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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ยานทาแพเปนยานการคาขายเกาแกซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันออกของกําแพงเมือง

เชียงใหม ซ่ึงมีการรูจักอยางแพรหลายมาต้ังแตในอดีต ผานขามหวงเวลากวา 100 ป จากยานรานคา

และที่อยูอาศัยของชาวพมา และชาวตองสู ในสมัยตอมาไดกลายเปนยานพอคาชาวจีนตลอดสาย ใน

ปจจุบันไดกลายมาเปนถนนสายสําคัญทางดานการทองเที่ยวแหงหนึ่งของเมืองเชียงใหมซ่ึงมี

สถาปตยกรรมเพ่ือการพาณิชยกรรมที่สวยงามหลายหลัง ทั้งรูปแบบอาคารไมฉลุลวดลายขนมปงขิง

ที่เกาแกกวา 80 ป อาคารสถาปตยกรรมแบบยุโรปลวดลายปูนปน รวมท้ังรานคาแบบไมสองช้ันที่

เกาแกสองขางทาง นอกจากนั้นบริเวณถนนทาแพยังมีวัดพมาที่สรางมาเมื่อหลายรอยปจํานวนหลาย

วัดตลอดแนวถนน เร่ิมต้ังแตวัดอุปคุต วัดแสนฝาง วัดบุพพาราม และวัดเชตวัน อันเปนการหลอม

รวมระหวางสถาปตยกรรมและกิจกรรมที่ผานขามเวลามาจนถึงปจจุบัน  

 แตเนื่องจากกาลเวลา และการใชประโยชนท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการพัฒนา

ของเมือง จากพ้ืนที่ยานพาณิชยกรรม เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพ่ือการรองรับนักทองเที่ยว เพ่ิม

มากขึ้นทําใหการรับรูทางจินตภาพของความเปนยานประวัติศาสตรที่เคยหลอมรวมเปนอันหนึ่งอัน

เดียว เร่ิมไมเดนชัด ดวยความตระหนักถึงคุณคาในมรดกทางสถาปตยกรรม จึงสมควรอยางย่ิงที่ตอง

ทําการศึกษาการรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพบริเวณถนนทาแพของนักทองเที่ยวชาวไทย 

เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะรูปแบบทางกายภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับนักทองเท่ียวชาวไทยผูใช

สอยพ้ืนที่ในลําดับตอไป   

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา                           

1.2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูองคประกอบทางจินตภาพบริเวณแนวถนนทาแพของนักทองเที่ยวชาวไทย                                                                                                                                                     

1.2.2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักทองเที่ยวชาวไทยที่สงผลตอการรับรูองคประกอบทาง

จินตภาพ                                                                                                                                                    

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมในการปรับปรุงสภาพแวดลอมจินตภาพ 
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1.3 ประเด็นคาํถามในการวิจัย                        

1.3.1 องคประกอบทางจินตภาพที่นักทองเที่ยวชาวไทยรับรูไดคืออะไร                                             

1.3.2 ปญหาและอุปสรรคของลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการรับรูทางจินตภาพบริเวณถนนทาแพ

ของนักทองเที่ยวชาวไทยไดแกอะไรบาง                                                                                           

1.3.3 แนวทางในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ เพ่ือบรรเทาปญหา และอุปสรรคที่สงผลตอการ

รับรูความเปนยานประวัติศาสตรที่เหมาะสมควรเปนอยางไร  

1.4 ขอบเขตของการวิจัย                             

1.4.1 ขอบเขตในการกําหนดกลุมเปาหมาย    

 โดยยึดถือขอบเขตนักทองเท่ียวชาวไทยตามเกณฑอายุท่ีสํานักงานสถิติอางถึงในการ

สํารวจพฤติกรรมของการเดินทางทองเท่ียวชาวไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544) คืออายุ 15 ป

ขึ้นไปประกอบกับผลการศึกษาของงานวิจัยพฤติกรรมการทองเที่ยวไทยในภาคเหนือของนักเที่ยว

ชาวไทย (จรัสนันท สิทธิเจริญ, 2550: ง.) ที่อางถึงวาโดยสวนใหญอายุของนักทองเที่ยวชาวไทยคือ

อายุ 21-40 ป จึงกําหนดกลุมเปาหมายของนักทองเท่ียวโดยแบงชวงอายุ และการศึกษาเปน 4 กลุม

ดังนี้เนื่องจากการรับรูของแตละบุคคล มีผลในเร่ืองของประสบการณอันเปนปจจัยที่สําคัญตอ

ทฤษฎีการรับรู โดยจะไมแยกเพศ การศึกษา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ยกเวนเพียงตรวจสอบ

วามีนัยสําคัญสงผลถึงการประเมินเบื้องตนหรือไม    

 - ชวงอายุ 15-20 ป                                                                                                                                 

 - ชวงอายุ 21-30 ป                                                                                                                                     

 - ชวงอายุ 31-40 ป                                                                                                                  

 - ชวงอายุ 41 ปขึ้นไป                                                                                                    

1.4.2 ขอบเขตดานพ้ืนที่                                

 ไดเลือกพ้ืนที่ยานชุมชนทาแพซ่ีงอยูภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ตามแนวถนนทาแพ ระหวางถนนชางคลาน มาทางประตูเมืองทาแพ ในระยะที่สามารถมองเห็นได

จากริมสองฝงถนนตลอดระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 1 พืน้ที่ศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                           

ที่มา: เชียงรายพันธแท [ออนไลน], 2554  

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา                               

 ศึกษาขอมูลของจากเอกสารทางวิชาการที่เช่ือถือได และจากผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ ใน

เร่ืองทฤษฎีที่สนับสนุน ในแงของความหมายของการรับรู ปจจัยการรับรู ทฤษฎีการรับรู การรับรู

ทางจินตภาพของเมือง งานวิจัย งานวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ และการคนควาทางอินเตอรเนต                         

 แนวทางการศึกษาเนน การรับรูจินตภาพของถนนทาแพของนักทองเที่ยวชาวไทยโดย

ใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการแกปญหา/อุปสรรคทางกายภาพเปนหลักโดยผูคิดวิจัยไมคิดแทนกลุม

ประชากร และไมยึดติดกับความคุนเคยของผูวิจัยเอง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4 

 

 

ภาพที่ 2 พืน้ที่ศึกษาระดับพืน้ที่ชุมชนท่าแพเชียงใหม่                                                                                                                 

ที่มา: เชียงใหม [ออนไลน], 2554   

1.5 ข้ันตอนของการวิจัย                             

1.5.1 กําหนดหัวขอศึกษา และวางแผนโครงงานวิจัย                         

1.5.2 ขั้นตอนการเก็บขอมูล                          

ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง    

 หนังสือ ผลงานวิจัย และงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวของรวมทั้งการคนควาทางอินเตอรเนต 

เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการรับรู ปจจัยการรับรู ทฤษฎีการรับรู การรับรูจินตภาพ

ของเมือง   
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ศึกษาสภาพปัจจุบันทางกายภาพของถนนท่าแพในลกัษณะจินตภาพของเมือง  

 โครงสรางหลักทางจินตภาพไดแก เสนทาง (Paths) ขอบเขต (Edges) ยาน (Districts) 

ชุมทางหรือชุมชนที่รวมกิจกรรม (Nodes) ส่ิงสําคัญ หรือเอกลักษณที่ เดนชัด (Landmarks) 

องคประกอบทางกายภาพ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ                         

1.5.3 ออกแบบการวิจัย โดยกําหนดขอบเขตทางดานเนื้อหา นิยามตัวแปร การกําหนดกลุมเปาหมาย 

และแบบสอบถาม                            

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย                                                                                        

 กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เนนศึกษาการแบงชวงอายุ

ออกเปน 4 กลุมดังนี้       

 1 ชวงอายุ 15-20 ป     

 2 ชวงอายุ 21-30 ป     

 3 ชวงอายุ 31-40 ป     

 4 ชวงอายุ 41 ปขึ้นไป                               

โดยเลือกกลุมตัวอยางจากพ้ืนที่ภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยแบงเปน                        

 บริเวณชวงหัวมุมถนนทาแพ (ประตูทาแพ) 40 ตัวอยาง  

 ชวงกลางของถนนทาแพ (วัดบุพพาราม) 40 ตัวอยาง  

 รวมแบบสอบถามในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งส้ิน 80 ตัวอยาง                           

โดยมีการวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกโดยใชหลักทฤษฎีความนาจะเปน (Probability 

Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยทําการเลือก

กลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน (Stratified Random Sampling) คือการเลือกพ้ืนที่ในการ

แจกแบบสอบถาม ไดแก ชวงกลางของถนนทาแพ (วัดบุพพาราม) และบริเวณชวงหัวมุมถนนทาแพ 

(ประตูทาแพ) แลวจึงใชวิธีการแจกแบบสอบถามโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเผอิญ (Accidental 

Sampling) กับผูใชพ้ืนที่ชวงกลางของถนนทาแพ และบริเวณชวงหัวมุมถนนทาแพ โดยใชการแจก

แบบสอบถามดวยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย

ที่มีชวงอายุ 15-20 ป, 21-30 ป, 31-40 ป และ40 ปขึ้นไป                        

การกาํหนดแบบสอบถาม                                

จากแบบสอบถามจํานวน 80 ชุดแบงออกเปน 2 กลุมตัวอยางไดแก                                 

 พ้ืนที่ชวงกลางของถนนทาแพ (วัดแสนฝาง)  40 ตัวอยาง           

 และบริเวณชวงหัวมุมถนนทาแพ (ประตูทาแพ)  40 ตัวอยาง          
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รวมแบบสอบถามในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งส้ิน 80 ตัวอยางโดยมีโครงสรางในแบบสอบถามทั้งส้ิน

ประกอบดวย 3 หมวดคือ                        

หมวดที่ 1 ขอมูลสวนตัว                                                                                                                                                                                                                

 เปนการถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวในดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา 

วัตถุประสงคในการเดินทาง และความถี่ในการเดินทางเขามายังบริเวณถนนทาแพ เพ่ือตองการ

ทราบขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเขามาใชพ้ืนที่

ศึกษาวามีวัตถุประสงคในการเขามาเพ่ืออะไร พักระยะเวลานานเพียงใด และมีความถี่ในการเดิน

ทางเขามาในพ้ืนที่ศึกษาบอยเพียงใด                              

หมวดที่ 2 การรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพ                                           

 ในการวัดการรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพ ใชการใหบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง

เติมช่ือสถานที่ ที่เปนองคประกอบของโครงสรางเมืองในบริเวณนั้นในโครงแผนที่จินตภาพโดยให

ใสหมายเลขไวประกอบกับสถานที่ที่เติมลงไปโดยไลเรียงลําดับต้ังแตสถานที่แรกที่จําไดจนถึง

สถานที่สุดทายเพ่ือนําขอมูลที่ไดในการวิเคราะห    

 แผนที่จินตภาพกําหนดจากกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่ที่ศึกษาและกําหนดองคประกอบ

ทางจินตภาพของเมือง โดยอาศัยลักษณะทางจินตภาพของเควิน ลินช (Kelvin Lynch: 1918-1984) 

คือ เสนทาง ขอบเขต ยาน ชุมทางหรือชุมชนที่รวมกิจกรรมและส่ิงสําคัญหรือเอกลักษณท่ีเดนชัด

โดยยกตัวอยางในแตละหัวขอในถนนทาแพ                                                             

 โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในหมวดการรับรูองคประกอบทางจินตภาพมีดังนี้                                                                                                               

- ความชัดเจนของสัญญาณช้ีแนะในการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนองคประกอบหลัก

ทางจินตภาพ โดยวัดจากลําดับที่ 1-10 ของสถานที่ที่บุคคลเร่ิมจําไดแตละกลุมตัวอยาง ทําใหเรา

ทราบไดวาองคประกอบหลักทางจินตภาพที่นักทองเที่ยวชาวไทยรับรูไดบริเวณถนนทาแพคืออะไร                                                                                                 

- ความชัดเจนของจินตภาพในแตละกลุมตัวอยาง โดยวัดจากจํานวนองคประกอบของโครงสราง

เมืองที่กลุมตัวอยางจําได และพิจารณาวากลุมตัวอยางสามารถใสองคประกอบของโครงสรางเมือง

ไดชัดเจนและถูกตอง ทําใหเราทราบวาการรับรูของกลุมประชากรในแตละชวงกลุมเปาหมายมีการ 

จดจําองคประกอบทางจินตภาพแตกตางกันหรือไม                        

หมวดที่ 3 ขอมูลวัดตัวแปรในดานการรับรูและความคิดเห็น                                                                

 โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง หลังจากการสํารวจ แผนที่ เพ่ือสอบถามถึงสภาพทาง

กายภาพของถนนทาแพ และตรวจสอบวาปญหาที่สงผลใหกลุมตัวอยางไมสามารถจําองคประกอบ

หลักของการรับรูทางจินตภาพของถนนทาแพคืออะไร มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทาง

กายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคในการรับรูอยางไร เพ่ือนํามาสูการวิเคราะหในสวนตอไป
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1.5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห                          

- สรุปขอมูลจากแบบสอบถามโดยรวมทุกกลุมเปาหมายและส่ิงที่พบจากแบบสอบถามโดยการ

อางอิงเชิงสถิติเชิงปริมาณ                                      

- ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับกลุมเปาหมาย กับโครงสรางในแบบสอบถาม                 

- จัดหมวดหมู ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม                      

1.5.5 ขั้นตอนการสังเคราะห                               

- สรุปขอมูลจากการศึกษาสภาพปจจุบันทางกายภาพของถนนทาแพในลักษณะจินตภาพของเมือง

รวมกับ ขอมูลจากแบบสอบถามในหมวดที่ 2 (การรับรูองคประกอบทางจินตภาพ) เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบระหวางจินตภาพของถนนทาแพในปจจุบัน กับจินตภาพของถนนทาแพที่นักทองเที่ยว

รับรู                                  

- นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบเพ่ือนํามาสูการเสนอแนะขอมูล เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพจากการรับรูองคประกอบทางจินตภาพของนักทองเที่ยวชาวไทย                       

1.5.6 ขั้นตอนการสรุปและขอเสนอแนะ                                  

-ผลสรุปการวิจัย  เสนอแนะแนวทางของการปรับลักษณะทางภายภาพของถนนทาแพโดยปรึกษา

รวมกับผูเช่ียวชาญ                                

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                           

1.6.1 การศึกษานี้ไดเปนการศึกษาการรับรูบริเวณยานถนนทาแพ เพ่ือแนะแนวทางการปรับปรุง

ลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองกับผูใชงาน โดยจะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอ

การพัฒนาภูมิทัศนเมืองเชน เทศบาลนครเชียงใหม                                                             

1.6.2 ผูที่สนใจสามารถใชเปนตัวอยางการศึกษา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการหาแนวทางการ

ปรับปรุงพ้ืนที่อื่น หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการออกแบบพ้ืนที่ทาแพในอนาคต                           

1.7 คาํนิยามศัพท์เฉพาะ                                            

1.7.1 องคประกอบทางจินตภาพ (Five Elements of City Image) คือส่ิงที่ปรากฏในจิตแทน

สภาพแวดลอมกายภาพภายนอกในสวนที่มีความเดนชัดเปนสวนหนึ่งในระบบมโนทัศนโดยเฉพาะ

จากสภาพแวดลอมกายภาพที่มีเอกลักษณโดยมีองคประกอบหลัก 5 ประเภทดวยกันคือ เสนทาง 

ขอบเขต ยาน ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม และส่ิงสําคัญหรือเอกลักษณท่ีเดนชัดท่ีหมายตา        

1.7.2 นักทองเที่ยวชาวไทย คือนักทองเที่ยวท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป เดินทางเขามาทองเที่ยวพ้ืนที่

ถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงยินดีใหขอมูล และตอบคําถามแกผูวิจัย 
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ตารางที่ 1 ลําดับขั้นตอนของการศึกษา 

ศึกษาขอมูลเบื้องตนและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 

ออกแบบการวิจยั 

ศึกษาสภาพปจจุบันทางกายภาพของถนนทาแพ 

กําหนดกลุมเปาหมายและสถานที่เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรางแบบสอบถาม 

สัมภาษณกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหตรวจสอบในเชิงคุณภาพ 

ผลสรุปโดยรวมทุกกลุมเปาหมายและส่ิงที่พบจากการวิเคราะห

ในเชิงปริมาณ 

การสังเคราะหขอมูล 

สรุปและขอเสนอแนะ 

กําหนดหัวขอศึกษาและวางแผนโครงงานวิจัย 
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บทที่ 2 

การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น และทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1 จิตวิทยาของการรับรู้                            

2.1.1 มนุษยกับการรับรู      

 กระบวนการรับรูสภาพแวดลอมเกิดจากการที่มนุษยถูกเราดวยส่ิงแวดลอม (ในที่นี้จะ

รวมถึงบุคคล สัตว ส่ิงของ กิจกรรมอันเกิดจากส่ิงเหลานี้ ปรากฎการณธรรมชาติตางๆ และรวมไป

ถึงส่ิงที่ไมมีตัวตน เชน คําพูด ภาษา หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีในสังคม ส่ิงเหลานี้

จัดเปนส่ิงเรา ที่ทุกคนจะตองเขาเกี่ยวของดวย ไมวาในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือตลอดเวลา) โดยจะเกิด

ความรูสึกจากการสัมผัสผานอวัยวะสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งในจํานวนอวัยวะรับสัมผัส 7 อยาง ( หู 

ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย) แตความรูสึกเหลานั้นไมมีความหมายในตัวของมันเอง ผูรับสัมผัสตองแปล

ความหมายของมันโดยอาศัยผาประสบการณเดิม การแปลความหมายของความรูสึกจากการสัมผัส

ดังกลาวเรียกวา “การรับรู” (จําเนียร, 2516: 1)    

 กระบวนการรับรู คือการสัมผัสท่ีมีความหมาย(Sensation) การรับรูเปนการแปลหรือ

ตีความสัมผัสที่ไดรับออกเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมาย ซ่ึงจําเปนที่จะตองใชประสบการณเดิม

หรือความรูเดิม                                                                            

 กระบวนการรู คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตที่รวมการเรียนรู         

การจํา และการคิด กระบวนการทางจิตดังกลาวยอมรวมถึงการพัฒนาดวย กระบวนการรูจึงเปน

กระบวนการทางปญญาพรอมกัน ในกระบวนการรับรู และกระบวนการรูนี้เกิดการตอบสนอง

ทางดานอารมณ เกิดเปนกระบวนการทางดานอารมณ ซ่ึงกระบวนการรับรู กระบวนการรู และ

กระบวนการทางอารมณเปนพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)  

 เปนที่เขาใจโดยทั่วไปของนักทฤษฎีทางจิตวิทยาในปจจุบันวา “กระบวนการรู”คือ

กระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการรูที่แทรกอยูระหวางการเขามาของพลังงานภายนอกในปจจุบัน 

และในอดีต กับพฤติกรรมตอบสนองท้ังหลายของมนุษยในปจจุบัน และในอนาคตกระบวนการ

ตางๆที่วานั้นไดแกการรูสึก การรับรู การเกิดจินตภาพ การจํา การระลึก การเกิดความรูสึกทาง

อารมณ การใชเหตุผลในการแกปญหา การประเมินและการตัดสินใจ นั่นคือกระบวนการรับรู เปน

การยอยของกระบวนการรู ประเด็นอยูที่วาส่ิงที่อยูในโครงสรางของการรับรู (Cognitive Structure)  
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หรือที่ปรากฎเปนระบบมโนทัศน (Conceptual System) นั้นมีอิทธิพลตอการรับรูเสมอ บุคคลจะทํา

การเลือกส่ิงที่รับรูเขามาตามอิทธิพลของประสบการณในอดีต ทําใหเกิดสภาพการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิง

ตางๆ ในโลกในลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงกลาวไดวากระบวนการรับรูเปนระบบยอยของการเรียนรู

และขึ้นอยูกับกระบวนการรูดวย     

 2.1.2 กระบวนของการรับรูจะเกิดขึ้นตองประกอบดวย                                                                     

 - อาการสัมผัส หมายถึงอาการที่อวัยวะรับสัมผัส รับส่ิงเรา หรือส่ิงเราผานเขามากระทบกับอวัยวะ

รับสัมผัสตางๆเพ่ือทําใหคนเรารูสภาวะแวดลอม                                                                        

 - การแปลความหมายจากอาการสัมผัสซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยทําใหการแปลความหมายสามารถ

แปลไดถูกตองโดยอาศัยจาก สติปญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความต้ังใจ และคุณภาพของ

จิตใจในขณะนั้น                                                                                                                                              

- ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ไดแกความคิด ความรู และการกระทําไดเคยปรากฎแกผูนั้น

มาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความหมายหรือแปลความหมายของอาการ

สัมผัสไดโดยแจมชัด (วิมลสิทธ์ิ, 2541: 7-9.)                                                                                                                              

2.1.3 อิทธิพลที่มีตอการรับรู                                                                                                              

  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยมีมากมายหลายประการแตพอสรุปไดเปนสอง

ประการ คือประการแรกไดแกบทบาทอิทธิพลภายในอันไดแกคุณสมบัติภายในของผูรับรู เชน ความ

ตองการหรือแรงขับ คุณคา ความสนใจ และประสบการณเดิม อีกประการหนึ่งคือบทบาทของ

อิทธิพลสังคมภายนอกซ่ึงไดแก ความยึดมั่น ความเช่ือถือ คําบอกเลา คําแนะนํา คําสอนที่ไดรับตอๆ

กันมา ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลที่ทําใหการรับรูที่บุคคลมีตอเร่ืองราว เหตุการณภาวะแวดลอมตางๆมีความ

แตกตางกันส่ิงเราอันเปนตนเหตุใหเกิดการรับรูนั้นแบงออกเปนสองประเภทดวยกัน คือส่ิงเราที่มี

โครงราง และแบบแผน การรับรูของบุคคลตอส่ิงเราเหลานี้ เปนการรับรูตามคุณสมบัติที่เปนจริงของ

ส่ิงเรานั้นๆ สวนส่ิงเราที่ไมมีโครงราง และแบบแผนหรือส่ิงเราท่ีมีลักษณะกํากวม ดูไดเปนสองนัย

ขึ้นไป คนเรามักรับรูและตีความหมายใหกับส่ิงเราดังกลาวนี้ โดยใชความตองการ คุณคา ทัศนคติ 

บุคลิกภาพของตนเปนเคร่ืองกําหนดในการรับรูทุกคราวไป                                                            

  การรับรูของคนเราเปนการเลือกเฟนหรือเลือกสรรส่ิงเรา ท่ีตรงกับความตองการ และ

ความสนใจของตน ความใสใจหรือต้ังใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะเปนเหตุใหคนเราเกิดการรับรูที่

ละเอียดแจมชัดขึ้น อยางไรก็ดีอิทธิพลภายในตัวบุคคลและสภาวะการณของคุณสมบัติของส่ิงเรา

ภายนอกก็มีอิทธิพลที่กอใหเกิดความใสใจที่มีผลตอการรับรูของคนเรา                                                     

  การเตรียมพรอมในการรับรูในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด ยอมทําใหบุคคลสามารถคาดการณ

ลวงหนาในส่ิงที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพรอมสําหรับตัวเองอยางเต็มที่ในการแสดงพฤติกรรมใด
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พฤติกรรมหนี่งออกมา ความตองการ ความรูสึกในคุณคา ตลอดจนบุคลิกของบุคคลยอมมีอิทธิพลตอ

การรับรูของคนเราเปนอันมากและมีผลที่ทําใหการรับรูของคนเราแตกตางกันไป                                             

                กลวิธีที่ชวยใหบุคคลระบายความในใจออกมาเปนวิธีการเพ่ือตองการทราบเกี่ยวกับ

ความตองการ ความนึกคิด ความปรารถนา และจินตนาการของบุคคลท่ีแอบแฝงซอนเรนเอาไวให

ปรากฎออกมา ดวยการใหบรรยายเกี่ยวกับภาพตางๆที่มีลักษณะกํากวม มองไดหลายแงเพ่ือที่ส่ิง

เหลานี้จะไดรับการวิเคราะหออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ความประพฤติ และบุคลิกภาพตอไป  

(จําเนียร, 2516: 167-168) 

2.2 จิตวิทยาเกสตัลต์ (Gestalt’s Theory)                                                                                        

 เปนแนวความคิดของนักวิชาการชาวเยอรมัน กลุมจิตวิทยาเกสตัลต ในการลดทอน

ปญหาที่ซับซอนโดยเร่ิมจากความสนใจในการศึกษาการรับรูเชิงทัศนาการของการเคลื่อนไหว            

(Visual Perception of Movement) ที่สนใจศึกษาการรับรูของมนุษย และกระบวนการรูอื่นๆ        

(วิมลสิทธ์ิ, 2541: 38-40) คําวา “Gestalt” มีความหมายทํานองเดียวกับคําวา “Configuration” ใน

ภาษาอังกฤษ แมจะไมใชคําแปลโดยตรงก็ตาม จึงอาจหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงรูปหรือ

รูปลักษณในการรับรูโดยมีหลักมูลฐานทางทฤษฎีที่วา ในการรับรู บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิง

ตางๆ ในภาวะที่ไดทําใหงายลงหรือท่ีไดลดความซับซอนลง จากการศึกษาการรับรูทางทัศนาการ

จากรูปเขียนเชิงเรขา และพรอมหลักการนี้ที่ทฤษฏีเกสตัลตไดพยายามช้ีใหเห็นถึงแนวโนมของการ

เห็นการความแตกตางระหวางภาพกับพ้ืน (Figure and Ground) โดยท่ัวไป เรามักเห็นภาพเปนวัตถุ

แยกจากพ้ืน เฉพาะกรณีเทานั้นที่เราจะเห็นกลับกันดวยคือ เห็นพ้ืนเปนภาพท่ีมีความสําคัญไดดวย   

และดวยหลักการของทฤษฎีเกสตัลตดังกลาวทําใหเรามองเห็นส่ิงตางๆ ในโลกอยางที่เปนอยู                                                                                                          

 แตหลักการที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาทางจิตวิทยา คือการที่ทฤษฎีเกสตัลต

ใหความสําคัญความเปนทั้งหมด โดยมีคํากลาวที่สําคัญคือ “ทั้งหมดยอมมากกวาผลรวมของ

สัมพันธที่เกิดขึ้นในการรับรูนั้น ไมไดมาจากการพิจารณาสวนประกอบแตละสวน ดังนั้นในการ

วิเคราะหที่แยกศึกษาสวนประกอบแตละสวนเพ่ือหวังท่ีจะศึกษาผลรวมท้ังหมด จึงเปนการขัดตอ

หลักการของทฤษฎีเกสตัลตดังกลาว โดยเนนการรับรูที่มีตอส่ิงเราทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 1 รายละเอียดของกระบวนการรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางพฤติกรรม                                                                 

ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 8. 
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2.3 ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนาการ                                                                                                     

 โดยทั่วไปเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูทางทัศนาการ แมวาการรับรูสภาพแวดลอมใน

ชีวิตประจําวันจะเกี่ยวของกับการรับรูทางดานอื่นๆดวย แตการรับรูทางทัศนาการนั้นมีความสําคัญ 

และมีบทบาทมากที่สุดตอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม ซ่ึงเรารับรูท้ังทางดานปริภูมิ และ

ทางดานเวลาผานทางทัศนาการ เชนเราเห็นสีสัน และรูปราง 3 มิติของส่ิงตางๆ เราเห็นส่ิงตางๆ

ตอเนื่องกันไปในปริภูมิ เราเห็นการเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท่ีสัมพันธกับเวลา 

ฯลฯ                                                                                                                    

 ประเด็นสําคัญๆที่ เปนหลักมูลฐานของการรับรูที่ เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม

โดยเฉพาะไดแก                                                                                                                                   

2.3.1 การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception) การท่ีเรารับรูส่ิงตางๆในส่ิงรอบตัว

หรือสภาพแวดลอมได สามารถแยกส่ิงหนึ่งออกจากอีกส่ิงหนึ่งได เพราะวามีการจัดระเบียบขึ้นใน

กระบวนการรับรู หลักการสําคัญของการจัดระเบียบในการรับรูที่เปนหลักการของจิตวิทยาเกสตัลต

ไดแก                                                                                                                                    

 ภาพและพ้ืน (Figure and Ground) เราเห็นเปนภาพเปนรูปขึ้นมา เพราะภาพนั้นตัดกับ

พ้ืน พ้ืนทําใหภายลอยเดน เสนขอบท่ีรางภาพ ตลอดจนสี และความหยาบ ละเอียด ท่ีแตกตางกัน

ระหวางภาพกับพ้ืน มีสวนสําคัญในการกําหนดความชัดเจนของภาพ และพ้ืน ในกรณีที่ภาพเปนส่ิง

ที่เราเขาใจความหมายหรือ คุนเคย แตก็เปนไปไดวาเราอาจเห็นในลักษณะสลับกัน คือเห็นพ้ืนเปน

ภาพ และภาพเปนพ้ืนได ซ่ึงการรับรูในลักษณะที่เปนภาพ ดวยความสําคัญของการรับรูในลักษณะ

ภาพ และพ้ืนนี้ นักจิตวิทยาเกสตัลตไดพยายามคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการรับรูในลักษณะเชนนั้น 

สาเหตุบางประการที่สําคัญ คือหลักความสมบูรณและการรวมกลุม                                                    

 ความสมบูรณ (Goodness) การรับรูเปนภาพนั้นมีสวนหนึ่งมาจากแนวโนมที่บุคคล

พยายามเห็นส่ิงตางๆเปนส่ิงที่งายและชัดเจนเปนท่ีเขาใจไดซ่ึงหมายถึงแนวโนมท่ีจะรับรูส่ิงตางๆ

ในลักษณะที่สมบูรณ จากการศึกษารูปเขียนเชิงเรขาโดยบุคคลมีแนวโนมที่จะเห็นเปนภาพที่

สมบูรณโดยการปด (Closure) หรือการประสานสวนของภาพใหเกิดความสมบูรณขึ้นในภาพ ซ่ึง

เปนไปตามอิทธิพลทางประสบการณในอดีตของบุคคล                                                                                     

 การรวมกลุม หรือการจัดกระสวนในการรับรู (Perceptual Grouping or Patterning)  

การเห็นภาพแยกจากพ้ืนมีสวนเกิดจากการที่องคประกอบตางๆ ของโครงสรางเกิดการรวมกลุมกัน 

การรวมกลุมนี้อาจเกิดจากการที่องคประกอบตางๆ มีความคลายคลึงกัน ความใกลชิดหรือ

ตอเนื่องกันเปนโครงรูปแบบหนึ่ง 
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2.3.2 การรับรูความลึก (Depth Perception) เราสามารถแยกไดวาส่ิงใดอยูใกล  ส่ิงใดอยูไกลทั้งที่ตาม

ขอเท็จจริงแลว ส่ิงที่ปรากฎบนเรตินาที่มีลักษณะเกือบแบนนั้นไมนาที่จะทําใหเรารับรูความลึกได 

แตการที่เราเห็นเปนลักษณะสามมิติ และรูสึกในความลึกจึงตองมีสัญญาณช้ีแนะที่เปนขาวสารอยาง

เพียงพอที่ทําใหรับรูความลึกได อาจแยกสัญญาณช้ีแนะนี้ออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ  

 สัญญาณช้ีแนะทวินัยน (Binocular Cue) เปนสัญญาณหนึ่งที่ทําใหเราเห็นความลึกได 

เนื่องมาจากการที่เราใชตาทั้งสองขางพรอมๆ กันซ่ึงไมไดอยูตําแหนงเดียวกัน ดังนั้นภาพท่ีปรากฎ

บนเรตินาจึงมีความแตกตางกันเล็กนอย ความแตกตางกันของภาพบนเรตินานี้เปนสัญญาณช้ีแนะ

ทวินัยน ที่มีสวนชวยใหเราเห็นความลึกได แตก็ยังมีสัญญาณช้ีแนะอื่นๆอีกมากที่ทําใหรับรูความลึก

ไดเมื่อใชตาเพียงขางเดียว สัญญาณช้ีแนะเอกนัยน (Monocular Cue) เราอาจรับรูความลําไดดวยตา

เพียงขางเดียวเชนกัน แมวาอาจเคลื่อนไปบางจากเมื่อใชตาทั้งสองขาง ซ่ึงสัญญาณที่เกิดจากการรับรู

ดวยตาเพียงขางเดียวที่มีสวนชวยใหรับรูความลึกไดแก การซอนกัน (ทําใหเขาใจไดวาส่ิงแรกนั้นอยู

ใกลกวา) ทัศนียภาพ (อันเกิดจากขนาด เสน ระนาบทางนอน ความหยาบละเอียด ความชัดเจน แสง

และเงา การเคลื่อนไหว)  

 

ภาพที่ 3 สัญญาณช้ีแนะเอกนัยน์ในการรับรู้ความลึก  ก)การซ้อนกัน ข)ขนาด ค)ทัศนียภาพของเส้น ง)ระนาบทางนอน จ)ความ

หยาบละเอียด ฉ)แสงและเงา                                                                                                                                                                                              

ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 56.  
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2.3.3 ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy) ส่ิงตางๆที่เรารับรูมักปรากฏเปนส่ิงนั้นๆเสมอ 

มีความคงที่วาเปนส่ิงเดิมเสมอไมวาเราจะเปลี่ยนตําแหนงเปลี่ยนแสงสวางบนส่ิงนั้น เรามีแนวโนม

ที่จะเห็นส่ิงนั้นเปนส่ิงเดิม 

 ความคงที่ทางวัตถุ การที่เรามีแนวโนมในการรับรูส่ิงตางๆในลักษณะคงท่ี เพราะเกิด

การรับรูความคงที่ในประการสําคัญของวัตถุดังนี้                                                                                                                         

 ความคงที่ของขนาด เรามีแนวโนมท่ีจะรับรูขนาดของส่ิงตางๆเปนขนาดคงท่ีโดยไม

เกี่ยวกับระยะหางของส่ิงนั้นๆจากตา แตทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับความคุนเคยของวัตถุแมในกรณีที่ไม

ปรากฎมีสัญญาณบอกระยะหางก็ตาม เชนการท่ีเด็กเล็กๆพยายามจะควาเอาดวงจันทรมาเปนของ

เลนของตน โดยที่ไมรูวาดวงจันทรคืออะไร อยูหางไกลเทาใด และมีแนวโนมที่จะรับรูจากภาพดวง

จันทรบนเรตินา 

 

ภาพที่ 4 ขนาดของวัตถุที่ปรากฎบนเรตินาตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับระยะห่าง                                                                                 

ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 57 

 ความคงที่ของรูปราง เรามีแนวโนมที่จะรับรูรูปรางของส่ิงตางๆเปนรูปรางของส่ิงนั้นๆ 

ที่เราเห็นในชีวิตประจําวัน อาจเปนการงายท่ีจะอธิบายการรับรูความคงที่ของรูปรางวา เปนเพราะ

เรารูมากอนวาส่ิงที่รับรูนั้นแทจริงมีรูปรางอยางไร และเกิดมีการปรับรูปรางท่ีปรากฎเปนภาพบน  

เรตินากับรูปรางที่แทจริง แตอยางไรก็ ตามประสบการณท่ีมีมากอนหนา อาจมีสวนชวยใหเกิดการ

รับรูส่ิงตางๆแตคงไมใชเหตุผลทั้งหมด เพราะเรารับรูความคงท่ีของรูปรางของส่ิงท่ีเราไมคุนเคย

ดวยเชนเดียวกัน                                                                                                                                                                               

 ความคงที่ของแสงสวาง เรามีแนวโนมที่จะรับรูความคงที่ของความสวางของส่ิงตาง ๆ

โดยพิจารณาความสัมพันธของความสวางระหวางส่ิงตางๆกับส่ิงแวดลอมขางเคียง                                            

 ความคงที่ของสี เรามีแนวโนมที่จะเห็นส่ิงตางๆที่คุนเคย ยังคงมีสีเดิมไมวาจะอยูในที่

สวางมากหรือในที่สลัว ซ่ึงการที่บุคคลรูถึงลักษณะของแสงสองสวางและสีของส่ิงแวดลอมยอมมี

สวนชวยใหเกิดการรับรูสีในลักษณะคงท่ีดวย แตที่สําคัญคือประสบการณท่ีบุคคลมีตอสีของส่ิง
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ตางๆ       

 ความคงที่ทางตําแหนง เรารับรูส่ิงตางๆในตําแหนงที่ต้ังที่ปรากฎอยูกับที่ทั้งๆ ที่เราเห็น

ส่ิงตางๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขณะที่เราเคลื่อนที่ไปมาเชน เรารับรูวาอางลางหนาอยูสูงคงที่

เทากันทั้งๆที่ภาพที่ปรากฎบนเรตินาเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะประสบการณในอดีตยอมมีสวนสําคัญ

ทําใหเรารับรูความคงที่ของตําแหนงของส่ิงตางๆ                                                                               

2.3.4 มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion) การรับรูส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปมีความ

สอดคลองกับปรากฎการณจริง ทําใหเกิดการรับรู และเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอมไดอยาง

ถูกตองเปปกติ แตบางคร้ังการรับรูอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได โดยเฉพาะอยางย่ิง

การรับรูทางทัศนาการภาพลวงตาที่เกิดในลักษณะตางๆ มักจะสามารถอธิบายไดดวยหลักการทาง

ทัศนียภาพ (Perspective) เชน 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างมายาทัศนาการการเปรียบเทียบขนาด  (ภาพที่ 2.11 และภาพที่2.12) การเปรียบเทียบความลึกหรือระยะทาง      

(ภาพที่ 2.13ก)                                                                                                                                                                                         

ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 61 

 ภาพลวงตาอาจเกิดขึ้นในลักษณะอื่นๆอีกมากมายและอาจกลาวไดวาการลวงเกิดจาก

อิทธิพลของสภาวะแวดลอมที่อยูใกลเคียง (ภาพที่ 2.13ข) อาจเกิดการรับรูท่ีไมสอดคลองกับสภาพ

ที่เปนจริงได เพราะการรับรูไมไดจํากัดอยูเพียงที่ส่ิงเฉพาะที่ตองการรับรูเทานั้น แตคงไดรับอิทธิพล

จากสภาวะแวดลอมดวย (วิมลสิทธ์ิ, 2541: 49-62) 
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2.4 การศึกษาของเควิน ลินช์ (Kelvin Lynch: 1981-1984) เกี่ยวกับจินตภาพของเมือง                       

 ในการศึกษาของเควิน ลินช นักผังเมืองชาวอเมริกัน สวนประกอบท่ีสําคัญในระบบ

มโนทัศนของเมืองซ่ึงเควิน ลินชเรียกรวมกันวา “Image” นั้นมีอยูดวยกัน 3 ประการอันไดแก 

เอกลักษณโครงสราง และความหมาย สวนประกอบทั้ง 3 นี้ตางมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด 

แตการศึกษาของเควิน ลินชใหความสนใจเฉพาะสวนที่เปนเอกลักษณ และโครงสราง เพราะเนน

ความสําคัญของการจัดระเบียบในสภาพแวดลอมกายภาพเพ่ือใหเกิดความเขาใจได และสามารถทํา

ใหเกิดจินตภาพได (Imageability) การเกิดจินตภาพยอมหมายความวามีการเก็บสะสมขาวปรากฎ

เปนรองรอยในความจํา โดยเฉพาะอยางย่ิง ขาวสารจากสภาพแวดลอมกายภาพท่ีมีเอกลักษณ จาก

การวิเคราะหผลของการศึกษาดังกลาว จากองคประกอบท่ีปรากฎซํ้ากัน(วิมลสิทธ์ิ, 2541: 157)                   

เควิน ลินชไดเสนอวาในจินตภาพของเมืองมีองคประกอบหลัก 5 ประเภทดวยกันคือ                                                                                                                                                   

2.4.1 เสนทาง เปนชองทางที่บุคคลใชสัญจรไปมา องคประกอบนี้เปนองคประกอบท่ีเดนชัดท่ีสุด

ผูคนจะสามารถจดจําไดมากที่สุดในจินตภาพของเขาในขณะที่เคลื่อนไหวผานเสนทาง เพราะเกิด

ความสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆของเมืองตามทางสัญจร                                                                    

2.4.2 เสนขอบ เปนองคประกอบที่มีลักษณะเปนเสนที่กําหนดขอบเขตของบริเวณซ่ึงเปนไดทั้ง

ลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ มีความแตกตางจากเสนทางเพราะขอบเปรียบเสมือนกับการกั้น การขวาง 

หรือจัดสภาวะ 2 สภาวะใหออกจากกัน ลักษณะทางกายภาพของขอบเขตไดแก ชายหาด เสนทาง

รถไฟที่ตัดผาน ขอบของที่ดินที่ถูกพัฒนาเปนโครงการตางๆ หรือกําแพงเปนตน                                             

2.4.3 ยาน เปนบริเวณที่มีขนาดปานกลางหรือขนาดใหญซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเมือง มีเอกลักษณะ

ของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะรวมกันของบริเวณ การท่ีมีลักษณะเชนนี้จะกอใหเกิดความ

แตกตางระหวางภายในยานและภายนอกซ่ึงสามารถนํามาเปนขอจดจําของผูสังเกตได                               

2.4.4 ชุมทาง เปนจุดศูนยรวมของเสนทาง อาจเปนสถานท่ีซ่ึงมีกิจกรรมเกิดขึ้นอยางหนาแนนเปน

จุดศูนยรวม เปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจร เปนสถานท่ีบอกลักษณะหรือเปนเอกลักษณของยาน ชุม

ทางจึงสัมพันธกับเสนทางเพราะเปนที่ซ่ึงเสนทางพบกัน                                                                            

2.4.5 ที่หมายตา เปนส่ิงสําคัญหรือส่ิงท่ีเปนเอกลักษณเดนชัด แตแตกตางจากลักษณะของชุมทาง

ตรงที่ที่หมายตาไมสามารถใหผูคนผานเขาไปได อันไดแก อาคารสําคัญ ปายสัญลักษณ รวมจนถึง

ลักษณะทางภูมิประเทศที่โดดเดน โดยอาจใชองคประกอบดังกลาวเปนจุดอางอิงในการบอกทิศทาง 

เชน ยอดโบสถที่ปรากฎในระยะไกล                                                                        

 องคประกอบทั้ง 5 ประเภทดังกลาว มักจะปรากฎในจินตภาพรวมกันเควิน ลินชพบวา

สภาพแวดลอมของบางเมืองที่มีการจัดระเบียบท่ีดีกวา ทําใหเกิดจินตภาพไดชัดเจนกวา เพราะเกิด

ความเขาใจไดงายกวา องคประกอบทั้ง 5 ประเภทไดแกยานกอตัวขึ้นโดยการรวมตัวกันของชุมทาง
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หรือชุมชนที่รวมกิจกรรม และถูกจํากัดตีกรอบดวยเสนขอบ โดยมีเสนทางเปนโครงขายภายในและ

มีจุดอางอิงตางๆโดยการใชส่ิงสําคัญที่เดนชัดเปนที่หมายตา โดยปกติแลวองคประกอบท้ังหลายจะ

ซอนเหลื่อมกัน ฉะนั้นหากวิเคราะหความแตกตางกันขององคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ผลที่

ไดจึงมักจะตองมองเปนภาพรวม                                                                                   

 องคประกอบทั้ง 5 ประเภทจึงมีประโยชนตอการศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทาง

กายภาพระหวางเมืองตางๆ และมีอิทธิพลอยางมากตอการศึกษาจินตภาพของเมืองอื่นๆในภายตอมา                         

(แปลเมือง,2544 : 20-27.)   

 

ภาพที่ 6 องค์ประกอบหลัก 5 ประเภทในการอ้างอิงจินตภาพของเมือง                                                                                                

ที่มา: แปลเมือง, 2544: 21. 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                            

 จากการศึกษารายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรับรูของนักทองเท่ียวชาวไทยทางผูศึกษา

ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือวัตถุประสงคในการสอดคลอง และเกิดประโยชนแกทุกฝายซ่ึงใน

เร่ืองนี้ (ปญญวัจน, 2545) ไดมีจุดประสงค และบทสรุปดังนี้                                                                  

2.5.1 การอนุรักษทัศนีทรัพยากรในเมืองเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ                                      

- เพ่ือประเมินคุณคาของทัศนียภาพทางดานภูมิทัศนชุมชน สถาปตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม

ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา                                                                                                                                       

- เพ่ือศึกษาสภาพปญหา และปจจัยที่กอใหเกิดปญหามลทัศนขึ้นภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา                       

- เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน นักวิชาการ และเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของท่ีมีผลตอการอนุรักษ

ทรัพยากร และการจัดการปญหามลทัศนภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา                                                          

- เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษทัศนีทรัพยากร และแนวทางในการจัดการปญหามลทัศนที่

เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา                                                                                                           

 โดยผูวิจัยไดใชการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสังเกตการณภายในพ้ืนที่ และการใชแบบนําสัมภาษณแบบมี

โครงสรางสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ กลุมประชาชน กลุมนักวิชาการ และ

กลุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของผลของการศึกษาสามารถสรุปไดดังตอไปนี้                                             

 ลักษณะทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 120 คน

สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20-40 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ลักษณะของการศึกษา และการประกอบอาชีพสวนใหญไมเกี่ยวของกับงานดานภูมิทัศน 

และสวนมากมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหามลทัศนอยูในระดับปานกลาง                                         

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาทัศนียภาพภายในพ้ืนที่ศึกษาไมมีความสวยงาม

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากปญหามลทัศนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทําใหคุณคาของทัศนียภาพ

ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษานอยลง                                                                                                          

 สําหรับส่ิงที่กอใหเกิดปญหามลทัศนมากที่สุดคือระบบสาธารณูปโภคและปายโฆษณา

ที่ไมเปนระเบียบ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยที่จะใหมีการปรับปรุงสภาพทางภูมิทัศนที่ดีขึ้น

ตามแนวทางที่นําเสนอ คือ                                                                                                                                   

 -รูปแบบของสถาปตยกรรม และส่ิงกอสรางควรใชรูปแบบที่เปนเอกลักษณสามารถส่ือ

ใหเห็นถึงภูมิปญญาเกี่ยวกับฝมือในเชิงชางไม ตอเนื่องกันทางดานรูปแบบ และขนาดที่ปรากฎ 

ความสูงของอาคารไมควรมากไปกวา 2-3 ช้ันส่ิงกอสรางท่ีเปนของใหมควรมีรูปแบบท่ีกลมกลืน

 - รูปแบบขององคประกอบภูมิทัศนชุมชนภายในพ้ืนที่กรณีศึกษาควรมีความสอดคลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20 

 

กลมกลืนกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนเพ่ือส่ือใหเห็นถึงจิตวิญญาณของเมืองนั้นๆ ทําใหเกิด

เอกลักษณเฉพาะ เพ่ือใหเมืองมีลักษณะทางสุนทรียภาพที่ดี   

 -ลักษณะของวัสดุพืชพรรณท่ีใชภายในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยการรณรงคสงเสริมใหมี

การปลูกตนไมในเขตเมืองจํานวนมาก เพ่ือชวยปดบังส่ิงที่ไมนาดู ควบคุมการ มองเห็น ชวยนําทิศ

ทางการมองของสายตา เปนไมทองถิ่นทําใหมีการดูแลรักษาที่งายโดยควรสรางเอกลักษณใหเกิดขึ้น

ในพ้ืนที่นั้นดวย โดยการปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนกลุมใหญ หรือปลูกเปนแนวยาวตลอดสองฝง

ถนนเพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เมื่อถามถึงปจจัยที่กอใหเกิดปญหามลทัศนกลุมตัวอยาง

ตอบวาเกิดจากความเห็นแกตัวของคนในชุมชนมากที่สุด ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหามลทัศน

ที่เกิดขึ้นจึงควรแกไขดวยการปลูกฝงจิตสํานึกของคนในชุมชนกอนเปนอันดับแรกเมื่อคนภายใน

ชุมชนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษสภาพภูมิทัศนของชุมชนแลวปญหามลทัศนในขตชุมชนเมืองก็จะ

คอยๆหมดไป ซ่ึงจะสงผลใหทัศนีทรัพยากรของเมืองเชียงใหมกลับมามีคุณคาอีกคร้ังหนึ่ง                                         

 โดยการศึกษาการรับรูทางจินตภาพไดศึกษารายงานการวิจัย (ชวนะ, 2545) เพ่ือใช

อางอิงวิธีการดําเนินการโครงการและแบบสอบถาม                                                                           

2.5.2 การศึกษาการจัดหมวดหมูของส่ิงที่รับรูจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยการวิจัยคร้ังนี้เปน

การหาความสัมพันธระหวางการจัดหมวดหมูของส่ิงท่ีรับรูจากสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณ

ถนนราชดําเนิน กับการจําลักษณะโครงสรางของเมืองในรูปองคประกอบหลักทางจินตภาพ       

 กลุมตัวอยางเปนกลุมขาราชการ พนักงาน และนักเรียนที่มีสถานที่ทํางานหรือสถานที่

เรียนอยูบริเวณถนนราชดําเนิน และกลุมผูที่เคยเขามาใชพ้ืนที่บริเวณถนนราชดําเนินจํานวนบริเวณ

ศึกษาทั้งส้ิน 80 ตัวอยาง โดยแบงเปนพ้ืนที่ราชดําเนินใน 20 ตัวอยางพ้ืนที่ราชดําเนินกลาง 20 

ตัวอยาง พ้ืนที่ราชดําเนินนอก 20 ตัวอยาง และภายนอกพ้ืนที่ศึกษาอีกจํานวน 20 ตัวอยาง จากนั้นได

นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชการเปรียบเทียบสัดสวนของแตละกลุมตัวอยาง                                 

 ผลการวิจัยพบวาในการจําโครงสรางของเมืองบริเวณแนวถนนราชดําเนินการจัด

หมวดหมูในการจําโครงสรางของเมือง เปนสวนหนึ่งในส่ิงที่ชวยจําโดยใหมีการเกิดจินตภาพ และ

สัญญาณช้ีแนะขององคประกอบในสภาพแวดลอมทางภาพ เปนสวนรวมในการชวยการจดจํา

โครงสรางเมือง โดยที่บริเวณที่มีสัญญาณช้ีแนะขององคประกอบชัดเจนจะเกิดการจัดหมวดหมูของ

สภาพแวดลอมขึ้นภายในจิตใจในรูปของการเกิดจินตภาพซ่ึงทําใหกายภาพในจิตมีความชัดเจน

ย่ิงขึ้น ซ่ึงการศึกษาบริเวณแนวถนนราชดําเนินแสดงใหเห็นถึงลักษณะของเมืองบริเวณท่ีมีการจัด

หมวดหมูในการเรียนรูสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามหลักของการจัดระเบียบการรับรู โดยจะเกิด

ขึ้นกับทุกกลุมตัวอยางแตจะชัดเจนมากขึ้นหรือนอยขึ้นอยูกับระยะเวลา และความถี่ในการเขามาใช

พ้ืนที่ ในองคประกอบโครงสรางเมืองบางอยาง การจําไดจะเกิดขึ้นทั้งในกลุมตัวอยางภายในพ้ืนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21 

 

ศึกษา และกลุมตัวอยางภายนอกพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจินตภาพสาธารณะของพ้ืนท่ีได

 โดยผลการวิจัยสามารถจําแนกการเก็บขอมูลออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 

 -การจําเฉพาะองคประกอบโครงสรางเมือง ซ่ึงเปนการจําเฉพาะองคประกอบท่ีมี

เอกลักษณโดดเดนสวนใหญจะตองประกอบดวย 2 สวนคือ เอกลักษณในดานรูปรางและรูปทรงที่

ตางจากสภาพแวดลอม และเอกลักษณในดานความทรงจําของผูที่สามารถนึกถึงไดอยางเดนชัดสวน

ใหญจะปรากฎอยูในความทรงจําของผูที่เขามาในพ้ืนที่บางคร้ังคราว ไมสามารถจําองคประกอบ

ยอยไดหรือไมไดอยางชัดเจน     

 - จําในรูปของกลุมองคประกอบโครงสรางเมือง เปนการจําโดยมีลักษณะการจัดกลุม

โดยมีความสัมพันธกันระหวางองคประกอบที่มีเอกลักษณที่ชัดเจนมาก และองคประกอบที่มี

เอกลักษณชัดเจนรองลงมาจําในลักษณะนี้เปนการจําสวนใหญของกลุมคนในพ้ืนที่จะสามารถจดจํา

องคประกอบไดมากและชัดเจน หากแตละองคประกอบมีความสัมพันธกันในดานความหมายและ

การใชงาน       

 - การจําทิศทางโดยอางอิงจากองคประกอบโครงสรางเมือง โดยสวนใหญจะอางอิงจาก

องคประกอบโครงสรางเมือง โดยมีองคประกอบยอยชวยใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น การจําทิศทางโดย

การอางอิงจากองคประกอบที่เกิดขึ้นทั้งในกลุมผูอยูในพ้ืนที่และผูอยูนอกพ้ืนที่แตผูที่อยูในพ้ืนที่จะ

จําไดแมนยํากวา 

2.6 สรุป                                                                                                                                                     

 ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการในบทนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอดโดย

เร่ิมจากการศึกษาจิตวิทยาของการรับรู จากการรับส่ิงเราผานประสาทสัมผัสซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้จะ

มุงเนนประสาทสัมผัสทางดานสายตา จึงนําทฤษฎีของการรับรูทางทัศนาการ ทั้งหลักของจิตวิทยา 

เกสตัลต ที่มุงเนนการรับรูแบบองครวม (ทั้งหมดยอมมากกวาผลรวมขององคประกอบ) ซ่ึงเนนการ

ตีความเปนจินตภาพ (ภาพที่ปรากฎในจิตใจ แทนสภาพแวดลอมกายภาพภายนอก ซ่ึงจากการศึกษา

ของเควิน ลินชมีองคประกอบหลัก 5 ประการอันไดแก เสนทาง ขอบเขต  ยาน ชุมทางหรือชุมชนที่

รวมกิจกรรม ส่ิงสําคัญหรือเอกลักษณที่เดนชัดที่หมายตา แลวนําส่ิงท่ีไดจากการเรียนรูมาประกอบ

กับ สติปญญา การสังเกต พิจารณาความสนใจ ความรูเดิม ฯลฯ    

 เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบของคําถามการวิจัย จึงไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของผาน

งานวิจัย “การอนุรักษทัศนีทรัพยากรในเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาพ้ืนที่บริเวณถนนราชดําเนิน 

ถนนทาแพและถนนเจริญเมือง” เพ่ือทําใหเขาใจถึงปญหาของพ้ืนท่ี และขอเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงภูมิทัศนเบื้องตนของกลุมประชาชนเจาของพ้ืนที่รวมกับนักวิชาการ ประกอบกับ

การศึกษาการวางแผนโครงงานวิจัยของ“การศึกษาการจัดหมวดหมูของส่ิงที่รับรูจากสภาพแวดลอม
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ทางกายภาพบริเวณถนนราชดําเนินที่มีความสัมพันธกับการจําลักษณะโครงสรางของเมืองใน

รูปแบบขององคประกอบหลักทางจินตภาพ” เพ่ือทําความเขาใจในการแยกองคประกอบหลักทาง

จินตภาพของบริบทพ้ืนที่ศึกษา และสามารถนําความรูท่ีไดมาออกแบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

“การรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพบริเวณแนวถนนทาแพของนักทองเที่ยวชาวไทย” ตอไป  
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บทที่ 3 

บริบทของพืน้ที่ศึกษา 

 ในการศึกษาการรับรูองคประกอบทางจินตภาพของพ้ืนที่นั้นผูศึกษาจะอางอิงขอมูลซ่ึง

ครอบคลุมในระดับกวางของจังหวัด และในระดับของพ้ืนที่กรณีศึกษาที่ทําการวิจัย เพ่ือใหทราบถึง

ความสัมพันธ ความเช่ือมโยงกันในแตละดานของขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                                 

3.1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                        

 จังหวัดเชียงใหมต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 20,107 

ตารางกิโลเมตร หรือใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศและมีจํานวนประชากรประมาณ 1.63 ลานคน

มากเปนอันดับที่ 5 ของประเทศ แบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ                                                    

 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนา และ

เติบโตอยางรวดเร็วทั้งทางดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนเปนเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ

ที่สุดในภาคเหนือรองจากกรุงเทพมหานคร  

 

ภาพที่ 7 แผนทีป่ระเทศไทยแสดงพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                              

ที่มา: เชียงใหม [ออนไลน], 2554 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24 

 

3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                                                   

 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 2555) ต้ังอยูทางทิศเหนือของประเทศ

ไทยเสนรุงที่ 16 องศาเหนือและเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 

1,027 ฟุต (310เมตร) ซ่ึงหางจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 20,107.057 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไรใหญเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ และใหญเปนอันดับ 

2 ของประเทศ  

 
ภาพที่ 8 แผนที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงอาณาเขตติดต่อกับพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 

อาณาเขตติดต่อ                                                                                                                                                                                                    

-ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพมา โดยมีดอยผีปนน้ําของดอยคํา ดอยปกกลาง ดอยหลักแตง ดอยถา

ปอง ดอยถวย ดอยผาวอกแ ละดอยอางขางอันเปนสวนหนึ่งของทิวเขาแดนลาวเปนเสนกั้นอาณา

เขต                                                                                                                                                                                                                         

- ทิศใต อําเภอสามเงา อําเภอแมระมาด และอําเภอทาสองยาง (จังหวัดตาก) มีรองน้ําแมต่ืน และดอย

ผีปนน้ํา ดอยเร่ียม ดอยหลวงเปนเสนกั้นอาณาเขต                                                                                              

-ทิศตะวันออก อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา (จังหวัด

เชียงราย) อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง)  อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอ

ปาซาง อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอบานโฮ งและอําเภอลี้ (จังหวัดลําพูน) สวนท่ีติดจังหวัดเชียงราย

และลําปางมีรองน้ําลึกของแมน้ํากก สันปนน้ํา ดอยซาง ดอยหลุมขาว ดอยแมวัวนอย ดอยวังผาและ
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ดอยแมโต เปนเสนกั้นอาณาเขตสวนท่ีติดจังหวัดลําพูนมีดอยขุนหวยหละ ดอยชางสูงและรองน้ํา

แมปงเปนเสนกั้นอาณาเขต                                                                                                                                                                        

-ทิศตะวันตก อําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง 

และอําเภอสบเมย(จังหวัดแมฮองสอน) มีดอยผีปนน้ํา ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแมยะ ดอยอัง

เกตุ ดอยแมสุรินทร ดอยขุนยวม ดอยหลวงและรองแมริด แมออย และดอยผีปนน้ําดอยขุนแมต่ืน

เปนเสนกั้นอาณาเขต                                                           

พืน้ท่ีภเูขา                                                                                                                                                      

สวนใหญอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัดคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 80% ของพ้ืนท่ีจังหวัด

เปนพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก                                                         

พืน้ท่ีราบลุ่มนํา้และท่ีราบเชิงเขา                                                                                 

กระจายอยูทั่วไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ไดแกท่ีราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแม

งัด เปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร  

 

ภาพที่ 9 ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                        

ที่มา: จังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555  

3.1.2 แหลงน้ํา                                                                                                                                      

 จังหวัดเชียงใหมมีแมน้ําสําคัญคือแมน้ําปงซ่ึงมีความยาวกวา 600 กิโลเมตร โดยตนน้ํา
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เกิดจากภูเขาในเขต อ.เชียงดาว และยังมีแหลงน้ําขนาดใหญ 2 แหงคือเขื่อนแมกวง อุดมธารา อําเภอ

ดอยสะเก็ด และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง และยังแบงตามพ้ืนที่ลุมน้ําดังนี้                               

ลุ่มนํา้ตอนบน                                                                                                                                             

เปนลุมน้ําที่สําคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบนเปนตนกําเนิดของแมน้ําปง มีพ้ืนท่ี 25,355.9 ตร.กม. 

สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนมีความลาดชันสูงวางตัวแนวเหนือ-ใต พ้ืนที่สวนใหญ

เส่ียงตอแผนดินถลมและการชะลางพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบสะวันนา คือมี

ฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางชัดเจน และยังมีลุมน้ํายอยอีก 14 ลุมน้ํายอย แมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ํา

ปง แมแตง แมกวง แมงัด แมแจม แมขาน และแมต่ืน                                                                                                  

ลุ่มนํา้กก                                                    

มีแมน้ํากกเปนแมน้ําสายหลัก มีตนกําเนิดจากภูเขาในประเทศพมา ไหลผานเมืองกก เมืองสาด 

ประเทศพมา เขาเขตประเทศไทยที่ชองน้ํากก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  แลวไหลเขาสูจังหวัด

เชียงราย กอนจะไหลลงสูแมน้ําโขงครอบคลุมพ้ืนที่ 2,773 ตร.กม.                                                                                                                                          

ลุ่มนํา้ฝาง                                                                               

มีแมน้ําฝางเปนแมน้ําสายหลัก ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากดอยขุนหวยฝางและดอยหัวโททางตอนใตของ

อําเภอไชยปราการไหลลงสูแมน้ํากกมีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 

1,984.5 ตร.กม. ในอําเภอไชยปราการ ฝาง และแมอาย                                                                                       

3.1.3 ประชากร                                                                                                                                            

จาํนวนประชากร                       

  จังหวัดเชียงใหมมีประชากรรวมทั้งส้ิน 1,682,382 คน แยกเปนชาย 821,031 คน หญิง 

861,351 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 84 คน/ตร.กม.(ขอมูล ณ วันที่  10 มกราคม 2555) โดยมีจํานวน

ประชากรหนาแนน 3 อันดับไดแก อําเภอเมือง อําเภอสารภีและอําเภอสอยดาว                    

ศาสนา                                                                                                                             

 ประชากรจังหวัดเชียงใหมมีผูนับถือ ศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาอิสลาม 1.17% 

ศาสนาคริสต 5.60% ศาสนาพราหมณ ฮินดู ซิกส 0.02% ศาสนาอื่น ๆ 1.41%  โดยมีสํานักสงฆ 471 

แหงโบสถคริสต 356 แหง มัสยิด 13 แหงและโบสถพราหมณ 3 แหง                        

ภาษาราชการ                                                                                                      

 ที่ใชในจังหวัดเชียงใหมใชภาษาไทยเปนหลักและมีภาษาทองถิ่นซ่ึงเรียกวา “ภาษาคํา

เมือง” ซ่ึงแตละทองถิ่นของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คลายๆกัน จะแตกตางกันเฉพาะสําเนียง

และศัพทบางคํา  
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อาชีพ       

 ประชากรสวนใหญนอกจากภาคการเกษตร จะทํางานทางดานบริการอสังหาริมทรัพย

การศึกษา เกษตรกรรมฯ การขายสง ขายปลีก ตัวกลางทางการเงิน บริหารราชการ และอื่นๆ โดยมี

รายไดประชากรตอหัวเฉลี่ย 79,971 บาท/คน/ป   

 

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนรายได้ของมวลรวมจังหวัดนอกเหนือจากภาคการเกษตร (ปี2552)                                                                              

ที่มา : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555                                                                                   

ประชาชนกลุ่มน้อย                                           

 ในจังหวัด มีจํานวน 64,505 คน กระจายตามอําเภอตาง ๆ ใน 16 อําเภอ โดยแยกเปน

บุคคลบนพ้ืนที่สูง อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮออพยพ จีนฮออิสระ ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา และผู

หลบหนีเขาเมืองจากพมา (มีถิ่นที่อยูถาวร) ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา ไทยลื้อชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงที่

เปนชาวเขา ชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ไมใชชาวเขา บุตรของชนกลุมนอยกลุมตางๆ อําเภอท่ีมีประชากร

ชนกลุมนอยมากที่สุด ไดแก อําเภอฝาง รองลงมาไดแก อําเภอเชียงดาว อําเภอแมอาย และอําเภอ

เวียงแหง 

3.2 ข้อมูลทั่วไปของกําแพงเมืองเชียงใหม่                                      

 จากการกอสรางเมืองลานนาในคติจักรวาลจึงมีการจัดทํากําแพงเมืองออกเปน 2 สวน

คือ กําแพงเมืองช้ันใน กําแพงเมืองนี้ดานกําแพงทั้งส่ีไมสูตรงตามทิศทั้ง 4 นักจะมีการเฉียงนอยๆตัว

กําแพงสูงประมาณ 8 ศอกมีลูกปอมรอบกําแพง ตัวกําแพงหนาประมาณ 5 ศอกมีลูกปอมลอมรอบ

กําแพงตัวกําแพงหนาประมาณ 5 ศอก มีคูลอมรอบกําแพงเมืองโดยมีน้ําในคูท่ีไหลมาจากหวยแกว 

ดอยสุเทพ เอามาใชในเมือง  สําหรับประตูเมืองในกําแพงเมืองช้ันในมี 5 แหงประกอบดวย ประตู
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หัวเวียง ประตูชางเรือก ประตูเชียงใหม ประตูแสนปุง และประตูสวนดอกซ่ึงนับวามีความสําคัญ

กวากําแพงเมืองช้ันนอก เมื่อพิจารณาจากการใชสอยพ้ืนที่พบวาภายในกําแพงเมืองช้ันในเปน

ศูนยกลางของการปกครองเพราะเปนท่ีอยูของกษัตริย และเจานาย สัญชาติท่ีกําหนดใหอยูไดคือ

เฉพาะคนไทยญวณเทานั้น และเปนที่ต้ังของวัดสําคัญหลายแหง เชน วัดพระสิงค วัดเจดียหลวง วัด

เชียงมั่น ดานถนนภายในกําแพงเมืองมีลักษณะตัดตรงเปนเรขาคณิต  

 กําแพงเมืองช้ันนอก สรางเปนรุปพระจันทรเส้ียวซ่ึงโอบลอมกําแพงช้ันในโดยลักษณะ

กําแพงช้ันนอกจะคับแคบ และคดเคี้ยวไมเปนระเบียบ ซ่ึงสะทอนเปนพ้ืนที่ซ่ึงไมสําคัญมากนัก โดย

เร่ิมจากแจงศรีภูมิดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบลําน้ําแมขาลงมาดานทิศตะวันออกและทิศใต

บรรจบกับกําแพงช้ันใรแจงกูเฮืองดานทิศตะวันตกเฉียงใต กําแพงช้ันนอกมีประตูเรียงราย 5 แหง

คือประตูชางมอย ประตูทาแพ ประตูหลายแคง ประตูขัวกอม และประตูไหยาหรือหายยา ทั้งนี้

บริเวณระหวางกําแพงเมืองช้ันในและช้ันนอกจะเปนที่อยูของชางและพอคา เปนกลุมชาติพันธ

หลากหลายเชน เขิน ฮอ มอญ พมา ไทใหญ และไทยญวณหรือคนเมือง                      

 โดยมียุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงกําแพงเมืองเชียงใหมตามลําดับดังนี้                        

 1 สมัยพญามังราย                            

 2 สมัยพระเจาติโลกราช                           

 3 สมัยพระเมืองแกว                      

 4 สมัยพระเจากาวิละ                    

 ประตูทาแพ อยูทางดานตะวันออกของเมือง บริเวณหนาวัดแสนฝาง ท่ีมีช่ือวาทาแพ 

เพราะเปนทางออกสูแมน้ําปง ประตูนี้ในสมัยพระเจาอินทวิชยานนท เรียกวาประตูทาแพช้ันนอก

เพ่ือใหคูกับประตูทาแพช้ันใน หรือประตูชางเรือกเดิม ตอมาประตูทาแพช้ันนอกคอยๆสลายลง 

เพราะความเจริญเติบโตของบานเมือง ช่ือของประตูทาแพช้ันนอกหายไป ดังนั้นช่ือประตูทาแพจึง

เหลือแคประตูเดียวในที่สุด คนรุนหลังจึงเรียกประตูทาแพช้ันในวา ประตูทาแพ (เผดิมเกียรติ, 2548: 

7-11.) 
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4 สมัยพระเจากาวิละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ลําดับพัฒนาการเปลี่ยนแปลง        

 ของกําแพงเมืองเชียงใหม่ 

     ที่มา: เผดิมเกียรติ สุขกันต, 2548), 12-15. 

3 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

-สรางเมืองโดยการกอกําแพงดินลอมรอบเมือง 

-สวนตรงกลางเปนที่ต้ังตําหนักและวัดสําคัญ 

 

สมัยพระเจาติโลกราช 

 

-ยายพระราชวังไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมือง 

-เจาะกําแพงเมืองและสรางสะพานขามคูเมือง

เพ่ือติดตอกับภายใน โดยใหช่ือวาประตูศรีภูมิ 

และ สะพานศรีภูมิในป พ.ศ.2008 

 

สมัยพญามังราย 

 

สมัยพระเมืองแกว 

 -ทรงโปรดใหร้ือปราสาทบานศรีภูมิ 

-ทรงสรางกําแพงเมืองช้ันใน กอดวยอิฐ กําแพง

ช้ันนอกนั้นกอดวยดิน พ.ศ.2061 

 

สมัยพระเจากาวิละ 

 

-บูรณะซอมแซมกําแพงและคูเมอืง

ทั้งหมดทั้งช้ันในและช้ันนอกโดยเร่ิม

ต้ังแตแจงศรีภูมิเวียนขวาตามลําดับ 

โดยใชเวลาบูรณะ พ.ศ.2363-2365 
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3.3 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่                                                                                 

 เชียงใหมนับเปนศูนยกลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเร่ืองการทองเที่ยว ที่มี

ช่ือเสียงเปนที่รูจักและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เนื่องจากความ

พรอมของแหลงทองเที่ยว ทั้งทางดานธรรมชาติอันงดงาม ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชาวเชียงใหมที่เปนเอกลักษณนาประทับใจและความพร่ังพรอมในเร่ืองสถานที่พักและบริการดาน

การทองเที่ยวตางๆจึงเปนที่ดึงดูดคนมาทองเที่ยวนับลานคนในแตละป                                                

3.3.1 สถิตินักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติของจังหวัดเชียงใหม 

 
 

ตารางที่ 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551) 

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555             

                                                                     

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551)                                                                                              

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 
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3.3.2 ลักษณะพฤติกรรมการเดินทาง 

 การเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม (เทศบาลนครเชียงใหม[ออนไลน], 

2555) ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมี 2 ลักษณะ คือ การเดินทางมาทองเที่ยวดวย

ตนเองและการใชบริการจากบริษัทนําเท่ียว โดยท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว นักทัศนาจร และผูมา

เยือน ประกอบดวย โรงแรม เกสทเฮาส บังกะโล รีสอรท บานญาติ/เพ่ือน ท่ีพักในอุทยานแหงชาติ

ตางๆ บานรับรองของทางราชการและเอกชนอื่นๆ เปนตน  

 โดยมีจํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวไทยเฉลี่ย (พ.ศ.2547-2551) ประมาณ 3 

วันและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวตอวันประมาณ 2550 บาท                    

 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติประมาณ 4 วัน คาใชจายเฉลี่ยตอ

หัวตอวันประมาณ 2550 บาท  

 
 

ตารางที่ 3 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551) 

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 

 
แผนภูมิที่ 4 จํานวนวันพักเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551) 

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 
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ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน (บาท) ของผู้เย่ียมเยือนชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551) 

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน (บาท) ของผู้เย่ียมเยือนชาวไทย และชาวต่างชาติ (ปีพ.ศ. 2547-2551)                                                

ที่มา: ฐานขอมูลการคาการลงทุนจังหวัดเชียงใหม [ออนไลน], 2555 

 

3.3.3 ฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

 ชวงฤดูการทองเที่ยวแตละปของเชียงใหมมีอยู 2 ชวงดวยกัน คือ 

1 ชวงสงกรานตในเดือนเมษายน                       

2 ชวงส้ินปต้ังแต พฤศจิกายน - มกราคม ซ่ึงเปนชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเท่ียวในตัวจังหวัด

เชียงใหม เพ่ือสัมผัสความหนาวเย็นจากธรรมชาติ  
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3.4 บริบทของพืน้ที่ศึกษา                                                 

3.4.1 ความเปนมาของพ้ืนที่                                          

 หากมองยอนไปในอดีต ในกําแพงเมืองเชียงใหมปนยานที่พักอาศัยของเจาหลวง

เชียงใหมและเจานายฝายเหนือที่เปนญาติพ่ีนอง ถัดไปนอกกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันออกจะ

เปนยานคาขายของชาวพมา และชาวไทยใหญซ่ึงมาต้ังรกรากอยูนานมากแลว โดยจะขายสินคาที่มา

จากทางเหนือของไทยเลยไปทางแถบมณฑลยูนนานของจีน ซ่ึงจะมีการกระจุกตัวอยางหนาแนน

บริเวณส่ีแยกอุปคุต ในปจจุบันยังสามารถพบเห็นอาคารสถานท่ีบางแหงท่ีเปนสถาปตยกรรมแบบ

พมาที่สวยงาม และสรางขึ้นมาหลายรอยปจํานวนมากมายในพ้ืนที่เชน วัดเชตวัน วัดบุพพาราม             

วัดมหาวัน วัดอุปคุต และวัดแสนฝาง เปนตน(อนุ, 2549: 1.) 

 

ภาพที่ 11 ตําแหน่งสถาปัตยกรรมแบบพม่าบนถนนท่าแพ                                                      

ที่มา: เชียงใหม [ออนไลน], 2554 
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ภาพที่ 12 ถนนท่าแพย่านค้าขายในอดีต                                

ที่มา: บุญเสริม, 2554: 62. 

 

ภาพที่ 13 สภาพการค้าขายบนถนนท่าแพถ่ายโดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ปีพ.ศ.2440-2450                        

ที่มา: บุญเสริม, 2554: 65. 
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ภาพที่ 14 ถนนท่าแพบริเวณหน้าวัดอุปคุตเม่ือลงมาจากสะพานนวรัฐเม่ือคร้ังในอดีต                                                                               

ที่มา: อนุ, 2549: หนาปก. 

ในยุคเดียวกันหากขามแมน้ําปงไปทางฝงตะวันออกบริเวณยานวัดเกตการามก็เปนที่อยู

อาศัยของชาวจีนที่อพยพมาต้ังรกรากประกอบอาชีพคาขายโดยนําสินคาจากกรุงเทพฯมาจําหนาย

ในเมืองเชียงใหม โดยขนสงทางเรือกันอยางหนาแนน ซ่ึงในขณะนั้นทางรถไฟยังมาไมถึงเชียงใหม 

แตในบริเวณถนนทาแพยังเปนยานการคาท่ีมีความสําคัญเชนเดิม บานเรือนในบริเวณส่ีแยกอุปคุต

สวนใหญเปลี่ยนมาเปนชุมชนของชาวจีน                       

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในชวง พ.ศ.2475 ยานการคาสําคัญจะอยูท่ีบริเวณตลาด 

วโรรส ยานวิชชยานนท ยานชางมอยและยานทาแพ โดยบริเวณยานชางมอยจะเปนยานของพอคา

ชาวอินเดีย สวนบนถนนทาแพจะมีกลุมพอคาสัญชาติตางๆเปดทําการคาขายอยูซ่ึงจะมีทั้งชาว

อินเดีย ชาวพมา-ไทยใหญและชาวจีน                            

 ในปจจุบันถนนทาแพยังคงเปนยานการคาที่มีความสําคัญอยูเชนในอดีตแตความ

ชัดเจนในเร่ืองของยานการคาที่แบงเปนสัญชาติตางๆ ไดหมดไป สองฝงถนน ท าแพสว นใหญถู ก

สรางเปนอาคารพาณิชย สําหรับสินคาท่ีจําหนายสวนมากเปนสินคาประเภทของท่ีระลึกหรือของ

ฝากสําหรับนักทองเที่ยว รูปแบบของสินคาที่วางขายอยูในแตละรานก็จะไมแตกตางกันมากนัก
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สําหรับสถานบันเทิงที่เคยต้ังอยูบนถนนทาแพก็ไดถูกปรับเปลี่ยนไปทําธุรกิจประเภทอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

 

 

แผนภูมิที่ 6 ลําดับความเป็นมาของพืน้ที่ถนนท่าแพ 

3.4.2 ที่ต้ัง และสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา                      

 ถนนทาแพ เปนถนนแนวแกนหลักทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนถนน

แนวการคาหลักดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม ทําใหพ้ืนท่ีบริเวณนี้มีศักยภาพสูงในเชิงการประกอบ

ธุรกิจและการคาขาย โดยมีดานตนทางติดกับเชิงสะพานนวรัฐ ดานปลายทางบรรจบกับขวงประตู

ทาแพและถนนราชดําเนินและมีเสนทางเช่ือมโยงกับถนนลอยเคราะห ถนนคชสาร ถนนชางคลาน

และถนนเจริญประเทศ โดยมีความยาวตลอดชวงถนนประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีความกวางประมาณ 

8 เมตร มีชองทางเดินรถ 3ชองทาง ระบบการจราจรของถนนทาแพสวนใหญสามารถเดินรถไดทาง

เดียว                                              

 สภาพของการจราจรบนถนนทาแพสวนใหญมีความแออัดไปดวยยานพาหนะประเภท

ตางๆเกือบตลอดเวลาแตเนื่องจากปญหาการขาดแคลนพ้ืนที่จอดรถ จึงมีการจอดรถอยูริมถนนเกือบ

ตลอดทั้งสายจนทําใหความกวางของถนนลดนอยลงและสงผลใหเกิดการจราจรติดขัดขึ้นบางใน

ชวงเวลา                        

3.4.3 ลักษณะของสถาปตยกรรม และส่ิงปลูกสรางภายในพ้ืนที่ศึกษา                               

ยคุสมัยของสถาปัตยกรรมในบริเวณพืน้ท่ีถนนท่าแพ แบงคราวๆออกเปนสามยุคคือ ศาสนสถาน 

สถาปตยกรรมเพ่ือการพาณิชยกรรมเกาแกในพ้ืนที่ ยานการเงิน                                                                            

- ศาสนสถาน บริเวณถนนทาแพมีวัดพมาที่สรางขึ้นมาเมื่อหลายรอยปจํานวนหลายวัดซ่ึงวัดเหลานี้

ลวนมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจและมีสถาปตยกรรมที่สวยงามมากมายดังนี้                         

วัดบุปผาราม(พ.ศ.2039)       

 เปนวัดคูเมืองเชียงใหม พระเมืองแกวกษัตริยราชวงศมังรายโปรดสรางขึ้นในบริเวณที่

เปนราชอุทยานของพระเจาติโลกราช เมื่อนครเชียงใหมฟนฟูบานเมืองเจาหลวงเชียงใหม และอาณา

ประชาราษฎรไดบูรณะวัดใหเจริญรุงเรืองสืบมาราวป พ.ศ. 2362 เจาหลวงธรรมลังกาโปรดใหสราง

พ.ศ.2510 พ.ศ.2475-2500 พ.ศ.2440-2475 พ.ศ.2347-2440 
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วิหารหลังเล็ก เคร่ืองไมศิลปะลานนา สวนวิหารหลังใหญพระเจากวิโลรสสุริยวงศโปรดใหสรางใน 

พ.ศ. 2539 มีการสรางหอ มณเฑียรธรรมเพ่ือถวายเปนราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชยครบ 50 ปดานหลังวิหารยังมีเจดียทรงพมาอีกหลัง

หนึ่งที่ควรคาาแกการชมอยางย่ิง  

 

ภาพที่ 15 วัดบุปผาราม                                                                                                                                                                                    

ที่มา : chalee, [ออนไลน], 2555 

วัดแสนฝาง (พ.ศ.2119)                                                        

 เปนวัดเกาแก แหงหนึ่งของเมืองเชียงใหมปจจุบันสังกัดคณะสงฆมหานิกายตาม

ตํานาน เลาวาวัดแสนฝางสรางขึ้นในสมัยพระญาแสนภู กษัตริยราชวงศมังรายและคงอยูจนกระทั่ง

ถึงสมัยพระญากาวิละ โดยวัดแหงนี้ไดรับความอุปถัมภดวยดีจากเจานครเชียงใหมทุกพระองค ดัง

ปรากฏหลักฐานอยูในแผนจารึกไมสักในวัด ซ่ึงติดอยูท่ีหอพระไตรปฎกวา ช่ือวัดแสนฝางแตเดิม

เรียกกันวา “วัดแสนฝง” โดยที่มาของช่ือนี้ คือการที่พระเจาแสนภูทรงมีพระราชประสงคจะฝากฝง

ขุมพระราชทรัพยของพระองคไวกับพุทธศาสนาตามอยางพระเจาปูและพระราชบิดาอีกทั้งพระองค

ทรงมีพระราชดําริที่จะฝงพระราชทรัพยเหลานั้นไวในท่ีรกราง วางเปลาใกล ๆ แมน้ําสายเล็กหาง

จากแมน้ําระมิงคพอประมาณ เมื่อ พระเจาแสนภูทรงตัดสินพระทัยสละราชทรัพยสวนพระองค เพ่ือ

สรางวัดขึ้นเปนการฝากพระราชศรัทธาและพระราชสมบัติของพระองคไวในพระพุทธศาสนาแลว 

สถานที่แหงนั้นจึงไดช่ือวา “วัดแสนฝง” โดยคําวา “แสน” มาจากช่ือของพระเจาแสนภูและคําวา 

“ฝง” คือการบริจาคพระราชทรัพยของพระองค ดวยเหตุนี้จึงไดช่ือวา “วัดแสนฝง” หรือ  “วัดแสน

ฝาง” มาตราบเทาทุกวันนี้(oknation, [ออนไลน], 2555) 
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ภาพที่ 16 วัดแสนฝาง                                                                                                                    

ที่มา: oknation, [ออนไลน], 2555 

วัดอุปคุต (พ.ศ.2300)                             

 ในอดีตวัดอุปคุต จะมี 2 วัดคือวัดอุปคุตไทย และวัดอุปคุตมาน (พมา) อยูติดกัน

เนื่องจากหลวงโยนการพิจิตร มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงมีความประสงคจะใหพระพมามา

ประจําอยูเพ่ือจะไดทําบุญไดสะดวกจึงขอแบงพ้ืนที่วัดอุปคุตไทยสรางวัดอุปคุตนิกายสงฆพมาขึ้น

แยกออกมา โดยมีการกอสรางกุฏิพระ พระวิหาร และนิมนตพระพมามาอยูอาศัย ตอมาชาวพมาใน

เมืองเชียงใหมนอยลงทําใหวัดอุปคุตพมาเส่ือมโทรมลง วัดอุปคุตมานไดยกเลิกไปจึงมีการรวมวัด

อุปคุตทั้งสองเขาเปนวัดเดียวกัน (ประวัติวัดอุปคุต, [ออนไลน],2555) 

 

ภาพที่ 17 วัดอุปคุต                                                

ที่มา: ประวัติวัดอุปคุต [ออนไลน], 2555 

วัดมหาวัน (พ.ศ.2410)                         

  ตามความหมายของช่ือแปลวาปาไมใหญ สถาปตยกรรมประกอบดวยเจดียแบบพมา 

องคระฆังประดับลวดลายปูนปน ฐานส่ีเหลี่ยมยอมุมประดับลวดลาย มีซุมประจําทิศท้ังส่ีทิศ และ
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ไดทําการบูรณะซอมแซมในป พ.ศ.2565 วิหารแบบพมา อุโบสถทรงพ้ืนเมืองลานนา หอไตรสอง

ช้ันเคร่ืองบนไมมีหลังคาซอนช้ัน มีการแกะสลักและลวดลายฉลุสวยงาม (ประวัติวัดมหาวัน, 

[ออนไลน],2555) 

 

ภาพที่ 18 วัดมหาวัน                     

ที่มา : วัดมหาวัน, [ออนไลน], 2555 

วัดเชตวัน (พ.ศ.2466)                                           

 วัดเชตวันมีนามเหมือนกับ "เชตวัน" อารามในประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจาประทับ

อยูนานกวาอารามอื่นๆ ในสมัยที่พระองคดํารงพระ ชนมชีพสําหรับวัดเชตวันนี้หมายถึง วัดท่ีอยูใน

ปาเล็กๆ ต้ังอยูถนนทาแพ ซ่ึงตรงขามวัดมหาวัน ซ่ึงหมายถึง วัดท่ีต้ังอยูในปาใหญนักโบราณคดี

สันนิษฐานวา วัดสองแหงนี้สรางขึ้นพรอมกัน ตามคําเลาสืบตอกันวา "วัดมหาวันผูเปนพ่ีสราง วัดเช

ตวันผูเปนนองสราง"สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยพมาปกครอง มีอายุนานหลายรอยป ทรงไดรับ

พระราชทานวิสุงสีมา เมื่อพ.ศ.2466 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอมาพระสงฆผูกพันธสีมาครองวิหาร 

ไมมีอุโบสถตางหากเพราะเนื้อที่บริเวณคับแคบ (ประวัติวัดเชตวัน, [ออนไลน], 2555) 

 

ภาพที่ 19 วัดเชตวัน                

ที่มา : ประวัติวัดเชตวัน, [ออนไลน], 2555 
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แผนภูมิที่ 7 ลําดับปีที่มีการก่อสร้างศาสนสถานต้ังแต่สมัยพญามังรายจนถึงปัจจุบัน                                                                                    

- สถาปตยกรรมเพ่ือการพาณิชยกรรมเกาแก ในพ้ืนที่มีอายุเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 80-90 ปแบงออกเปน 

ยุคอาคารไมบานไม                                      

 เปนยุคแรกของอาคารบนถนนทาแพโดยสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยประกอบกับกิจการ

คาขายเล็กนอยซ่ึงยังมีหลงเหลือใหเห็นบาง เชน รานแหลมทองเปนตึกแถวไมสองช้ัน รานนวดspa 

เปนบานไม 1 ช้ันและมีอาคารบานไมขนมปงขิงเกาแกที่สรางขึ้นในป 2548 คือรานชาระมิงคซ่ึง

ไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประจําป 2547 และรางวัลอาคารอนุรักษดีเดน 

ประเภทอาคารเกาเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2547 

ยุคอาคารพาณิชยกรรม (ชวงราวป พ.ศ. 2475)           

 ชวงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองบานเรือนเร่ิมมีการปรับตัวไปตามการใชงานอาคาร

บานเมืองเดิมถูกร้ือเปนอาคารพาณิชยกออิฐฉาบปูน เปนหองแถวสําหรับประโยชนทางการคาซ่ึงมี

อาคารเกาแกที่ต้ังอยูในพ้ืนที่เชนอาคารเหลี่ยวยงงวนเกา หรือบานทาแพปจจุบันซ่ึงเปดเปนทั้งสวน

ขายของ และโรงแรมบูติก 

 

ภาพที่ 20 อาคารตึกแถวไม้สองช้ัน และหน่ึงช้ันตามลําดับที่อยู่ในพืน้ที่ 
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ภาพที่ 21 อาคารไม้ฉลุลวดลายขนมปังขิง  

 

ภาพที่ 22 อาคารเหลี่ยวย้งง้วนในอดีต และปัจจุบัน                                                                                                                      

ที่มา : ยานถนนทาแพ, [ออนไลน], 2555  

 

ภาพที่ 23 อาคารกิติพานิชในอดีต และปัจจุบัน                               

ที่มา: อนุ, 2549:74. 
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ภาพที่ 24 อาคารรัตนผล  

 

ภาพที่ 25 อาคารเก่าส่ีแยกอุปคุต 
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ภาพที่ 26 อาคารกึ่งปูนกึ่งไม้ใกล้ธนาคารธนชาติ                                      

ยุคยานการเงิน (ชวงราวป พ.ศ.2510)                                             

   ชวงยุคเปลี่ยนแปลงยานทาแพกลายเปนยานกิจกรรมการเงิน ซ่ึงธนาคารแตละแหงสง

ตัวแทนมาซ้ือที่ดินในราคาสูงจากเจาของเดิมและเร่ิมมีสถาปตยกรรมอาคารพาณิชยกรรมสมัยใหม

เพ่ิมขึ้นมาในพ้ืนที่มีการสรางหางรานท่ีเปนสถาปตยกรรมสมัยใหมขึ้นในพ้ืนท่ีซ่ึงยังคงเห็นไดใน

ปจจุบัน  

 

ภาพที่ 27 อาคารทางการเงินที่ขึน้กระจายตัวอยู่บนนนท่าแพ 
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ภาพที่ 28 อาคารตันตราภัณฑ์เก่า 

 การใชรูปทรงของอาคารบริเวณถนนทาแพนอกเหนือจากราชการและวัดสวนใหญเปน

ทรงส่ีเหลี่ยมในรูปแบบของตึกแถว โดยมีทรงจ่ัว ทรงเพิง และทรงปนหยาปลูกแทรกประปรายใน

พ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 29 อาคารพาณิชยกรรมหลังช่วง พ.ศ. 2510 บริเวณถนนท่าแพในรูปแบบต่างๆ 
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  ความหนาแนนของอาคารและความสูงของอาคาร โดยรวมตลอดถนนทาแพคอนขาง

กระจายตัวเนื่องจากมีพ้ืนที่เปดโลงของศาสนสถาน และพ้ืนท่ีเปดโลงของธนาคารชวยเสริมพ้ืนที่

เปดโลง แตจะมีความหนาแนนของอาคารกระจุกตัวบริเวณประตูทาแพ และชวงระหวางวัดบุ

ปผารามจนถึงวัดอุปคุต ที่จะมีอาคารพาณิชยเกาะตัวกันอยางหนาแนน                      

 โดยความสูงของอาคารในพ้ืนที่จะเฉลี่ยอยูที่ความสูง 2-3 ช้ัน โดยพบอาคารท่ีสูง 1 ช้ัน

และ 4 ช้ันแทรกบางประปราย แตโดยสวนใหญอาคารความสูง 1 ช้ันจะเปนอาคารศาสนสถาน และ

มีความสูงอาคารต้ังแต 3-4 ช้ันหรือ 4 ช้ันขึ้นไปจะกระจุกตัวระหวางวัดบุปผารามจนถึงวัดอุปคุตทํา

ใหมีลักษณะความสูงของอาคารตลอดถนนทาแพมีลักษณะสูงๆตํ่าๆ ขาดความตอเนื่องกัน  

 

ภาพที่ 30 ความสูงของอาคารที่พบบนถนนท่าแพ 

วัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารสวนใหญเปนคอนกรีต มีอาคารไมแตเดิมบางประปราย 

 

ภาพที่ 31 อาคารไม้ที่พบบนถนนท่าแพ 
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ทั้งนี้การเลือกใชสีของอาคารบริเวณถนนทาแพมคีวามแตกตางของสีอยูมาก โทนสี

หลากหลายและไมเปนระเบียบ แตโดยสวนใหญพบวาสีที่ใชทาภายนอกตัวอาคารมักเปนสีขาว

 

ภาพที่ 33 อาคารที่ใช้โทนสีขาวและโทนสีที่หลากหลายไม่เป็นระเบียบ 

3.4.4 ลักษณะของพืชพรรณภายในพ้ืนที่ศึกษา                     

 ในปพ.ศ. 2455 ถนนทาแพที่ริมถนนมีตนมะฮอกกานีปลูกไวทั้งสองขางทางแต

เนื่องจากตองปกเสาโทรศัพทจึงตองตัดตนมะฮอกกานอีอกทางดานหนึ่งเมื่อพ.ศ.2453  

 

ภาพที่ 34 ขบวนแห่ของช้าง (หลังพ.ศ.2453) โดยมีต้นมะฮ๊อกกานีปลูกอยู่ริมข้างทาง                                         
ที่มา: บุญเสริม, 2554: 56. 
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 พืชพรรณที่พบเปนกลุมใหญจะอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเชิงสะพานนวรัฐ บริเวณพุทธสถาน 

และบริเวณลานเอนกประสงคประตูทาแพ พันธุไมท่ีปลูกอยูบริเวณริมถนนสวนใหญไดแก ประดู

และตนอินทนิล ซ่ึงสภาพภูมิทัศนโดยรวมของถนนทาแพยังคงขาดความรมร่ืนจากพันธุไม 

 

ภาพที่ 35 พืชพรรณที่พบบริเวณพืน้ที่เชิงสะพานนวรัฐและบริเวณพุทธสถาน 

 

ภาพที่ 36 พืชพรรณที่พบบริเวณลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพ 

3.4.5 ลักษณะการใชที่ดินภายในพ้ืนที่ศึกษา                        

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะการใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาตลอดสองขาง

ทางของถนนทาแพโดยอางอิงจากพ้ืนที่คลุมดิน พบวาพ้ืนที่บริเวณถนนทาแพจะถูกใชเพ่ือการ                

พาณิชยกรรมมากที่สุดคือรอยละ 45.7 ของพ้ืนที่โดยมีพ้ืนที่เวนวาง (นับรวมพ้ืนที่ Open Space ของ

สวน ศาสนสถานดวย) รองลงมาคือรอยละ 35.3 พ้ืนที่ศาสนสถานรอยละ 9.5 เปนพ้ืนที่พักอาศัย    

รอยละ 5.4 และเปนพ้ืนที่ราชการรอยละ 4.2  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พืน้ที่ตารางเมตร เปอร์เซนต์ 

พื้นที่พาณิชยกรรม 57272.6 45.7 

พื้นที่เวนวาง 44332.4 35.3 

พื้นที่ศาสนสถาน 11862.2 9.5 

พื้นที่บานพักอาศัย 6720.7 5.4 

พื้นที่ราชการ 5260.7 4.2 

รวมพื้นที ่ 125448.7 100.0 

 

ตารางที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฟากถนนท่าแพ   
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แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณสองฟากถนนท่าแพ 

พืน้ทีต่ารางเมตร 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 

พ้ืนที่เวนวาง 

พ้ืนที่วัด 

พ้ืนที่บานพักอาศัย  

พ้ืนที่ราชการ 
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บทที่ 4 

การประมวลผล และวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามจํานวน 80 ชุดแบงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามออกเปน 2 พ้ืนที่ไดแกพ้ืนที่

ชวงกลางของถนนทาแพ (วัดแสนฝาง) และบริเวณชวงหัวมุมถนนทาแพ (ประตูทาแพ)โดยมี

กลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เนนศึกษาการแบงชวงอายุ เปน 4 กลุมดังนี้ชวงอายุ 15-20

ป, ชวงอายุ 21-30 ป, ชวงอายุ 31-40 ปและชวงอายุ 40 ปขึ้นไปสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามได

ดังนี้ 

4.1 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

4.1.1 ขอมูลสวนตัว 

 เปนการถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวในดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ

การศึกษา ภูมิลําเนา วัตถุประสงคในการเดินทาง และความถี่ในการเดินทางเขามายังบริเวณถนน   

ทาแพเพ่ือตองการทราบขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมในการเขามาใชพ้ืนที่ศึกษา 

วามีวัตถุประสงคในการเขามาเพ่ืออะไร มีความถี่แคไหนในการเดินทางเขามายังบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

เพศ  

 เพศของผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 80 ตัวอยางมีปริมาณแตกตางกันอยางเห็นไดชัด

คือเพศหญิงในอัตราสวนรอยละ 69 และเพศชายรอยละ 31 

อาย ุ

 ชวงอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในวัยทํางาน คือในชวงอายุ 21-30 ปซ่ึงมีอัตรา

สวนรวมรอยละ 52 รองลงมาไดแกชวงอายุ 40 ปขึ้นไปมีอัตราสวนรอยละ 24 ชวงอายุ 15-20 ปมี

อัตราสวนรวมรอยละ 18 และนอยที่สุดอัตราสวนรอยละ 7 คือชวงอายุ 31-40 ป 

 

                   อาย ุ                 

เพศ 

15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 40 ปขึ้นไป รวมทุกชวงอาย ุ

เพศชาย 9 % 13 % 1 % 9 % 31 % 

เพศหญิง 9 % 39 % 6 % 15 % 69 % 

 

ตารางที่ 6 สัดส่วนเพศเทียบกับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิที่ 9 สัดส่วนเพศเทียบกับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ 

  อาชีพของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษารอยละ 

38รองลงมาไดแก พนักงานบริษัทรอยละ 26 ประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 15 รับราชการรอยละ 13 

แมบานรอยละ 5 ที่เหลือคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังไมประกอบอาชีพ อื่นๆ รอยละ 1 ตามลําดับ 

 

อาชีพ                          พ้ืนที่ พื้นที่ชวงกลางถนนทาแพ(%) พื้นที่ชวงหัวมุมถนนทาแพ(%) รวมทุกบริเวณ(%) 

นักเรียน/นักศึกษา 8 30 38 

พนักงานบริษัท 15 11 26 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 6 9 15 

รับราชการ 9 4 13 

แมบาน 3 3 5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 1 1 

ยังไมประกอบอาชีพ  0 1 1 

อื่นๆ  0 1 1 

ตารางที่ 7 สัดส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
แผนภูมิที่ 10 การเปรียบเทียบอาชีพของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
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รายได้ 

  รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ตํ่ากวา 10,000 บาทรอยละ 38 

รองลงมาไดแก รายไดเฉลี่ย 10,000-19,999 รอยละ33 รายไดเฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไปรอยละ 19 

และรายไดเฉลี่ย 20,000-29,999 รอยละ 11 

 

รายไดเฉลี่ย พื้นที่ชวงกลางถนนทาแพ(%) พื้นที่ชวงหัวมุมถนนทาแพ(%) รวมทุกบริเวณ(%) 

ตํ่ากวา 10,000 9 29 38 

10,000-19,999 18 15 33 

20,000-29,999 8 4 11 

30,000 บาทขึ้นไป  6 13 19 

ตารางที่ 8 สัดส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับบริเวณพืน้ที่แจกแบบสอบถาม 

 

 
แผนภูมิที่ 11 การเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในบริเวณพืน้ที่ศึกษา                                              

การศึกษา 

   ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรี 

ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 58 รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 21 ปริญญาโทรอยละ 16 

ประถมศึกษารอยละ 4และนอยที่สุดไดแกรอยละ 1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

การศึกษา พื้นที่ชวงกลางถนนทาแพ(%) พื้นที่ชวงหัวมุมถนนทาแพ(%) รวมทุกบริเวณ(%) 

อนุปริญญา-ปริญญาตรี 28 30 58 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 15 21 

ปริญญาโทขึ้นไป  5 11 16 

ประถมศึกษา 1 3 4 

มัธยมศึกษาตอนตน 0 1 1 

ตารางที่ 9 สัดส่วนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิที่ 12 การเปรียบเทียบการศึกษาของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีอยู่        

  ที่พักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูในตางจังหวัดรอยละ 58 

เรียงลําดับตามภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต รองลงมาพัก

อาศัยในกรุงเทพมหานครรอยละ 43 

   

การศึกษา พื้นที่ชวงกลางถนนทาแพ(%) พื้นที่ชวงหัวมุมถนนทาแพ(%) รวมทุกบริเวณ(%) 

ตางจังหวัด 21 36 58 

กรุงเทพ 19 24 43 

ตารางที่ 10 แสดงสัดส่วนที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
แผนภูมิที่ 13 การเปรียบเทียบที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง 

วตัถปุระสงค์ในการเดินทาง 

   วัตถุประสงคในการเดินทางเขามายังพ้ืนที่ศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางเขา

มาเพ่ือทองเที่ยวรอยละ 44 รองลงมาคือ ช็อปปงรอยละ33 เพ่ือผานตอไปยังบริเวณอื่นๆรอยละ 19 
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และอื่นๆรอยละ 4 โดยไดระบุไววาเปนการไหวพระ 9 วัดโดยที่ในชวงอายุ 31-40 ปและ40 ปขึ้นไป

จะนิยมการช็อปปงมากกวาการทองเที่ยว 

 
วัตถุประสงค                  อาย ุ 15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 40 ปขึ้นไป ทุกชวงอายุ 

ทองเที่ยว 13 26 2 13 54 

ช็อปปง 3 19 3 15 40 

เพื่อผานตอไปยังบริเวณอื่นๆ 2 17 3 1 23 

อื่นๆ 1 1 0 3 5 

ตารางที่ 11 สัดส่วนวัตถุประสงค์ในการเดินทางระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
แผนภูมิที่ 14 วัตถุประสงค์ในการเดินทางเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

ความถ่ีในการเดินทางเข้ามายงับริเวณถนนท่าแพ 

   ในการเดินทางเขามายังพ้ืนที่ศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ กลุมตัวอยางสวนใหญมี

พฤติกรรมการเดินทางเขามาเปนคร้ังแรกรอยละ 24 ซ่ึงเปนอัตราสวนที่ใกลเคียงกับการเดินทางเขา

มา 1-3 เดือนตอคร้ังและ 12 เดือนตอคร้ังซ่ึงมีรอยละ 23 รองลงมาเปนการเดินทางเขามาในพ้ืนที่ 4-6 

เดือนตอคร้ังรอยละ6 การเดินทางเขามาในพ้ืนที่ 10-12 เดือนตอคร้ังรอยละ 4 และการเดินทางเขามา

ในพ้ืนที่ 7-9เดือนตอคร้ังรอยละ 1  

 
ความถี่                                               อายุ  15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 40 ปขึ้นไป 

นอยกวา 1 เดือนตอครั้ง 5 10 - 1 

1-3 เดือนตอครั้ง - 13 1 4 

4-6 เดือนตอครั้ง - 3 1 1 

7-9 เดือนตอครั้ง - 1 - 1 

10-12 เดือนตอครั้ง - 2 - 1 

มากกวา 12 เดือนตอครั้ง 6 4 1 7 

มาเปนครั้งแรก 3 7 3 6 

 

ตารางที่ 12 ความถี่ในการเดินทางเข้ามายังบริเวณถนนท่าแพในแต่ละช่วงอายุ 
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แผนภูมิที่ 15 ความถี่ในการเดินทางเข้ามายังบริเวณถนนท่าแพในแต่ละช่วงอายุ 

 

4.1.2 การรับรูองคประกอบทางจินตภาพ และการจัดกลุมในการรับรู 

  ในการวัดการรับรูองคประกอบทางจินตภาพ ใชแบบสอบถามโดยใหบุคคลที่เปนกลุม

ตัวอยางเติมช่ือสถานที่ ที่เปนองคประกอบของโครงสรางเมืองในบริเวณนั้นในโครงแผนที่ (แผนที่

จินตภาพ) โดยใหใสหมายเลขไวประกอบกับสถานที่ ที่เติมลงไปไลเรียงลําดับต้ังแตสถานที่แรกที่

จําไดจนถึงสถานที่สุดทายเพ่ือนําขอมูลท่ีไดในการวิเคราะหโดยขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหใน

หมวดการรับรูองคประกอบทางจินตภาพมีดังนี้                                                            

-ความชัดเจนของสัญญาณช้ีแนะในการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนองคประกอบหลักทาง

จินตภาพ โดยวัดจากลําดับที่ 1-10 ของสถานที่ที่บุคคลเร่ิมจําไดในแตละกลุมตัวอยาง                                

-ความชัดเจนของจินตภาพในแตละกลุมตัวอยาง โดยวัดจากจํานวนองคประกอบของโครงสราง

เมืองที่กลุมตัวอยางจําได และพิจารณาวากลุมตัวอยางสามารถใสองคประกอบของโครงสรางเมือง

ไดชัดเจนและถูกตอง                                               

ความชัดเจนขององค์ประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรู้จากกลุ่มช่วงอาย ุ15-20 ปีทั้งเพศหญิง

และชาย                            

  ความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางชวงอายุ 

15-20 ปทั้งเพศหญิง และชายพบวามีความแตกตางกันทางดานลักษณะการจําแผนที่จินตภาพอยาง

เห็นไดชัดกลาวคือ 

        ฝายหญิงใหความสําคัญกับการเร่ิมจดจําจากสถานท่ีท่ีตัวเองมีสวนรวมหรือเปนแหลง

นัดพบความเปนยาน รองลงมาคือจุดหมายตา และเสนทางตามลําดับโดยโรงแรม IMM เปน

องคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมากที่สุดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 17รองลงมาไดแก 
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Starbuck รอยละ15 ประตูทาแพรอยละ 14 แมน้ําปงรอยละ 12 ยานตลาด วโรรสรอยละ 11 ยาน

ไนทบาซารและสะพานนวรัฐรอยละ 8 กาดดอกไมรอยละ6 และนอยท่ีสุดคือ ถนนชางคลาน และ

วัดอุปคุตคือรอยละ 4 

   ในขณะที่ฝายชายใหความสําคัญกับการเร่ิมจดจําจากเสนทางเปนหลักคือจดจําเสนทาง

ในการเดินทางโดยทางฝายชายจะจําเสนทาง หรือสถานที่ตรงเชิงสะพานนวรัฐซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของ

ถนนทาแพไดดีมากกวาฝายหญิง รองลงมาคือจดจําจากจุดหมายตาและแหลงนัดพบหรือความเปน

ยาน                            

  แมน้ําปงเปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมากที่สุดคิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 18 รองลงมาไดแก ถนนทาแพและสะพานนวรัฐ แตละแหงรอยละ 15 ประตูทาแพรอยละ 14 

ถนนชางคลานรอยละ 11 ยานตลาดวโรรสรอยละ 9ยานไนทบาซาร และจวนผูวาราชการรอยละ 6 

นอยที่สุดคือพุทธสถานเชียงใหมและโรงเรียนคําเที่ยงรอยละ 3  

 

หญิง 15-20 ป     ชาย 15-20 ป  

1 โรงแรม IMM  17%  1 แมนํ้าปง   18% 

2 Starbuck  15%  2 ถนนทาแพ  15% 

3 ประตูทาแพ  14%  3 สะพานนวรัฐ 15% 

4 แมนํ้าปง  12%   4 ประตูทาแพ   14% 

5 ยานตลาดวโรรส 11%  5 ถนนชางคลาน 11% 

6 ยานไนทบาซาร 8%  6 ยานตลาดวโรรส 9% 

7 สะพานนวรัฐ 8%  7 ยานไนทบาซาร 6%  

8 กาดดอกไม  6%  8 จวนผูวาราชการ 6% 

9 ถนนชางคลาน 4%  9 พุทธสถานเชียงใหม 3% 

10 วัดอุปคุต  4%  10 โรงเรียนคําเท่ียง 3% 

 

ความชัดเจนขององค์ประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรู้จากกลุ่มช่วงอาย ุ21-30 ปีทั้งเพศหญิง

และชาย 

  ความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางชวงอายุ 

21-30 ปทั้งเพศหญิงและชายพบวาองคประกอบทางจินตภาพหลักลําดับ 1-6 มีความใกลเคียงกันแต

ในขณะที่ลําดับ 7-10 ฝายหญิงจะจดจําองคประกอบทางจินตภาพทางดานเสนทางและความยาน

มากกวา แตฝายชายจะจดจําและใหความสําคัญกับสถานที่ที่ตัวเองมีสวนรวม หรือเปนแหลงนัดพบ

มากกวา  

  ทางดานฝายหญิง แมน้ําปง เปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมากที่สุดคิด
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เปนอัตราสวนรอยละ 17 รองลงมาไดแก  ยานตลาดวโรรสและประตูทาแพคือรอยละ 16  

สะพานนวรัฐรอยละ 14 ยานไนทบาซารรอยละ 10 ถนนทาแพและถนนชางคลานรอยละ 7 จวนผูวา

ราชการรอยละ 6 นอยที่สุดคือกาดดอกไมและตรอกเหลาโจวรอยละ 4  

  ทางดานฝายชาย ประตูทาแพ เปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมากที่สุด

คิดเปนอัตราสวนรอยละ 19 รองลงมาคือแมน้ําปงรอยละ 15 สะพานนวรัฐรอยละ 14 ถนนทาแพ

รอยละ 10 ยานตลาดวโรรส รอยละ 9 ยานไนทบาซารและอาคาร AIS รอยละ 8 Starbuck รอยละ 7 

โรงแรม IMM รอยละ 6และสะพานแมขารอยละ 5  

 

หญิง 21-30 ป     ชาย 21-30 ป  

1 แมนํ้าปง   17%  1 ประตูทาแพ 19% 

2 ยานตลาดวโรรส 16%  2 แมนํ้าปง  15% 

3 ประตูทาแพ  6%  3 สะพานนวรัฐ 14% 

4 สะพานนวรัฐ 14%   4 ถนนทาแพ  10% 

5 ยานไนทบาซาร 10%  5 ยานตลาดวโรรส 9% 

6 ถนนทาแพ  7%  6 ยานไนทบาซาร 8% 

7 ถนนชางคลาน 7%  7 อาคาร AIS  8%  

8 จวนผูวาราชการ 6%  8 Starbuck  7% 

9 กาดดอกไม  4%  9 โรงแรม IMM 6% 

10 ตรอกเหลาโจว 4%  10 สะพานแมขา 5%  

 

ความชัดเจนขององค์ประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรู้จากกลุ่มช่วงอาย ุ31-40 ปีทั้งเพศหญิง

และชาย 

  ความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางชวงอายุ  

31-40 ปทั้งเพศหญิงและชายพบวาองคประกอบทางจินตภาพของฝายหญิงประกอบไปดวยเสนทาง 

ยานและจุดหมายตาในขณะที่เพศชายจะเร่ิมจากจุดท่ีเปนจุดหมายตาและสถานที่รอบโรงแรมที่พัก 

ตามมาดวยยานแตในที่นี้เนื่องจากผูทําแบบสอบถามของเพศชายชวงอายุ 31-40 ปมีเพียงคนเดียว

จากแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุดจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนของขอมูลของกลุมตัวอยางชายชวงอายุ 

31-40 ปได 

  ทางดานฝายหญิง แมน้ําปง เปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมากที่สุดคิด

เปนอัตราสวนรอยละ 20 รองลงมาไดแกยานตลาดวโรรสรอยละ 17 ประตูทาแพรอยละ 13    

สะพานนวรัฐรอยละ 11 ยานไนทบาซารรอยละ 9 ถนนทาแพรอยละ 6 จวนผูวาราชการรอยละ 5 

กาดดอกไมและโรงแรม IMM รอยละ 4และนอยที่สุดไดแกวัดอุปคุตรอยละ 3 
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  ทางดานฝายชาย โรงแรมทาแพอินน เปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจน

มากที่สุดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 20 รองลงมาคือสะพานแมขารอยละ 16 ประตูทาแพรอยละ 14 

สะพานนวรัฐรอยละ 12 ตรอกเหลาโจวรอยละ 10 และนอยที่สุดคือยานตลาดวโรรสรอยละ 8  

 

หญิง 31-40 ป     ชาย 31-40 ป 

1 แมนํ้าปง   20%  1 โรงแรมทาแพอินน  20% 

2 ยานตลาดวโรรส 17%  2 สะพานแมขา  18% 

3 ประตูทาแพ  13%  3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  16% 

4 สะพานนวรัฐ 11%   4 ประตูทาแพ   14% 

5 ยานไนทบาซาร 9%  5 สะพานนวรัฐ  12% 

6 ถนนทาแพ  6%  6 ตรอกเหลาโจว  10% 

7 จวนผูวาราชการ 5%  7 ยานตลาดวโรรส  8% 

8 กาดดอกไม  4%   

9 โรงแรม IMM 4%   

10 วัดอุปคุต  3%   

 

ความชัดเจนขององค์ประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรู้จากกลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึ้นไปทั้งเพศ

หญิงและชาย 

  ความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางชวงอายุ 

41 ปขึ้นไปทั้งเพศหญิงและชายพบวาฝายหญิงเร่ิมจดจําตามลําดับจากยาน เสนทางและจุดหมายตา

ที่อยูใกลกับทางฝงเชิงสะพานนวรัฐไดมากกวา ในขณะท่ีฝายชายเร่ิมจดจําจากการจดจํากลุมของ

จุดหมายตา เสนทาง ยานและจุดนัดพบที่อยูทางประตูทาแพ ซ่ึงจะจดจําและใหความสําคัญกับ

สถานที่ที่ตัวเองมีสวนรวมมากกวาฝายหญิง 

  ทางดานฝายหญิง ยานตลาดวโรรส เปนองคประกอบทางจินตภาพที่มีความชัดเจนมาก

ที่สุดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 19 รองลงมาไดแก แมน้ําปงและสะพานนวรัฐรอยละ 15 ถนนทาแพ

รอยละ 11 ยานไนทบาซารรอยละ 10 ประตูทาแพรอยละ 7 ถนนชางคลานและจวนผูวาราชการรอย

ละ 5 และนอยที่สุดคือกาดดอกไมและตรอกเหลาโจวรอยละ 4  

  ทางดานฝายชาย สะพานนวรัฐ แมน้ําปงและถนนทาแพเปนองคประกอบทางจินตภาพ

ที่มีความชัดเจนมากที่สุดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 13 รองลงมาคือยานตลาดวโรรสรอยละ10 ยาน

ไนทบาซารรอยละ 9 ประตูทาแพรอยละ 8 วัดอุปคุตรอยละ 5 นอยที่สุดคือถนนชางคลานและ

โรงแรม IMM รอยละ 4 
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หญิง 41 ปขึ้นไป   ชาย 41 ปขึ้นไป 

1 ยานตลาดวโรรส 19%  1 สะพานนวรัฐ 13% 

2 แมนํ้าปง  15%  2 แมนํ้าปง  13% 

3 สะพานนวรัฐ 15%  3 ถนนทาแพ 13% 

4 ถนนทาแพ  11%   4 ยานตลาดวโรรส 10% 

5 ยานไนทบาซาร 10%  5 ยานไนทบาซาร 9% 

6 ประตูทาแพ  7%  6 ประตูทาแพ  8% 

7 ถนนชางคลาน 5%  7 วัดอุปคุต  5% 

8 จวนผูวาราชการ 5%  8 ถนนชางคลาน 4% 

9 ตรอกเหลาโจว 4%  9 โรงแรม IMM 4% 

10 กาดดอกไม 4%  10 โรงแรมรุงเรือง 4% 

   

ความชัดเจนขององค์ประกอบหลกัทางจินตภาพในการรับรู้จากกลุ่มตวัอย่างทุกช่วงอาย ุ

  จากความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางทุก

ชวงอายุและทุกพ้ืนที่ที่ทําการแจกแบบสอบถามพบวา 10 อันดับแรกที่มีความชัดเจนไดแก แมน้ําปง 

รอยละ 19 ยานตลาดวโรรส และสะพานนวรัฐรอยละ 15 ประตูทาแพรอยละ 11 ถนนทาแพรอยละ 

10 ยานไนทบาซารรอยละ 7 ถนนชางคลาน และจวนผูวาราชการรอยละ 5 นอยที่สุดคือโรงแรม 

IMM และ Starbuck รอยละ 4 (จากกลุมตัวอยางทั้งหมด) 

  

   1 แมนํ้าปง    19% 

   2 ยานตลาดวโรรส  15% 

   3 สะพานนวรัฐ  15%  

   4 ประตูทาแพ   11% 

   5 ถนนทาแพ   10% 

   6 ยานไนทบาซาร  7% 

   7 ถนนชางคลาน  5% 

   8 จวนผูวาราชการ  5% 

   9 โรงแรม IMM  4% 

   10 Starbuck   4% 
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4.1.3 ขอมูลวัดตัวแปรในดานการรับรู และความคิดเห็น 

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ15-20 ปีพบวาสภาพทางกายภาพของถนนทาแพ 

 -ไมไดบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของถนนทาแพ 

 -สามารถเช่ือมตอไปยังยานตลาดวโรรส ไนทบาซารซ่ึงเปนยานที่สามารถใชเปนจุดหมาย

 ตาได                          

 -ลักษณะส่ิงปลูกสรางปลูกชิด และมีลักษณะใกลเคียงกันจนไมสามารถจําแนกได                            

 -มีตรอกซอยเยอะ ทําใหหลงทิศทางไดงาย                               

 -ใชเปนเสนทางผานเพ่ือไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําได 

 -ไมไดเปนแหลงนัดพบ และสถานที่ที่มีสวนรวม  

 -ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ     

 -ไมมีที่จอดรถ      

 - เปนถนนที่มีทางเดินรถทางเดียวตองสนใจการขับรถไมมีเวลาดูดานขาง 

 -ไมมีจุดหมายตา      

 -ตึกสูงบังอาคารเกาแก ทําใหไมสังเกตส่ิงปลูกสรางรอบขาง 

 -ทางเทาแคบทําใหไมนาเดิน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค  

 -มีการประชาสัมพันธขอมูลท้ังทางดานกิจกรรม และการใหขอมูลของพ้ืนท่ีเชน ปายช่ือ 

 ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอกทาง 

 -มีการอนุรักษตึกเกา และปรับปรุงทัศนียภาพใหเปนเอกลักษณ 

 -เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถเดินไดสะดวก 

 -เพ่ิมพ้ืนที่เปดโลงเพ่ือใหมีจุดพักสายตาระหวางชวงถนน 

 -ทําจุดหมายตา ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถานที่ชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกต

 ไดงาย 
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ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ21-30 ปีพบวา 

สภาพทางกายภาพของถนนทาแพ 

 -ไมไดบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของถนนทาแพและคําวาถนนสายวัฒนธรรม 

 -สามารถเช่ือมตอไปยังยานตลาดวโรรส ไนทบาซารซ่ึงเปนยานที่สามารถใชเปนจุดหมาย

 ตาได 

 -ลักษณะส่ิงปลูกสรางปลูกชิด และมีลักษณะใกลเคียงกันจนไมสามารถจําแนกได 

 -มีตรอกซอยเยอะ ทําใหหลงทิศทางไดงาย 

 -ใชเปนเสนทางผานเพ่ือไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําได 

 -ส่ิงปลูกสรางไมมีเอกลักษณ ไมเปนระเบียบ 

 -ตึกสูงบังอาคารเกาแก ทําใหไมสังเกตส่ิงปลูกสรางรอบขาง 

 -ไมมีจุดหมายตา 

 -ไมมกีารประชาสัมพันธเร่ืองแผนที่ ปายบอกทาง  

 -มลทัศนจากปายโฆษณา ที่บดบังปายสําคัญและขนาดที่ใหญเกินไป  

 -การจราจรหนาแนน รถว่ิงเร็วรูสึกวาเปนอันตรายทําใหไมอยากเดินบนทางเทา 

 -ทางเทาแคบทําใหไมนาเดิน 

 -มีกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานที่เชน ผับ บาร ที่เปดใกลกับประตูทาแพซ่ึงเปน

 โบราณสถานที่สําคัญซ่ึงไมเหมาะสมกับภาพลักษณความเปนยานเมืองเกา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

 -มีการอนุรักษตึกเกา และปรับปรุงทัศนียภาพใหเปนเอกลักษณโดยเนนทางประตูเมือง

 ทาแพใหชัดเจนกวานี้ 

 -มีการประชาสัมพันธขอมูลท้ังทางดานกิจกรรมและการใหขอมูลของพ้ืนที่เชน ปายช่ือ 

 ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอกทางโดยควรจะใหขอมูลเปนระยะทาประกอบดวย 

 มีสองภาษาและควบคุมเร่ืองขนาดของปายโฆษณาเพ่ือลดปญหามลทัศนจากปาย 

 - มีศูนยการใหบริการขอมูลนักทองเที่ยว  

 -ทําจุดหมายตา ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถานที่ชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกต

 ไดงาย 

 -เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถเดินไดสะดวก 

 -เพ่ิมพ้ืนที่เปดโลง เพ่ือใหมีจุดพักสายตาระหวางชวงถนน 
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 -จัดกลุมรวมรานที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกันเชนโซนธนาคาร โซนรองรับนักทองเที่ยว 

 และไมอยากใหมีกิจกรรม เชน ผับ บาร บนถนนเสนนี้ 

  

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ31-40 ปีพบวา 

สภาพทางกายภาพของถนนทาแพ 

 -ไมไดบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของถนนทาแพและคําวาถนนสายวัฒนธรรม

 -ลักษณะส่ิงปลูกสรางปลูกชิดและมีลักษณะใกลเคียงกันจนไมสามารถจําแนกได 

 -ใชเปนเสนทางผานเพ่ือไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําได 

 -ส่ิงปลูกสรางไมมีเอกลักษณ ไมเปนระเบียบ 

 -การจราจรหนาแนน รถว่ิงเร็วรูสึกวาเปนอันตรายทําใหไมอยากเดินบนทางเทา 

 -ทางเทาแคบทําใหไมนาเดิน อยากใหถอนพวกอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ไมใชแลว

 เชน ตูโทรศัพทที่เสียแลวออกเพราะเกะกะทําใหเดินไดไมสะดวก  

 -ไมมีที่จอดรถ 

 -รูสึกถึงความไมปลอดภัยหากเดินชวงเย็น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

 -ทําจุดหมายตา ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถานที่ชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกต

ไดงาย 

 - มีการอนุรักษตึกเกาและปรับปรุงทัศนียภาพของอาคารโดยรวมใหเปนเอกลักษณ มี

ลักษณะการใชสี ที่ใกลเคียงกัน 

 - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถเดินไดสะดวกและเพ่ิมพ้ืนที่นั่งพัก

ระหวางทาง  

 - มีการประชาสัมพันธขอมูลทั้งทางดานกิจกรรมและการใหขอมูลของพ้ืนที่เชน ปายช่ือ 

ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอ กทางโดยควรจะใหขอมูลเปนระยะทา ง

ประกอบดวย มีสองภาษาและควบคุมเร่ืองขนาดของปายโฆษณาเพ่ือลดปญหามล ทัศนจาก

ปาย 

 - มีศูนยการใหบริการขอมูลนักทองเที่ยว  

 - เพ่ิมขนสงมวลชนชวงเวลาดึกในชวงท่ีมีกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือสงเสริมกิจกรรมถนน

คนเดินและลดการใชรถ 

 - เพ่ิมพ้ืนที่เปดโลง เพ่ือใหมีจุดพักสายตาระหวางชวงถนน 
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ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไปพบวา 

สภาพทางกายภาพของถนนทาแพ 

 -ยังสามารถสังเกตลักษณะของอาคารเกาอยูบาง  

 -สามารถเช่ือมตอไปยังยานตลาดวโรรส ไนทบาซารซ่ึงเปนยานท่ีสามารถใชเปนจุดหมาย

 ตาได 

 -ใชเปนเสนทางผานเพ่ือไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําได 

 -ส่ิงปลูกสรางไมมีเอกลักษณ ไมเปนระเบียบ 

 -การจราจรหนาแนน รถว่ิงเร็วรูสึกวาเปนอันตรายทําใหไมอยากเดินบนทางเทา สัญญาณ

 จราจรไมเพียงพอ 

 -ไมมีการประชาสัมพันธเร่ืองแผนที่ ปายบอกทาง 

 -ทางเทาแคบทําใหไมนาเดิน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

 - มีการอนุรักษตึกเกาและปรับปรุงทัศนียภาพใหเปนเอกลักษณโดยเนนทางประตูเมือง

 ทาแพใหชัดเจนกวานี้ 

 - มีการประชาสัมพันธขอมูลท้ังทางดานกิจกรรมและการใหขอมูลของพ้ืนท่ีเชน ปายช่ือ 

 ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอกทางโดยควรจะใหขอมูลเปนระยะทาง

 ประกอบดวย มีสองภาษา จัดตกแตงทางระนาบสูงเมื่อมีงานเทศกาล 

 - ทําจุดหมายตา ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถานที่ชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกต

 ไดงาย 

 - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถเดินไดสะดวก 

 - จัดกลุมรวมรานที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกันเชนโซนธนาคาร โซนรองรับนักทองเที่ยว 

 และไมอยากใหมีกิจกรรม เชน ผับ บาร บนถนนเสนนี้ 

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มช่วงอายพุบวา 

สภาพทางกายภาพของถนนทาแพ 

 -ยังสามารถสังเกตลักษณะของอาคารเกาอยูบาง แตยังไมเพียงพอท่ีจะบงบอกถึงความ

 เปนเอกลักษณของถนนทาแพและคําวาถนนสายวัฒนธรรม 

 -สามารถเช่ือมตอไปยังยานตลาดวโรรส ไนทบาซารซ่ึงเปนยานที่สามารถใชเปนจุดหมาย

 ตาได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70 

 

 -ลักษณะส่ิงปลูกสรางปลูกชิด และมีลักษณะใกลเคียงกันจนไมสามารถจําแนกได 

 -มีตรอกซอยเยอะ ทําใหหลงทิศทางไดงาย 

 -ใชเปนเสนทางผานเพ่ือไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําได 

 -ส่ิงปลูกสรางไมมีเอกลักษณ ไมเปนระเบียบ 

 -ตึกสูงบังอาคารเกาแก ทําใหไมสังเกตส่ิงปลูกสรางรอบขาง 

 -ไมมีที่จอดรถ 

 -ไมมีจุดหมายตา 

 -ไมมีการประชาสัมพันธเร่ืองแผนที่ ปายบอกทาง 

 -มลทัศนจากปายโฆษณา ที่บดบังปายสําคัญและขนาดที่ใหญจนเกินไป 

 -การจราจรหนาแนน สัญญาณจราจรไมเพียงพอ รถว่ิงเร็วรูสึกวาเปนอันตรายทําใหไม

 อยากเดินบนทางเทา 

 -ทางเทาแคบทําใหไมนาเดินอยากใหถอนพวกอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ไมใชแลว

 เชน  ตูโทรศัพทที่เสียแลวออกเพราะเกะกะทําใหเดินไดไมสะดวก 

 -มีกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานที่ เชน ผับ บาร ที่เปดใกลกับประตูทาแพซ่ึงเปนโบราณ

 สถานที่สําคัญซ่ึงไมเหมาะสมกับภาพลักษณความเปนยานเมืองเกา  

 -รูสึกถึงความไมปลอดภัยหากเดินชวงเย็น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

 -มีการอนุรักษตึกเกา และปรับปรุงทัศนียภาพใหเปนเอกลักษณโดยเนนทางประตูเมือง

 ทาแพใหชัดเจนกวานี้ 

 - มีการประชาสัมพันธขอมูลท้ังทางดานกิจกรรมและการใหขอมูลของพ้ืนท่ีเชน ปายช่ือ 

 ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอกทางโดยควรจะใหขอมูลเปนระยะทาง

 ประกอบดวย มีสองภาษาและควบคุมเร่ืองขนาดของปายโฆษณาเพ่ือลดปญหามลทัศนจาก

 ปาย       

 - มีศูนยการใหบริการขอมูลนักทองเที่ยว  

 -ทําจุดหมายตา ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถานที่ชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกต

 ไดงาย 

 -เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถเดินไดสะดวก เพ่ิมพ้ืนที่นั่งพัก ระหวาง

 ทาง 
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 -เพ่ิมพ้ืนที่เปดโลง เพ่ือใหมีจุดพักสายตาระหวางชวงถนน-จัดกลุมรวมรานที่มีลักษณะ

 เดียวกันเขาดวยกันเชนโซนธนาคาร โซนรองรับนักทองเที่ยวแลไมอยากใหมีกิจกรรมเชน

 ผับ บาร บนถนนเสนนี้ 

 -เพ่ิมขนสงมวลชนชวงเวลาดึกในชวงท่ีมีกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือสงเสริมกิจกรรมถนน

 คนเดินและลดการใชรถ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย 

  หลังจากที่นําแบบสอบถามทั้งหมดมาแยกประมวลผลทางสถิติแตละกลุมเปาหมาย

แลว ก็อาจทบทวนผลการวิเคราะหทั้ง 4 กลุมในภาพรวมตามลําดับโครงสรางของแบบสอบถามจาก 

สวนที่ 1 ถึงสวนที่ 3 ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ขอมูลสวนตัว 

  จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามของแตละกลุมเปาหมายมีความแตกตางกันอยางเห็นได

ชัดทั้ง 4 กลุมคือ เพศของผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 80 ตัวอยางมีปริมาณแตกตางกันอ ย า ง

เห็นไดชัดคือเพศหญิงในอัตราสวนรอยละ 69 และเพศชายรอยละ 31 ชวงอายุของกลุมตัวอยางสวน

ใหญอยูในวัยทํางาน คือในชวงอายุ 21-30 ป (รอยละ 52) รองลงมาไดแกชวงอายุ 40 ปขึ้นไปมี (รอย

ละ 24) ชวงอายุ 15-20 ปมี (รอยละ 18)และนอยที่สุดคือชวงอายุ 10-18 ป (รอยละ 7) 

  อาชีพของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา (รอยละ 

38) รองลงมาไดแก พนักงานบริษัท (รอยละ 26) ประกอบธุรกิจสวนตัว (รอยละ 15) รับราชการ

(รอยละ 13) แมบาน (รอยละ 5) ที่เหลือคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังไมประกอบอาชีพ อื่นๆ (รอยละ 

1) ตามลําดับ      

  รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูท่ีตํ่ากวา 10,000 บาท (รอยละ

38) รองลงมาไดแก รายไดเฉลี่ย 10,000-19,999 (รอยละ33) รายไดเฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 

19) และรายไดเฉลี่ย 20,000-29,999 (รอยละ 11)  

 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรี-

ปริญญาตรีคิดเปน (รอยละ 58) รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนปลาย  (รอยละ 21) ปริญญาโท 

(รอยละ 16) ประถมศึกษา (รอยละ 4) และนอยที่สุดไดแก (รอยละ 1) ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ที่พักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูในตางจังหวัด (รอยละ 58) 

เรียงลําดับตามภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รองลงมาพัก

อาศัยในกรุงเทพมหานคร(รอยละ 43) 
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 ในการเดินทางเขามายังพ้ืนที่ศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ กลุมตัวอยางมีสวนใหญ

พฤติกรรมการเดินทางเขามาเปนคร้ังแรก(รอยละ 24) ซ่ึงเปนอัตราสวนที่ใกลเคียงกับการเดิน

ทางเขามา 1-3 เดือนตอคร้ัง และ 12 เดือนตอคร้ัง(รอยละ 23) รองลงมาเปนการเดินทางเขามาใน

พ้ืนที่ 4-6 เดือนตอคร้ัง(รอยละ6) การ เดินทางเขามาในพ้ืนที่ 10-12 เดือนตอคร้ัง(รอยละ 4) และ

การเดินทางเขามาในพ้ืนที่ 7-9 เดือนตอคร้ัง(รอยละ 1)  

4.2.2  การรับรูองคประกอบทางจินตภาพ และการจัดกลุมในการรับรู 

 จากความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยางทุก

ชวงอายุและทุกพ้ืนที่ที่ทําการแจกแบบสอบถามพบวา 10 อันดับแรกที่มีความชัดเจนไดแก แมน้ําปง 

รอยละ 19 ยานตลาดวโรรส และสะพานนวรัฐรอยละ 15 ประตูทาแพ รอยละ 11 ถนนทาแพรอยละ 

10 ยานไนทบาซารรอยละ 7 ถนนชางคลาน และจวนผูวาราชการรอยละ 5 นอยที่สุดคือโรงแรม

IMMและStarbuck รอยละ 4 (จากกลุมตัวอยางทั้งหมด) 

4.2.3 ขอมูลวัดตัวแปรในดานการรับรู และความคิดเห็น 

  สภาพทางกายภาพของถนนทาแพ ยังสามารถสังเกตลักษณะของอาคารปลูกสรางเกา

อยูบางแตไมสามารถบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของถนนทาแพ และคําวาถนนสายวัฒนธรรม 

และเนื่องจากลักษณะของการเดินรถแบบทางเดียวขนาด 3 เลนซ่ึงมีตรอกซอกซอยระหวางถนน

หลักคอนขางเยอะทําให หลงทิศทางไดงายประกอบกับสามารถเช่ือมตอไปยังยานตลาดวโรรส 

และไนทบาซารซ่ึงเปนยานที่ใชเปนจุดหมายตาหลักมากกวาทําใหมีการใชถนนเสนนี้เปนเสนทาง

ผานไปยังที่อื่นมากกวาเขามาใชบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยตรง 

  ปญหา และอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถจดจําแผนที่จินตภาพได เกิดเนื่องจากลักษณะ

ของส่ิงปลูกสราง ไมมีเอกลักษณไมเปนระเบียบ มีความสูงที่บดบังอาคารสําคัญรอบขางไมมี

สัญญาณช้ีแนะ เชน แผนที่ ปายบอกทาง หรือบางทีปายโฆษณามีขนาดใหญบดบังปายที่สําคัญที่ใช

ในการเดินทางทําใหเกิดการหลงทิศไดงายและดวยการจราจรที่หนาแนน สัญญาณช้ีแนะจากจราจร

ไมวาจะเปนปายบอกทิศทางการเดินรถ หรือสัญญาณไฟแดงไมเพียงพอ รถจึงว่ิงเร็ว ประกอบกับ

ขนาดทางเทาที่แคบอยูแลวและStreet Furniture ที่กีดขวางทางเดินหากจะเดินตรงทางเทาบางทีตอง

ไปเดินตรงเสนถนน มีดวงโคมที่สองสวางชวงเย็น ตลอดท้ังเสนแตดวยกิจกรรมท่ีเกิดเฉพาะตรง

ชวงหัวมุมประตูทาแพ ทําใหผูเดินถนนรูสึกถึงอันตราย และไมอยากเดิน 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคอยาก

ใหมีศูนยการใหบริการขอมูลนักทองเท่ียว รวมถึงการประชาสัมพันธขอมูลท้ังทางดานกิจกรรม 

และการใหขอมูลของพ้ืนที่เชน ปายช่ือ ปายประวัติความเปนมา หรือแผนที่บอกทางโดยควรจะให

ขอมูลเปนระยะทางประกอบดวย มีสองภาษา และควบคุมเร่ืองขนาดของปายโฆษณาเพ่ือลดปญหา
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มลทัศนจากปายจัดตกแตงทางระนาบสูงเมื่อมีงาน เทศกาล  เพ่ือเปนจุดหมายตา ที่แสดงถึงความ

เปนเอกลักษณของสถานที่ หรือทําซุมประตูชวงแยกถนนใหญเพ่ือใหสังเกตไดงายเพ่ิมพ้ืนที่เปด

โลงพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือใหมีจุดพักสายตาระหวางชวงถนนเพ่ิม หรือปรับปรุงระบบทางเทาใหสามารถ

เดินไดสะดวก เพ่ิมพ้ืนที่นั่งพักระหวางทาง ขนสงมวลชนชวงเวลาดึกในชวงท่ีมีกิจกรรมถนนคน

เดินเพ่ือสงเสริมกิจกรรมถนนคนเดิน ลดการใชรถยนตสวนตัว มีการจัดกลุมรวมรานท่ีมีลักษณะ

เดียวกันเขาดวยกันเชนโซนธนาคาร โซนรองรับนักทองเที่ยวแลไมอยากใหมีกิจกรรม เชน ผับ บาร 

บนถนนเสนนี้ 

 

4.3 สรุปส่ิงที่พบจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทําใหพบขอสรุปตอไปนี้ 

4.3.1 พบวา เพศ และอายุ มีผลตอการประเมินการรับรูองคประกอบทางจินตภาพของถนนทาแพ 

เพราะแสดงความแตกตางใหเห็นอยางชัดเจน ทั้งจากจํานวนผูทําแบบสอบถาม และจากผลการ

ประเมินความชัดเจนขององคประกอบหลักทางจินตภาพในการรับรูจากกลุมตัวอยาง 

4.3.2 กลุมตัวอยางผูใชงานถนนทาแพสวนใหญเปนเพศหญิงซ่ึงมีสัดสวนประมาณ 70 เปอรเซนต

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด 

4.3.3 กลุมตัวอยางผูใชงานถนนทาแพสวนใหญอายุ 21-30 ปซ่ึงมีสัดสวนประมาณ 50 เปอรเซนต

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด 

4.3.4 อาชีพ รายได การศึกษา ไมมีนัยสําคัญตอผลการประเมินการรับรูองคประกอบทางจินตภาพ

เพราะไมแสดงความแตกตางใหเห็นอยางชัดเจน แตสัมพันธกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยว และ

ตําแหนงของการแจกแบบสอบถาม 

4.3.5 พบวากลุมตัวอยางชวงอายุ 15-20 ปจะมีความหนาแนนที่ตรงหัวมุมของถนนทาแพมากกวา

ชวงกลางของถนนทาแพในขณะที่กลุมตัวอยางอื่นจะมีการกระจายตัวที่คอนขางใกลเคียงกัน 

4.3.6 พบวาการรับรูองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางทุกชวงอายุและทุกพ้ืนที่ที่ทําการ

แจกแบบสอบถาม ไมสามารถรับรูศาสนสถานในบริเวณถนนทาแพไดเลยซ่ึงผิดแผกไปจากความ

คาดหมาย มีเพียงกลุมเปาหมายหญิงชวงอายุ 31-40 ปและชาย 41 ปขึ้นไปท่ีจดจําได รอยละ 10และ

รอยละ 5 ตามลําดับ  
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แผนภูมิที่ 16 สัดส่วนความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ช่วงหัวมุมถนนท่าแพและช่วงกลางถนนท่าแพเทียบกับช่วงอายุของกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั้งเพศหญิงและชาย 

 

4.3.7 การประเมินลักษณะของสภาพทางกายภาพของถนนทาแพจากการสัมภาษณ 

 พบวากลุมเปาหมายมีการเห็นปญหา และอุปสรรคที่คลายคลึงกันสืบเนื่องจากขอจํากัด

ของแบบสอบถามที่จําเปนตองใชขอความอยางกะทัดรัดทําใหไมสามารถอธิบายความหมายของทกุ

คําถามไดอยางละเอียดถี่ถวน บางคําตอบจึงตองการคําอธิบาย เหตุผล หรือรายละเอียดปลีกยอย

เพ่ิมเติม ผูวิจัยจึงดําเนินการนําขอสรุปท่ีพบจากการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณไปสอบถามกับ

ผูเช่ียวชาญกอนที่จะพิจารณาสรุปเปนขอเสนอแนะตามวัตถุประสงค และขั้นตอนการวิจัยตอไป  
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บทที่ 5 

สรุป สังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุปผลการศึกษา 

 นับจากอดีตยานทาแพเปนยานการคาขายเกาแกของเชียงใหม ซ่ึงมีการรูจักกันอยาง

แพรหลายมาต้ังแตในอดีต ผานขามหวงเวลากวา 100 ป จากยานรานคา และท่ีอยูอาศัยของชาวพมา 

กลายเปนยานพอคาชาวจีน ปจจุบันกลายเปนถนนสายสําคัญในดานการทองเที่ยวแหงหนึ่งของเมือง

เชียงใหมซ่ึงมีสถาปตยกรรมเพ่ือการพาณิชยกรรมที่สวยงาม และอาคารทางศาสนสถานหลายหลัง 

นอกจากนั้นบริเวณถนนทาแพยังมีวัดพมาที่สรางมาเมื่อหลายรอยป อันเปนการหลอมรวมระหวาง

สถาปตยกรรม และกิจกรรมที่ผานขามเวลามาจนถึงปจจุบัน แตเนื่องจากกาลเวลา และการใช

ประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการพัฒนาของเมือง จากพ้ืนที่ยานพาณิชยกรรม เร่ิมมีการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพ่ือการรองรับนักทองเที่ยว เพ่ิมมากขึ้นทําใหการรับรูทางจินตภาพของความเปน

ยานประวัติศาสตรที่เคยหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียว เร่ิมไมเดนชัดจากปญหาดังกลาวจึงนําไปสู

โครงการคนควาอิสระซ่ึงองคประกอบของการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ (1) สภาพทางกายภาพของถนน

ทาแพปจจุบัน (2) ประสบการณ และพฤติกรรมของผูใชสอยพ้ืนที่ (3) การรับรูทางจินตภาพของ

นักทองเที่ยวชาวไทย (4) ปญหา/อุปสรรคที่ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถจดจําแผนที่ทางจินตภาพ

ได (5) ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนนทาแพ โดยคาดวาผลที่

ไดรับจากการศึกษานี้จะปนประโยชนตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอการพัฒนาภูมิทัศนเมือง โดย

ศึกษาขอมูลจากการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยผูเปนใชงานพ้ืนที่ เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุง

พ้ืนที่ทาแพในอนาคต หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการออกแบบพ้ืนที่อื่น                                                           

 กอนเร่ิมกระบวนการเก็บขอมูลไดมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของพบวากระบวนการ

รูของมนุษยนั้น ถูกควบคุมดวยปจจัยจากการแปลความหมาย ซ่ึงการที่มนุษยจะแปลความหมายได

ถูกตอง ตองอาศัยสติปญญา และอีกปจจัยหลักที่สําคัญคือความรูเดิมหรือประสบการณเดิมอันไดแก

ความคิด ความรูและการกระทําที่ไดเคยปรากฎแกผูนั้นมาแลวในอดีต นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยที่

มีลักษณะคลายคลึงกันแตเปนการสอบถามคนในพ้ืนที่เทานั้น 
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 ผลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของทําใหแนวทางการวิจัยคร้ังนี้หันไปเนนเร่ืองการ

ตอบสนองความตองการ และปญหา/อุปสรรคของกลุมผูใชงานพ้ืนที่จริง (นักทองเที่ยวชาวไทย) 

เปนศูนยกลาง เร่ิมดวยการสังเกตการณภาคสนามถนนทาแพ เก็บรวบรวมประวัติขอมูลบริบทพ้ืนที่

ศึกษาในลักษณะทางจินตภาพของเมือง นําผลท่ีไดรับมาประกอบกับขอมูลของนักทองเท่ียวชาว

ไทยที่เขามาทองเที่ยวในเชียงใหม เพ่ือกําหนดชวงอายุของกลุมเปาหมาย เพ่ือออกแบบจัดทํา

แบบสอบถามโดยแจกการแจกแบบสอบถามจํานวน 80 ชุดออกเปน 2 บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาคือบริเวณ

ชวงหัวมุมถนนทาแพ (ประตูทาแพ) และชวงกลางของถนนทาแพ (วัดบุพพาราม) แลวจึงใชวิธีการ

แจกแบบสอบถามโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเผอิญกับกลุมเปาหมาย 4 กลุมคือ นักทองเที่ยว

ชาวไทย ชวงอายุ15-20 ป, 21-30 ป, 31-40 ป และ 40ปขึ้นไปและใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ

ประกอบกับการกรอกแบบสอบถาม                                                           

 จากการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในเชิงสถิติพบวามีผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนหญิงมากกวาชาย (สัดสวนรอยละ69 และเพศชายรอยละ 31) สวนใหญมีอายุ 

21-30 ป (รอยละ 52) เปนนักศึกษาถึง(รอยละ 38) และมีรายไดเฉลี่ยอยูท่ีตํ่ากวา 10,000 บาท (รอย

ละ 38) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากตางจังหวัดโดยมีอัตราสวนที่มากที่สุดคือภาคเหนือ 

และมีพฤติกรรมการเดินทางเขามาเปนคร้ังแรกในพ้ืนที่ (รอยละ 24) ซ่ึงมีอัตราสวนใกลเคียงกับการ

เดินทางเขามา 1-3 เดือนตอคร้ัง(รอยละ 23)                   

 อยางไรก็ตามผลสรุปในภาพรวมคือ อาชีพ การศึกษาและรายไดไมมีนัยสําคัญตอผล

การประเมินแตสัมพันธกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยว และตําแหนงของการแจกแบบสอบถาม 

 สวนความแตกตางของอายุ และเพศมีผลตอความแตกตางในการรับรูองคประกอบ

หลักทางจินตภาพโดยฝายหญิงใหความสําคัญกับการเร่ิมจดจําจากสถานท่ีท่ีตัวเองมีสวนรวม หรือ

เปนแหลงนัดพบ ความเปนยาน รองลงมาคือจุดหมายตาที่ และเสนทางตามลําดับ ในขณะที่ฝายชาย

ใหความสําคัญกับการเร่ิมจดจําจากเสนทางเปนหลักคือจดจําเสนทางในการเดินทางโดยทางฝายชาย

จะจําเสนทาง หรือสถานที่ตรงเชิงสะพานนวรัฐซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของถนนทาแพไดดีมากกวาฝาย

หญิง รองลงมาคือจดจําจากจุดหมายตา และแหลงนัดพบหรือความเปนยาน                  

 ภาพจินตภาพของเมืองที่เดนชัด 10 อันดับแรกของยานทาแพที่มีความชัดเจนใน                 

มโนภาพของนักทองเที่ยวคือ แมน้ําปง (รอยละ19) ยานตลาดวโรรส และสะพานนวรัฐรอยละ 15 

ประตูทาแพ รอยละ 11 ถนนทาแพรอยละ 10 ยานไนทบาซารรอยละ 7 ถนนชางคลาน และจวนผูวา

ราชการรอยละ 5 นอยที่สุดคือโรงแรม IMM) และ Starbuck (รอยละ 4) จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 

แตส่ิงที่คาดไมถึงคือการที่กลุมตัวอยางไมสามารถรับรูถึงศาสนสถานไดเลย มีเพียงกลุมเปาหมาย

หญิงชวงอายุ 31-40 ป และชาย 41 ปขึ้นไปที่จดจําได รอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ 
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 กระนั้นก็ตามพบวาทุกกลุมเปาหมายและบางกลุมเปาหมายไดกลาวถึงปญหา/อุปสรรค

บางประเด็นที่สอดคลองไปในทางเดียวกัน จึงสรุปปญหา/ อุปสรรคโดยการวิเคราะหภาพรวมของ

ทุกกลุมไดดังนี้ (1) ไมมีสัญญาณช้ีแนะ เชน แผนที่ ปายบอกทาง จุดหมายตา ปายจราจร และปญหา

จากปายโฆษณาบดบังปายที่บอกขอมูล (2) การละเลยคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมทําใหสภาพ

ทางกายภาพโดยรวมของถนนทาแพไมสงเสริมจินตภาพในพ้ืนที่ (3) ลักษณะของส่ิงปลูกสรางท่ีไม

มีเอกลักษณ ไมเปนระเบียบ ไมมีการควบคุมความสูง (4) ทางเทาแคบ อุปกรณที่อํานวยความ

สะดวกที่ไมไดใชงานเกะกะขวางทาง (5) บรรยากาศของบริเวณพ้ืนท่ีศึกษายังไมสงเสริมการเดิน

เทา  

5.2 สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 ดังจะเห็นไดวาองคประกอบทั้ง 5 ประเภทอันไดแก เสนทาง ขอบเขต ยาน ชุมทาง 

และเอกลักษณ อยูรวมกันเปนองครวมมิไดแยกจากกัน และประสานกันอยางซับซอนซ่ึงแผนที่

ดังกลาวไมไดเปนสภาพที่ปรากฎจริง แตมีความสําคัญเพียงพอที่จะกอใหเกิดจินตภาพได                       

 โดยเสนทางหลักที่ปรากฏในจินตภาพของถนนทาแพไดแก ถนนทาแพ ถนนชางคลาน 

ถนนชัยภูมิ และถนนคชสาร ขอบเขตของถนนทาแพ ไดแก คูเมือง คลองแมขา และแมน้ําปง โดยมี 

ยานตลาดวโรรส ยานกาดดอกไม และยานไนทบาซารเปนชุมชนที่รวมกิจกรรมทางการคาขายไว 

 ทั้งนี้นอกจากองคประกอบ 5 ประเภทถนนทาแพยังมีสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาหลาย

ดานทั้งทางศาสนา และทางพาณิชยกรรมซ่ึงกระจายอยูตลอดชวงความยาวถนน 
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 โดยภาพจินตภาพของเมืองที่เดนชัด 10 อันดับแรกในมโนภาพของนักทองเที่ยวคือ   

แมน้ําปง ยานตลาดวโรรส สะพานนวรัฐ ประตูทาแพ ถนนทาแพ ยานไนทบาซาร ถนนชางคลาน 

จวนผูวาราชการโรงแรม IMM และStarbuck  

 

 แตเมื่อเปรียบเทียบกับจินตภาพของถนนทาแพในปจจุบัน (รูปท่ี 43) กับขอมูลท่ีสรุป

จากแบบสอบถามในหมวดที่ 2 (การรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพ) พบวานักทองเท่ียวชาว

ไทยไมสามารถรับรูไดถึงจินตภาพ (ภาพที่ 45) ดังตอไปนี้                                                                                                                                                         

 -  เสนทางรองที่เช่ือมระหวางยานตลาดวโรรส และระหวางถนนทาแพ                                      

 -  สถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางพาณิชยกรรม                                                                                                                          
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 -  สถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางศาสนาเชน วัดแสนฝาง วัดบุปผาราม วัดเชตวัน และวัด

 มหาวัน       

 ทั้งนี้จินตภาพที่นักทองเที่ยวไมสามารถรับรูได สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพที่

นักทองเที่ยวไดกลาวถึงปญหา/ อุปสรรคของการรับรูวา ไมมีแผนท่ี ปายบอกทาง หรือจุดหมายตา 

รวมจนถึงลักษณะของส่ิงปลูกสรางท่ีไมมีการควบคุมความสูง ทําใหเกิดบริเวณมุมอับของสายตา

บดบังอาคารที่มีคุณคาทําใหไมสามารถรับรูไดถึงจินตภาพของพ้ืนที่เทาที่ควรจะเปน (รูปที่ 45)        

5.3 เสนอแนะแนวทางการศึกษา                                                              

 เมื่อถึงขั้นตอนเสนอแนะแนวทางการขจัดหรือบรรเทาปญหา/อุปสรรคไดพบวาสาเหตุ

สวนใหญของปญหา/อุปสรรคที่ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถรับรูจินตภาพของถนนทาแพ รวม

เปนขอเสนอแนะหลักคือ      

 1 การขาดสัญญาณช้ีแนะ     

 2 การละเลยคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม   

 3 การสรางบรรยากาศในการเดินเทา 

 

 ในหัวขอที่ 1 การขาดสัญญาณช้ีแนะ ไดเสนอแนะใหมีการกําหนดปายที่มีลักษณะ 

เฉพาะส่ือถึงเอกลักษณของพ้ืนที่ถนนทาแพโดยมีรายละเอียดชัดเจนทั้ง ช่ือของสถานที่และช่ือซอย

โดยมีการจัดทําแบบสองภาษาและมีขนาดตัวอักษรท่ีมองเห็นไดงาย ตําแหนงในการติดต้ังปายที่

สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยอาจมีการบอกเตือนของสัญญาณช้ีแนะเปนระยะทางกอนจะถึง

สถานที่สําคัญ หรือรายละเอียดความเปนมาของสถานที่ซ่ึงจะทําใหนักทองเที่ยวสามารถรับรูได 

รวมจนถึงควบคุมขนาดของปาย 
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 โดยกําหนดตําแหนงการติดต้ังปาย หรือซุมประตูท่ีบริเวณชุมทาง ซ่ึงเปนการเช่ือมตอ

กันระหวางชุมทางที่ 1 (ถนนทาแพและถนนคชสาร) ชุมทางท่ี 2 (ถนนทาแพและถนนกําแพงดิน) 

ชุมทางที่ 3 (เชิงสะพานนวรัฐและถนนทาแพ) เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของสัญญาณช้ีแนะเปนลําดับ

ที่นักทองเที่ยวจะจดจําเปนจุดหมายตาสําหรับการเช่ือมตอเสนทางรอง                                         

 จุดถัดไปเปนปากทางของตรอกเหลาโจว เพ่ือสรางสัญญาณช้ีแนะและเพ่ิมศักยภาพใน

การเช่ือมตอของเสนทางรอง (ถนนวิชยานนท) ที่เช่ือมระหวางเสนทางหลัก (ถนนทาแพ) และยาน

ตลาดวโรรส ใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น                           

 ในหัวขอที่ 2 การละเลยคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมไดเสนอแนะใหมีการดําเนิน 

การปรับปรุงสภาพของอาคารเกาตามระบบการลงทะเบียนโบราณสถานซ่ึงสถาปตยกรรมบนถนน

ทาแพสามารถแบงออกได 4 ประเภทดังนี้                               

 1 โบราณสถานซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนโดยศิลปากรไดแกอาคารและส่ิงกอสรางที่ขึ้น

ทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร โดยคลอบคลุมถึงอาคาร  อนุสาวรีย ศาลเจา สะพานและ

ส่ิงกอสรางอื่นๆซ่ึงมีคุณคาทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี ตามเกณฑของกรมศิลปากร 

โดยจะไดรับการคุมครอง และควบคุมการกอสราง ตอเติมหรือดัดแปลงตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 และแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2535 ในที่นี้ไดแก ประตูทาแพ     

  ซ่ึงเหมาะสมกับการอนุรักษประเภทการซอมแซมหรือ การปฎิสังขรณ (Restoration) 

เปนการซอมแซมอาคารใหกลับคืนสูสภาพเดิม โดยการสรางทดแทนของเดิมที่สูญหายไปใน

ชวงเวลาหนึ่ง และร้ือถอนสวนที่เพ่ิมเติมหรือตอเติมใหมในชวงอีกเวลาหนึ่งออกจนมีสภาพเหมือน

อาคารเดิมเมื่อแรกสราง                           

   2 อาคารที่มีคุณคาในการอนุรักษสูง ไดแกอาคารหรือส่ิงกอสรางที่พบการสํารวจวามี

คุณคาในหลายดานอยูในระดับสูง เชน ในดานอายุ รูปแบบทางสถาปตยกรรม เทคนิคฝมือ ความ

เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร ความสําคัญตอชุมชน ความผูกพันทางดานศาสนาความเช่ือ หรือเปน

ส่ิงที่ถือสัญลักษณ เอกลักษณของชุมชน และลักษณะเดนของพ้ืนที่ และยังคงสืบทอดคุณคา

ความสําคัญนั้นมาไดจวบจนปจจุบันในระดับสูงในแงของ สภาพทางเทคนิค (Technical Condition) 

และความแทดั้งเดิม (Authenticity) อาทิ ศาสนสถานเกาแก ที่อยูคูชุมชน ตําหนักเกาของวังในอดีต 

กลุมอาคารเกาขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงอาคารที่เปนภูมิสัญลักษณ (Local Landmark) 

เกาแก ของพ้ืนที่หรือชุมชนที่สําคัญดวย ในที่นี้ไดแกวัดแสนฝาง วัดบุปผาราม วัดเชตวัน วัดมหาวัน

 ซ่ึงเหมาะสมกับการอนุรักษประเภทการการสงวนรักษา (Conservation) เปนการสงวน

รักษาทรัพยากรใหสามารถใชประโยชนไดนานตอไปอีกในอนาคต  
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 3 อาคารที่มีคุณคาในการอนุรักษกลาง ไดแกอาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีพบการสํารวจวา

มีคุณคาในหลายดาน หรือไมวาจะเปนดานใดดานหนึ่งในระดับกลาง เชน ในดานอายุ รูปแบบทาง

สถาปตยกรรม เทคนิคฝมือ ความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร ความสําคัญตอชุมชน ความผูกพัน

ทางดานศาสนา ความเช่ือ หรือเปนส่ิงท่ีถือสัญลักษณ เอกลักษณของชุมชน และลักษณะเดนของ

พ้ืนที่ และยังคงสืบทอดคุณคาความสําคัญนั้นมาไดจวบจนปจจุบันในระดับกลางในแงของสภาพ

ทางเทคนิค และความแทดั้งเดิม สามารถปรับปรุงใหกลับมาในสภาพเดิมไดโดยงาย ในที่นี้ไดแก 

อาคารไมฉลุลวดลายขนมปงขิง อาคารเหลี่ยวยงงวน อาคารกิติพานิช อาคารรัตนผล และอาคารเกา

ตรงส่ีแยกวัดอุปคุต      

 ซ่ึงเหมาะสมกับการอนุรักษประเภทการฟนฟูและบูรณะปรับปรุงใหม (Rehabilitation 

and Renovation) การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหมเปนการซอมแซมอาคารเดิมใหอยูในสภาพดี

และสามารถใชประโยชนไดอีก อาจเปลี่ยนแปลงภายในเพ่ือใหสามารถรองรับความตองการใน

ปจจุบัน                                      

 4 อาคารที่มีคุณคาในการอนุรักษนอย ไดแกอาคารหรือส่ิงกอสรางที่พบการสํารวจวามี

คุณคาในหลายดานหรือดานใดดานหนึ่งในระดับนอยถึงปานกลาง เชน ในดานอายุ รูปแบบทาง

สถาปตยกรรม เทคนิคฝมือ ความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร ความสําคัญตอชุมชน ความผูกพัน

ทางดานศาสนา ความเช่ือ หรือเปนส่ิงท่ีถือสัญลักษณ เอกลักษณของชุมชนและลักษณะเดนของ

พ้ืนที่ และยังคงสืบทอดคุณคาความสําคัญนั้นมาไดจวบจนปจจุบันในระดับกลา งในแงของ สภาพ

ทางเทคนิค และความแทดั้งเดิมสามารถปรับปรุงใหกลับมาในสภาพเดิมไดแมจําเปนจะตองมีการ

ดําเนินการอยูในระดับสูง และยังรวมถึง อาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีสรางขึ้นใหมแตมีคุณลักษณะที่ดี 

กลมกลืนกับพ้ืนที่ ในที่นี้ไดแกเรือนไมช้ันเดียว และสองช้ันดั้งเดิมในชุมชน ซ่ึงเหมาะสมกับการ

อนุรักษประเภทการฟนฟูบูรณะปรับปรุงใหม หรือการสงวนรักษา (สํานักผังเมือง, 2547: 27-28.)

 นอกจากการปรับปรุงสภาพของอาคารเกาตามระบบการลงทะเบียนโบราณสถานแลว

ยังไดเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงการจัดวางองคประกอบตางๆ ไมใหมีส่ิงกีดขวางมุมมองที่ (1) เขาสูตัว

ประตูทาแพเพราะ ประตูทาแพเปนเอกลักษณที่สําคัญของพ้ืนที่ มีการปลูกไมยืนตนบริเวณดานหนา

อาคารโรงแรมบริเวณหัวมุมถนนทาแพเพ่ือใชตนไมเปนฉากปดบังมุมมองไมใหเห็นตัวอาคารมี่มี

ความสูงจนขมความสําคัญของพ้ืนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เพ่ือเนนแนวแกนสายตาสูลาน

ประตูทาแพ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82 

 

 มุมมองที่ (2) เปนมุมมองบริเวณส่ีแยกวัดแสงฝาง ซ่ึงจํากัดความสูงของอาคารรอบ

บริเวณศาสนสถาน การเปดพ้ืนที่โลงระหวางถนน ทางเดินเทาเพ่ือใหผูใชงานเกิดปฎิสัมพันธ

ระหวางพ้ืนที่ศาสนสถาน หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสวนพ้ืนที่สําคัญทางดานหนาของศาสนสถาน

เพ่ือจุดพักผอนสายตาระหวางถนน เพ่ือสงเสริมการรับรูทางจินตภาพของพ้ืนที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้น

 

 มุมมองที่ (3) เปนมุมมองจากเชิงสะพานนวรัฐ ซ่ึงเนนในเร่ืองพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงเพ่ิมเติม

จากที่มีอยู เดิม รวมจนถึง การเปดพ้ืนที่โลงบริเวณหัวมุมถนน และมีการสรางอาคารที่ เปน

เอกลักษณทางสายตาขึ้นบริเวณหัวมุมของถนนทาแพเพ่ือใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนที่

รูสึกถึงการมาถึงพ้ืนที่ศึกษา โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว

ตางประเทศเสมือนประตูสูการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมประจําเมืองเชียงใหม 
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นอกจากนี้ทางผูวิจัยไดอางอิงขอมูลจาก Attributes of Good Sidewalk Corridors (City of 

Portland Office of Transportation Engineering and Development Pedestrain Transportation 

Program, [online], 2555) เพ่ือเสนอแนะขอมูลสําหรับสงเสริมบรรยากาศทางเดินเทาไดอยู 5 ขอคือ 

(1) Accessibility ความสามารถในการเขาถึงไดงายของทุกเพศวัย (2) Adequate Travel Width มี

ความกวางของทางเทาในขนาดที่เหมาะสมสามารถเดินสวนกันไดโดยสะดวก (3) Safety คนเดิน

เทารูสึกไดถึงความสะดวกและปลอดภัย จากการสัญจรโดยไมตองกังวลจากรถยนตท่ีสัญจรไปมา 

(4) Continuity เปนทางสัญจรที่เดินไดอยางตอเนื่องไมทําใหผูใชงานตองเดินออกนอกเสนทางโดย

ไมจําเปน (5) Landscaping ลักษณะของพรรณไมที่ เลือกมาปลูกบริเวณทางเดินเทาตองมีความ

เหมาะสมกับการใชงาน สามารถสรางบรรยากาศจุลภาค (Micro Climate) ท่ีรมร่ืน ทําใหเกิดความ

สบายตา และสบายใจแกผูใชงาน (6) Social Space  มีพ้ืนท่ีท่ีเอื้อใหเกิดปฎิสัมพันธกันระหวาง

ผูใชงาน เชนพ้ืนที่นั่งคอย พ้ืนที่นัดพบ (7) Quality of Space  ทางเดินเทาควรส่ือถึง เอกลักษณของ

พ้ืนที่ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และความเปนชุมชนของพ้ืนที่ศึกษา   

 โดยอาจกลาวไดวาการสงเสริมบรรยากาศของทางเดินเทาในถนนทาแพควรมีการเพ่ิม

ทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกทุกเพศวัย มีการจัดระเบียบของส่ิงอํานวยความสะดวกใหเรียง

เปนแนวเพ่ือสรางการเดินที่สะดวกและตอเนื่องมากย่ิงขึ้น มีแนวร้ัวหรือลักษณะของการปลูกตนไม

พุมเต้ีย ไมยืนตนเพ่ือสรางบรรยากาศใหเกิดความรมร่ืนเพ่ือสงเสริมการเดินเทา โดยเลือกใชพันธุไม

ทองถิ่นเพราะจัดหาไดงาย มีราคาถูก มีความทนทานตอสภาพแวดลอมสูงกวาตนไมจากตางถิ่น ทํา

ใหมีการดูแลรักษาที่งายและการเจริญเจิบโตก็จะเปนไปไดดีเพราะมีความเคยชินตอสภาพภูมิอากาศ

อยูแลวโดยลักษณะของการปลูกตนไมในแตละพ้ืนที่โดยการปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนกลุมใหญ

หรือปลูกเปนแนวยาวตลอดสองฝงถนนจะทําใหพ้ืนที่เกิดเอกลักษณขึ้นในพ้ืนที่ และเกิดความรูสึก

เปนอันหนึ่งเดียวกัน รวมจนถึงแนวเช่ือมตอระหวางทางเดินรถและทางเดินเทาโดยมีพ้ืนท่ีนั่งพัก
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คอยที่เอื้อตอการเกิดปฎิสัมพันธกันระหวางผูใชสอย โดยมีลักษณะการเลือกใชวัสดุ และการสราง

บรรยากาศที่ส่ือถึงความเปนถนนวัฒนธรรมของยานทาแพ  

 ขอเสนอแนะดังกลาวหากนําไปใชเสริมกับขอเสนอแนะทางกายภาพที่เหมาะสมใน

การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางจินตภาพ เช่ือวาจะชวยลดปญหา/อุปสรรคที่สําคัญของการรับรู

จินตภาพของถนนทาแพโดยนักทองเที่ยวชาวไทยตอไป 

5.4 ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการศึกษาวิจัย                 

5.4.1 การสรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลทําไดยากและขาดความสมบูรณ เชนผูตอบแบบสอบปฎิ

เสธการตอบแบบสอบถามทันที เพราะรูสึกเหมือนถูกทดสอบความจํา และผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไมมีประสบการณอานขอมูลจากแผนที่มากอนทําใหการตอบแบบสอบถามเปนไปไดยาก                        

5.4.2 มีแบบสอบถามเสียเนื่องจากผูตอบมีเวลาทําไมนานนักและโดยสวนมากไมชอบเสนอความ

คิดเห็นในการสอบถามแบบสอบถามผูทําวิจัยจึงเนนสถานที่ที่กลุมตัวอยางมีเวลาในการทําเชน มา

นั่งบริเวณลานประตูทาแพ มานั่งในวัดบุพพาราม รานกาแฟขางถนนทาแพ และMcdonald ที่อยูติด

กับลานประตูทาแพ                       

5.4.3 การแจกแบบสอบถามตางๆบางกลุมเปาหมายยังกระจายไดไมเพียงพอ เนื่องจากการสุมแบบ

ชวงช้ัน โดยมีการเลือกพ้ืนที่ในการแจกแบบสอบถาม และการเลือกกลุมตัวอยางแบบเผอิญ ซ่ึง

กระบวนการในการสุมกลุมตัวอยางไมสามารถระบุไดถึงความแตกตางของชวงนัยสําคัญทางสถิติ 

กลาวคือ มิใชการนับจํานวนผูใชงานพ้ืนที่ทั้งหมดแตเปนการวัดจากกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือ

ในการทําแบบสอบถามเทานั้น เชนกลุมเปาหมายอายุ 31-40 ปเพศชายมีผูตอบแบบสอบถามแค

เพียงคนเดียว เหลานี้เองอาจทําใหการประมวลสถิติขอมูลเชิงปริมาณของผูเขามาใชพ้ืนที่อาจ

คลาดเคลื่อนได                               

5.4.4 การวัดขอมูลเชิงสถิติที่ทําไดยากเนื่องจากไมสามารถประเมินผลแผนท่ีทางจิตเปนตัวเลขได

เนื่องจากเปนสถิติเชิงคุณภาพ จึงใชอัตราสวนรอยละจากลําดับการเรียงสถานที่ ที่ผูตอบตอบ

แบบสอบถามโดยการถวงคาคะแนนเรียงลําดับจากลําดับท่ีจําไดเปนสําคัญ ในการศึกษาคร้ังตอไป

การสอบถามแบบสอบถามทางดานจินตภาพของพ้ืนที่ ในสวนของช่ือสถานที่ศึกษาตางๆ ผูวิจัยควร

จัดหมวดหมูของสถานที่ตามจินตภาพของเมืองอยางชัดเจนแยกเปน เสนทาง ขอบเขตของพ้ืนที่ 

ยาน ชุมทางชุมชน ส่ิงสําคัญหรือสัญลักษณท่ีเดนชัด เพ่ือเปนการงายตอการรวบรวมขอมูลศึกษา

เพ่ือวิเคราะหในลําดับตอไป   
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5.5 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยข้ันต่อไป   

 ผูทําการวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาตอเนื่องหลายประเด็นเชน                    

5.5.1 ความหมายในดานการใชงานและในดานอารมณท่ีมีผลในการจําโครงสรางเมืองจากการศึกษา

พบวาความหมายของสถานที่ไมวาจะเปนดานการใชงาน หรือดานอารมณมีผลตอการจํามากใน

กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย เชน โรงแรม IMM เนื่องจากมี Mcdonald ท่ีเปนเหมือนจุดนัดพบของ

นักทองเที่ยว ตลาดวโรรส และไนทบาซาร                                            

5.5.2 ขอบเขต อิทธิพลขององคประกอบ โครงสรางเมืองที่มีเอกลักษณชัดเจนที่สงผลตอการจํา

องคประกอบยอยภายในตัวเมืองยกตัวอยาง เชน แมน้ําปง มีขอบเขตอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเร่ิม

จดจําสถานที่รอบๆเชน จวนผูวาราชการ สะพานนวรัฐ วัดอุปคุต ไดซ่ึงขอบเขตนี้จะเกิดในรัศมี

เทาใดและเปนผลมาจากอะไร 
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    แบบสอบถาม                            

เร่ืองการรับรู้องค์ประกอบหลักทางจินตภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยบริเวณย่านถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่                      

คําช้ีแจง จุดมุงหมายของแบบสอบถามน้ีเพ่ือสํารวจการจดจําลักษณะโครงสรางองคประกอบหลักของสิ่งท่ีอยู

รอบตัว (เชน สิ่งกอสราง ถนน ลําคลอง ตนไม ฯลฯ) บริเวณแนวถนนทาแพเพ่ือนําผลท่ีไดไปศึกษาในดานการ

รับรูสิ่งท่ีอยูรอบตัวภายในเมือง                          

หมวด 1: เปนขอมูลสวนตัว                         

หมวด 2: เปนขอมูลวัดตัวแปรในดาน การรับรู ความคิดเห็น                 

คาํแนะนําในการตอบแบบสอบถาม                                    

1 เขียนเครื่องหมาย         ในชองสี่เหลี่ยมหนาขอท่ีถูกเลือก                                 

2 หากตองการเปลี่ยนขอท่ีถูกเลือก แกไขใหมโดย                                                   

3 กรุณาตอบใหครบทุกขอ                          

หมวด 1: ข้อมลูส่วนตัว 

1 เพศ  1   ชาย   2   หญิง     

2 อาย ุ       1   15-20 ป  2   21-30 ป                                   

  3   31-40 ป                         4   41 ปขึ้นไป 

3 อาชีพ       1   รับราชการ                 2   พนักงานรัฐวิสาหกจิ              3  พนักงาน

บริษัท       4   นักเรียน/นักศึกษา                 5   ประกอบธุรกิจสวนตัว                          6  แมบาน                                               

       7    ยังไมประกอบอาชีพ                 8    อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน   1  ตํ่ากวา 10,000 บาท      2   10,000-19,999 บาท                                                              

    3  20,000-29,999 บาท     4   30,000 บาทขึ้นไป 

5 การศึกษา        1   ประถมศึกษา               2    มัธยมศึกษาตอนตน                3   มัธยมศึกษาตอนปลาย                     

        4   อนุปริญญา-ปริญญาตร ี           5    ปริญญาโทขึน้ไป 

6 ท่ีอยู        1   กรุงเทพมหานคร โปรดระบุเขต.......................................................................................

        2   ตางจังหวัด โปรดระบุจังหวัด................................................................................. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90 

7 ทานเดินทางเขามาบริเวณถนนทาแพดวยวัดถุประสงคใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        1   ทองเท่ียว  2  ช็อปปง                                 

        3  เพ่ือผานตอไปยังบริเวณอื่น 4  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................              

8 ทานเดินทางเขามาบริเวณถนนทาแพบอยเพียงใด    

         1  นอยกวา 1 เดอืน  2   1-3 เดือน     3   4-6 เดือน 

          4  7-9 เดือน  5   10-12 เดือน   6   มากกวา 12 เดือน

         7   มาเปนครั้งแรก 

หมวด 2: การรับรูองคประกอบหลักทางจินตภาพ (ภาพท่ีปรากฏในจิตแทนสภาพแวดลอมภายนอก) และการจดั

กลุมในการรับรู                                    

1 ใหทานจําสถานท่ีแลวนําไปใสในแผนท่ีท่ีอยูหนาตอไป โดยใสหมายเลข ไลเรียงลําดับ 1,2,3 … ไปเรื่อยๆ 

พรอมเขียนช่ือสถานท่ีไวดานหลังหมายเลข เริ่มจากสถานท่ีจําตําแหนงได (อานๆผานๆเท่ียวเดียว และทําเทาท่ีจํา

ได โดยหามเปดกลับมาดูอีก) 

สะพานนวรัฐ,  แมนํ้าปง,  จวนผูวาราชการ  ,พุทธสถานเชียงใหม,  ยานตลาดวโรรส,  กาดดอกไม,  

โรงเรียนคําเท่ียง,  ถนนทาแพ, วัดอุปคุต, สี่แยกวัดอุปคุต, ตึกเกาสี่แยกอุปคุต,  ถนนวิชยานนท,                        

ธนาคารธนชาติ, ถนนชางคลาน,  ยานไนทบาซาร,  บานทาแพ,  รัตนผล, บุรีแสควร,  ตันตราภัณฑเกา, 

ถนนขวงสุเมรุ,  ตรอกเหลาโจว,  ตึกกิติพานิช, โรงแรม small,  ธนาคารกรุงเทพ, สะพานแมขา,                              

โรงแรมทาแพอินน,  ชาระมิงค(บานขนมปงขิง),  วิมลทาแพ,  วัดแสนฝาง,  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,               

วัดบุปผาราม,  อาคารAIS,  ฝาย,  ถนนชางมอยตัดใหม,  Orient Thai,  สํานักงานควบคุมความประพฤติ,  

ธนาคารนครหลวงไทย,  ธนาคารกสิกร,  ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาติ,  วัดเชตวัน,  โรงแรมรุงเรือง

,  วัดมหาวัน,  โรงแรม Mo room,  แหนมปายน, โรงแรม IMM, Air Asia, Star Buck, ประตูทาแพ,                

ถนนชัยภูมิ  
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ใสหมายเลข ไลเรียงลําดับ 1, 2, 3 .... พรอมเขียนช่ือสถานท่ีไวดานหลังหมายเลข เริ่มจากสถานท่ีท่ีจําตําแหนงได 
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1 ลักษณะองคประกอบเมือง ของถนนทาแพ หมวดใด ท่ีสงเสริมใหทานสามารถจดจําถนนทาแพได (เรียง

ตามลําดับจากมากไปนอย) 

1 เสนทาง เชน ถนน แมนํ้า โปรดระบุ....................................................................................... 

2 ขอบเขตของพ้ืนท่ี โปรดระบุ..................................................................................................   

3 ยาน ความเปนเอกลกัษณของพ้ืนท่ี โปรดระบุ........................................................................   

4 ชุมทางชุมชน หรือท่ีรวมกิจกรรม โปรดระบุ.......................................................................... 

5  สิ่งสําคญัหรอืสัญลักษณท่ีเดนชัด ท่ีหมายตา โปรดระบุ.......................................................... 

6 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 

2 สภาพทางกายภาพของถนนทาแพปจจุบัน ชวยสงเสริมใหทานสามารถจดจํา แผนท่ีจินตภาพหรือไม 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

3 ปญหา และอุปสรรค ทางกายภาพของถนนทาแพท่ีทําใหทานไมสามารถจดจําสถานท่ีดังกลาวได 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

4 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนนทาแพเพ่ือสงเสริมการจดจําสถานท่ีดังกลาว

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

จบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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