน์(มหาอินทร์) เป็นตน้ และมี
การอธิบายถึงพืชพรรณท่ีใหร่้มเงา ซ่ึงเป็นไมย้นืตน้หรืออาจเป็นกลุ่มไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่ม
เงาแก่บริบทแวดลอ้มองค์ประกอบของเมือง  เช่น  กลุ่มไมย้ืนตน้วดัพนัอน้ หอพระ-
ยามงัรายและ บา้นพกัผูก้  ากบั เป็นตน้ 

ภาพที ่4-14 ตวัอยา่งการถูกรับรู้และจดจ าพืชพรรณท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง 
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4. คุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดล้อมในเชิงคุณภาพ 
คุณลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีว่างในเชิงคุณภาพท่ีถูกอธิบายถึงโดยกลุ่ม

ประชากรตวัอย่าง ดงัเช่น แห้งแลง้ ร่มร่ืน โล่ง โปร่ง เป็นตน้ เม่ือพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งทางกายภาพขององคป์ระกอบแลว้ พบวา่ เป็นคุณลกัษณะในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีสีเขียวท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทางสัญจร โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 คุณลกัษณะดงัน้ี 

 คุณลักษณะร่มร่ืน เป็นพื้นท่ีวา่งท่ีมีกลุ่มไมย้ืนตน้หนาแน่นมาก โดยเฉพาะ
บริเวณดา้นหน้าขององค์ประกอบท่ีติดกบัทางสัญจร ท าให้เกิดเป็นระนาบ
พุม่ไม ้และเม่ือพิจารณาในภาพรวม เส้นรอบรูป(Contour)ขององคป์ระกอบ
จะพบวา่มีแนวยอดของพุม่ไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของเส้นรอบรูปองคป์ระกอบ ซ่ึง
ความหนาแน่นของไมย้ืนตน้น้ีอาจท าให้เกิดร่มเงาท่ีติดต่อกนัในบริเวณของ
องค์ประกอบตลอดจนบริเวณทางสัญจรด้วย  ดงัเช่น  F2R9(1) โรงแรม
แทมมารีน,  F1L11 วดัพนัอน้, F4R22 วดัทุงย ู เป็นตน้ 

 คุณลักษณะโล่งโปร่ง เป็นพื้นท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณท่ีใหร่้มเงากระจดักระจายอยู่
ในพื้นท่ีและอาจมีพืชคลุมดินท่ีอยู่ในทศันวิสัยท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนจากทาง
สัญจร  ท าใหพ้ื้นวา่งท่ีนั้นมีความ โล่ง โปร่ง สามารถเห็นส่วนประกอบอ่ืนๆ
ภายในองค์ประกอบไดจ้ากทางสัญจร ซ่ึงจะท าให้มีเส้นรอบรูป (Contour) 
ขององค์ประกอบท่ีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างส่วนท่ีเป็นท่ีว่างและ
ส่ิงก่อสร้าง  ดงัเช่น F1R5 เอยูเอ เชียงใหม่ (A.U.A. Chiang Mai), F1R12 
กาดกลางเวยีง, F4R30 สถานีต ารวจ เป็นตน้ 

 คุณลักษณะแห้งแล้ง เป็นพื้นท่ีว่างท่ีมีพืชพรรณอยู่น้อย หรือมีพืชพรรณ
จ าพวกไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงาวางตวัอยู่ลึกเขา้ไปภายในขอบเขตท่ีดินและมี
ส่ิงก่อสร้างบดบังทัศนวิสัยจากทางสัญจรท าให้มองเห็นพืชพรรณเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยกว่าเม่ือพิจารณาจากภาพรวมขององค์ประกอบเปรียบเทียบ
กับองค์ประกอบท่ีมี คุณลักษณะร่มร่ืน และ คุณลักษณะโล่ง โปร่ง 
องค์ประกอบท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแห้งแลง้ได้แก่ ได้แก่  F1R2  ลานขายของ
(ป๊ัมน ้ามนัเดิม), F1R4 วดัหม่ืนลา้น, F1R7 วดัส าเภา 
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 ภาพที่ 4-15 แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางกายภาพในเชิงคุณภาพของ
บริบทแวดลอ้มและมุมมองท่ีเกิดข้ึนจากทศันวสิัยท่ีมองเห็นได ้

 

ภาพที ่4-16 แสดงตวัอยา่งองคป์ระกอบของเมืองท่ีมีคุณลกัษณะร่มร่ืน โล่งโปร่ง 
และ แหง้แลง้ 

คุณลกัษณะร่มร่ืน คุณลกัษณะโล่งโปร่ง คุณลกัษณะแห้งแล้ง 

คุณลกัษณะร่มร่ืน คุณลกัษณะโล่งโปร่ง คุณลกัษณะแห้งแล้ง 
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ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ F3R13 หอพระยามงัราย เป็นพื้นท่ีเวน้ว่างท่ีไม่ถูกอธิบาย
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะในเชิงคุณภาพใดๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณากายภาพพบวา่มีการ
กระจายตวัของพืชพรรณแบบโล่งโปร่ง แต่เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีลานขนาดเล็กท่ีมี
ผนงัและก าแพงทึบตนัขององคป์ระกอบขา้งเคียงจึงมีกายภาพท่ีไม่โล่งโปร่ง ท่ี
ท าให้พื้นท่ีเวน้ว่างน้ีไม่ถูกอธิบายอยา่งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะในเชิงคุณภาพ
ใดๆ 

ภาพที ่4-17 แสดงองคป์ระกอบของเมือง F3R13 หอพระยามงัราย 

จากความสอดคล้องของขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดล้อมท่ีเป็นท่ีรับรู้
และจดจ าในขา้งตน้ สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะต่างๆไดด้งัแผนผงัใน
ภาพท่ี 4-18 

จากผลการศึกษาการรับรู้และจดจ าคุณลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน 
ท าให้ทราบว่าคุณลกัษณะทางกายภาพใดในพื้นท่ีศึกษานั้นสามารถเขา้ถึงการรับรู้และ
จดจ าของประชากรตวัอยา่งได ้ทั้งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพได้
ดงัตารางท่ี 4-4 และ 4-5 ซ่ึงคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกรับรู้และจดจ าไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กนัน้ีมีตามทฤษฎีจินตภาพสาธารณะของลินช์ จึงอาจกล่าวไดว้่าการรับรู้และจดจ าของ
ประชากรตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีถนนราชด าเนินน้ีมีจินตภาพสาธารณะอยู ่  

โดยคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในจินตภาพสาธารณะน้ีจะถูกน าไปใชว้ิเคราะห์
ในขั้นตอนต่อไปประกอบกับผลความช่ืนชอบท่ีได้จากประชากรตัวอย่างท่ีมีต่อ
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องค์ประกอบของเมืองท่ีมีในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่ขอ้สรุปผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะทางกายภาพตามแนวคิดของนสัซาร์ และน าไปสู่การอภิปรายและสังเคราะห์
ผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันากายภาพพื้นท่ีถนนราชด าเนินต่อไป
ตามล าดบั           

 
ภาพที่ 4-18 แผนผงัความสัมพนัธ์คุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีรับรู้
และจดจ าได ้

 

 

ตารางที ่4-6 สรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้
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ส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยาท่ีมีความสูงของอาคาร 1-2 ชั้น 

ซ่ึงท าให้มองเห็นภาพรวมตลอดจนหลงัคาของส่ิงก่อสร้างไดจ้ากทาง

สญัจร

ส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมเม่ือพิจารณาในมมุมองจากทางสญัจรแลว้

จะมีภาพรวมของส่ิงก่อสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั 

มีความเป็นระเบียบ และไมซ่บัซอ้น

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีการเปิดเผยพ้ืนผิวส่วนใหญ่ท าให้เห็นส่วนประกอบท่ี

เป็นโครงสร้างต่างๆของอาคาร เช่น หลงัคา ผนัง ช่องเปิด ท่ีปรากฏ

อยา่งมีระบบตามโครงสร้างของอาคาร

ส่ิงก่อสร้างจะมีการปิดทบัพ้ืนผิวเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีผิว

ดา้นท่ีติดกบัทางสญัจรเกือบทั้งหมดนอกจากในส่วนชั้นแรกของ

ส่ิงก่อสร้าง เป็นผลให้ส่ิงก่อสร้างมีระนาบพ้ืนผิวเป็นพ้ืนท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มกอ้นเดียว

คุณลกัษณะสีท่ีอยูใ่นกลุ่มโทนสีน ้าตาล โทนสีขาว โทนสีแดง โทนสี

เหลือง และโทนสีเทา ซ่ึงมีทั้งการใช้สีเพียงสีเดียวและมากกวา่สองสี

ภายใตเ้ง่ือนไขการใช้สีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระเบียบ

คุณลักษณะรูปร่าง

คุณลักษณะสี

คุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพ้ืนผิว 

คุณลกัษณะสี

คุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา

คุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้ รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพ

คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม

คุณลกัษณะท่ิปิดทบัพ้ืนผิวเกือบทั้งหมด

คุณลักษณะพืน้ผิว

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



77 
 

ตารางที ่4-7 สรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้มท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้

พ้ืนท่ีท่ีมีการเวน้วา่งท่ีอยูภ่ายในองคป์ระกอบอนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มี

หลงัคาปกคลุม โดยถูกอธิบายถึงคุณลกัษณะ ลาน สวนหรือสนาม

ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุจ  าพวกเหลก็หรือไมท่ี้ตีเวน้ช่องวา่ง

ระหวา่งกนั ท าให้ตวัขอบเขตนั้นมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีโปร่ง

คุณลกัษณะโทนสีขาว

ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุก่ออิฐฉาบปนู มีพ้ืนผิวท่ีทึบตนัและหนา

คุณลกัษณะโทนสีขาวและโทนสีแดง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง

โทนสี

พืชพรรณท่ีถูกรับรู้และจดจ าอยา่งจ าเพาะเจาะจงในบริบทแวดลอ้ม

ของพ้ืนท่ีศึกษา

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีกลุ่มไมย้นืตน้หนาแน่นมาก โดยเฉพาะบริเวณดา้นหน้า

ขององคป์ระกอบท่ีติดกบัทางสญัจร ท าให้เกิดเป็นระนาบพุ่มไม้

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณท่ีให้ร่มเงาไดอ้ยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ี

 ท่ีท  าให้พ้ืนวา่งท่ีนั้นมีความ โล่ง โปร่ง และอาจมีพืชคลุมดินท่ีอยูใ่น

ทศันวิสยัท่ีมองเห็นไดจ้ากทางสญัจร

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณอยูน่้อย หรือมีพืชพรรณจ าพวกไมย้นืตน้ท่ีให้

ร่มเงาวางตวัอยูลึ่กเขา้ไปภายในขอบเขตท่ีดินหรือมีส่ิงก่อสร้างบดบงั

ทศันวิสยัจากทางสญัจรท าให้มองเห็นพืชพรรณเป็นสดัส่วนท่ีน้อย

กวา่เม่ือพิจารณาจากภาพรวมขององคป์ระกอบ

คุณลกัษณะร่มร่ืน 

คุณลกัษณะโล่งโปร่ง 

คุณลักษณะพืน้ทีเ่ว้นว่าง  

คุณลกัษณะแห้งแลง้ 

คุณลักษณะขอบเขตขององค์ประกอบ 

รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพคุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้

คุณลกัษณะพืชพรรณท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง

คุณลกัษณะร้ัว

คุณลกัษณะก าแพง

คุณลักษณะพชืพรรณ 

คุณลักษณะในเชิงคุณภาพ

 
  


