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      การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้าพระยาบริเวณ

จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน ผลกระทบจากการพัฒนาและขยายตัวของเมือง ส่งผลให้ทัศนียภาพที่

เกิดขึ นมีความเปลี่ยนแปลงไป การศึกษามุ่งเน้นให้ได้มาซึ่งทัศนคติที่มีต่อทัศนียภาพ  โดย

ทัศนียภาพที่ใช้เพื่อเป็นตัวแทนนั นเกิดจากการวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของภูมิทัศน์ 

ประกอบกับหลักการรับรู้จินตภาพของเมือง(Image of the city, Kevin Lynch, 1977)  เพื่อก าหนด

จุดควบคุมมุมมอง(Visual Control Point) ที่มีความอ่อนไหวทางสายตา(Visual Sensitivity) และน า

ทัศนียภาพที่เป็นตัวแทนมาตั งค าถาม เพื่อประเมินทัศนคติ โดยค าถามมีด้วยกัน2ประเด็นคือ 1.

ทัศนียภาพที่เกิดขึ นในปัจจุบันมีความสวยงามมากน้อยเพียงใด 2.ทัศนียภาพมีความเหมาะสมกับ

พื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยามากน้อยเพียงใด 

      การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลของแบบประเมินพบว่า ทัศนคติเร่ืองความสวยงามและความ

เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทัศนียภาพที่มีผลความพึงพอใจสูงจะมีมุมมองที่กว้างและ

มองเห็นไปได้ไกล แนวเส้นขอบฟ้า(Skyline)มีระนาบเดียวกันตลอดทั งภาพ มีพื นที่สีเขียว(Green 

space)เป็นส่วนใหญ่หรือแทรกอยู่มากอย่างเห็นได้ชัด อาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะพื นถิ่นชายน  าที่มี

ขนาดและสีสันไม่สะดุดตา อาคารที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ไทยเช่น บ้านทรงไทย วัดวาอาราม เป็น

ต้น องค์ประกอบที่มีแนวโน้มส่งผลของความพึงพอใจลดลงคือ ความหนาแน่นของกลุ่มอาคาร

บ้านเรือน สีสันที่สะดุดตา มวลของอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงที่ตัดกับระนาบของเส้นขอบฟ้า และ

สุดท้ายองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจคือ อาคารที่มีรูปทรงแปลกตาเช่น ลักษณะเป็น

เครื่องจักร โกดัง โรงงาน ซ่ึงสร้างความแปลกแยกกับบริเวณโดยรอบ 

 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ลายมือช่ือนักศึกษา................................................          ปีการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

54060204 : MAJOR: LANDSCAPE ARCHITECTURE 

KEY WORD : ATTITUDE / VISUAL QUALITY ASSESSMENT / VISUAL OF CHAO      

        PHRAYA RIVERSIDE NONTHABURI 

      NATTAPON LAMPRAWET : VISUAL QUALITY ASSESSMENT OF CHAO 

PHRAYA RIVERSIDE NONTHABURI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. 

RUJIROJ ANAMBUTR,PH.D. 108 pp. 

      The purpose of this research is to assess the quality of the modern day landscape 
alongside the Chao Phraya River in Nonthaburi Province. Recent urban development and 
urbanization has caused the landscape to change over time. The study focuses on the attitude 
towards a particular landscape. The sample landscape is derived from elements and structures in 
landscape, and the way people perceive their cities (The Image of the City, Kevin Lynch, 1977) 
are used as basic to specify visually sensitive visual control points in the landscape. The sample 
landscape images is then used to answer two issues: The aesthetic qualities of the modern day 
landscape and the suitability of the new proposed landscape to the Chao Praya Riverbanks. 
      After analyzing information from gathered questionnaires, it was evident that the 
attitude towards aesthetics and suitability were in relation with each other. The landscapes that 
were more satisfactory were the ones with panoramic view, a continuous skyline consisting 
mostly, if not all, of green spaces, and buildings with elements that blend in with the 
surroundings, preferably those with a traditional style i.e. vernacular houses or temples. Elements 
in the landscape that contribute to dissatisfaction were the density of urban housing, colours that 
contrasts the surrounding landscapes, the mass of buildings, vertical elements that split the 
horizontal skyline, i.e. high-rises and skyscrapers, and buildings that stand out from its 
surroundings, e.g. warehouses, factories, industrial machines, etc. 
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กิตติกรรมประกาศ 

      การค้นคว้าอิสระ เร่ืองการประเมินคุณภาพทางสายตาของริมแม่น  าเจ้าพระยา บริเวณ

จังหวัดนนทบุรี สามารถส าเร็จลุล่วงได้จากการได้รับความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและการชี แนะ

แนวทางจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ

ตรวจสอบค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิติกุล กรรมการตรวจสอบค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี และอาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยให้ค าแนะน า เสนอความคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ศึกษาที่ความซาบซึ งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างย่ิง และ

ของกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี   

      กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีน้อง และเพื่อนฝูงที่คอยเป็นก าลังใจ ขอบคุณน้องๆ

ที่ร่วมชั นเรียนภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มาด้วยกัน ขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เป็นสถานที่ให้ความรู้ประสิทธ์ประสาทวิชา 

      สุดท้ายนี ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารการค้นคว้าอิสระนี  จะสามารถเป็นประโยชน์

ส าหรับผู้ที่สนใจและน าไปใช้ศึกษาในกรณีต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ ณ 

ที่นี ด้วย 
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