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บทที่ 1 

บทน า 

 แม่น  าเจ้าพระยา แม่น  าที่ได้ช่ือว่ามีความส าคัญสายหนึ่งของประเทศไทย มากไปด้วย

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อันเนื่องมาจากในอดีต เส้นทางน  าเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก 

ที่ใช้ในการเดินทาง ขนถ่ายสินค้า และยังมีความส าคัญในการอุปโภค บริโภค ก่อให้เกิดสังคมลุ่ม

แม่น  า ที่เป็นแหล่งท ากินทางการเกษตร การค้าขาย การตั งถิ่นฐาน ทัศนียภาพที่เกิดขึ นทั งสองฝ่ัง

แม่น  าจึงแสดงถึงบรรยากาศในการด าเนินชีวิตที่มีบริบทร่วมกับแม่น  าได้อย่างอย่างชัดเจน ใน

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ทัศนียภาพเกิดความเปลี่ยนแปลงไป

ตามกัน การศึกษาทัศนคติที่มีต่อทัศนียภาพในปัจจุบันนั นก็เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่จะสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อแนวทางในการศึกษาพัฒนาพื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยาในอนาคต   

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 วิวัฒนาการของเมืองส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เมืองมีบริบทร่วมกับ

แม่น  าลดน้อยลง การพัฒนาระบบคมนาคม ทั งระบบโครงข่ายถนน และระบบราง ท าให้เกิด

ทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ น การเข้าถึงพื นที่บนแผ่นดินสะดวกสบายขึ น เกิดการตั งถิ่นฐาน

ใหม่ และพัฒนาต่อเนื่องเป็นสภาพเมืองในปัจจุบัน โดยที่กรุงเทมหานครเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม

ที่หลากหลาย ดึงดูดให้ผู้คนจากหลายท้องถิ่นเข้ามาตั งรกรากในตัวเมือง ส่งผลให้เมืองมีความ

หนาแน่นสูงขึ น ความส าคัญหลักของแม่น  าเจ้าพระยาจากการคมนาคม อุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยน

เป็นความส าคัญในการเป็นพื นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ให้กับเมือง ส่งผลให้ทัศนียภาพริมแม่น  ามีคุณค่า

มากย่ิงขึ น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 แสดงทัศนียภาพแม่น  าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพฯในปัจจุบัน 

 เมื่อเมืองมีความหนาแน่น การพัฒนาเมืองขยายตัวออกสู่พื นที่เขตปริมณฑลมากขึ น ซึ่งถูก

เรียกว่า “ภาคมหานคร” คลอบคลุมพื นที่  6 เขตการปกครอง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีการผสมผสานของเศรษฐกิจและสังคม 

และมีการขยายการพัฒนาด้านต่างๆออกสู่เขตพื นที่ปริมณฑล เช่น ระบบสาธารณูปโภค เขตพื นที่ตั ง

โรงงานอุตสาหกรรม การย้ายสถานที่ราชการส าคัญไปในเขตปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื นที่

จังหวัดนนทบุรี เป็นผลให้พื นที่รอยต่อชานเมืองมีความต่อเนื่องของพื นที่กิจกรรมและความเป็น

เมือง จนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกัน และพื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยาในเขตนนทบุรีก็เร่ิมมีการจับจอง

ใช้สอยพื นที่เพิ่มมากขึ น ความเป็นแม่น  าในชานเมืองเร่ิมเปลี่ยนแปลงดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3 จึง

เกิดโครงการค้นคว้าอิสระนี ขึ น เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ทัศนียภาพแม่น  าเจ้าพระยาในปัจจุบัน โดยเลือกพื นที่ศึกษาช่วงที่แม่น  าพาดผ่านจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง

เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของเมือง 
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ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงรอยต่อของเมืองในอดีต 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงรอยต่อของเมืองในปัจจุบัน 
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 การพัฒนาและขยายตัวของเมืองนั นเกิดขึ นอยู่ตลอดเวลา การศึกษาทัศนคตินั นก็เพื่อเป็น

ข้อมูลที่สามารถใช้วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาพื นที่ริมแม่น  าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ทัศนียภาพที่เกิดขึ นมีความสวยงาม เหมาะสมแม่น  าเจ้าพระยาที่ได้ช่ือว่าเป็นแม่น  าที่ส าคัญย่ิงของ

ประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพือ่ศึกษา ความหมาย หลักการหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และปรับใช้ให้เข้ากับพื นที่ศึกษา

ริมฝ่ังแม่น  า ซ่ึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

 2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อทัศนียภาพริมฝ่ังแม่น  าเจ้าพระยาที่มีความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 2.3 เพื่อศึกษาตัวแปรจากองค์ประกอบของทัศนียภาพที่มีผลต่อทัศนคติ  

 2.4 เพื่อสรุปผลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื นที่ริมฝ่ังแม่น  าควบคู่ไป

กับการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม 

3. ค าถามในการศึกษา 

 3.1 องค์ประกอบของทัศนียภาพใดบ้างที่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกที่ว่าด้วยเร่ืองความ

สวยงาม 

 3.2 องค์ประกอบใดบ้างที่สร้างทัศนคติเชิงลบ 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  พื นที่สองฝ่ังของริมแม่น  าเจ้าพระยา ในพื นที่เขตการปกครองจังหวัดนนทบุรีและ

เขตต่อเนื่อง โดยเร่ิมจากสะพานราชวิถี  สิ นสุดที่สะพานนนทบุรี  เป็นระยะทางประมาณ 40 กม. 

ดังแสดงต าแหน่งของพื นที่ศึกษาในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ระดับจังหวัดนนทบุรี 

ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

http://www.map.google.co.th/
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ภาพที่ 5 แสดงแผนที่ทางอากาศพื นที่ที่ส ารวจ 

ที่มา : www.map.google.co.th 

http://www.map.google.co.th/
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 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  4.2.1 แนวคิดหรือทฤษฎีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณภาพภูมิทัศน์กับภูมิ

ทัศน์เมืองและวิธีการการรับรู้จิตภาพของเมืองที่ดี 

  4.2.2 การปรับใช้ทฤษฎี เพื่อก าหนดตัวแทนของทัศนียภาพ ที่คลอบคลุม

องค์ประกอบที่มีบนพื นที่ริมฝ่ังแม่น  าเจ้าพระยา 

  4.2.3 การประเมินคุณภาพทัศนียภาพตัวอย่างด้วยการส ารวจจากทัศนคติของ

ประชาชน 

  4.2.4 แจกแจงองค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาตัวแปรที่สร้าง

ทัศนคติเชิงบวกและลบ 

5. ขั้นตอนการวิจัย 

 5.1 ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกียงข้อง และปรับใช้กับพื นที่การศึกษาอย่างเหมาะสม  

5.2 ศึกษาข้อมูลที่มีในประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญ สถานที่ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 

 5.3 ส ารวจภาพสนาม เพื่อรับรู้ถึงทัศนียภาพโดยรวมของพื นที่ริมฝ่ังแม่น  าเจ้าพระยา และ

แจกแจงองค์ประกอบเชิงทัศน์ 

 5.4 ก าหนดย่านเชิงทัศน์ตามลักษณะของภูมิทัศน์ที่แตกต่างกัน แล้วเลือกภาพตัวแทนของ

แต่ละย่าน เพื่อใช้ในการประเมินขั นต่อไป 

 5.5 ออกแบบแบบสอบถามเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อทัศนียภาพของแต่ละย่านเชิงทัศน์ โดย

มุ่งเน้นประเมินในประเด็นความสวยงามของภูมิทัศน์ และความเหมาะสมกับการเป็นภูมิทัศน์ริม

แม่น  าเจ้าพระยาในย่านชานเมือง 

 5.6 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และสรุปผลคะแนนที่ได้จัดเรียงล าดับจากภาพตัว

แทนที่มีค่าคะแนนทั งด้านความสวยงาม และความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย 

 5.7 แจกแจงองค์ประกอบของทัศนียภาพที่เรียงล าดับ เพื่อตีความหาตัวแปรที่ก่อให้เกิด

ทัศนคติทั งเชิงบวกและลบ วิเคราะห์ สรุปผล และหาข้อเสนอแนะ 

 5.8 จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  

 7.1 เข้าใจแนวคิดหรือทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์กับความเป็นเมือง และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื นที่ที่ศึกษาได้ 

 7.2 ได้ทราบถึงสภาพโดยรวมของทัศนียภาพริมฝ่ังแม่น  าเจ้าพระยาที่พาดผ่านจังหวัด

นนทบุรี  

 7.3 สามารถวิเคราะห์แจกแจงองค์ประกอบของภาพ และสรุปผลองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด

ทัศนคติเชิงบวกและลบได้ 

 7.4 รับรู้ถึงทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มีต่อทัศนียภาพริมแม่น  า 

 7.5 ข้อมูลสรุปและข้อเสนอแนะสามารถใช้ประกอบแนวทางการพัฒนาพื นที่ริมแม่น  าได้ 
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บทที่ 2  

ความหมาย แนวคิด และทฤษฏี 

 การศึกษาทัศนียภาพที่เกิดขึ นริมแม่น  าเจ้าพระยานั นจ าเป็นต้องศึกษาความหมายภูมิทัศน์

เมือง และความเป็นชานเมือง เพราะแม่น  าเจ้าพระยาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเมือง เป็นเส้นทาง

เข้าถึงเมือง หรือจากเมืองสู่เมือง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ระหว่างทางประกอบไปด้วย

องค์ประกอบที่หลากหลายรวมกัน ทั งความเป็นเมือง และชานเมือง ทัศนียภาพที่พบจะแสดงถึงวิถี

การด าเนินชีวิตในแต่ละแบบ ซึ่งแสดงเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตลอดช่วงที่แม่น  าไหลผ่าน การเรียนรู้

ซึ่งภูมิทัศน์เมือง และความเป็นชานเมืองนั นก็เพื่อที่จะเข้าใจบริบทที่แตกต่างของพื นที่ศึกษา ด้วย

การศึกษาตามหลักการอย่างชัดเจน และเพื่อสามารถแจกแจงซึ่งองค์ประกอบของทัศนียภาพในแต่

ละช่วง ตลอดแนวสองฝ่ังแม่น  า การศึกษาที่ส าคัญอีกประเภทคือหลักการรับรู้จินตภาพของเมือง 

และระดับในการรับรู้ของมนุษย์ ทั งนี ก็เพื่ออ้างถึงการรับรู้ในจิตภาพเบื องต้น เพื่อสามารถก าหนด

ทัศนียภาพตัวอย่างที่จะใกล้เคียงกับการรับรู้ที่อาจเกิดขึ นจริงเมื่อผ่านพื นที่เหล่านั น 

1. ความหมายของเมือง 

 เมือง (Urban Area) คือ บริเวณที่มีประชากรตั งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลาง

ทางด้านกิจกรรมที่หลากหลาย เศรษฐกิจ การบริหารและการปกครอง มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคม 

ถนนหนทาง  ทั งภายในภายนอกเมืองและระหว่างเมืองสู่เมือง เกิดเป็นลักษณะเฉพาะทางทางด้าน

กายภาพที่มีความแตกต่างจากชนบท  มีเอกลักษณ์ที่ เด่นชัด  บ่งบอกความเฉพาะตัว ด้วย

องค์ประกอบทางภายภาพของเมือง มีขอบเขตแน่ชัด ไม่ว่าจะด้วยวัตถุ ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง  หรือ

สัญลักษณ์  ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นเมืองได้อย่างชัดเจน ลักษณะประชากรมีความแตกต่างของระดับ

ฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี  ยังมีเร่ืองของความแตกต่างกันทางเชื อชาติ ศาสนา เผ่าพันธ์ุอีกด้วย 
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2. ความหมายของชานเมือง 

 ฮาร์แลน พอล ดวงกลาสส์ (Douglass, 1970, 387) อธิบายความเป็นชานเมืองไว้ว่า ข้อ

แตกต่างระหว่างเมืองกับชานเมืองนั นสามารถพิจารณาได้จากความหนาแน่นของประชากร โดย

เมืองจะมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าประชากรที่อยู่บริเวณชานเมือง อีกทั งชานเมืองยัง

ค่อนข้างมีระยะห่างจากศูนย์กลางเมืองมาก 

 สก็อตต์ โดนัลสัน (Donalson, 1969) อธิบายถิ่นที่อยู่แบบชานเมืองว่าคือ บริเวณที่

ประชาชนตั งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยห่างจากตัวเมือง แต่สามารถเดินทางมาท างานในเขตเมืองได้เป็น

ประจ า มีการพึ่งพาอาศัยระบบเศรษฐกิจและสังคมจากเขตเมืองศูนย์กลาง แต่มีอิสระจากเมือง

ศูนย์กลาง สามารถพึ่งพาระบบของตัวเองได้ 

 จอร์ด เอ. ดิโอเดอร์เสน และอาร์อิลเลส จี. ดิโอเดอร์สัน (Theodorsen and Theodorson, 

1969, 425-426) ให้ความหมายถิ่นที่อยู่อาศัยในชานเมืองว่าหมายถึง ชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเมืองใหญ่ มีพื นที่ที่สามารถติดต่อเช่ือมถึงกับเมืองศูนย์กลางได้ โดยที่เมืองศูนย์กลางนั นอาจไม่

เป็นเมืองหลวงของประเทศก็ได้ ชานเมืองจะแยกการปกครองจากเมืองศูนย์กลาง แต่ยังพึ่งพาอาศัย

ระบบเศรษฐกิจจากเมืองศูนย์กลางอยู่ 

 กล่าวโดยสรุปคือ ชานเมืองคือพื นที่ที่อยู่รอบๆเมือง มีประชากรหนาแน่นน้อยกว่าเมืองแต่

มากกว่าชนบท มีระยะห่างระหว่างเมืองในระดับหนึ่งแต่สามารถเดินทางถึงกันได้ทุกวัน มีระบบ

เศรษฐกิจและสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ไม่ใหญ่เท่าระบบเมือง 

3. ความหมายภูมิทัศน์เมือง 

 การ์ดอน คัลเลน (Gordon Cullen, 1961, 8) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมืองไว้คือ 

สิ่งแวดล้อมภาพรวมตามเส้นทางที่ผ่าน และพื นที่นอกอาคารที่สามารถมองเห็นและรับรู้ได้ในเมือง 

พื นที่ที่ล้อมรอบจุดที่เรายืนอยู่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภูมิทัศน์เมืองไปตลอดทาง จากการ

เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งภายในเมือง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสร้างเมืองที่เกี่ยวข้องกับการ

รับรู้นัยทางสายตาระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมภายในเมือง โดยเน้นการรับรู้สภาพแวดล้อมจาก

การมองเห็น การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการรับรู้ของมนุษย์ผ่านทางการจัดวาง

องค์ประกอบทางกายภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง 
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 อาชิฮารา โยชิโนบุ (Ashihara Yoshinobu,Translated by Lynne E. Riggs, 1983, 39) ให้

ความหมายของภูมิทัศน์เมือง คือ ภาพรวมของเมืองซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆที่

สามารถมองเห็นได้ และก่อให้เกิดผลทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้สังเกต โดยที่คุณลักษณะของ

ภูมิทัศน์เมืองถูกก าหนดขึ นจากความสัมพันธ์ระหว่างถนน พื นที่ว่างระหว่างอาคารและกลุ่มอาคาร

ในพื นที่เมือง ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่จะสามารถก าหนดคุณลักษณะของภูมิทัศน์เมืองนั นมีด้วยกัน 

3 ส่วนหลักๆอันได้แก่ 1.วัสดุที่ใช้ (Materials) 2.ขนาดสัดส่วน (Proportions) 3.เส้นรอบรูป 

(Profiles) หรือ เส้นขอบที่มองจากด้านหน้าอาคาร และด้านข้างอาคาร โดยองค์ประกอบทั งสามท า

หน้าที่วัดความกลมกลืนไหลลื่นของทัศนียภาพระหว่างทาง 

 สรุปได้ว่าภูมิทัศน์เมืองนั นเกิดจากประสบการในการมองเห็น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเจาะจงที่

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั น แต่เป็นการมองเห็นซึ่งภาพรวมของพื นที่ สิ่งแวดล้อมที่มี

อยู่ในบริเวณนั น มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสบการในทัศนียภาพมากกว่า 1 ชนิด ประกอบกันอยู่

ในทัศนียภาพที่เห็น 

4. องค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง 

 สภาพแวดล้อมของเมืองถูกสร้างขึ นด้วยฝีมือมือมนุษย์ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเป็นตัว

เช่ือมโยงกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกัน เมื่อเมืองมีความหนาแน่นมากขึ น เกิดการขยายตัวของเมืองจาก

ศูนย์กลางเมืองออกสู่ชานเมืองมากขึ น องค์ประกอบของเมืองที่เกิดขึ นจึงมีที่มาจากปัจจัยที่

หลากหลายทั งทางกายภาพ สังคม กิจกรรมและเศรษฐกิจ เกิดสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน

พื นที่เมืองและเกิดพื นที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม อันก่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ในแต่ละเมือง โดยจะสามารถแบ่งประเภทขององค์ประกอบภูมิทัศน์ที่เกิดขึ นได้ดังนี  

(องค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 4.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง ตามลักษณะสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศของเมือง 

(Natural Environment) โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะและต าแหน่งที่ตั งของเมือง องค์ประกอบ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของของพื นที่ตั งก่อให้เกิด รูปทรงทางผังเมืองนั นๆ ประกอบกับปัจจัย

อื่นๆเช่น สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรรมชาติ  (Landform and Nature) ส่งผลให้เกิด

เอกลักษณ์สภาพภูมิประเทศกับภูมิทัศน์เมือง และสถาปัตยกรรม 
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 4.2 องค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง ตามสภาพแวดล้อมทางที่มนุษย์สร้างสรรค์ (Manmade 

Build Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมของเมืองที่เกิดขึ นจากการกระท าของมนุษย์ และสิ่งปลูก

สร้างของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื นที่ของเมือง โดยเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะของงานสถาปัตยกรรม 

ทางสัญจร และต าแหน่งของที่ตั งตามสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง สามารถแบ่งองค์ประกอบเมือง

ทางกายภาพที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ นได้ 7 องค์ประกอบดังนี  (วรรณศิลป์ พีรพันธ์ุ, 2538, 5-18) 1. การ

วางผังเมือง (Urban Planning) 2. เส้นทางคมนาคม (Routes) 3. พื นที่เมือง และพื นที่ว่าง (Urban 

Spaces and Open Spaces) 4. กระสวนและลักษณะของเนื อเมือง (Pattern, Grain and Texture) 5. 

ย่านของเมือง (The Districts of a City) 6. ปัจจัยเชิงนามธรรม (Nonphysical Aspects) 7. รายละเอียด

ประกอบเมือง (Details) 

 โดยการแยกองค์ประกอบตามทฤษฎีเบื องต้นนั นแสดงรูปแบบที่ชัดเจนระหว่างพื นที่ที่

เกิดขึ นเองด้วยธรรมชาติหรือลักษณะทางธรรมชาติเป็นตัวก าหนด และพื นที่ที่มนุษย์จงใจสร้างขึ น

เพื่อประโยชน์ของเมืองหรือชุมชน องค์ประกอบทั งสองประเภทนั นสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

ของเมืองท าให้ทัศนียภาพที่ได้นั นมีความแต่กต่างกันไปตามปัจจัยทางภูมิทัศน์ในพื นที่นั นๆ 

5. จินตภาพของเมือง (Image of the city) 

 เควิน ลินซ์  (Kevin Lynch, 1977 ) ได้ศึกษาองค์ประกอบของเมือง ที่ได้จากการสังเกต ที่

ประกอบด้วย เอกลักษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และความหมาย (Meaning) ส่วนประกอบ

ทั งสามต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดจินตภาพของเมืองได้อย่างชัดเจน โดย

ต้องมีคุณลักษณ์ทั งสามอย่างชัดเจนปรากฏเป็นร่องรอยในความทรงจ าหรือประสบการของผู้พบ

เห็น โดยจินตภาพของเมืองนั นมีความงามที่มีลักษณะเฉพาะอันชัดเจน โครงสร้างของผังที่ชัดเจน มี

เอกลักษณ์ของพื นที่ที่สะท้อนออกมาทางประเพณีวิถีชีวิต หรือแท้กระทั่งสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความ

แตกต่างไปจากเมืองอื่น อันชวนให้ระลึกถึงและจดจ าได้ง่าย แต่ละเมืองจะมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป ตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ นในเมืองนั นๆ องค์ประกอบทาง

กายภาพของเมือง ที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพขึ นในใจระหว่างตนเอง และภูมิทัศน์เมือง หรือ

ช่วยให้มนุษย์ท าความรู้จักสภาพแวดล้อมที่ได้รับรู้หรือพบเห็นมาแล้วในลักษณะที่ล ดทอน

รายละเอียดลงจากความเป็นจริงจนเหลือเพียง 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ 
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 5.1 เส้นทาง (Path) ทางสัญจรอันเกิดจากการความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น 

ถนน ทางเท้า ทางรถไฟ แม่น  าล าคลอง เป็นต้น เส้นทางเหล่านี เป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการ

เช่ือมต่อของผู้คนในเมืองหรือจากเมืองสู่เมือง ในขณะที่เดินทางอยู่นั นท าให้ผู้ที่ใช้เส้นทางมีโอกาส

เห็นองค์ประกอบระหว่างทาง และก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆที่ผ่านมา 

 5.2 ที่รวมกิจกรรม (Node) จุดศูนย์รวมคนหรือกิจกรรม มักอยู่ระหว่างทางที่ผ่าน เช่น 

บริเวณแยก หรือ ชุมทางสถานีขนส่ง อาจเป็นสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมหนาแน่นที่ดึงดูดผู้คน เช่น

บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง จุดศูนย์รวมจึงเป็นจุดที่มีความดึงดูดเฉพาะ บริเวณที่สร้างกลุ่มคนเกิดแรง

กระตุ้นต่อบุคคลอื่น และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางด้วยกัน รวมกันเป็นชุมทางเพื่อเปลี่ยน

เส้นทางหยุดพักคอย หรือเปลี่ยนวิธีการเดินทาง 

 5.3 ขอบ (Edge) ขอบเขต หรือเส้นขอบ เป็นองค์ประกอบแสดงหรือก าหนดขอบเขตของ

พื นที่ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพื นที่ อาจปรากฏเป็นเส้นกั นจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วน

หนึ่ง ที่เป็นแนวกั นตามธรรมชาติ เช่น ริมฝ่ังแม่น  า ชายทะเล และแนวกั นที่แสดงขอบเขตที่มนุษย์

สร้างขึ น เช่น คลองขุด คูเมือง ก าแพงเมือง 

 5.4 ย่าน (District) เป็นพื นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ น

ของพื นที่นั นๆ เช่นลักษณะเฉพาะของชุมชน ย่านตลาด ย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเมือง มีเอกลักษณ์ของพื นที่อันเกิดจากลักษณะเฉพาะร่วมกันกับพื นที่ใกล้เคียงหรือพื นที่ผ่าน

ทาง โดยแต่ละพื นที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของ

ชุมชนโดยจะปรากฏเป็นลักษณะกิจกรรมของผู้คน เช่นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทางศาสนา 

 5.5 ที่หมายตา (Landmark) จุดสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์ จุดอ้างอิง หรือจุดหมายตา เป็นพื นที่ 

ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรมที่มีความหมายกับคนในพื นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดนัดพบของ

ผู้คน โดยท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ชี น าหรือดึงดูด เช่น สถาปัตยกรรมส าคัญๆ อนุสาวรีย์  หอนาฬิกา 

เป็นต้น 

 เมื่อองค์ประกอบทั ง 5 นั นมีความส าพันธ์ประกอบกันชัดเจน ก็จะท าให้เกิดจินตภาพที่จะ

สามารถจดจ าได้อย่างงายดาย ซึ่งหมายความว่ามนุษย์จะหาเส้นทางในสภาพแวดล้อม หรือเมือง

นั นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่เกิดการหลงทางหรือความกังวลแล้ว ท าให้การรับรู้เมืองของผู้

พบเห็นมีรายละเอียดของเมืองมากขึ น สร้างประสบการที่มีกับภูมิทัศน์เมืองนั นๆได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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6. การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เมือง 

 Larry W. Canter (บัณฑิต จุลาสัย, 2547, 109) สรุปเทคนิคส าหรับการศึกษาวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพไว้ 5 วิธี ดังนี  

 3.1 การใช้แบบสอบถาม  

 3.2 การบรรยายพร้อมภาพประกอบ 

 3.3 การใช้หุ่นจ าลอง  

 3.4 การใช้เทคนิคภาพซ้อน  

 3.5 การสร้างภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น(เกริก กิตติคุณ, ภูมิทัศน์เมือง, 72)เป็นการคาดการณ์

สิ่งที่อาจจะเกิดขึ นตามการพัฒนาขยายตัวของเมือง เพื่อการประเมินผลกระทบที่อาจมีผลต่อ

สุนทรียภาพของเมือง โดยการคาดการณ์เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบกับทัศนียภาพที่มีอยู่จริงใน

พื นที่ส ารวจ โดยเฉพาะในเร่ืองของสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่ก่อผลกระทบต่อ

ทัศนียภาพโดยตรง โดยการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อภูมิทัศน์ของเมืองนั นสามารถท าได้โดยการ

สร้างภาพจ าลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) ซึ่งการสร้างภาพจ าลองเพื่อแสดงโครงการที่อาจ

เกิดขึ นในพื นที่ และเปรียบเทียบสภาพพื นที่จริงก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อวัดผลกระทบทาง

สุนทรียภาพ โดยการสร้างภาพจ าลองนั นจะต้องไม่โน้มเอียงไปในทางที่จะท าให้เกิดความสวยงาม

หรือน่าเกลียดเกินความเป็นจริง โดยใช้คุณสมบัติของภาพจ าลองที่สามารถเป็นตัวแทนของพื นที่ได้

อย่างแท้จริง ภาพที่ได้มีความเหมือนจริง และสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  

 ในทฤษฎีข้างต้นนี แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะสามารถได้มาซึ่งทัศนคติที่มีต่อทัศนียภาพ

อย่างชัดเจน การสร้างแบบสอบถาม การสร้างภาพจ าลองที่เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

พื นที่ เพื่อหาข้อสรุปองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ข้องมูลต่อไป 
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7. หลักการประเมินผลกระทบทางสายตา 

 การศึกษาหลักการประเมินผลกระทบทางสายตานั นก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาร่วมกับ

พื นที่ในหลากหลายมิติการประเมินให้ได้มาซึ่งทัศนคติอย่างมีหลักการ โดยจะสามารถแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 7 ขั นตอน(รุจิโรจน์ อนามบุตร,2555)อันได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลพื นฐาน 2. การ

คาดการณ์ผลกระทบเบื องต้น 3. การศึกษาและส ารวจทรัพยากรทางสายตา 4. การก าหนดจุดควบคุม

มุมมอง 5. การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 6. การประเมินผลกระทบทางสายตา 7. การ

เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา โดยจากที่กล่าวเบื องต้นสามารถแยกประเด็น

ศึกษาที่ส าคัญ 2 ประเด็นดังต่อไปนี  

 7.1 การศึกษาส ารวจทรัพยากรทางสายตา 

 การอธิบายสภาพทางกายภาพของพื นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและแจกแจงทรัพยากรทาง

สายตา โดยการส ารวจเพื่อการก าหนดพื นที่ที่ส่งผลกระทบกับมุมมอง และความงามของทัศนียภาพ 

เช่น คุณค่าของพื นที่เชิงประวัติศาสตร์ พื นที่ทางธรรมชาติ จุดมองมุมกว้าง (Panoramic View) ช่อง

มอง (Vista) จุดมองทิวทัศน์ (View Point) เป็นต้น ในการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงทรัพยากรทางสายตาที่

เกิดขึ นจากความส าคัญหลากหลายมิติ ท าให้พื นที่มีความส าคัญโดดเด่นกว่าจุดอื่น 

 7.2 การก าหนดจุดควบคุมุมมอง 

 การก าหนดจุดควบคุมมุมมองมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 ประการหลัง อันได้แก่  

  7.2.1 สมรรถนะดูดกลืนทางสายตา (Visual Absorbability)  

 สมรรถนะดูดกลืนทางสายตาเป็นคุณสมบัติของพื นที่ที่สามารถลดทอนความโดเด่นของสิ่ง

ปลูกสร้าง ซึ่งเกิดจากการผสานกันของลักษณะรูปทรงแผ่นดิน (Landform) และพืชพรรณทาง

ธรรมชาติ (Vegetation) โดยที่องค์ประกอบเป็นส่วนสร้างความกลมกลืนให้กับทัศนียภาพ  

  7.2.2 ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual Sensitivity)  

 ความอ่อนไหวทางสายตาเป็นคุณสมบัติของกายภาพของพื นที่ซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับ

มุมมอง ระยะเวลาในการมองเห็น ส่งผลกระทบต่อทัศนคติรุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่

ศึกษาบริเวณอื่น ซึ่งรวมถึงพื นที่บริเวณใกล้เคียงก็มีส่วนส่งผลต่อทัศนคติกับภาพที่เป็นตัวแทนด้วย 

   ส
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 7.2.3 ทัศนวิสัย (Visibility) 

 ทัศนวิสัยสามารถแบ่งได้ตามลักษณะในการมองเห็นซึ่งมี 3 ระดับอันได้แก่ 1. ระยะฉาก

หน้า (Foreground) เป็นระยะที่อยู่หน้าสุดและสามารถเห็นรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่าง

ชัดเจน 2. ระยะกลาง (Middleground) ระยะที่ไกลออกไปโดยสามารถเห็นบริบทโดยรอบมากกว่า 3. 

ระยะฉากหลัง (Background) ระยะไกลสุดที่มองเห็น มีความแตกต่างของระยะสามารถแยกแยะได้

อย่างชัดเจน โดยส่วนที่สามารถเห็นได้เป็นส่วนที่องค์ประกอบในระยะด้านหน้าไม่สามารถบดบัง

ได้หมด 

 จากการศึกษาจุดความคุมมุมมองโดยส่วนใหญ่แบ่งตามระยะในการมองเห็น แต่การรับรู้

ทัศนียภาพมีองค์ประกอบอื่นที่ส าคัญที่สร้างเอกลักษณ์ของพื นที่ เช่น ความส าคัญเชิงประวิศาสตร์ 

หรือสังคม เป็นต้น โดยจะสามารเรียกพื นที่นั นว่า จุดควบคุมมุมมองวิกฤติ (Critical Visual Control 

Point) ซึ่งมีความอ่อนไหวทางสายตาสูงสุด อันเนื่องมาจากพื นที่มีนัยส าคัญผสานควบคู่ไปกับ

มุมมอง ส่งผลให้ทัศนียภาพมีความส าคัญ 

   ส
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บทที่ 3 

การด าเนนิงานวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพทางสายตาของริมแม่น  าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัด

นนทบุรี เป็นผลมาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ควบคู่ไปกับการ

สรุปกรอบความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตอบ

ค าถามในงานวิจัยได้อย่างครอบคลุม 

1. การศึกษาพื้นที่ 

 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของภูมิทัศน์ที่สามารถพบได้ในพื นที่ 

แบ่งประเภทตามคุณค่าทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสังคม ลักษณะการใช้พื นที่ รูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยการวิเคราะห์พื นที่เบื องต้นพบว่าองค์ประกอบของภูมิทัศน์มีเอกลักษณ์ที่

แตกต่างกัน 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์ตามลักษณะสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศ (Natural 

Environment) โดยพิจารณาจากรูปทรงของแผ่นดิน (Landform) ซึ่งมีลักษณะเป็นพื นที่ที่เกิดขึ น

จากการกัดเซาะของกระแสน  าตามธรรมชาติ ประกอบกับลักษณะพืชพรรณ (Vegetation) ที่

เจริญเติบโตอย่างไม่เป็นระเบียบ แสดงออกมาในรูปแบบพื นที่สีเขียวขนาดใหญ่ 

 1.2 องค์ประกอบภูมิทัศน์ตามลักษณะสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Manmade Build 

Environment) โดยจะสามารถแบ่งย่อยออกเป็น4ลักษณะดังนี  

  1.2.1 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นพื นที่ที่มีความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์และ

สังคม เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม อาคารทางศาสนา 

  1.2.2 แหลงชุมชน เป็นพื นที่แหล่งที่อยู่อาศัย มีกิจกรรมที่แสดงความเป็นอยู่ เช่น 

งานประเพณี งานเทศกาล และสามารถแบ่งตามความหนาแน่ได้ 2 ประเภทได้แก่ 

   1.2.2.1 ชุมชนทั่วไปที่มีความหนาแน่นไม่มากนัก  

   1.2.2.2 ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง 
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  1.2.3 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นการแสดงความแตกต่างของสถาปัตยกรรม

ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลต่อรูปแบบการใช้สอย เช่นบ้านทรงไทย อาคารโรงเรียนสมัยใหม่ 

เป็นต้น โดยจะสามารถแยกแยะออกเป็น 5 รูปแบบได้แก่ 

   1.2.3.1 อาคารที่มีลักษณะเป็นทรงไทย  

   1.2.3.2 อาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นพื นถิ่นชายน  า 

   1.2.3.3 อาคารสมัยใหม่ทั่วไป 

   1.2.3.4 อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง 

   1.2.3.5 อาคารโรงงานโกดัง เครื่องจักร 

  1.2.4 พื นที่สีเขียว เป็นพื นที่ว่างระหว่างสิ่งปลูกสร้าง โดยเกิดจากการหลงเหลือ

ของพืชพรรณเดิมที่มีอยู่ก่อนสร้าง หรือเกดจากการจัดการพื นที่ขึ นใหม่ 

 จากการแจกแจงองค์ประกอบเบื องต้นสามารถสรุปองค์ประกอบที่มีในพื นที่ได้ 10 ประเภท

อันได้แก่ 1. พื นที่สีเขียวขนาดใหญ่ทางธรรมชาติ 2. พื นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน 

วัดวาอาราม อาคารทางศาสนา 3. ชุมชนทั่วไป 4. ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง 5.อาคารที่มีลักษณะ

เป็นทรงไทย 6. อาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นพื นถิ่นชายน  า  7. อาคารสมัยใหม่ทั่วไป 8. อาคาร

ขนาดใหญ่และอาคารสูง 9. อาคารโรงงานโกดัง เครื่องจักร 10. พื นที่สีเขียว เป็นพื นที่ว่างระหว่างสิ่ง

ปลูกสร้าง โดยเมื่อระบุองค์ประกอบต่างๆลงในแผนที่แล้วแสดงผลดังภาพต่อไปนี  
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงต าแหน่งองค์ประกอบ 
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2. การศึกษาและส ารวจทรัพยากรทางสายตา 

 จากการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่มีในพื นที่ประกอบกับการคาดการณ์ผลกระทบ

ทางสายตาเบื องต้นได้แล้วจึงศึกษาส ารวจทรัพยากรทางสายตา  โดยแบ่งเป็น 2 ขั นตอนหลัก

ดังต่อไปนี  

 2.1 การอธิบายสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 แม่น  าเจ้าพระยาประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีในพื นที่ได้ 10 ประเภทได้แก่ 1. พื นที่สีเขียว

ขนาดใหญ่ทางธรรมชาติ 2. พื นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน วัดวาอาราม อาคารทาง

ศาสนา 3. ชุมชนทั่วไป 4. ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง 5.อาคารที่มีลักษณะเป็นทรงไทย 6. อาคาร

บ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นพื นถิ่นชายน  า 7. อาคารสมัยใหม่ทั่วไป 8. อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง 

9. อาคารโรงงานโกดัง เคร่ืองจักร 10. พื นที่สีเขียว เป็นพื นที่ว่างระหว่างสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทั งหมด

ประกอบอยู่ริมสองฝ่ังแม่น  า โดยแม่น  ามีความคดเคี ยวอังเนื่องมาจากแรงของกระแสน  ากัดเซาะท า

ให้เกิดสภาพแม่น  าซึ่งดูเป็นธรรมชาติ ประกอบกับองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น ปรากฏให้เห็นเป็น

ทัศนียภาพริมแม่น  าในปัจจุบัน โดยที่ทัศนียภาพเหล่านั นมีความหลากหลาย คละเคล้ากันอยู่ มีทั ง

องค์ประกอบที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อพื นที่ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติในภาพรวม การที่แม่น  า

เจ้าพระยามีความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ท าให้แม่น  ามีความส าคัญในด้านการ

ท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักระดับโลก 

 2.2 การแจกแจงทรัพยากรทางสายตา 

 คุณค่าของทรัพยากรทางสายตานอกจากจะเป็นพื นที่ที่มีความสบายตาแล้ว ยังมีความส าคัญ

อื่นที่ท าให้คุณค่าเพิ่มขึ น โดยจะสามารถแบ่งแยกคุณค่าที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางสายตาที่ส าคัญ

ได้แก่   

 คุณค่าทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากแม่น  าเจ้าพระยา เป็นแม่น  าสายส าคัญของประเทศไทย  

ท าหน้าที่เป็นพื นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ให้กับเมือง ลักษณะความสวยงามที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ 

รูปทรงของแผ่นดิน (Landform) ประกอบกับลักษณะพืชพรรณ (Vegetation) ท าให้พื นที่มีความเป็น

เอกลักษณ์  
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 คุณค่าทางการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากแม่น  าเจ้าพระยาเป็นแหล่งรวม ศิลปะสถาปัตยกรรม 

วัฒนธรรม จากหลายยุคหลายสมัย คุณค่าจากวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีบริบทร่วมกับ

แม่น  า สร้างความน่าดึงดูดให้ผู้คน 

 ทั งนี จะพบว่าทัศนียภาพตลอดทั งพื นที่ที่ศึกษามีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน แต่พื นที่

ที่ควรให้ความส าคัญ คือพื นที่กายภาพสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ นกับมุมมอง โดยจะสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทดังนี  

  2.2.1 ระยะในการมองเห็น อันเนื่องมากจากช่วงแม่น  าที่มีความกว้างที่แตกต่างกัน 

ช่วงที่แคบกว่าจะสามารถเห็นรายระเอียดขององค์ประกอบได้มากกว่า  ท าให้เกิดการพบเห็น

ข้อบกพร่องขององค์ประกอบต่างๆได้ง่ายขึ น 

  2.2.2 ระยะเวลาที่เห็นทัศนียภาพ โดยเกิดขึ นจากความโค้งของแม่น  า ซึ่งท าให้การ

มองทัศนียภาพในโค้งด้านแคบมีระยะเวลานานกว่าปกติ 

  2.2.3 จุดมุมมองกว้าง (Panoramic View) เกิดจากลักษณะพื นที่ที่เป็นพื นที่เปิดโล่ง

ซึ่งมีความแตกต่างกันของมุมมองอย่างเห็นได้ชัด โดยเกิดขึ นกับพื นที่ในช่วงทางแยกของแม่นน  า ซึ่ง

จะท าให้ทัศนียภาพที่ได้กว้างไกลไปตามแนวทางแยกของแม่น  า 

  2.2.4 วิถีทัศน์หรือช่องมอง (Vista) เกิดจากมุมมองระยะไกลจากแนวยาวของแม่น  า

เกิดขึ นเมื่อปลายสุดของมุมมองชนกับความโค้งของแม่น  า 
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงมุมมองจากข้อจ ากัดทางกายภาพ 
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3. การก าหนดจุดควบคุมการมอง 

 การก าหนดจุดควบคุมมุมมอง (Visual Control Point) จากการส ารวจทัศนียภาพนั นไม่

สามารถเจาะจงไปที่องค์ประกอบของภูมิทัศน์ได้ เนื่องจากทัศนียภาพเกิดจากการผสมผสานของ

องค์ประกอบที่หลากหลาย การที่จะได้มาซึ่งทัศนียภาพที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบต่างๆนั นเกิด

จากการรับรู้พื นที่ โดยที่พื นที่เหล่านั นมีผลกระทบทางสายตาอย่างมีนัยส าคัญมากกว่าพื นที่อื่น 

การศึกษาทฤษฎีการรับรู้จินตภาพของเมือง (Image of the city, Kevin Lynch, 1977)  ในการค้นหา

พื นที่ที่มีนัยส าคัญในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อก าหนดพื นที่ที่มีความอ่อนไหวทางสายตาสูง 

 3.1 กรอบทฤษฎี 

 ทฤษฎีการรับรู้จินตภาพของเมืองกล่าวถึงองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ที่ผู้คนมักใช้

ในการสร้างจินตภาพขึ นในใจระหว่างตนเอง และภูมิทัศน์เมือง หรือช่วยให้มนุษย์ท าความรู้จัก

สภาพแวดล้อมที่ได้รับรู้หรือพบเห็นมาแล้วในลักษณะที่ลดทอนรายละเอียดลงจากความเป็นจริงจน

เหลือเพียง 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ 

  3.1.1 เส้นทาง (Path) ทางสัญจรอันเกิดจากการความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ เมือเทียบกับพื นที่ศึกษาคือเส้นทางของแม่น  าซึ่งมีความคดเคี ยว ความกว้างของแม่น  าแตกต่าง

กัน 

  3.1.2 ขอบ (Edge) ขอบเขต หรือเส้นขอบ เป็นองค์ประกอบแสดงหรือก าหนด

ขอบเขตของพื นที่ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพื นที่ 

 จาก 2 องค์ประกอบเบื องต้นพบว่ากายภาพของพื นที่เป็นส่วนสร้างความแตกต่างให้เกิด

ขึ นกับมุมมองดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 4 ประเภทคือ 1. ระยะในการมองเห็น อันเนื่องมาจากช่วงแม่น  าที่

มีความกว้างที่แตกต่างกัน 2. ระยะเวลาที่เห็นทัศนียภาพ อันเนื่องมาจากความโค้งของแม่น  า  3. จุด

มุมมองกว้าง อันเนื่องมาจากจากลักษณะพื นที่ที่เป็นพื นที่เปิดโล่งที่เป็นทางแยกของแม่น  า 4. วิถี

ทัศน์หรือช่องมอง อันเนื่องมาจากมุมมองระยะไกลจากแนวยาวของแม่น  า 

  3.1.3 ย่าน (District) เป็นพื นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

กิจกรรมที่เกิดขึ นของพื นที่นั นๆ เช่นลักษณะเฉพาะของชุมชน ย่านตลาด ย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 จากการศึกษาองค์ประกอบของพื นที่และระบุลงแผนที่ในภาพที่ 6 แผนที่แสดงต าแหน่ง

องค์ประกอบ จะพบว่าพื นที่ในส่วนที่ใกล้กรุงเทพมหานคร หรือพื นที่ที่เป็นตัวเมืองนั นมีความ
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หลากหลายขององค์ประกอบมากกว่าพื นที่อื่น ซึ่งส่งผลให้ทัศนียภาพในพื นที่ใกล้เคียงกันอาจมี

องค์ประกอบแตกต่างกันอย่าสิ นเชิง แตกต่างกับพื นที่ถัดออกจากตัวเมืองซึ่งมีโครงสร้างและ

องค์ประกอบของพื นที่ที่ชัดเจนกว่า ทัศนียภาพของพื นที่ใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงกัน 

  3.1.4 ที่รวมกิจกรรม (Node) จุดศูนย์รวมคนหรือกิจกรรม สถานที่ซึ่งมีกิจกรรม

หนาแน่นที่ดึงดูดผู้คน แต่เมื่อเทียบกับทัศนียภาพจากแม่น  านั นสามารถรับรู้ได้ยาก แต่จะสามารถ

รับรู้ได้ในกรณีที่พื นที่กิจกรรมนั นมีความส าคัญและใหญ่มากพอ และเมื่อเทียบกับพื นที่ศึกษาแล้ว

นั นที่รวมกิจกรรมที่สามารถสร้างความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนคือ ท่าน  านนทบุรี ซึ่งเมื่อรวมกับลาน

หน้าศาลากลางเก่าแล้วท าให้ความส าคัญของพื นที่เพิ่มมากขึ น โดยสังเกตได้จากมักใช้เป็นพื นที่จัด

งานส าคัญหรืองานประจ าปีต่างๆของจังหวัดนนทบุรี 

  3.1.5 หมายตา (Landmark) จุดสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์ จุดอ้างอิง หรือจุดหมายตา 

จุดสังเกตได้ง่ายไม่ใช่ด้วยขนาด แต่ต้องเป็นจุดหมายตาที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีลักษณะที่โดดเด่น 

อาจมีความส าคัญ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเมื่อศึกษาจากพื นที่แล้วพบว่ามีสถาปัตยกรรมที่โดด

เด่นและมีลักษณะเฉพาะที่สามารถพบได้ในพื นที่เท่านั น อันได้แก่ เจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาส 
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงต าแหน่งที่รวมกิจกรรม (Node)และจุดหมายตา (Landmark) 
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 3.2 เกณฑ์ในการก าหนดจุดควบคุมมุมมอง 

 การเลือกจุดควบคุมมุมมองค านึงถึงเกณฑ์ในการเลือก 3 ประการ ได้แก่ 1. สมรรถนะ

ดูดกลืนทางสายตา (Visual Absorbability) 2. ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual sensitivity) 3. ทัศน

วิสัย (Visibility) โดยจากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปจุดควบคุมมุมมองจากพื นที่ควบคู่ไปกับ

ทฤษฎีได้ดังนี  

  3.2.1 จุดควบคุมมุมมองเกิดจากกายภาพของพื นที่ โดยการศึกษาเร่ืองเส้นทาง 

(Path)และขอบ (Edge) ให้ได้มาซึ่งมุมมองที่มีความอ่อนไหวทางสายตา (ดูภาพที่ 6 แผนที่แสดง

มุมมองจากข้อจ ากัดทางกายภาพ) 

  3.2.2 ความถี่ในการเลือกทัศนียภาพ วิเคราะห์จากการศึกษาย่าน (District) โดย

พื นที่ในเขตเมืององค์ประกอบที่หลากหลายจ าเป็นต้องมีความถี่ของภาพมากกว่า พื นที่ในเขตชาน

เมือง ซึ่งมีโครงสร้างขององค์ประกอบที่ชัดเจนมากกว่า 

  3.2.3 จุดควบคุมการมองวิกฤต (Critical Visual Control Point) เป็นจุดที่มี

ความส าคัญ เช่น จุดมุมมองกว้าง (Panoramic View)  หรือจากการศึกษาที่รวมกิจกรรม (Node)และ

หมายตา (Landmark)ซึ่งมีความอ่อนไหวสูง มาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด 

 โดยการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปจุดควบคุมมุมมองได้ทั งหมด 37 จุดดังนี  



27 
 

 

 

 

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง 
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4. การคาดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 การคาดการผลกระทบที่เกิดขึ นจากอาคาร และพื นที่ทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกับเส้นขอบฟ้า 

(Skyline) และทัศนียภาพตัวอย่าง โดยการคาดการด้วยวิธีสร้างภาพจ าลองซ้อนทับกับภาพถ่าย 

(Photomontage) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 4.1 วัตถุประสงค์ของภาพจ าลอง 

 วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพจ าลองก็เพื่อท าความเข้าในทัศนคติที่มีต่อผลกระทบจากเส้น

ขอบฟ้า โดยคัดเลือกภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนของพื นที่ 2 

ประเภทคือ 1. พื นที่ทางธรรมชาติ 2. พื นที่สิ่งปลูกสร้างหนาแน่น เพื่อให้เกิดนัยในการเปรียบเทียบ 

  4.1.1 ตัวแทนพื นที่ทางธรรมชาติ การสร้างภาพจ าลองเพื่อเปรียบเทียบกับภาพเดิม

เพื่อทดสอบทัศนคติ โดยระยะของอาคารในแต่ละภาพมีความแตกต่างกัน 

  4.1.2 ตัวแทนพื นที่สิ่งปลูกสร้างหนาแน่น การคาดการณ์พื นที่ความแตกต่าง

ระหว่างอาคารสูงและพื นที่สีเขียว ที่ส่งผลต่อทัศนคติในพื นที่ตัวเมือง 

5. การประเมินคุณภาพทางสายตา 

 การประเมินคุณภาพเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อทัศนียภาพในปัจจุบัน โดยการประเมินจากภาพที่

เป็นตัวแทน และภาพจ าลองซ้อนทับภาพถ่าย โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี  

 5.1 ลักษณะการประเมินคุณภาพทางสายตา 

 การประเมินคุณภาพของทัศนียภาพมีลักษณะดังนี  

  5.1.1 ความสวยงามของทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา คือ การวัดทัศนคติคุณค่า

ทางความงามของทัศนียภาพในแต่ละพื นที่  

  5.1.2 ความเหมาะสมของทัศนียภาพต่อพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา คือ การวัดคุณค่า

ของพื นที่ว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้าพระยาหรือไม่ 

 โดยที่การประเมินทั ง 2 รูปแบบมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญ เช่นสวยงามและ

เหมาะสม สวยงามแต่ไม่เหมาะสม ไม่สวยงามแต่เหมาะสม และไม่สวยงามและไม่เหมาะสม โดยที่

รูปแบบความส าพันธ์ทั ง 4  มีผลต่อการวิเคราะห์ทัศนคติต่อไป โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อวัด
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ทัศนคติทั งเชิงบวกและเชิงลบ และมีความหลากหลายของกลุ่มคะแนนเพื่อให้การตัดสินใจง่ายมาก

ขึ น 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างเกณฑ์ในการให้คะแนน 

 5.2 ผู้ประเมินคุณภาพทางสายตา 

 ผู้ประเมินผลคุณภาพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้เช่ียวชาญ (Expert) โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญใน

ที่นี หมายถึง ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพทางสายตา ผู้เช่ียวชาญด้านสภาพแวดล้อม 

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบสภาพแวดล้อม เป็นต้น 2. สาธารณะชน (Public) โดยแบ่งออกเป็น 4 

กลุ่มย่อยคือ อาศัยอยู่ในพื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยาหรือพื นที่ใกล้เคียง สัญจรโดยเร่ือโดยสารในแม่น  า

เจ้าพระยาเป็นประจ า  มีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และมาท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ โดย

แบบสอบถามที่ใช้สอบถามทั ง 2 กลุ่มเป็นชุดเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบได้เมื่อกรณีที่มี

ข้อแตกต่าง 

 5.3 การจัดท าแบบสอบถาม 

 การจัดท าแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี  

  5.3.1 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ 

การศึกษา อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับแม่น  าเจ้าพระยา และทัศนคติที่มีต่อแม่น  าเจ้าพระยาในจินตภาพ 

เพื่อวัดทัศนคติเบื องต้น 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 1  

  5.3.2 ส่วนที่ 2 ค าถามทัศนคติที่มีตอ่ทัศนียภาพที่เป็นตัวแทนเร่ืองความสวยงาม

ของทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้า และความเหมาะสมของทัศนียภาพต่อพื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยา  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 2  
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  5.3.2 ส่วนที่ 3 การคาดการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทัศนียภาพจากผลกระทบที่

เกิดขึ นจากอาคาร และพื นที่ทางธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลกับเส้นขอบฟ้า และทัศนียภาพตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 3 

 5.4 การลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพทางสายตา 

 การลงพื นที่เพื่อสอบถามโดยอ้างอิงถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ขนาดประชากรไม่จ ากัด จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 400 คน การลงพื นที่

เลือกจากพื นที่ทีมีความใกล้ชิดกับแม่น  าเจ้าพระยะในระดับหนึ่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความ

เกี่ยวข้องกับแม่น  าไม่มากก็น้อย โดยเลือกพื นที่บริเวณท่าเรือโดยสารที่อยู่ในพื นที่ศึกษา 4 ท่า และมี

สัดส่วนโดยประเมินจากจ านวนผู้ใช้ และมีรายละเอียดดังนี  1. ท่าน  านนทบุรี (พิบูลสงคราม3) 40% 

2. ท่ากระทรวงพาณิชย์ 10% 3. ท่าน  าวัดกลางเกร็ด 10% 4. ท่าน  าปากเกร็ด 40% 
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6. การประมวลและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 

 ในขั นตอนการประมวลและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท อัน

ได้แก่ 

 6.1 การประมวลผลจากแบบสอบถาม 

 ในขั นตอนการประมวลผลจากแบบสอบถามด้วยวิธีการทางสถิติ โดยน าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละภาพตัวแทน 

 6.2 การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 

 ในขั นตอนนี ใช้การแปลงข้อมูลทางสถิติให้เป็นข้อมูลในรูปแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 

เพื่อให้สามารถเห็นภาพได้ง่ายย่ิงขึ น โดยที่การวิเคราะห์เกิดขึ นในหลายมิติ เช่น การเปรียบเทียบ

แผนภูมิแสดงผลคะแนนความสวยงามและความเหมาะสมเพื่อหาระยะห่างระหว่างผลคะแนนเฉลี่ย

ทั ง 2 ประเภท เป็นต้น โดยการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นองค์ประกอบเบื องต้นที่ส่งผลกระทบต่อ

ทัศนคติ 

7. การสรุปและเสนอแนะ 

 ในขั นตอนการสรุปนั นกระท าโดยการแบ่งกลุ่มของภาพที่เป็นตัวแทน แบ่งตามล าดับ

คะแนนที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อหากลุ่มภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แยกองค์ประกอบจาก

ทัศนียภาพตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงโครงสร้างของภาพ สรุปองค์ประกอบที่มีผลต่อทัศนคติ 

ตอบค าถามในงานวิจัย และหาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน 

 

 

 

 



33 

 

บทที่ 4 

พื้นที่ศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 แม่น  าเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น  าสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือคือ แม่น  าปิงและ

แม่น  าน่าน ที่ต าบลปากน  าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน  า  จังหวัด

สมุทรปราการ โดยผ่านพื นที่ในเขตนนทบุรี 4 อ าเภอคือ อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอ

เมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด พื นที่สองฝ่ังแม่น  าประกอบด้วยความหลากหลายขององค์ประกอบ 

เช่น พื นที่สีเขียวทางธรรมชาติ วัดวาอาราม อาคารทางศาสนา อาคารราชการ ชุมชน ฯ ซึ่งรวม

ออกมาเป็นทัศนียภาพริมแม่น  าในปัจจุบัน  

 

ภาพที่ 10 แสดงแผนที่แสดงเขตปกครองจังหวัดนนทบุรี 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
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2. พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ส าคัญริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี 

 2.1 เกาะเกร็ด 

 เกาะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น  าเจ้าพระยา เกิดขึ นจากการคลองลัดล าน  าเจ้าพระ

ตรงส่วนที่เป็นแหลมย่ืนไปตามความโค้งของแม่น  าเจ้าพระยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้าย

สระ แห่งกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2265 เรียกคลองนี ว่า คลองลัดเกร็ดน้อย ต่อมากระแสน  าเปลี่ยน

ทิศทางท าให้คลองขยายกว้างขึ นจึงมีสภาพเป็นเกาะในปัจจุบัน  

 

ภาพที่ 11 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเกาะเกร็ด 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 

 เกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่เจริญมาตั งแต่ปลายสมัยอยุธยา สังเกตได้จากวัดที่สร้างขึ นบนเกาะ

ล้วนมีความสวยงามและสร้างขึ นในสมัยอยุธยาทั งสิ น หลังจากกอบกู้เอกราช ในสมัยสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช ตรงกับพ.ศ.2317 ได้โปรดเกล้าให้ข้าหลวงไปรับครอบครัวมอญมาตั งบ้านเรือนอยู่

ในท้องที่ปากเกร็ด ในเกาะเกร็ด และสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมอญแพ้สงครามกับพม่า 
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เมื่อมอญสู้พม่าไม่ได้จึงอพยพครอบครัวมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ตรงกับ

สมันรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าให้เจ้าฟ้ามงกุฎ 

(รัชกาลที่ 4) ไปรับครอบครัวมอญ ซึ่งหนีภัยสงครามมาจากพม่ามาอาศัยอยู่ที่ด่านเจดีย์สามองค์ 

เมืองกาญจนบุรี และได้โปรดเกล้าฯให้พระยาอภัยภูธร สมุหนายก ไปรับครอบครัวมอญเหล่านั นมา

อยู่ที่เมืองนนทบุรีบ้าง ปทุมธานีบ้าง เมืองเขื่อนขันธ์(พระประแดง)บ้าง ดังนั นจึงมีชาวมอญอาศัยอยู่

ในเกาะเกร็ดและหลายท้องที่หลายต าบลในอ าเภอปากเกร็ด เนื่องจากมีชาวมอญอพยพเข้ามาถึง 2 

ครั ง คือ ในปีพ.ศ.2317และปีพ.ศ.2358(อ้างอิงจาก : ประวัตต าบลเกาะเกร็ด โดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะเกร็ด) 

 2.2 โบราณสถานวัดปรมัยยิกาวาส 

 เป็นพระอารามหลวงชั นโทชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณ ช่ือวัดปากอ่าว สร้างโดยชาว

มอญที่อพยพเข้ามาตั งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวัดประจ าชุมชน

ชาวมอญเร่ือยมา ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดกฐิน ณ พระอารามรามัญนิกาย เมืองนนทบุรี ได้เสด็จพระราชด าเนินวัดปากอ่าว ทอดพระเนตร

เห็นวัดที่มีสภาพทรุดโทรม จึงพระราชด าริจะสถาปนาขึ นใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ ยนนามจากวัด

ปากอ่าว มาเป็นวัดปรมัยยิกาวาส ภายในบริเวณวัดโบราณสถานที่ส าคัญอาทิเช่น พระอุโบสถ เจดีย์

ทรงมอญ พระวิหารพุทธไสยาสน์ พระเจดีย์ย่างกุ้ง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 12 แสดงภาพถ่ายวัดปรมัยยิกาวาส 

  



36 
 

 

 

 2.3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุร(ีหลังเก่า) 

 เดิมเป็นอาคารของโรงเรียน ราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจ า ลักษณะอาคารจึง

มีหลายหลังติดต่อกันเกือบจะเป็นวงกลม มีหอประชุมเป็นตึกสองชั นสีขาวอยู่ท้ายสุด สร้างมาตั งแต่

ปีพุทธศักราช 2454 ใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

โรงเรียนราชวิทยาลัยเป็น โรงเรียนที่ตั งขึ นแบบมีนักเรียนประจ า ลักษณะคล้ายคลึงกับโรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาขึ นและใน

รัชกาลปัจจุบันก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั งโรงเรียนลักษณะเดียวกันนี  คือ โรงเรียน ภ.ป.ร. 

ราชวิทยาลัยที่จังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมตั งอยู่ที่กรุงเทพฯ สาเหตุที่ย้ายมาอยู่จังหวัด

นนทบุรี เพราะกระทรวงยุติธรรม ในสมัยนั นยังขาดผู้พิพากษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้สร้าง

โรงเรียนเตรียมให้เรียนภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วจึงให้เรียนกฎหมาย ซึ่งจะต้องศึกษาจากต าราภาษา

ฝร่ัง 

 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่บางขวาง ซึ่งได้ซื อไว้เพื่อสร้างคุกบางขวางเหมาะที่จะสร้าง

โรงเรียน จึงแบ่งที่ 1 ใน 3 สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย เปิดสอนตั งแต่ พ.ศ. 2454 จนถึง พ.ศ. 

2469 จึงได้โอนไปรวมกับโรงเรียน วชิราวุธที่กรุงเทพฯ เนื่องจากในระยะนั นเศรษฐกิจตกต่ า จึงต้อง

ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัยลงแล้วมอบอาคารเรียนให้เป็นที่ท าการ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 

2471 เนื่องจากอาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรีหลังนี  มีลักษณะการสร้างแบบพิเศษ ฝีมืองานไม้

ประณีตมาก กรมศิลปากรจึงได้ขึ นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งตามประกาศ ลงวันที่ 4 มีนาคม 

พ.ศ. 2524 (อ้างอิง : ศูนย์ปฎิบัติการนนทบุรี) 
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ภาพที่ 13 แสดงภาพถ่ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่า) 

3. การเลือกทัศนียภาพที่เป็นตัวแทน 

 จากภาพที่ 9 การก าหนดจุดควบคุมมุมมองแล้วสามารถเลือกตัวแทนของทัศนียภาพโดยการ

วิเคราะห์ควบคู่ไปกับองค์ประกอบของพื นที่ ซึ่งสามารถแสดงภาพที่เป็นตัวแทนได้ดังนี  

 3.1 ทัศนียภาพตัวแทน 

 

ภาพที่ 14 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P01 

 

ภาพที่ 15 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P02 



38 
 

 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P03 

 

ภาพที่ 17 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P04 

 

ภาพที่ 18 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P05 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P06 

 

ภาพที่ 20 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P07 
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ภาพที่ 21 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P08 

 

ภาพที่ 22 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P09 

 

ภาพที่ 23 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P10 

 

 

ภาพที่ 24 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P11 

 

ภาพที่ 25 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P12 



40 
 

 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P13 

 

ภาพที่ 27 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P14 

 

ภาพที่ 28 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P15 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P16 
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ภาพที่ 30 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P17 

 

ภาพที่ 31 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P18 

 

ภาพที่ 32 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P19 

 

ภาพที่ 33 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P20 
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ภาพที่ 34 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P21 

 

ภาพที่ 35 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P22 

 

ภาพที่ 36 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P23 

 

ภาพที่ 37 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P24 

 

ภาพที่ 38 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P25 
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ภาพที่ 39 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P26 

 

ภาพที่ 40 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P27 

 

ภาพที่ 41 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P28 

 

ภาพที่ 42 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P29 

 

ภาพที่ 43 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P30 
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ภาพที่ 44 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P31 

 

ภาพที่ 45 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P32 

 

ภาพที่ 46 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P33 

 

ภาพที่ 47 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P34 

 

ภาพที่ 48 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P35 
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ภาพที่ 49 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P36 

 

ภาพที่ 50 ภาพต าแหน่งจุดควบคุมมุมมอง P37 

 3.2 การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาพจ าลอง 

 วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพจ าลองก็เพื่อท าความเข้าในทัศนคติที่มีต่อผลกระทบจากเส้น

ขอบฟ้า โดยคัดเลือกภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนของพื นที่ 2 

ประเภทคือ 1. พื นที่ทางธรรมชาติ 2. พื นที่สิ่งปลูกสร้างหนาแน่น เพื่อให้เกิดนัยในการเปรียบเทียบ 

  3.1.1 ตัวแทนพื นที่ทางธรรมชาติ การสร้างภาพจ าลองเพื่อเปรียบเทียบกับภาพเดิม

เพื่อทดสอบทัศนคติ โดยระยะของอาคารในแต่ละภาพมีความแตกต่างกัน 

 
ภาพที่ 51 ภาพตัวแทนพื นที่ทางธรรมชาติ P38 
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ภาพที่ 52 ภาพคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากอาคารสูงระยะใกล้ P39 

 

 
ภาพที่ 53 ภาพคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากอาคารสูงระยะไกล P40 

  3.1.2 ตัวแทนพื นที่สิ่งปลูกสร้างหนาแน่น การคาดการณ์พื นที่ความแตกต่าง

ระหว่างอาคารสูงและพื นที่สีเขียว ที่ส่งผลต่อทัศนคติในพื นที่ตัวเมือง 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพตัวแทนพื นที่ชุมชนหนาแน่น P41 
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ภาพที่ 55 ภาพคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากพื นที่สีเขียว P42 

 
ภาพที่ 56 ภาพคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากอาคารสูง P43 
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บทที่ 5  

ผลส ารวจจากแบบสอบถาม 

 เกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจของความสวยงามและความเหมาะสมของทัศนียภาพ

มีด้วยกัน 7 ล าดับอันได้แก่ 1. พอใจมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 2. พอใจมากมีค่าเท่ากับ 2 

คะแนน 3. ค่อนข้างพอใจมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 4.เฉยๆมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน 5. ค่อนข้างไม่พอใจมี

ค่าเท่ากับ -1 คะแนน 6. ไม่พอใจมากมีค่าเท่ากับ -2 คะแนน 7. ไม่พอใจมากที่สุดมีค่าเท่ากับ -3 

คะแนน 

 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจ 

 จากการส ารวจสามารถสรุปผลจากแบบสอบถาม สามารถแบ่งผลสรุปออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก ่

1. ส่วนที่ 1 ทัศนคติเบ้ืองต้นจากจินตภาพ 

 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 1 

 

 

 

 

พอใจมากที่สดุ พอใจมาก คอ่นข้างพอใจ เฉยๆ คอ่นข่างไมพ่อใจ ไมพ่อใจมาก ไมพ่อใจมากที่สดุ

3 2 1 0 -1 -2 -3
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2. ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อทัศนียภาพที่เป็นตัวแทน 

 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P01 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P02 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P03 

 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P04 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P05 

 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P06 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P07 

 
ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P08 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P09 

 
ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P10 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P11 

 
ตารางที่ 18 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P12 
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P13 

 
ตารางที่20 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P14 
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P15 

 
ตารางที่ 22 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P16 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P17 
 

 
ตารางที่ 24 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P18 
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P19 

 
ตารางที่ 26 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P20 
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ตารางที่ 27 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P21 

 
ตารางที่ 28 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P22 
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ตารางที่ 29 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P23 

 
ตารางที่ 30 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P24 
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ตารางที่ 31 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P25 

 
ตารางที่ 32 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P26 
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ตารางที่ 33 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P27 

 
ตารางที่ 34 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P28 
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ตารางที่ 35 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P29 

 
ตารางที่ 36 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P30 
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P31 

 
ตารางที่ 38 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P32 
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P33 

 
ตารางที่ 40 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P34 
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P35 

 
ตารางที่ 42 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P36 
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ตารางที่ 43 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 2 รูป P37 

3. ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อทัศนียภาพจ าลองการคาดการผลกระทบ 

 
ตารางที่ 44 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P38 
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ตารางที่ 45 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P39 

ตารางที่ 46 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P40 
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ตารางที่ 47 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P41 

 
ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P42 
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ตารางที่ 49 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P43 
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บทที่ 6  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามในงานวิจัยมี 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1. ทัศนคติ

ความพึงพอใจที่มีต่อทัศนียภาพแม่น  าเจ้าพระยาในปัจจุบัน 2. ความสวยงามและความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพกลุ่มตัวอย่างต่อแม่น  าเจ้าพระยา 3. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื นที่ริมแม่น  า

เจ้าพระยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. การวิเคราะห์ทัศนคติด้านความพึงพอใจที่มีต่อทัศนียภาพแม่น้ าเจ้าพระยาในปัจจุบัน 

 
ตารางที่ 50 ตารางแสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจ 

 ข้อมูลแสดงถึงผลคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเบื องต้นจากจินตภาพของผู้ประเมินเอง จัดแบ่ง

ตามประเภทผู้ประเมิน โดยแสดงผลออกมาดังตารางต่อไปนี  

 
ภาพที่ 57 แผนภูมิแสดงผลคะแนนสรุปแบบสอบถามส่วนที่ 1 แบบแบ่งประเภทผู้ประเมิน 

พอใจมากที่สดุ พอใจมาก คอ่นข้างพอใจ เฉยๆ คอ่นข่างไมพ่อใจ ไมพ่อใจมาก ไมพ่อใจมากที่สดุ

3 2 1 0 -1 -2 -3

1.17 
1.43 1.4 

1.82 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

คนท้องท่ี ผู้ใช้เรือ บุคลท่ัวไป นักท่องเท่ียว 

ระดับความพึงพอใจ 

ทัศนคติ ความพิงพอใจต่อทัศนียภาพริมแม่น ้าเจ้าพระยา 
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 จากภาพที่ 57 พบว่า ทัศนคติของผู้ประเมินมีผลออกมาเป็นเชิงบวกทั งหมด ซึ่งอยู่ในช่วง

ระหว่างค่อนข้างพึงพอใจถึงพอใจมาก โดยจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ผลดังนี  ระดับความ

พึงพอใจมากที่สุดได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย 1.82 รองลงมาคือกลุ่มผู้ใช้เรือโดยสาร 

คะแนนเฉลี่ย 1.43 ถัดไปคือกลุ่มบุคลทั่วไป คะแนนเฉลี่ย 1.40 และสุดท้ายกลุ่มคนในท้องที่ คะแนน

เฉลี่ย 1.17 เมื่อวิเคราะห์จากระดับคะแนนในเบื องต้นพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้

ประเมินกับพื นที่ส่งผลต่อทัศนคติ โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดคือกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับพื นที่น้อยมาก โดยคาดการว่าจินตภาพที่ใช้ประเมินมาจากจากทัศนียภาพที่ได้รับรู้

จากสื่อในการท่องเที่ยว ซึ่งถูกตกแต่งให้เกิดความสวยงาม จึงส่งผลให้ทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

รองลงมาคือกลุ่มผู้ใช้เรือ และกลุ่มบุคลทั่วไปซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยทั งสองกลุ่ มมี

ความสัมพันธ์ในเชิงความหมายของพื นที่ แต่กลุ่มผู้ใช้เรือมีความสัมพันธ์ในเชิงการใช้งานอย่างเป็น

ประจ า จึงเกิดความเคยชินต่อทัศนียภาพในพื นที่มากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มบุคลทั่วไปซึ่งให้

ความส าคัญใกล้เคียงกันแต่ไม่มีความเคยชิน ส่งผลให้ระดับทัศนคติที่ใช้ในการประเมินมีความ

อ่อนไหวต่อการรับรู้มากกว่า กลุ่มสุดท้ายกลุ่มคนในท้องที่ มีความเข้าใจในเชิงความหมายมากกว่า

กลุ่มอื่น ความสัมพันธ์ในการใช้สอยพื นที่ จึงสามารถรับรู้ทัศนียภาพได้โดยตรง โดยคาดการว่า

ทัศนียภาพในบริเวณใกล้เคียงส่งผลต่อจินตภาพที่เกิดขึ นของผู้ประเมิน โดยระดับคะแนนอาจเกิด

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนพื นที่ 
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2. การวิเคราะห์ทัศนคติต่อความสวยงาม และความเหมาะสมของทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 ในหัวข้อนี จะแสดงถึงการวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินในส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อ

ทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ 1. ความสวยงามของทัศนียภาพริมแม่นน  า

เจ้าพระยา 2. ความเหมาะสมของทัศนียภาพที่เกิดขึ นริมแม่น  าเจ้าพระยา โดยการประเมินจาก

ทัศนียภาพที่เป็นตัวแทน ที่เกิดขึ นจากการศึกษาพื นที่และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี  

 2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้ความงาม และความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 

ภาพที่ 58 แผนภูมิแสดงผลคะแนนสรุปแบบสอบถามส่วนที่ 2  

 จากภาพที่ 58 จะพบได้ว่าทิศทางของผลการประเมินความสวยงามและความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยจะสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 

เรียงล าดับแจกแจงคะแนนจากสูงไปหาต่ าได้ดังนี  
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ตารางที่ 51 ตารางแสดงผลคะแนนสรุปแบบสอบถามส่วนที่ 2 เรียงล าดับคะแนน 

  

 

 

ล าดับที่ ภาพที่ ความสวยงามของทัศนียภาพ ภาพที่ ความเหมาะสมของทัศนียภาพ

1 P24 1.75 P24 1.68

2 P03 1.74 P03 1.64

3 P20 1.7 P20 1.62

4 P05 1.61 P31 1.55

5 P31 1.56 P05 1.51

6 P21 1.55 P21 1.5

7 P22 1.52 P32 1.44

8 P23 1.49 P35 1.44

9 P32 1.45 P22 1.43

10 P04 1.36 P23 1.39

11 P33 1.34 P33 1.32

12 P11 1.24 P04 1.28

13 P35 1.23 P10 1.15

14 P10 1.21 P11 1.14

15 P37 1.08 P37 1.05

16 P01 1.07 P30 0.95

17 P30 0.97 P01 0.93

18 P13 0.92 P25 0.81

19 P25 0.91 P13 0.79

20 P12 0.86 P12 0.77

21 P15 0.84 P15 0.75

22 P19 0.76 P19 0.67

23 P34 0.61 P34 0.49

24 P09 0.6 P09 0.48

25 P06 0.49 P06 0.33

26 P29 0.41 P29 0.32

27 P17 0.4 P18 0.28

28 P26 0.37 P26 0.27

29 P18 0.36 P14 0.26

30 P14 0.34 P07 0.2

31 P07 0.28 P17 0.18

32 P16 0.27 P02 0.11

33 P02 0.25 P16 0.11

34 P27 0.19 P27 0.1

35 P08 0.01 P08 -0.09

36 P36 -0.15 P36 -0.22

37 P28 -0.18 P28 -0.29
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ภาพที่ 59 แผนภูมิแสดงการเรียงล าดับคะแนนความสวยงามของทัศนียภาพจากสูงไปต่ า  

 
ภาพที่ 60 แผนภูมิแสดงการเรียงล าดับคะแนนความเหมาะสมของทัศนียภาพจากสูงไปต่ า  

 จากภาพที่ 59และ60 แสดงแผนภูมิการเรียงล าดับคะแนนความสวยงามของทัศนียภาพ และ 

แผนภูมิแสดงการเรียงล าดับคะแนนความเหมาะสมของทัศนียภาพจากสูงไปต่ า โดยจะแสดง

รายละเอียดภาที่จัดเรียงล าดับดังต่อไปนี  
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ภาพที่ 61 ภาพตัวแทนที่เรียงคะแนนตามความสวยงามของทัศนียภาพจากสูงไปต่ า 

ล ำดับที่ ล ำดับที่

1(P24) 20(P12)

2(P20) 21(P15)

3(P03) 22(P19)

4(P05) 23(P34)

5(P31) 24(P09)

6(P21) 25(P06)

7(P22) 26(P29)

8(P23) 27(P17)

9(P32) 28(P26)

10(P04) 29(P18)

11(P33) 30(P14)

12(P11) 31(P07)

13(P35) 32(P16)

14(P10) 33(P02)

15(P37) 34(P27)

16(P01) 35(P08)

17(P30) 36(P36)

18(P13) 37(P28)

19(P25)
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ภาพที่ 62 ภาพตัวแทนที่เรียงคะแนนตามความเหมาะสมของทัศนียภาพจากสูงไปต่ า 

ล ำดับที่ ล ำดับที่

1(P24) 20(P12)

2(P20) 21(P15)

3(P03) 22(P19)

4(P31) 23(P34)

5(P05) 24(P09)

6(P21) 25(P06)

7(P32) 26(P29)

8(P35) 27(P18)

9(P22) 28(P26)

10(P23) 29(P14)

11(P33) 30(P07)

12(P04) 31(P17)

13(P10) 32(P02)

14(P11) 33(P16)

15(P37) 34(P27)

16(P30) 35(P08)

17(P01) 36(P36)

18(P25) 37(P28)

19(P13)
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 จากการเรียงล าดับภาพตามคะแนนเฉลี่ยความสวยงามของทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้าพระยา 

และความเหมาะสมของทัศนียภาพที่เกิดขึ นริมแม่น  าเจ้าพระยาพบว่า กลุ่มภาพตัวแทนที่ได้คะแนน

สูงที่สุด (ภาพล าดับที่ 1-5) โดยองค์ประกอบของทัศนียภาพส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณธรรมชาติสร้าง

ความสบายตา ความเป็นธรรมชาติซึ่งมีรูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบส่งผลให้ทัศนียภาพที่เกิดขึ นมีความ

สวยงาม ประกอบกับสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีรูปแบบที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ย่ิง

ส่งผลให้ทัศนียภาพมีเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย อาคารบ้านเรือนที่มีความเป็นพื นถิ่น

ชายน  า แสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียง สอดคล้องกับภาพลักษณ์ในอดีต โดยสภาพของอาคารมี

ความเก่าแก่แต่ไม่เสื่อมโทรม และยังคงได้รับการดูแลอยู่ กลุ่มภาพตัวแทนรองลงมาคือ (ภาพล าดับ

ที่ 6-14) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ พืชพรรณธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบทั่วไป โดย

คะแนนแปรผันตามความหนาแน่นระหว่างพืชพรรณและตัวอาคาร เช่น ทัศนียภาพที่อาคาร

หนาแน่นน้อยมีพืชพรรณมากกว่าท าให้ผลคะแนนที่ได้สูงกว่าทัศนียภาพที่เป็นชุมชนที่มีพืชพรรณ

แทรกอยู่ระหว่างอาคาร เป็นต้น โดยที่ทัศนียภาพในกลุ่มนี แสดงถึงชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง

กับภาพลักษณ์ในอดีต แต่มีการพัฒนาตามยุคสมัยสอดแทรกอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขั นรบกวน  กลุ่มภาพ

ถัดมาคือ (ภาพล าดับที่ 15-22) โดยกลุ่มภาพนี มีลักษณะเป็นชุมชน ซ่ึงมีความหนาแน่นมากกว่ากลุ่ม

ก่อนหน้านี  ชุมชนได้รับการรบกวนจากการพัฒนาสมัยใหม่ ทั งรูปแบบอาคาร สีสัน และวัสดุ ส่งผล

ให้ทัศนียภาพที่เกิดขึ นมีความผิดแปลกไปจากทัศนียภาพในอุดมคติ กลุ่มภาพต่อไปเป็นกลุ่มภาพที่มี

คะแนนต่ าโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็น

ตึกแถว อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูง ซึ่งบดบังทัศนวิสัยและสร้างความไม่เป็นระเบียบให้กับ

แนวเส้นของฟ้า ทัศนียภาพที่ได้ไม่ไหลลื่นต่อเนื่อง (ภาพล าดับที่ 23-34) และกลุ่มสุดท้าย (ภาพ

ล าดับที่ 35-37) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทัศนคติอย่างเห็นได้ชัดคือ อาคาร

ประเภทโกดัง โรงงาน เคร่ืองจักร อันเนื่องมาจากขนาดและรูปทรงที่ใหญ่ และแปลกตา ส่งผล

กระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่น อาคารประเภทดังกล่าว มีภาพพจน์ที่ไม่

ดีจากการกระท าที่ขาดความรับผิดชอบของคนบางกลุ่ม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ 
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 2.2 การการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อความสวยงาม และความเหมาะสม

ของทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 
ภาพที่ 63 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความสวยงาม และความเหมาะสมของทัศนียภาพริมแม่น  า

เจ้าพระยา 

 จากภาพที่ 63 จะพบได้ว่าทิศทางของผลการประเมินความสวยงามและความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยส่วนใหญ่ผลคะแนนความสวยงามสูงกว่าคะแนน

ความเหมาะสมเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาระหว่างความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพบว่า มีความ

แตกต่างที่มีความน่าสนใจดังต่อไปนี  

 ภาพทีม่ีระยะระหว่างคะแนนเฉลี่ยความสวยงามและความเหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 

ภาพP06 ภาพP12 ภาพP13 ภาพP16 ภาพP17 ภาพP22 ภาพP23 โดยพิจารณาแล้วพบความ

หลากหลายของภาพที่ปรากฏ แต่สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ 2 กลุ่มจากผลคะแนน อันได้แก่ กลุ่มที่1 

ภาพP22 และภาพP23 โดยกลุ่มภาพนี มีคะแนนที่สูงกว่าภาพอื่น ด้วยพืชพรรณ และสถาปัตยกรรมที่

ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นขอบฟ้า แต่ลักษณะอาคารทั ง 2ภาพ ไม่มีบริบทร่วมกับแม่น  า แตกต่างจาก

อาคารประเภทชุมชน ซึ่งเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับพื นที่ริมแม่น  าได้มากกว่า กลุ่มที่ 2 ภาพP06 ภาพ

P12 ภาพP13 ภาพP16 ภาพP17 เป็นกลุ่มภาพที่มีการปรากฏของการพัฒนาของเมือง อาคารสมัยใหม่ 

อาคารขนาดใหญ่ วัสดุแปลกตา สีสันฉูดฉาด มีความหนาแน่นของกลุ่มอาคารมาก ทัศนะวิสัยต่ า 
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ภาพที่ 64 ภาพตัวแทนที่มีระยะห่างของคะแนนความสวยงามและความเหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด 

 ภาพที่มีคะแนนความเหมาะสมมากกว่าความสวยงาม ได้แก่ภาพ P35 โดยเมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่า ภาพมีความเหมาะสมเพราะมีองค์ประกอบของพืชพรรณและสิ่งปลูกสร้างที่มีความสมดุล 

ลักษณะพืชพรรณดูเป็นธรรมชาติ ประกอบกับสิ่งปลูกสร้างดูมีชีวิตชีวาและได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

สีเขียวของพืชพรรณมีความโดดเด่นย่ิงกว่า ขนาดของอาคารไม่สูงมากนัก มีระยะระหว่างอาคาร

สามารถเห็นรอยต่อเป็นผลให้อาคารดูไม่เป็นผืนเดียวกัน ไม่มีอาคารด้านหลังบทบังทัศนวิสัย แต่

เนื่องด้วยการใช้สีสันที่หลากหลาย จึงท าให้ภาพนี มีระดับความสวยงามต่ ากว่าความเหมาะสม 

 
ภาพที่ 65 ภาพตัวแทนที่มีคะแนนความเหมาะสมมากกว่าความสวยงาม 

 2.3 การวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ส าคัญ 

  ภาพที่เป็นตัวแทนจุดควบคุมมุมมองวิกฤต ิได้แก้ ภาพP33 อยู่ในล าดับที่ 11 ภาพP19 อยู่ใน

ล าดับที่ 22 โดยที่ทั งสองภาพมีความส าคัญกับพื นที่ศึกษาเป็นอย่างมาก โดยคาดการว่าทัศนียภาพที่มี

อยู่ในปัจจุบัน ไม่เอื ออ านวยให้พื นที่มี่มีความชัดแจน และสามารถเน้นความส าคญัของพื นทีไ่ด้ 

ภำที่ ภำพที่

P06 P17

P12 P22

P13 P23

P16

ภำพที่

P35
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ภาพที่ 66 ภาพตัวแทนจุดควบคุมมุมมองวิกฤต ิ

 3 การวิเคราะห์ทัศนคติของแต่ละกลุ่มคนที่มีผลต่อความสวยงาม และความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจากการประเมินนั น สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ประเมินออกเป็น 4 

กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มประชากรในพื นที่ 2. กลุ่มผู้ใช้เรือ 3. กลุ่มบุคลทั่วไป 4. กลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่การให้คะแนนแตกต่างกัน 

 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิทัศนคติความพึงพอใจต่อแม่น  าเจ้าพระยาในเบื องต้น (ภาพที่ ) 

ระดับของทัศนคติ ของผู้ประเมิน โดยจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ 4ล าดับดังนี  1. กลุ่ม

นักท่องเที่ยว 2. กลุ่มผู้ใช้เรือโดยสาร 3. กลุ่มบุคลทั่วไป 4. กลุ่มคนในท้องที่ โดยทั ง 4 กลุ่มมี ระดับ

ความสัมพันธ์กับพื นที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์กับพื นที่น้อยมาก แต่

ได้รับข้อมูลจากสื่อซึ่งถูกปรุงแต่งข้อมูลมาแล้ว เปรียบเทียบกับ กลุ่มคนในท้องที่ มีความเข้าใจใน

เชิงความหมาย และ ความสัมพันธ์ในการใช้สอยพื นที่ การเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพส่งผลกระทบ

โดยตรง มีความอ่อนไหวในการรับรู้มากที่สุด 

 ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของระดับคะแนน แต่ทิศทางในการให้คะแนนมีความ

สอดคล้องกัน โดยจะแสดงดังตารางต่อไปนี  

ภำพที่

11(P33)

22(P19)
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ตารางที่ 52 ตารางแสดงผลคะแนนสรุปความสวยงามของทัศนียภาพแบบแบ่งกลุ่ม 

 

 

ผลทัศนคตคิวามสวยงาม

ภาพที่ นักท่องเที่ยว กลุม่ผู้ใชเ้รอื บุคลทั่วไป กลุม่คนในท้องที่

P01 1.4 1.25 0.7 0.78

P02 0.82 0.34 -0.1 -0.13

P03 1.93 1.77 1.9 1.57

P04 1.7 1.57 1.3 0.99

P05 1.93 1.73 1.2 1.38

P06 1.1 0.56 0.3 0.08

P07 0.95 0.32 -0.2 -0.9

P08 0.63 0.13 -0.6 -0.36

P09 1.37 0.74 0.15 0.09

P10 1.49 1.43 1.1 0.89

P11 1.75 1.3 1.1 0.89

P12 1.3 0.88 0.65 0.61

P13 1.4 0.91 0.55 0.7

P14 0.89 0.36 0.05 0.02

P15 1.48 0.84 0.35 0.53

P16 0.9 0.33 -0.35 -0.7

P17 1.15 0.55 -0.45 -0.05

P18 0.97 0.35 0.2 0

P19 1.16 0.92 0.5 0.42

P20 2.05 1.63 2.05 1.47

P21 1.84 1.44 1.9 1.39

P22 1.89 1.47 1.85 1.26

P23 1.95 1.47 1.65 1.2

P24 2.15 1.82 1.8 1.44

P25 1.6 0.85 0.7 0.55

P26 0.99 0.31 -0.15 -0.34

P27 1.03 0.41 0.05 -0.02

P28 0.64 0.04 -0.75 -0.77

P29 1.11 0.49 0 -0.03

P30 1.34 1.11 1.1 0.6

P31 1.84 1.66 1.85 1.26

P32 1.85 1.49 1.55 1.15

P33 1.68 1.42 1.4 1.06

P34 1.3 0.89 0 0.06

P35 1.66 1.38 1.35 0.83

P36 0.78 0.02 -1.35 -0.67

P37 1.41 1.07 1.2 0.87
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ผลทัศนคติความเหมาะสม 
    

ภาพท่ี นักท่องเท่ียว กลุ่มผู้ใช้เรือ บุคลท่ัวไป 
กลุ่มคนใน
ท้องท่ี 

P01 1.27 1.08 0.55 0.66 

P02 0.67 0.19 -0.1 -0.27 

P03 1.78 1.68 2 1.47 

P04 1.64 1.43 1.35 0.92 

P05 1.84 1.63 1.2 1.26 

P06 0.88 0.49 0.15 -0.1 

P07 0.9 0.29 -0.2 -0.23 

P08 0.51 0.07 -0.65 -0.48 

P09 1.19 0.65 0.15 -0.4 

P10 1.51 1.26 1.05 0.84 

P11 1.64 1.21 1 0.8 

P12 1.23 0.8 0.75 0.047 

P13 1.21 0.87 0.45 0.53 

P14 0.7 0.36 -0.2 -0.02 

P15 1.37 0.74 0.3 0.46 

P16 0.77 0.13 -0.5 -0.21 

P17 0.92 0.37 -0.4 -0.34 

P18 0.86 0.03 0.05 -0.05 

P19 1.14 0.86 0.2 0.3 

P20 1.99 1.57 2.05 1.36 

P21 1.86 1.4 1.85 1.28 

P22 1.74 1.43 1.75 1.17 

P23 1.86 1.36 1.45 1.09 

P24 2.12 1.76 1.55 1.35 

P25 1.49 0.74 0.55 0.49 

P26 0.89 0.023 -0.35 -0.43 

P27 0.88 0.32 -0.15 -0.08 

P28 0.59 -0.04 -0.9 -0.93 

P29 1.11 0.34 0 -0.15 

P30 1.42 1.03 1 0.59 

P31 1.77 1.75 1.85 1.22 

P32 1.79 1.53 1.55 1.13 

P33 1.66 1.44 1.35 1.01 

P34 1.23 0.74 0.15 -0.07 

P35 1.56 1.31 1.25 0.73 

P36 0.68 -0.04 -1.5 -0.7 

P37 1.41 1.04 1.1 0.81 

ตารางที่ 53 ตารางแสดงผลคะแนนสรุปความเหมาะสมของทัศนียภาพแบบแบ่งกลุ่ม 
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 จากตารางแสดงผลคะแนนสรุปความสวยงาม และเหมาะสมของทัศนียภาพแบบแบ่งกลุ่ม  

โดยจะสามารถเปรียบเทียบคะแนนจากแผนภูมิดังต่อไปนี  

ภาพที่ 67 ตารางแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความสวยงามของทัศนียภาพแบบแบ่งกลุ่มผู้

ประเมิน 

ภาพที่ 68 ตารางแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความเหมาะสมของทัศนียภาพแบบแบ่งกลุ่มผู้

ประเมิน 
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4. การวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อแนวทางการปรับปรุงและจัดการภูมทิัศน์ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื นที่นั นก็เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ประเมิน

กับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน2ประเภทคือ 1.พื นที่สีเขียว 2.พื นที่สิ่งปลูก

สร้างหนาแน่น โดยที่ทั ง2ประเภทแสดงการเปลี่ยนแปลงในระยะพื นหลังโดยแสดงผลดังต่อไปนี  

 
ตารางที่ 54 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P38 
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ตารางที่ 55 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P39 

 
ตารางที่ 56 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P40 
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ตารางที่ 57 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P41 

 
ตารางที่ 58 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P42 
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ตารางที่ 59 ตารางแสดงผลสรุปส่วนที่ 3 รูป P43 

 จากตารางแสดงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื นที่ริมแม่น  าเจ้าพระยาอ้างอิงพื นที่พืช

พรรณทางธรรมชาติ และพื นที่ชุมชนพบว่า ผลกระทบจากการมองเห็นอาคารด้านหลังมีต่อทัศนคติ 

โดยเมื่อเปรียบเทียบจากภาพเดิม พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินมีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อ

อาคารอยู่ใกล้แม่น  ามากขึ น (ตารางที ่54-56) ในขณะที่พื นที่ชุมชนหนาแน่นที่แสดงผลเชิงลบอยู่แล้ว 

เมื่อมีการเพิ่มพื นที่พืชพรรณตามลักษณะของพื นที่จริง สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้กลับมาเป็น

เชิงบวกได้ (ตารางที่ 57-59) 
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บทที่ 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  จากบทวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน สามารถสรุปและตอบค าถามใน

งานวิจัยที่ว่าด้วย องค์ประกอบของทัศนียภาพใดบ้างที่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกที่ว่าด้วยเร่ืองความ

สวยงาม และองค์ประกอบใดบ้างที่สร้างทัศนคติเชิงลบ โดยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามช่วงของผล

คะแนนที่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี  

1. สรุปผลการวิจัย 

 1.1 สรุปองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้ความสวยงาม และความเหมาะสมของทัศนียภาพ

ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

ภาพที่ 69 แสดงแผนภูมิแบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ใกล้เคียงกัน 

 ภาพที่ 70 แผนภูมิคะแนนความสวยงามและความเหมาะสม ของภาพที่เป็นตัวแทนของ

ทัศนียภาพริมแม่น  าเจ้าพระยาในปัจจุบัน โดยเรียงล าดับตามระดับความสวยงามจากสูงไปต่ า และ

สามารถแบ่งกลุ่มองค์ประกอบของทัศนียภาพได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆดังนี  
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 1.1 กลุ่มที่ 1 ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาในอุดมคติ 

ภาพที่ 70 แสดงภาพตัวแทนกลุ่มที่ 1 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มที่ 1 มีลักษณะ แสดงภาพลักษณ์ของพื นที่

ริมแม่น  าในอดีต ก่อให้เกิดทัศนียภาพในจิตนาการ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์ และ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีความโดดเด่นในเชิงสัญลักษณ์ ประกอบกับพื นที่พืชพรรณทาง

ธรรมชาติ ที่ขึ นอย่างไม่เป็นระเบียบ มีความหลากหลายของขนาด ส่งผลให้ทัศนียภาพที่เกิดขึ นมี

ความสวยงามและเหมาะสมมากย่ิงขึ น 

 1.2 กลุ่มที่ 2 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

ภาพที่ 71 แสดงภาพตัวแทนกลุ่มที่ 2 
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มที่ 2 พบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่ของ

ภาพเป็นพื นที่พืชพรรณทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มอาคารพักอาศัยที่ไม่หนาแน่น โดยมีพื นที่ว่าง

ระหว่างอาคารอย่างเห็นได้ชัด ขนาดของอาคารไม่สร้างการรบกวนแนวเส้นขอบฟ้า ที่เกิดขึ นจาก

จากพืชพรรณ สีสันของอาคารมีความแตกต่างกันแต่ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา โดยส่วนใหญ่เป็นสีที่ดู

กลมกลืนกับทัศนียภาพโดยรอบ และได้รับการดูแล ไม่แสดงความรกร้าง ดูมีชีวิตชีวา 

 1.3 กลุ่มที่ 3 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาทีไ่ม่เป็นระเบียบ 

ภาพที่ 72 แสดงภาพตัวแทนกลุ่ม 3 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มที่ 3 แสดงถึงลักษณะชุมชนที่พัฒนาจน

เกิดความหนาแน่นเพ่ิมขึ น โดยที่การพัฒนาที่ไม่อ้างอิงกับพื นที่โดยรอบส่งผลให้ทัศนียภาพที่ได้มี

ความสวยงามน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยพื นที่ยังคงเหลือพืชพรรณที่แทรกอยู่บ้าง ขนาดของอาคาร

ใหญ่ขึ นแต่ไม่มีผลกระทบต่อแนวเส้นขอบฟ้า แต่แนวเส้นของฟ้าที่ได้เกิดจากแนวของกลุ่มอาคาร

ซึ่งท าให้ดูไม่สบายตา 
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 1.4 กลุ่มที่ 4 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไม่เป็นระเบียบจากสิ่งรบกวนจาก

ประเภทอาคารสมัยใหม่และอาคารขนาดใหญ่ 

ภาพที่ 73 แสดงภาพตัวแทนกลุ่ม 4 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มที่ 4 มีลักษณะตามการพัฒนาของเมือง 

รูปแบบอาคารสมัยใหม่ และอาคารขนาดใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบชุมชนริมน  าเปลี่ยนแปลงกลายเป็น

ชุมชนเมือง โดยที่ทัศนียภาพกลุ่มนี มีผลต่อการรับรู้ทัศนียภาพในส่วนอื่น ส่งผลให้พื นที่สร้าง

สิ่งรบกวนให้กับพื นที่โดยรอบ 

 1.5 กลุ่มที่ 5 ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาทีม่ีสิ่งรบกวนจากประเภทอาคารโรงงาน โกดัง 

ภาพที่ 74 แสดงภาพตัวแทนกลุ่ม 5 
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนียภาพกลุ่มที่ 5 อาคารประเภทโรงงานโกดัง มี

ลักษณะพื นที่ที่ไม่มีบริบทร่วมกับแม่น  า โดนรูปแบบอาคารที่มีขนาดใหญ่ และซ  ากันเป็นจ านวน

มาก ท าให้ทัศนียภาพที่เกิดขึ นส่งผลกระทบโดยที่ทัศนียภาพในกลุ่มที่ 5 จะส่งผลกับทัศนคติใน

ภาพรวม 

 สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลต่อความสวยงามของทัศนียภาพอันได้แก่ พื นที่พืชพรรณ

ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่จะส่งผลให้ทัศนคติเป็นไปในทางที่ดี โดยองค์ประกอบ

ประเภทอาคารมีส่วนก าหนดทิศทางของทัศนคติ ลักษณะอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทย

ส่งผลให้ทัศนคติที่ได้มีผลที่ดีขึ น ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ และสืบ

ทอดมากจากอดีต จึงท าให้สถาปัตยกรรมไทยทั งที่เป็นโบราณสถาน หรือที่เกิดขึ นใหม่ มีความเป็น

ประวัติศาสตร์จากลักษณะของสถาปัตยกรรม ทัศนคติจากองค์ประกอบประเภทชุมชนแปรผัน

ร่วมกับพื นที่พืชพรรณทางธรรมชาติ เช่น ชุมชนที่เบาบางจะมีพืชพรรณอยู่มากส่งผลให้ได้รับ

ทัศนคติทีดี โดยชุมชนที่หนาแน่นกว่าจะมีพื นที่พืชพรรณน้อยกว่าผลทัศนคติมีแนวโน้มลดลง โดย

ยังคงมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบย่อยที่ส่งผล เช่น สีสัน ขนาด วัสดุ องค์ประกอบที่สร้างทัศนคติ

ในเชิงลบอย่างชัดเจนคืออาคารประเภทโรงงาน โกดัง ด้วยความที่อาคารประเภทนี มีความเข้าใจที่

ไม่ดีมาตั งแต่ต้น และสร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมโทรมให้กับทัศนียภาพ ทัศนียภาพที่มีโกดัง หรือ

โรงงานเป็นองค์ประกอบจึงส่งผลในทางลบต่อภาพรวม อาคารสมัยใหม่ อาคารชุด อาคารสูงและ

อาคารขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ทัศนคติมีแนวโน้มลดลง โดยถึงว่าเป็นสิ่งรบกวนที่สร้าง

ผลกระทบ 

 จากการศึกษาพบว่าทัศนคติในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพึงพอใจถึงพึงพอใจมาก อัน

เนื่องมาจากแม่น  าเจ้าพระยานั นมีความส าคัญกับสังคมส่วนใหญ่ทั งอุปโภค บริโภค โทรคมนาคม ฯ 

อีกทั งยังมีความส าคัญในเชิงสัญลักษณ์ เพราะแม่น  าเจ้าพระยานั นมีร่องรอยของวัฒนธรรมหลายยุค

หลายสมัยจากอดีต ผสมผสานมาจนถึงปัจจุบัน และมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของแม่น  าเจ้าพระยาคือ 

กิจกรรมที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมแม่น  าได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้

ทัศนคตินั นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าทัศนียภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่การพัฒนา

โดยทั่วไปนั นอาจท าให้แม่น  าลดความส าคัญลงไป คงเหลือไว้เพียงช่ือที่สามารถบอกความแตกต่าง

ได้  ด้วยความส าคัญดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้การพัฒนานั นย่ิงต้องให้ความส าคัญในการศึกษา
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เข้าใจพื นที่โดยละเอียด และหลากหลายมิติ เพื่อให้แม่น  านั นมีความสวยงามและเหมาะสมกับช่ือ 

แม่น  าเจ้าพระยา 

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ และแนวทางการจัดการภูมิทัศน ์

 ในการเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ และแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ 

สามารถเสนอแนวทางโดยแบ่งแยกตามกลุ่มจากการสรุปผลการวิจัย 5 กลุ่มดังต่อไปนี  

 2.1 . ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกลุ่มที่ 1 ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาในอุดม

คติ 

 ทัศนียภาพแสดงภาพลักษณ์ของพื นที่ริมแม่น  าในอดีต ก่อให้เกิดทัศนียภาพในจิตนาการ 

คู่ควรแก่การอนุรักษ์ให้พื นที่คงอยู่โดยไม่มีการรบกวนจากอาคารสูงซึ่งจะสามารถส่งผลต่อทัศน

วิสัย พื นที่ต่อเนื่องกันควรพัฒนาให้มีความสอดคล้องไม่รบกวน เพื่อให้ทัศนคติต่อทัศนียภาพใน

ภาพรวมนั นอยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ น 

 2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกลุ่มที่ 2 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

 ทัศนียภาพเป็นพื นที่พืชพรรณทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มอาคารพักอาศัยที่ไม่หนาแน่นควร

ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนอื่นๆในพื นที่ใกล้เคียง โดยที่การอนุรักษ์พื นที่พืชพรรณทาง

ธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาควบคุมความหนาแน่นของกลุ่มอาคาร ขนาด สีสัน และวัสดุ เพื่อให้

ทัศนียภาพที่เกิดขึ นมีความสวยงามและกลมกลืน 

 2.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกลุ่มที่ 3 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไม่

เป็นระเบียบ 

 พื นที่ชุมชนนั นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความหนาแน่นมากขึ น การขยายตัวนั นควรค านึงถึง

ทัศนียภาพโดยรวมด้วย โดยการเว้นช่องไฟเพื่อให้พื นที่สีเขียวแทรกตัวอยู่บ้าง  เพื่อลดความ

หนาแน่น พื นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นอยู่แล้วนั นไม่สามารถแก้ไขความหนาแน่นนั นได้โดยง่าย 
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แต่สามารถท าได้โดยโดยการเพิ่มพื นที่สีเขียวในระยะพื นหลังแทน ทั งนี ก็เพื่อให้ความหนาแน่น

ในทางลึกเข้าไปในฝั่งนั นน้อยลง สร้างแนวเส้นขอบฟ้าที่ไม่สะดุด และมีความไหลลื่น 

 2.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกลุ่มที่ 4 ทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไม่

เป็นระเบียบจากสิ่งรบกวนจากประเภทอาคารสมัยใหม่และอาคารขนาดใหญ่ 

 ในการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงนั นควรควบคุมระยะถอยร่นให้ห่างจากแม่น  า 

อย่างน้อยที่สุดคือควรอยู่พื นหลังซ่ึงไม่สามารถเห็นถึงรายละเอียดของอาคารได้อย่างชัดเจน ในส่วน

พื นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วควรเพิ่มพื นที่พืชพรรณบดบังอาคารให้มากที่สุด เพื่ออย่างน้อยจะ

สามารถช่วยสร้างความสบายตา และลดความโดดเด่นของตัวอาคาร 

 2.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีสิ่งรบกวนจาก

ประเภทอาคารโรงงาน โกดัง 

 ในกลุ่มนี ควรควบคุมหรือแก้ไขโดยด่วนที่สุด อันเนื่องมาจากอาคารไม่มีความเหมาะสมกับ

ทัศนียภาพริมแม่น  าเป็นอย่างย่ิง สร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมโทรมให้กับทัศนียภาพ  

 กระพัฒนาพื นที่ริมแม่น  าในแต่ละเมืองควรค านึงถึงโครงสร้างจินตภาพ (Cognitive Clarity) 

เพื่อให้พื นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจถึงภูมิทัศกับความเป็นเมืองผ่านพื นที่

ริมแม่น  าได้ดีย่ิงขึ น 

3.ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยขั้นต่อไป 

 การประเมินคุณภาพของทัศนียภาพนั น สิ่งส าคัญที่สุดคือ การหาทัศนียภาพที่เป็นตัวแทน 

โดยทัศนียภาพนั นจะต้องเป็นตัวแทนได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยข้อบกพร่องคือ ทัศนคติที่ได้จากภาพที่

เป็นตัวแทนมีความบิดเบือนจากมุมในการถ่ายภาพ โดยทั่วไปแล้วภาพควรแสดงบรรยากาศโดยรวม 

แต่ด้วยมุมกล้องส่งผลให้เกิดการเน้นจุดมุมมองไปที่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ท าให้

ทัศนคติที่ได้ไม่ชัดเจน 

 ในการศึกษาในขั นต่อไปควรน าข้อมูนสรุปองคป์ระกอบที่ไดม้าระบุลงในพื นที่เพื่อแสดง

ระดับพื นที่ที่มีคุณค่า จากมากไปหาน้อย เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาพื นที่ โดยแบ่งเป็น 3 

ลักษณะคอื 1. พื นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งทัศนียภาพ 2. พื นที่ที่สามารถพัฒนาปรับปรุง
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ให้ดีขึ น 3. พื นที่ที่ควรศึกษาและพัฒนาแก้ไขโดยด่วน โดยหลังจากก าหนดพื นที่ได้แล้วควรศึกษา

หลักการในการพัฒนาพื นที่ริมแมน่  า ประกอบกบัข้อมูลการประเมินทัศนคติที่ได้ เพื่อให้ทิศทางใน

การพัฒนาไม่ขัดกับผลจากการประเมิน 
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ภาพที่ 76 แสดงแบบประเมินส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 90 แสดงแบบประเมินส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 

ภาพที่ 91 แสดงแบบประเมินส่วนที่ 3 หน้าที่ 2 
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