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 This research studies public attitudes towards changes in the landscape 
from Chao Phraya riverfront extension project in urban areas, especially in residential 
communities and commercial areas in order to propose the guidelines for mitigation 
of the public attitudes in regard to the changes in the landscape along the river. The 
research framework is applied from the Visual Impact Assessment. The research may 
be described in six parts. They are: 1) Reviewing and surveying the study areas, selecting 
representative sites, 2) Define variables of the research, 3) Define population sampling, 
4) Designing photo – questionnaires and collecting data, 5) Data analysis using the 
statistical tools, 6) Summarizing results and formulating guidelines for appropriate 
developments. 
 The findings indicates that the extension areas along the Chao Phraya River 
in the residential communities and commercial areas affects public attitudes in 
different ways. The positive attitudes towards the changes have decreased in the areas 
where present conditions are already in good condition and look attractive. However, 
the negative attitudes have decreased in the areas where current conditions are 
deteriorated. Therefore, the extension areas may not be only the element affecting 
public attitudes toward changes. The study result reveals that significant elements 
which affect the attitudes towards changes in negative ways for all the representative 
sites are the oversized width of the extension areas along the river. 
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บทที่ 1 

 

บทน้า 
 
1. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 นับแต่อดีต บริเวณริมแม่น้้าล้าคลองถือเป็นพื้นท่ีท่ีชนชาวไทยยึดเป็นพื้นท่ีในการต้ังถิ่น
ฐานท่ีอยู่อาศัย อาจกล่าวได้ว่า นับแต่การสถาปนาเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งเป็นเมืองท่ีมี
แม่น้้าส้าคัญโอบล้อมถึง 3 สาย ก็เกิดมีการต้ังถิ่นฐานบ้านเมืองขนาบริมสองฝ่ังแม่น้้าขึ้น และหนึ่ งใน
แม่น้้าสายส้าคัญนั้นคือ แม่น้้าเจ้าพระยา นั่นเอง การต้ังถิ่นฐานในลักษณะดังกล่าวยังคงสืบเนื่องมา
จนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระท่ัง ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เกิดเส้นทางคมนาคมใหม่ใน
รูปแบบถนน ท่ีส่งผลต่อการต้ังถิ่นฐานของสังคมไทยในยุคต่อมา รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมด้ังเดิม เริ่มมีการสร้างเข่ือนในบริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยา ท่ีส่งผล
เกี่ยวกับฤดูน้้ามากและน้้าน้อยอย่างมหาศาล แต่ก่อนฤดูน้้ามากคือฤดูกาลท่ีผู้คนมีความสุข เพราะ
พื้นท่ีเกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์ การสัญจรทางน้้าเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ในขณะท่ีฤดูน้้าลด
เป็นฤดูท่ีน้ามาซึ่งความแห้งแล้ง ต้องเดินทางด้วยเกวียนบนเส้นทางท่ีมีความทุรกันดาร แต่ภายหลัง
การสร้างเขื่อนและถนน นอกจากจะส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีลดหายไป ยังสร้างมลภาวะ
อย่างมากมายท่ีเราก้าลังเผชิญในปัจจุบัน และท่ีส้าคัญคือการส้ินสุดของสังคมลุ่มแม่น้้าท่ีเคยมีมาอย่าง
ยาวนาน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559) ท้าให้แม่น้้าสายส้าคัญอย่างแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีเคยถูกใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมหลักของกรุงเทพมหานครถูกลดบทบาทลง แต่ถึงกระนั้น พื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยาก็
ยังคงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส้าคัญและเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงถึง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีมาอย่างยาวนานของประเทศ และมีอาคารศาสนสถาน ชุมชนโบราณ และอาคาร
ส้าคัญต่างๆ ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่หลายแห่ง 
 การสร้างและขยายถนนท้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว บทบาทของ
แม่น้้าเจ้าพระยาจึงถูกลดความส้าคัญลงเรื่อยมา เกิดปัญหาการต้ังบ้านเรือนรุกล้้าพื้นท่ีแม่น้้าและมี
สภาพแวดล้อมทรุดโทรม ทางกรุงเทพมหานครจึงได้เสนอโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา 
เนื่องจากเล็งเห็นความส้าคัญของพื้นท่ีริมน้้าเจ้าพระยา อันเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงพื้นท่ีดังกล่าวได้โดยตลอด โดยได้เสนอ
เป็นพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ใช้เป็นทางเดินและทางจักรยานยกระดับขึ้นจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 
+2.80  ม.รทก. สันพนังเข่ือน +3.25 ม.รทก.  และสร้างพื้นท่ียื่นลงไปในแม่น้้า 19.50 เมตร  ต่อมาลด
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ขนาดความกว้างลงเหลือ 12.00 – 15.00 เมตร ซึ่งพื้นท่ีของโครงการในระยะแรกคือ ต้ังแต่ สะพาน
พระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระราม 7 รวมระยะทางท้ัง 2 ฝ่ัง คือ 14 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 14,000
ล้านบาท แต่โครงการดังกล่าวได้มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ท้ังในภาคส่วนนักวิชาการ 
สถาปนิก นักออกแบบ และภาคประชาชน ถึงความเหมาะสมของรูปแบบท่ีทางกรุงเทพมหานครได้
น้าเสนอ โดยมีการสร้างแบบจ้าลองของโครงการซ้อนทับภาพถ่ายและคาดการณ์ผลกระทบต่างๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้น ท้ังนี้ประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงอย่างมาก ได้แก่ ความกว้าง การบดบัง วัสดุ และการใช้งาน
ของพื้นท่ีท่ีอาจยังไม่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย (หลากหลายเส้นเสียงสะท้อนทางเลียบริม
เจ้าพระยา, 2559) 

 ดังนั้น ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิทัศน์เนื่องจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ท้ังนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาในบริเวณพื้นท่ีชุมชนและ
พาณิชยกรรมริมน้้า โดยจัดท้าภาพแบบจ้าลองซ้อนทับภาพถ่ายท้ังรูปแบบท่ีถูกเสนอแนะโดยภาครัฐ
และรูปแบบอื่นๆ ท่ีผู้วิจัยออกแบบ เพื่อหาองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีผลต่อทัศนคติ
ของบุคคล และน้าไปสู่กระบวนการเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบทางสายตาและลักษณะ
องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีความเหมาะสมต่อพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า 
และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีริมน้้าเจ้าพระยาท่ีมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับคนไทยมาอย่าง
ช้านาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาและประเมินระดับผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมในกรณีต่างๆ 

 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและหลักการในการออกแบบพื้นท่ีริมแม่น้้า (Waterfront) 
โดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
 2.3 เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาท่ี
เกิดจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม 
 2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบท่ีสามารถจัดการผลกระทบทางสายตา และ
เอื้อต่อการส่งเสริมบริบทและคุณค่าของพื้นท่ี 
 
3. ค้าถามในการวิจัย 
 3.1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมริมน้้า มีผล
ต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญแตกต่างกันหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด 
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 3.2 การก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาผ่านบริเวณชุมชนและพื้น ท่ี     
พาณิชยกรรมริมน้้า มีผลต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของผู้สังเกตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 3.3 เมื่อมีการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในพื้นท่ีท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ี
แตกต่างกัน องค์ประกอบของรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา อันได้แก่ ความกว้าง ระดับ
ความสูงของทาง วัสดุ รวมถึงลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ควรมี ลักษณะ
เป็นอย่างไร 
 3.4 เมื่อมีการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ทัศนคติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
และกลุ่มสาธารณชน ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ี กลุ่มชาวไทย และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มี
ทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาต่อองค์ประกอบของรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
แตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 3.5 คุณลักษณะของผู้สังเกตท่ีมีความแตกต่างกัน จะส่งผลทางทัศนคติจากการรับรู้ทาง
สายตาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
4. ตัวแปรในงานวิจัย 
 4.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
  4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยาใน
พื้นท่ีศึกษา 
  4.1.2 รูปแบบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
 4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  4.2.1 การรับรู้คุณภาพทางสายตาของผู้สังเกต 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา มุ่งเน้นในการศึกษา ประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์และ
ระดับผลกระทบทางสายตาจากการก่อสร้างทางริมสองฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณพื้นท่ีชุมชนและ
พื้นท่ีพาณิชยกรรมท่ีมีลักษณะทางกายภาพต่างๆ กัน ด้วยกระบวนการการประเมินผลกระทบทาง
สายตา (Visual Impact Assessment) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบพัฒนาพื้นท่ีริมน้้าได้
อย่างเหมาะสม 

 5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา พื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมท่ีส้าคัญริมสองฝ่ังแม่น้้า
เจ้าพระยา ต้ังแต่พื้นท่ีบริเวณระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึง สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ 
(สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) โดยมุ่งเน้นศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมท่ี
มีความแตกต่างกัน จากรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ชุมชนพักอาศัย ชุมชน
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พาณิชยกรรม และศูนย์การค้าชุมชน โดยพิจารณาจากบทบาทส้าคัญในอดีตของพื้นท่ี  คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี ความส้าคัญของพื้นท่ีในปัจจุบัน และส่ิงก่อสร้างรุกล้้าพื้นท่ีแม่น้้า มาเป็น
เกณฑ์ในการก้าหนดพื้นท่ีตัวแทน ซึ่งพื้นท่ีตัวแทนในการวิจัยมีดังนี้ 

  5.2.1 ชุมชนกุฎีจีน  เป็นพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย 
  5.2.2 ชุมชนท่าเตียน  เป็นพื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรม 
  5.2.3 ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เป็นพื้นท่ีศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) 
 

6. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 6.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.2 การก้าหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย โดยเป็นส่วนข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น
ข้อมูลทางเอกสาร แผนท่ี และการส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม 
 6.3 การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
และกลุ่มสาธารณชน ในขั้นตอนนี้อาจรวมไปถึงการก้าหนดสถานท่ีในการสัมภาษณ์ด้วย 
 6.4 การจัดท้าแบบสอบถาม โดยวิธีการสร้างภาพเชิงซ้อน (Photomontage) เพื่อใช้เป็น
ภาพตัวแทนประกอบแบบสอบถาม (Photo-Questionnaire) ด้วยการให้คะแนนบน Likert Scale 6 
ระดับ และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 6.5 การเก็บแบบสอบถาม  
 6.6 การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 6.7 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ประมาณ 18 เดือน 
 เริ่มงานวิจัย   กุมภาพันธ์ 2559 – กรกฎาคม 2560 

ขั้นตอนการด้าเนินงาน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง             

เลือกพื้นที่ศึกษา             
ลงส้ารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล             

วิเคราะห์ประเมินข้อมูลจากการลง
ส้ารวจพื้นที่ 

            

เสนอแบบจ้าลองแนวทางการ
ปรับปรุงพื้นที่ 

            

จัดท้าแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม 

            

ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม             
สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ             

จัดท้าวิทยานิพนธ์             
ส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์             
ส่งแบบร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ ์

            

ปรับปรุงเอกสารวิทยานิพนธ์ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
สอบวิทยานิพนธ์ เดือนพฤษภาคม 
ปรับปรุงเอกสารวิทยานิพนธ์ เดือนมิถุนายน 

ส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 

 
8. นิยามค้าศัพท์เฉพาะ 
 ระดับน้้าทะเลปานกลาง หมายถึง ค่าเฉล่ียของระดับน้้าทะเล ซึ่งค้านวณจากผลการ
ตรวจระดับน้้าทะเลขึ้นลงในท่ีใดท่ีหนึ่ง ท่ีได้บันทึกติดต่อกันไว้เป็นระยะเวลานาน  ใช้ค้าย่อว่า 
รทก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  
 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า หมายถึง พื้นท่ีท่ีถูกต่อเติม ยื่นลงไปบนพื้นท่ีของแม่น้้า โดยมี
รูปแบบการใช้งานเป็นทางเดินและทางจักรยานสาธารณะ 
 พื้นที่ศึกษา หมายถึง ขอบเขตพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษาถึงบริบทของแม่น้้าเจ้าพระยาใน
ภาพรวม คือ บริเวณต้ังแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพาน  
พระพุทธยอดฟ้าฯ) 
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 พื้นที่ตัวแทน หมายถึง พื้นท่ีท่ีถูกคัดเลือกจากพื้นท่ีศึกษามาใช้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีริม
แม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามท่ี
ผู้วิจัยก้าหนด 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน
ริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา 
 9.2 ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตาจากพื้นท่ีส่วนขยายริมน้้า
เจ้าพระยาในบริเวณพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรม 
 9.3 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนออกแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในบริเวณพื้นท่ี
ชุมชนและพาณิชยกรรมริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีเหมาะสมต่อบริบทของสังคมไทย และยังคงไว้ซึ่ง
ความเป็นเอกลักษณ์ริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา 
 
10. แหล่งข้อมูล 
 10.1 หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ 
 10.2 การลงส้ารวจพื้นท่ีโครงการ 
 10.3 การสัมภาษณ์ พูดคุย และส้ารวจทัศนคติโดยใช้แบบสอบถามจากบุคคลในพื้นท่ี 
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญ 
 10.4 กรณีศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 10.5 Internet 
 
11. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 11.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น แผ่นท่ี ภาพถ่ายทาง
อากาศ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก และข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 11.2 การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาในการท้างานวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เนื่องจากพื้นท่ีส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา : บริเวณชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติจาก
การรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ และแนวทางในการประเมินผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้สายตา 
รวมถึงแนวทางในการลดผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้สายตาท่ีเกิดจากโครงการ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้ นท่ีริมแม่น้้า
เจ้าพระยาต่อไป จึงสรุปหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 4 
หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับการมองเห็นภูมิทัศน์ 
 2. ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ภูมิทัศน์ 
 3. ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา 
 4. ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับแนวทางในการลดผลกระทบทางสายตา 
 5. ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบทางเดินและทางจักรยาน
สาธารณะ 
 จากหัวข้อศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการมองเห็นภูมิทัศน์ 
 1.1 สมรรถนะการมองเห็นของมนุษย์  
  มนุษย์จะมองภาพโดยใช้ตาสองข้างพร้อมกัน (Binocular Eye) โดยจะรวมภาพ
ระหว่างตาซ้ายและตาขวาท่ีมองเห็นภาพแตกต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถรับรู้ความลึกของภาพ
ได้ (บัณฑิต จุลาสัย, 2547: 64) ซึ่งมุมมองการมองเห็นของตาแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ดังนี้ (ธวัชชา
นนท์ สิปปภากุล, 2548, อ้างถึงใน จิราภร วรแสง, 2550) 
  1.1.1 มุมมองการมองเห็นภาพในแนวนอน ในขณะมองตรง มนุษย์มีมุมมองการ
มองเห็นภาพท่ัวไปในแนวนอนระหว่างตาท้ังสองข้างพร้อมกันได้กว้างสุดประมาณ 124  องศา และ
มุมมองท่ีสามารถแยกแยะรายละเอียดของสีจากวัตถุได้ คือ มุมมองประมาณ 60 – 120 องศา ส่วน
มุมมองในการมองเห็นภาพเมื่อปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง คือ มุมมองประมาณ 94 -104 องศา 
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ภาพท่ี 1  แสดงมุมองการมองเห็นภาพในแนวนอน 
ท่ีมา: Julius Panero and Martin Zelnik, Human Dimension & Interior Space : A Source 
Book of Design Reference Standards, (New York: Whitney Library of Design, 1979), 
287, อ้างถึงใน จิราภร วรแสง, “บทท่ี 6 การมองเห็นและการได้ยิน” (เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา AE 313 ภาควิชาการยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 2550), 108, 
เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://e-book.ram.edu/e-book/a/AE313/ae313-
6.pdf 

 
  1.1.2 มุมมองการมองเห็นภาพในแนวต้ัง ในขณะมองตรง มนุษย์มีมุมมองการ
มองเห็นภาพในแนวตั้งได้กว้างสุด คือ มุมมองท่ีอยู่เหนือระดับสายตาประมาณ 50 องศา และมุมมอง
ท่ีอยู่ต่้ากว่าระดับสายตาประมาณ 70 องศา ส่วนมุมมองท่ีสามารถแยกแยะรายละเอียดของสีจากวัตถุ
ได้ คือ มุมมองท่ีอยู่เหนือระดับสายตาประมาณ 30 องศา และมุมมองท่ีอยู่ต้่ากว่าระดับสายตา
ประมาณ 40 องศา 
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ภาพท่ี 2  แสดงมุมมองการมองเห็นภาพในแนวตั้ง 
ท่ีมา: Julius Panero and Martin Zelnik, Human Dimension & Interior Space : A Source 
Book of Design Reference Standards, (New York: Whitney Library of Design, 1979), 
287, อ้างถึงใน จิราภร วรแสง, “บทท่ี 6 การมองเห็นและการได้ยิน” (เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา AE 313 ภาควิชาการยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 2550), 109, 
เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://e-book.ram.edu/e-book/a/AE313/ae313-
6.pdf 
 
 1.2 ทัศนวิสัยในการมองเห็นภูมิทัศน์ 
  ความสามารถในการมองเห็นภูมิทัศน์ของมนุษย์ จะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส้าคัญ 2 ประการ ดังนี้ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 30) 
  1.2.1 ระยะในการมอง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  1.2.1.1 ระยะการมองเห็นฉากหน้า (Foreground) เป็นระยะท่ีใกล้ท่ีสุด ท้า
ให้สามารถมองเห็นรายละเอียดพื้นผิววัสดุขององค์ประกอบได้ชัดเจนท่ีสุด   
  1.2.1.2 ระยะการมองเหน็ระยะกลาง (Middleground) เป็นระยะท่ีมองเห็น
ภาพรวมขององค์ประกอบในพื้นท่ี อาจไม่ได้มองเห็นจุดเด่นของพื้นท่ีนัก แต่ยังสามารถมองเห็น
รายละเอียดพื้นผิววัสดุขององค์ประกอบได้ค่อนข้างชัดเจน 
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  1.2.1.3 ระยะการมองเห็นฉากหลัง (Background) เป็นระยะท่ีอยู่ไกลสุด 
โดยองค์ประกอบบางส่วนของฉากหลังอาจจะถูกบดบังโดยองค์ประกอบของฉากหน้าบางส่วน แต่
ยังคงสามารถมองเห็นได้ ส่วนรายละเอียดพื้นผิววัสดุขององค์ประกอบนั้นแทบจะมองไม่เห็นในระยะนี้ 
  1.2.2 สภาพอากาศในพื้นที่ หากในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีมีหมอกหรือควัน จะเป็น
ปัจจัยท่ีลดประสิทธิภาพในการมองเห็นภูมิทัศน์ท้ังในระยะใกล้และไกล รวมถึงอาจส่งผลต่อการ
มองเห็นสีและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม ดังนั้นสภาพอากาศจึงเป็นปัจจัยส้าคัญใน
การมองเห็นภูมิทัศน์อย่างยิ่ง 
 
2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการรับรู้ภูมิทัศน์ 
 2.1 การรับรู้ภูมิทัศน์ทางทัศนาการ 
  การรับรู้ภูมิทัศน์ทางทัศนาการ คือ การรับรู้ภูมิทัศน์จากการมองเห็น ซึ่งนับเป็นโสต
การรับรู้ ท่ีมีความส้าคัญและมีบทบาทต่อการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมมากท่ีสุด  โดยมี
องค์ประกอบส้าคัญทางการรับรู้ 4 ประการ ดังนี้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549 : 49-62) 
  2.1.1 การจัดระเบียบการรับรู้ (Organization in Perception) มนุษย์สามารถ
แยกส่ิงหนึ่งออกจากส่ิงหนึ่งได้ เนื่องจากเรามีการจัดระเบียบกระบวนการการรับรู้ โดยมีหลักการของ
จิตวิทยาเกสตัลต์ ดังนี้ 
  2.1.1.1 ภาพและพื้น (Figure and Ground) มนุษย์สามารถมองเห็นภาพ
ได้เพราะภาพนั้นตัดกับพื้น โดยภาพอาจมีเส้นขอบ สี หรือผิวสัมผัส เป็นส่ิงท่ีท้าให้ภาพลอยเด่น
ออกมาจากพื้นได้ ในกรณีท่ีเรามีความคุ้นเคยกับภาพ เราจะเห็นภาพลอยเด่นชัดออกมาจากพื้นแทบ
จะในทันที เช่นเดียวกับในกรณีท่ีเราไม่ทราบแน่ชัดถึงรายละเอียดของภาพ เราอาจจะเห็นภาพและ
พื้นสลับกันได้ ซึ่งการรับรู้ภาพและพื้นอาจขึ้นอยู่กับหลักความสมบูรณ์และการรวมกลุ่มของภาพ 
  2.1.1.2 ความสมบูรณ์ (Goodness) การรับรู้ภาพของมนุษย์มักเกิดจาก
ความพยายามเห็นภาพให้เกิดความง่ายและชัดเจน หากภาพท่ีเห็นไม่สมบูรณ์ เรามักจะประสานภาพ
ให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล การรับรู้ภาพในลักษณะ
สมบูรณ์นี้เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท้าให้เราเห็นภาพและพื้นแยกออกจากกัน และรวมกลุ่มส่ิงต่างๆเข้า
ด้วยกันด้วย 
  2.1.1.3 การรวมกลุ่ม (Perceptual Grouping or Patterning) อาจเกิด
มาจากการมองเห็นองค์ประกอบต่างๆ วางอยู่ใกล้หรือต่อเนื่องกัน แต่บางครั้งก็อาจเกิดความขัดแย้ง
กันได้ หากวัตถุท่ีวางอยู่ใกล้กันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจนเกิดการเปรียบเทียบ 
  2.1.2 การรับรู้ความลึก (Depth Perception) มนุษย์สามารถรับรู้ความลึกได้จาก
การมองภาพด้วยตาสองข้างพร้อมๆ กัน เนื่องจากการรับภาพบนเรตินาของตาซ้ายและตาขวามีความ
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แตกต่างกัน ถึงกระนั้นหากเรามองด้วยตาเพียงข้างเดียวก็ยังสามารถรับรู้ความลึกของภาพด้วยปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
  2.1.2.1 การซ้อนกัน การเห็นวัตถุซ้อนกัน ท้าให้เราทราบได้ว่าวัตถุท่ีเราเห็น
เพียงบางส่วนต้ังอยู่ไกลกว่าวัตถุท่ีเราเห็นโดยสมบูรณ์ 
  2.1.2.2 ทัศนียภาพ หรือการรับรู้ภาพในมุมมอง Perspective อันประกอบ
ไปด้วย ขนาด เส้น ระนาบทางนอน ความหยาบละเอียด และความชัดเจน 
  2.1.3 ความคงที่ของการรับรู้ (Perceptual Constancy) ส่ิงใดๆ ท่ีมนุษย์เราเกิด
การรับรู้แล้ว เราจะรับรู้ว่าเป็นส่ิงๆ นั้นและจะปรากฏอยู่ในต้าแน่งนั้นๆ ได้เสมอ แม้จะมีการเปล่ียน
ต้าแหน่งการมองหรือแสงสว่างก็ตาม ท้ังนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการมองเห็นส่ิงนั้นๆ อยู่ในมุมมองแบบ
ทัศนียภาพ และประสบการณ์ในอดีตเป็นส้าคัญ 
  2.1.4 มายาทัศนาการ (Visual Illusion) การรับรู้ส่ิงต่างๆ ของมนุษย์มักมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แต่ก็มีในบางกรณีท่ีการรับรู้เกิดความคลาดเคล่ือนไปได้ โดยเฉพาะ
การรับรู้ทางการมองเห็นหรือการเกิดภาพลวงตา โดยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้จาก
หลักการทางทัศนียภาพ กล่าวคือ การเปรียบเทียบขนาดและการเปรียบเทียบความลึกของวัตถุกับ
บริบทโดยรอบ ท้าให้เห็นขนาดของวัตถุผิดเพี้ยนไปจากเดิม เช่น อาคารขนาดเล็กท่ีต้ังอยู่ในก ลุ่ม
อาคารขนาดใหญ่ จะยิ่งท้าให้ผู้มองรู้สึกว่าอาคารขนาดเล็กนั้นเล็กลงไปจากเดิมมาก เป็นต้น อาจกล่าว
ได้ว่าการมองเห็นภาพลวงตานั้น เกิดจากอิทธิพลของบริบทโดยรอบเป็นส้าคัญ 
 

 
ภาพท่ี 3  แสดงตัวอย่างการรับรู้แบบมายาทัศนาการ 
ท่ีมา: James Dean, Ponzo Illusion Collection, เข้าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.moillusions.com/ponzo-illusion-collection/ 
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 2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภูมิทัศน์ 
  นอกเหนือจากการรับรู้ภูมิทัศน์ทางทัศนาการท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัจจัยส้าคัญ
อื่นๆ ท่ีอาจมีผลต่อการรับรู้ภูมิทัศน์ มีดังนี้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549: 64-79)  
  2.2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในฐานะที่เป็นข่าวสารในการรับรู้ ข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับจากสภาพแวดล้อมมีจ้านวนมากมาย โดยปกติมักไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล
มากนัก หากข่าวสารดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความสนใจของตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม จุดสนใจของข่าวสารก็
เกิดขึ้นเสมอและมีแนวโน้มความต้องการในการรับข่าวสารให้มากเข้าไว้ เนื่องจากมนุษย์มีความ
ต้องการในการถูกเร้าจากส่ิงรอบข้าง หากไม่ได้รับการถูกเร้าอย่างเพียงพออาจส่งผลต่อการพัฒนาทาง
พฤติกรรมได้ และในสภาวะท่ีเกิดการรับรู้ข่าวสารผ่านเข้าทางประสาทสัมผัสพร้อมกันหลายทาง อาจ
ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ในการรับรู้ระหว่างประสาทสัมผัสได้ เช่น การได้ก ล่ิน ได้ยินเสียง หรือรับรู้
ผิวสัมผัส ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งท้าให้เราสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรวมใน
ขณะนั้นได้ ส่วนในสภาวะท่ีข่าวสารผ่านทางประสาทสัมผัสเพียงทางหนึ่งทางเดียวและมีบทบาท
ส้าคัญต่อการรับรู้ มักจะเป็นข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความสนใจของตัวบุคคลนั่นเอง 
  2.2.2 ประสบการณ์ในอดีตของบุคคล มนุษย์จะอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิม
ในอดีตมาช่วยสนับสนุนต่อกระบวนการการรับรู้ ท้ังนี้จะต้องเป็นความรู้ท่ีมีความหลากหลายและมี
ความถูกต้อง ซึ่งเป็นสาเหตุให้กระบวนการการรับรู้ ส่ิงๆ เดียวกันของแต่ละบุคคลอาจเกิดความ
แตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากการรับรู้ความคงท่ีและการรับรู้ทางมายาทัศนาการ แสดงให้เห็น
ว่าประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อกระบวนการการรับรู้ของมนุษย์
อย่างมาก 
  2.2.3 ความใส่ใจและการให้คุณค่า ความใส่ใจเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยเป็นไปตาม
เป้าหมายทางพฤติกรรมในปัจจุบันหรืออนาคต ในขณะท่ีการให้คุณค่าต่อส่ิงท่ีรับรู้เป็นไปตาม
ประสบการณ์ในอดีต รวมไปถึงวัฒนธรรมท่ียึดถือของแต่ละบุคคลด้วย 
 
3. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา 
 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตาท่ีผู้วิจัยเลือกใช้ในการประเมินผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ แนวทางของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร และ วิลาสินี สุขสว่าง ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบทางสายตาจากส่ิงก่อสร้างประเภทอาคาร โดยหลังจากท่ีผู้วิจัย
ได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการประเมินแล้ว เห็นว่าสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจัย
นี้ได้ อีกท้ังยังเป็นกระบวนการท่ีถูกศึกษาและรวบรวมมาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพและผลกระทบ
ทางสายตาท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอีกด้วย โดยแนวทางดังกล่าวมีหลักการและขั้นตอน
การประเมินผล ดังนี้ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 15-45) 
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 3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโครงการ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลโครงการ และ
ข้อมูลพื้นท่ีต้ังโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะทางกายภาพ คุณค่า ความส้าคัญของบริเวณพื้น
ท่ีต้ังโครงการ และน้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในล้าดับต่อไป 
 3.2 คาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น คือ การคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อพื้นท่ี
ส้าคัญใดบ้างท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของผลกระทบ และลักษณะของ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยอาจคาดการณ์ผลกระทบจากการเปรียบเทียบโครงการลักษณะใกล้เคียง
กันท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
 3.3 ศึกษาและส้ารวจทรัพยากรทางสายตา คือ อธิบายสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
รวมถึงพื้นท่ีโดยรอบในปัจจุบัน ด้วยภาพถ่ายและแผนท่ี และก้าหนดพื้นท่ีหรือสถานท่ีท่ีมีคุณค่าใน
ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา รวมถึงวิเคราะห์คุณภาพทางสายตาของพื้นท่ีศึกษาด้วย จากนั้นจัดท้าแผนท่ีท่ี
แสดงจุด เส้นทางต่างๆ ท่ีผู้วิจัยพบว่ามีคุณค่าความส้าคัญในเชิงต่างๆ 
 3.4 ก้าหนดจุดควบคุมการมอง โดยมีข้อมูลท่ีผู้วิจัยควรค้านึงถึง 2 ประการ ดังนี้ 
  3.4.1 เกณฑ์ในการก้าหนดจุดควบคุมการมอง ม ี3 ประการ ดังนี้ 
  3.4.1.1 สมรรถนะดูดกลืนทางสายตา (Visual Absorbability) คือ 
คุณสมบัติของพื้นท่ีในการลดทอนความน่าสนใจจากการมองเห็น โดยเกิดจากการผสานลักษณะต่างๆ 
โดยรอบของพื้นท่ีจนบดบังการมองเห็นโครงการได้ 
  3.4.1.2 ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual Sensitivity) คือ เมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีแล้ว จะส่งผลต่อการรับรู้มากน้อยเพียงใด เช่น การ
ก่อสร้างอาคารสูงใกล้บริเวณท่ีต้ังโบราณสถาน ซึ่งลักษณะของอาคารมีความขัดแย้งกันสูง ท้าให้เกิด
ความอ่อนไหวทางสายตาสูงแก่ผู้สังเกต เป็นต้น 
  3.4.1.3 ทัศนวิสัย (Visibility) คือ ความสามารถในการมองเห็นโครงการ
จากจุดสังเกต ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยส้าคัญ 2 ประการ คือ ระยะในการมอง และสภาพอากาศในพื้นท่ี 
  3.4.2 จุดควบคุมการมองและจุดควบคุมการมองวิกฤติ 
  3.4.2.1 จุดควบคุมการมอง (Visual Control Point) คือ จุดสังเกตท่ีคาด
ว่าน่าจะเกิดผลกระทบทางสายตา โดยทราบจากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง 
  3.4.2.2 จุดควบคุมการมองวิกฤติ (Critical Visual Control Point) คือ 
จุดสังเกตท่ีคัดเลือกมาจากจุดควบคุมการมอง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดผลกระทบทางสายตาสูง 
 3.5 คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การคาดการณ์ผลกระทบระหว่างการ
ก่อสร้างและเมื่อโครงการแล้วเสร็จด้วยการสร้างภาพจ้าลอง (Simulation) โดยวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด
คือ การสร้างภาพจ้าลองซ้อนทับภาพถ่าย โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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  3.5.1 สร้างความเข้าใจถึงโครงการที่จะเกิดขึ้น ภาพมีความถูกต้องเช่ือถือได้และ
ปราศจากอคติ 
  3.5.2 สามารถเป็นภาพตัวแทนได้จริง ภาพชัดเจน มีความน่าสนใจแต่ไม่เกินความ
เป็นจริง และถูกต้องตรวจสอบได้ 
  3.5.3 วิธีสร้างภาพจ้าลองซ้อนทับภาพถ่าย โดยใช้ข้อมูลของโครงการท่ีได้มาจาก
ศึกษาในขั้นต้น เพื่อมาสร้างแบบจ้าลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความถูกต้องแม่นย้า เช่น 
SketchUp, 3Ds Max เป็นต้น และน้ามาซ้อนทับกับภาพถ่ายพื้นท่ีศึกษาท่ีได้จากจุดควบคุมการมอง 
 3.6 ประเมินผลกระทบทางสายตา โดยประเมินจากภาพตัวแทนท่ีได้จากการสร้างภาพ
จ้าลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) ท่ีสร้างขึ้นมาส้าหรับจุดควบคุมการมองวิกฤติ (Critical 
Visual Control Point) โดยมีกระบวนทัศน์ (Paradigm) และวิธีการประเมินผล (Method) ดังนี้ 
  3.6.1 ลักษณะของผลกระทบทางสายตา มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 
  3.6.1.1 การรบกวน (Disturbance) หมายถึง องค์ประกอบใดๆ ท่ีต้ังอยู่ใน
ต้าแหน่งบริเวณโดยรอบ หรือฉากหลังของภาพ ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนและสามารถดึงดูดสายตาไป
จากจุดเด่นของภาพมุมมองส้าคัญ 
  3.6.1.2 การคุกคาม (Threaten) หมายถึง องค์ประกอบใดๆ ท่ีต้ังอยู่ใน
ต้าแหน่งท่ีใกล้กับอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีคุณค่า จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสวยงามและบั่นทอน
คุณค่าของอาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 
  3.6.1.3 การบดบัง (Obstruction) หมายถึง หมายถึง องค์ประกอบใดๆ 
ท่ีต้ังอยู่ในต้าแหน่งด้านหน้าของอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีคุณค่า จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการมองเห็น
อาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 
  3.6.1.4 ความแปลกแยก (Alienation) หมายถึง องค์ประกอบใดๆ ท่ีต้ังอยู่
ในภาพ โดยมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างจากบริบทของภาพอย่างชัดเจน เช่น สี วัสดุ หรือรูปแบบ
ยุคสมัยทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
  3.6.2 ผู้ประเมินผลกระทบทางสายตา มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  3.6.2.1 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในท่ีนี้หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความ
เช่ียวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสายตา การออกแบบ และความงามของสภาพแวดล้อม 
  3.6.2.2 กลุ่มสาธารณชน (Public) คือ กลุ่มประชาชนท่ัวไป โดยวิธีการ
สอบถามบุคคลในกลุ่มนี้มักจะต้องใช้ทรัพยากรและเวลามาก 
  3.6.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล แบบท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ แบบสอบถาม
ประกอบรูปภาพ (Photo-Questionnaire) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามลงคะแนนบนสเกล (Likert 
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Scale) ซึ่งสามารถก้าหนดค้าถามและระดับคะแนนบนสเกลได้ตามความเหมาะสม จากนั้นน้าผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อน้ามาประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
 3.7 เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา เพื่อลดผลกระทบของโครงการท่ี
จะเกิดขึ้น เช่น การเปล่ียนวัสดุ การลดทอนขนาด หรือเสนอแนะให้ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง เป็นต้น 
 
4. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับแนวทางในการลดผลกระทบทางสายตา 
 4.1 หลักการการลดผลกระทบทางสายตาในเบื้องต้น 
  การศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบทางสายตา เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบ
และป้องกันการเกิดองค์ประกอบใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมต่อบริบทในภูมิทัศน์ในเบื้องต้น โดยมีหลักการ
พื้นฐานส้าคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้ (Visual Resource Management, 2010 อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, 2553: 27) 
  4.1.1 การเลือกพื้นท่ีต้ังโครงการท่ีเหมาะสม โดยควรเลือกพื้นท่ีต้ังโครงการให้ห่าง
จากจุดมุมมองส้าคัญหรือจุดเด่นในพื้นท่ี เพราะจะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับผลกระทบทางสายตาในพื้นท่ี
มากยิ่งขึ้น รวมถึงต้าแหน่งท่ีต้ังของโครงการและรูปทรงของโครงการควรมีความกลมกลืนกับบริบท
ของพื้นท่ี หรืออาจใช้พืชพรรณและลักษณะเด่นของสภาพภูมิประเทศในพื้นท่ีมาช่วยพรางสายตา
โครงการท่ีก้าลังจะเกิดขึ้นได้ โดยการน้าพืชพรรณมาใช้จะสามารถช่วยลดความชัดเจนของเส้นขอบ
และความแข็งกระด้างของโครงการให้กลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบของพื้นท่ีได้ 
  4.1.2 ลดจ้านวนองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตา สามารถท้าได้หลาย
วิธี ยกตัวอย่างเช่น การก้าหนดเขตท่ีต้ังขององค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ หรือการย้าย
องค์ประกอบเหล่านั้นไปไว้ใต้ดิน เช่น เสาไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า เป็นต้น 
  4.1.3 การน้าองค์ประกอบในเรื่องของเส้น สี รูปทรง พื้นผิววัสดุต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
บริบทของพื้นท่ีต้ังมาประยุกต์ใช้กับองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้เกิดความกลมกลืน
และเหมาะสมกับบริบทโดยรอบ 
 4.2 แนวทางการลดผลกระทบตามลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  จากการศึกษาลักษณะผลกระทบทางสายตาท่ีเกิดขึ้นในบริบทของพื้นท่ีในลักษณะ
ต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและสรุปแนวทางในการบรรเทาและลดผลกระทบทางสายตาจากลักษณะ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ได้ ดังนี้ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 45) 
  4.2.1 การลดผลกระทบจากการรบกวนทางสายตาในมุมมองส้าคัญ สามารถท้าได้
โดยการลดขนาด รูปทรง ความสูง เปล่ียนวัสดุพื้นผิวของโครงการ หรือการพรางโครงการด้วย
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ต้นไม้ ส่ิงก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น 
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  4.2.2 การลดผลกระทบจากการคุกคามหรือบดบังสถานท่ีส้าคัญ สามารถท้าได้โดย
การย้ายต้าแหน่งท่ีต้ังโครงการ และการปรับลดขนาดของโครงการ 
  4.2.3 การลดผลกระทบจากความแปลกแยกหรือความขัดแย้งจากบริบทโดยรอบ 
สามารถท้าได้โดยการปรับลดขนาดของโครงการ การเปล่ียนสีหรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การ
ปรับเปล่ียนต้าแหน่งท่ีต้ัง และการกั้นแนวเขตหรือสร้างความต่อเนื่องของโครงการด้วยแนวแถวต้นไม้ 
หากในกรณีท่ีโครงการสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ ควรเสนอให้มีการยกเลิก
โครงการดังกล่าว 
 
5. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบทางเดินและทางจักรยานสาธารณะ 
 จากโครงการทางเลียบแม่น้้า ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงรายละเอียดและแนวทางในการ
ออกแบบทางเดินและทางจักรยาน โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของความกว้างมาตรฐานของทางเดินและ
ทางจักรยานในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตัวอย่างทางเลียบแม่น้้าท่ีจะน้ามาใช้ใน
การออกแบบตัวแปรของการวิจัยครั้งนี้ให้มีหลักการการออกแบบและมีรูปแบบทางท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานในเบ้ืองต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.1 หลักการออกแบบทางเดินเท้าสาธารณะ 
  ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาถึงหลักการการออกแบบทางเดินริมน้้า โดยอ้างอิงจากหลักการ
การออกแบบทางเท้าริมบาทวิถี ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 องค์ประกอบของทางเดินเท้าสาธารณะ 
  NZ Transport Agency (2009: 14-2) ได้กล่าวถึง ทางเดินเท้าสาธารณะ 
ควรประกอบไปด้วย 
  5.1.1.1 พื้นที่ขอบทางเท้า (Kerb Zone) มีไว้เพื่อแบ่งขอบเขตของทางเดิน
เท้าให้ชัดเจนจากทางสัญจรพาหนะต่างๆ และป้องกันน้้าท่ีระบายมาจากทางสัญจรพาหนะ นอกจากนี้
ยังเป็นส่วนท่ีมีไว้เพื่อบอกขอบเขตทางเดินเท้าให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสรับรู้ 
  5.1.1.2 พื้นที่วางเฟอร์นิเจอร์บนทางเท้า (Street Furniture Zone) เป็น
พื้นท่ีส้าหรับจัดวางท่ีนั่ง เสาไฟฟ้า ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นพื้นท่ีสีเขียว และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากพาหนะท่ีเสียหลักเข้ามาในบริเวณทางเดินเท้า 
  5.1.1.3 พื้นที่ทางเดินเท้า (Through Route) เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการเดิน
สัญจรเท่านั้น 
  5.1.1.4 พื้นที่ส่วนที่ติดกับทางเข้าสู่อาคาร (Frontage Zone) โดยเป็น
พื้นท่ีท่ีอาจติดกับผนังอาคาร รั้ว บริเวณทางเดินด้านหน้าอาคาร เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4 แสดงองค์ประกอบของทางเดินเท้าสาธารณะ 
ท่ีมา: NZ Transport Agency, Pedestrian planning and design guide, (New Zealand: 
National Office, 2009), 14-2. 
 
  5.1.2 ความกว้างของทางเดินเท้าสาธารณะ  
  NZ Transport Agency (2009: 14-3) กล่าวว่า ทางเดินเท้าสาธารณะควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานในพื้นท่ีนั้นๆ และสามารถรองรับการสัญจรของรถเข็นผู้พิการ
ได้ โดยขนาดการใช้พื้นท่ีในการเดินสัญจรของมนุษย์ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความกว้างของทางเดินเท้าสาธารณะในบริบทต่างๆ 

ประเภทของพื้นท่ี 

ปริมาณสูงสุด
ของผู้เดินเท้า 
(จ้านวนคน/

นาที) 

องค์ประกอบของทางเดินเท้าสาธารณะ 
พื้นที่รวม
ท้ังหมด 
(เมตร) 

พื้นที่ขอบ 
ทางเท้า 
(เมตร) 

พื้นที่วาง
เฟอร์นิเจอร์ 
บนทางเท้า 

(เมตร) 

พื้นที่ทางเดิน
เท้า 

(เมตร) 

พื้นที่ส่วนที่ติด
กับทางเข้าสู่

อาคาร 
(เมตร) 

ทางหลวงสายหลัก 

80 0.15 1.20 
2.40 
ขึ้นไป 

0.75 4.50 
ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ 

สวนสาธารณะ โรงเรียน และ
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ 

ถนนในย่านที่มีการสัญจรทาง
เท้าหลัก 

60 0.15 1.20 1.80 0.45 3.60 ย่านพาณิชยกรรม/
อุตสาหกรรม ที่อยู่นอกเขต
พื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ 

ทางหลวงโครงข่ายสายรอง 60 0.15 0.90 1.80 0.15 3.00 
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ตารางท่ี 1 ความกว้างของทางเดินเท้าสาธารณะในบริบทต่างๆ (ต่อ) 

ประเภทของพื้นท่ี 

ปริมาณสูงสุด
ของผู้เดินเท้า 
(จ้านวนคน/

นาที) 

องค์ประกอบของทางเดินเท้าสาธารณะ 
พื้นที่รวม
ท้ังหมด 
(เมตร) 

พื้นที่ขอบ 
ทางเท้า 
(เมตร) 

พื้นที่วาง
เฟอร์นิเจอร์ 
บนทางเท้า 

(เมตร) 

พื้นที่ทางเดิน
เท้า 

(เมตร) 

พื้นที่ส่วนที่ติด
กับทางเข้าสู่

อาคาร 
(เมตร) 

ถนนในเขตย่านพักอาศยั 
50 

0.15 0.90 1.50 0.15 2.70 

ความกวา้งอยา่งน้อยที่สุดที่
สามารถยอมรับได้* 

0.15 0.00 1.50 0.00 1.65 

หมายเหตุ : * ในกรณีท่ีพื้นท่ีเดิมมีพื้นท่ีจ้ากัด และไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ 
ท่ีมา: NZ Transport Agency, Pedestrian planning and design guide, (New Zealand: 
National Office, 2009), 14-3. 
 
 5.2 หลักการออกแบบทางจักรยานสาธารณะ 
  ทางจักรยานควรมีขนาดความกว้างพอให้รถจักรยานสามารถขี่สวนกันได้อย่างน้อย 
1.50 – 1.80 เมตร โดยรูปแบบการจัดวางเส้นทางจักรยาน สามารถท้าได้ดังนี้ (ปรีชญะ โรจน์ฤดากร, 
2555: 147) 
  5.2.1 ทางจักรยานแยกจากทางเท้า เป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้ในบริเวณท่ีมีการใช้
จักรยานเป็นจ้านวนมาก 
 

 
ภาพท่ี 5  แสดงการออกแบบทางจักรยานแยกจากทางเท้า 
ท่ีมา: THE VARIED DESIGNS OF TOKYO'S BICYCLE LANES, เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.tokyobybike.com/2014/09/tokyo-bicycle-lane-designs.html 
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  5.2.2 ทางจักรยานร่วมกับทางเท้า โดยใช้สีหรือสัญลักษณ์ในการแบ่งเส้นทาง  
(บุญนาค ตีวกุล, 2546: 47, อ้างถึงใน ปรีชญะ โรจน์ฤดากร, 2555: 147) 

 

 
ภาพท่ี 6  แสดงการออกแบบทางจักรยานร่วมกับทางเท้า 
ท่ีมา: THE VARIED DESIGNS OF TOKYO'S BICYCLE LANES, เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.tokyobybike.com/2014/09/tokyo-bicycle-lane-designs.html 
 
 5.3 องค์ประกอบอื่นๆ ที่จ้าเป็นในพื้นที่สาธารณะ 
  นอกเหนือจากทางเดินเท้าและทางจักรยานท่ีใช้ในการสัญจรแล้ว พื้นท่ีเหล่านี้ก็ควร
มีการจัดวางองค์ประกอบดังต่อไปนี้ เพื่ออ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ท่ีสัญจรไปมาบน
เส้นทางดังกล่าว (Andrew, Shirley, 1975: 238-241) 
  5.3.1 ที่นั่ง ควรต้ังอยู่ใกล้พื้นท่ีท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม ใกล้แหล่งการค้า หรือบริเวณท่ีมี
ผู้คนสัญจรมาก และไม่กีดขวางการเดินสัญจร โดยเลือกใช้วัสดุและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ 
  5.3.2 กระถางต้นไม้ สามารถน้ามาใช้ในการก้าหนดขอบเขตพื้นท่ี หรือต้องการเล่น
ระดับพื้นท่ีด้วยก้าแพงต้นไม้ 
  5.3.3 ถังขยะ ควรต้ังอยู่บริเวณทางแยกร่วมกับสตรีทเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ โดยควรมี
รูปแบบท่ีไม่ขัดแย้งกันกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และควรเป็นถังแบบยึดติดอยู่กับท่ี ไม่ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมี
ความช้ืน เพื่อป้องกันการเกิดกล่ินรบกวน 
  5.3.4 บอลลาร์ด เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กั้นอาณาเขตระหว่างทางเดินคนและรถ เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
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  5.3.5 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ควรมีความชัดเจน ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป และไม่
ควรเคล่ือนย้ายได้  
  5.3.6 ระบบแสงสว่าง ควรมีการส่องสว่างอย่างท่ัวถึง เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถน้ามาตกแต่งสร้างเสริมบรรยากาศให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย 
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บทที่ 3 

 

บริบทของพื้นที่ศึกษา 
 
 สืบเนื่องมาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานของเมือง
กรุงเทพมหานคร พบว่าพื้นท่ีบริเวณระหว่าง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึง สะพานปฐมบรม-
ราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) เป็นท้ังจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างเมือง และเป็นศูนย์กลาง
ทางศิลปวัฒนธรรมท่ียังคงมีร่องรอยทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏให้เห็นจวบจนปัจจุบัน 
 โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะน้ามาร่วมวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม 
และปัจจัยส้าคัญในการออกแบบชุดแบบสอบถาม รวมถึงการสรุปผลจากการสัมภาษณ์ในล้าดับต่อไป 
โดยศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
 2. ข้อมูลระดับพื้นท่ีและระดับน้้าในแม่น้้าของพื้นท่ีศึกษา 
 จากหัวข้อศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในหัวข้อท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 แม่น้้าเจ้าพระยา 
  แม่น้้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้้าสายหลักของอาณาจักรสยาม ซึ่งเกิดจาการไหลมา
รวมกันของแม่น้้า 4 สายส้าคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้้าปิง แม่น้้าวัง แม่น้้ายม แม่น้้าน่าน โดยไหล
ลงมาบรรจบกันท่ีบริเวณปากน้้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้้าเจ้าพระยา และ
ไหลต่อมาทางทิศใต้ผ่านพื้นท่ีต่างๆ จนมาถึงพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร แล้วไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยท่ี
บริเวณปากน้้า จังหวัดสมุทรปราการ (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2555: 34-41)  
  1.1.1 ประวัติความเป็นมาและบทบาทส้าคัญของแม่น้้าเจ้าพระยาต้ังแต่อดีต  
จนถึงปัจจุบัน 
  แต่เดิมแม่น้้าเจ้าพระยานั้น มีลักษณะคดเค้ียวมาก จึงท้าให้เกิดแผ่นดิน
ลักษณะคล้ายเกาะขึ้นหลายแห่ง ท้าให้เสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก ต่อมาในสมัยพระไชย-
ราชาธิราช  ซึ่งเป็นช่วงท่ีเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น  จึงได้โปรดเกล้าฯ  ให้มีการขุด
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คลองลัดขึ้นหลายแห่ง โดยในเขตบริเวณพื้นท่ีศึกษานั้นก็เป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีการขุดคลองลัดขึ้น นั่น
คือ คลองลัดบางกอก (พ.ศ.2077 - 2089) เพื่อเช่ือมพื้นท่ีบริเวณช่วงปากคลองบางกรวยจนถึงปาก
คลองบางกอกน้อย หรือบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่จนถึงปากคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน ท้ังนี้
ประโยชน์ของการขุดคลองลัดในแต่ละแห่งก็เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางนั่นเอง แต่จากการขุด
ลอกคลองบริเวณดังกล่าวได้ส่งผลให้กระแสน้้าหลักของแม่น้้าเจ้าพระยาเปล่ียนทิศทาง กล่าวคือ 
กระแสน้้าเซาะตล่ิงจนท้าให้คลองท่ีขุดใหม่ขยายกว้างขึ้นแปรเปล่ียนเป็นแม่น้้า และเส้นทางแม่น้้าเดิม
ได้เกิดการทับถมของดินตะกอนจนท้าให้แม่น้้าต้ืนเขินและเปล่ียนบทบาทเป็นคูคลองในเวลาต่อมา 
(พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2555: 119-122) ส่งผลให้พื้นท่ีท่ีเคยเป็นผืนเดียวกัน ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง
โดยมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่ากลาง ต่อมาเมืองบางกอกจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทส้าคัญและถูกตั้งให้เป็น
เมืองด่าน เรียกว่า เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ม.ร.ว.แน่งน้อย 
ศักดิ์ศรี, 2534: 13) 

บทบาทส้าคัญของแม่น้้าเจ้าพระยาในอดีตนั้น คือเป็นเส้นทางสายหลักท่ี
ชาวต่างชาติใช้เดินเรือเข้ามาท้าการติดต่อค้าขายกับเรามาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเหตุให้นับแต่
นั้นมาการก่อต้ังราชธานีในยุคต่อๆ มาจึงเลือกก่อตั้งบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยามาโดยตลอด (พลาดิศัย 
สิทธิธัญกิจ, 2555: 111) อีกท้ังยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งท้าการเกษตรกรรม และเส้นทางคมนาคม
ส้าคัญในการเดินทางไปหาสู่กัน จนน้ามาสู่ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสืบทอดมาถึงคนไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

แม้ในปัจจุบันแม่น้้าเจ้าพระยาถูกลดบทบาททางด้านการคมนาคม เนื่องจาก
เมืองมีความเจริญเติบโตขึ้น และขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆ จนท้าให้การเดินทางทางน้้าไม่สามารถ
รองรับได้อย่างท่ัวถึง การเดินทางทางบกจึงเข้ามามีบทบาทแทนท่ี แต่แม่น้้าสายนี้ก็ยังคงมีร่องรอยท่ี
บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานของประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน ผ่าน
งานสถาปัตยกรรม โบราณสถานต่างๆ ซึ่งต้ังเรียงรายอยู่ริมแม่น้้า แสดงให้เห็นว่าแม่น้้าเจ้าพระยาเป็น
แม่น้้าสายส้าคัญท่ีอยู่คู่คนไทยมาช้านาน 
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ภาพท่ี 7  แสดงทัศนียภาพของแม่น้้าเจ้าพระยา ถ่ายเมื่อราวปี พ.ศ.2453 
ท่ีมา: Facebook, 77PPP, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook. 
com/77PPP/photos/a.123471934427651.24700.121587384616106/1005080032933499/
?type=3&theater 
 
 1.2 พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึง
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) 
  พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นพื้นท่ีท่ีมีบทบาทความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มาต้ังแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา และมีหลักฐานว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการตั้งถิ่นฐานอาศัยของคนมาต้ังแต่ก่อนหน้านั้น โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นท่ีในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและบทบาท
ความส้าคัญของพื้นท่ีดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในงานวิจัยนี้ต่อไป 
  1.2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการการต้ังถ่ินฐานชุมชนและการพาณิชย- 
กรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ศึกษา 
 โดยสามารถแบ่งพัฒนาการการต้ังถิ่นฐานชุมชนของพื้นท่ีดังกล่าวได้เป็น 3 
ช่วงเวลาส้าคัญ ดังนี้ 
 1.2.1.1 สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลานี้ผู้วิจัยได้
แบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีเหตุการณ์อันส่งผลต่อพัฒนาการการต้ังถิ่นฐานของ
ชุมชนในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 
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  ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ในพื้นท่ีศึกษาเป็นไปในรูปแบบของชุมชนเกษตรกรรมริมน้้า เนื่องจากต้องการพึ่งพาแม่น้้าในการด้ารง
ชีพ สันนิษฐานว่าชุมชนบริเวณนี้มีการต้ังถิ่นฐานมาต้ังแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยลักษณะการต้ัง
บ้านเรือนจะกระจายตัวอย่างไร้รูปแบบอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาสายเดิม บ้างเกาะกลุ่มรวมกัน บ้าง
แยกตัวออกไปแบบโดดเด่ียว ท้ังนี้ในแต่ละครัวเรือนจะมีพื้นท่ีสวนเป็นของตนเอง โดยมีวัดและตลาด
เป็นศูนย์กลางของชุมชน (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2555: 390) ในช่วงท้ายของช่วงเวลานี้ เป็นช่วง
ท่ีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา และพื้นท่ีธนบุรีเป็นเส้นทางผ่านในการเดินเรือ
ของชาวต่างชาติ และยังไม่มีบทบาทส้าคัญใดๆ ในเวลานั้น จนกระท่ังเกิดการขุดคลองลัดบางกอกใน
ช่วงเวลาต่อมา (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2555: 394) 
 ช่วงหลังการขุดคลองลัดบางกอก สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรง
รับส่ังให้ขุดคลองลัดบางกอกขึ้นหลังจากการเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวโปรตุเกสไม่นาน ผลจากการ
ขุดคลองลัดท้าให้กระแสน้้าเปล่ียน เกิดการเซาะตล่ิงจนท้าให้คลองลัดขยายแปรสภาพเป็นแม่น้้า
เจ้าพระยาสายใหม่ ส่วนล้าน้้าเดิมแปรสภาพเป็นคูคลองในท่ีสุด ส่งผลให้ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้้า
เจ้าพระยาสายเดิมจึงเริ่มขยับขยายมาท่ีบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาสายใหม่ สันนิษฐานว่ารูปร่างการ
วางตัวของเมืองมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนานไปตามแม่น้้าเจ้าพระยาสายใหม่ เรียกกันว่า 
บางกอก โดยมีอาณาเขตของเมือง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   อยู่เหนือคลองมอญเล็กน้อย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ  แม่น้้าเจ้าพระยาสายใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อ  คลองบางกอกใหญ่ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ถนนอิสรภาพ (ในปัจจุบัน) 
 จากความเจริญรุ่งเรืองทางการติดต่อค้าขายกับขาวต่างชาติ จึงได้ยก
ฐานะบางกอก เป็น เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร เพื่อเป็นด่านขนอนแห่งแรก เรียกว่า ขนอนบางกอก ท้า
หน้าท่ีในการตรวจสอบและเก็บภาษีอากรจากเรือทุกล้าท่ีเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา ภายในตัว
เมืองเต็มไปด้วยกิจกรรมการค้ามากมาย อันรวมถึงการค้ากับชาวต่างชาติด้วย มีเรือนรับรอง
ชาวต่างชาติ ส่วนชุมชนริมน้้าท่ีอาศัยอยู่ก่อนนี้ก็ยังคงมีอยู่ และมีตลาดใหญ่อยู่บริเวณปากคลอง
บางกอกใหญ่-คลองบางกอกน้อย รวมถึงชาวมุสลิมท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานในลักษณะของเรือนแพบริเวณ
ริมคลองบางกอกใหญ่ จะเห็นว่าในช่วงเวลานี้ชุมชนเมืองบางกอกมีผู้คนเข้ามาต้ังถิ่นฐานและมีความ
เจริญทางการค้ากับต่างชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงความส้าคัญในการเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอยุธยา
นับแต่นี้เป็นต้นไป (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2555: 402-406) 
  ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงท่ีสยามเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการค้ากับชาวต่างชาติมากท่ีสุด มีบันทึกของชาวต่างชาติท่ีเข้ามาบันทึกลักษณะเมือง
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บางกอกเอาไว้ ดังเช่น จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ได้บรรยายถึงเมืองบางกอกในขณะนั้นว่า เมืองบางกอก
เต็มไปด้วยสวนผลไม้มีความยาวตลอดริมแม่น้้าเจ้าพระยาจนจรดตลาดขวัญขึ้นไปทางเมืองสยามถึง 4 
ล้ี และนิยมต้ังบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าทางทะเล ชุมชนบางกอกเป็น
ชุมชนใหญ่ท่ีมีความส้าคัญมาก โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งกับชาวฮอลันดา (กรรณิการ์ 
สุธีรัตนาภิรมย์, 2555 : 63-66) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเล็งเห็นความส้าคัญทางภูมิศาสตร์
ของเมืองบางกอก จึงทรงมีรับส่ังให้ชาวฝรั่งเศสออกแบบสร้างป้อมปราการขึ้น 2 แห่ง บริเวณริมสอง
ฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา และมีโซ่ขึงไว้ระหว่างป้อม เพื่อกันไม่ให้เรือเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตาม
เอกสารชาวยุโรปเรียกป้อมท้ัง 2 ฝ่ังรวมกันว่า ป้อมเมืองบางกอก ต่อมาภายหลังได้รับแต่งต้ังช่ือเป็น 
ป้อมวิชเยนทร์ และถูกเปล่ียนนามอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ว่า ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และ
ยังคงใช้นามนี้มาจนถึงปัจจุบัน (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2555: 44-46) ชุมชนบางกอกเริ่มมีการขยายตัวและ
มีบทบาทส้าคัญมากขึ้น อันเนื่องจากก้าลังคนท่ีใช้ในการก่อสร้างป้อมมีจ้านวนเรือนหมื่น และเป็น
แหล่งจอดพักเรือสินค้าท่ีมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน (ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558 : 190-
191) 
  ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพทราชา เกิดสงครามผลักดันให้ชาวฝรั่งเศส
ออกจากสยาม ป้อมปราการถูกรื้อท้ิงบางส่วนหลังจากส้ินสุดสงคราม เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นแหล่ง
ซ่องสุมก้าลังทหาร สภาพบ้านเมืองในช่วงเวลานี้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณป้อม 
และเมื่อถึงเหตุการณ์สงครามการเสียกรุงศรีครั้งท่ี 2 พม่าก็ได้เลือกโจมตีเมืองบางกอกก่อนท่ีจะเข้า
โจมตีกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญท่ีสร้างความเจริญให้แก่กรุงศรีอยุธยา นับว่า
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาท่ีมีความพัฒนาการชุมชนแบบก้าวกระโดดของเมืองเลยก็ว่าได้ (กรรณิการ์ สุธี
รัตนาภิรมย์, 2555: 410) 
  1.2.1.3 สมัยกรุงธนบุรี หลังจากท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้
เอกราชได้ ก็ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเกิดความเสียหายยากแก่
การฟื้นฟู ทรงรับส่ังให้สร้างก้าแพงเมืองและขุดคลองคูเมืองรอบก้าแพง กรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมือง
อกแตก กล่าวคือ เป็นเมืองท่ีมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่ากลางเมือง โดยมีอาณาเขตของเมืองฝ่ังตะวันตก 
ดังนี้ (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2555: 429) 
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ภาพท่ี 8  แสดงขอบเขตเมืองกรุงธนบุร ี
ท่ีมา: cadet_Bosingwa [นามแฝง], 248ปี ปราบดาภิเษกพระเจ้าตาก , เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.soccersuck.com/boards/topic/1313885 

 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ  คลองบางกอกน้อย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ  แม่น้้าเจ้าพระยาสายใหม่ 
  ทิศใต้   ติดต่อ  คลองบางกอกใหญ่ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ  แนวคลองข้างวัดโมลีโลกยาราม ไล่ไปจน 
   บรรจบคลองบางกอกน้อย 
  และมีอาณาเขตของเมืองฝ่ังตะวันออก ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ  คลองคูเมืองเดิม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ  คลองคูเมืองเดิม 
  ทิศใต้   ติดต่อ  คลองคูเมืองเดิม 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ  แม่น้้าเจ้าพระยาสายใหม่ 
  โดยมีก้าแพงเมืองล้อมท้ัง 3 ด้านของพื้นท่ีท้ังสองฝ่ัง เว้นแต่
ทางด้านท่ีติดแม่น้้าเจ้าพระยาเท่านั้น พื้นท่ีบริเวณฝ่ังตะวันตกมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าฝ่ัง

http://www.soccersuck.com/users/blog/82142
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ตะวันออก เนื่องจากเป็นท่ีต้ังพระราชวังและวัดในเขตพระราชฐานถึง 2 วัด ส่วนพื้นท่ีฝ่ังตะวันออก
ปรากฏชุมชนหนาแน่นน้อยกว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและญวน นอกก้าแพงเมืองพระนครท้ังสองฝ่ัง
เป็นพื้นท่ีสวนผลไม้และท่ีนา (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักด์ิศรี, 2534: 14) รวมถึงเป็นท่ีต้ังถิ่นฐานอาศัยของ
ชุมชนริมน้้า โดยเฉพาะพื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ปรากฏชุมชนหลาก
เช้ือชาติปลูกเรือนและจอดแพอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ ชาวโปรตุเกสอาศัยในย่านกุฎีจีน ชาว
มอญอาศัยอยู่แถบคลองมอญและคลองบางกอกใหญ่ แขกมุสลิมอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่
ร่วมกับคนจีนย่านตลาดพลู ส่วนกลุ่มคนลาวอาศัยแถบบ้านช่างหล่อและบางยี่ขัน (กรรณิการ์ สุธี -
รัตนาภิรมย์, 2555: 430) 
  ลักษณะของเมืองในช่วงเวลานี้ มีลักษณะความเป็นเมืองท่ีมีความ
ชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชนต่างๆ ยังคงเลือกอาศัยอยู่ริมแม่น้้าส้าคัญ 
และมีการขุดคลองเช่ือมระหว่างชุมชนกับวัด ระหว่างชุมชนกับชุมชนเช่ือมถึงกันเป็นโครงข่ายอีกด้วย 
(กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2555: 430) 
  1.2.1.4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลานี้ผู้วิจัยได้แบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 
3 ช่วง ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีเหตุการณ์อันส่งผลต่อพัฒนาการการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา ดังนี้ 
  ช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นที่บริเวณพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา ทรง
รับส่ังให้รื้อก้าแพงเมืองทางพื้นท่ีฝ่ังตะวันตกท้ังหมด และรื้อป้อมบางกอกทางฝ่ังตะวันออกเพื่อขยับ
ขยายพระนครออกไป พื้นท่ีทางฝ่ังตะวันตกจึงถูกลดบทบาทความส้าคัญนับจากนี้เป็นต้นไป ลักษณะ
การต้ังถิ่นฐานของชุมชนในช่วงเวลานี้ มักจะต้ังบ้านเรือน และจอดเรือนแพอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง
สองฝ่ัง โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้้าท่ีปรากฏชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น อีกท้ังยังเป็นท่ีต้ังของวัง
และวัด ซึ่งเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดชุมชนโดยรอบ เนื่องจากเป็นท่ีอาศัยของทาสและข้าราชบริพารท่ี
เจ้านายมีไว้รับใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่ีต้ังชุมชนชาวต่างชาติ ซึ่งถูกก้าหนดให้ต้ังอยู่นอก
ก้าแพงเมืองบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ังสองฝ่ัง เช่น ย่านกุฎีจีน ย่านส่ีพระยา เป็นต้น ส่ วน
ชาวต่างชาติตะวันออกที่อพยพมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ทรงพระราชทานท่ีให้อาศัยอยู่ทางฝ่ังพระนคร
และคลองริมฝ่ังตะวันตก เช่น บริเวณคลองมอญ คลองบางกอกน้อย เป็นต้น (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 
2534: 92-94) 
  ตลาดมีรูปแบบท้ังตลาดบกและตลาดน้้า โดยตลาดน้้ามักต้ังอยู่
บริเวณจุดตัดของเส้นทางคมนาคมส้าคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลจากไร่สวนออกสู่ชุมชน 
ตลาดน้้าส้าคัญในช่วงเวลานี้ คือ ตลาดน้้าคลองบางหลวง ตลาดน้้าบางกอกน้อย ตลาดน้้าวัดทอง 
ตลาดน้้าท่าเตียน ตลาดปากคลองตลาด และตลาดน้้าคลองมหานาค ส่วนตลาดบกเป็นตลาดขนาด
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เล็กและมีบทบาทน้อยในยุคนี้ มักต้ังอยู่บริเวณลานโล่งของวัดและหมู่บ้าน (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักด์ิศรี, 
2534: 102-106) 
  ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-6 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ชุมชนของราษฎรท่ัวไป
ยังคงนิยมปลูกเรือนและจอดแพอยู่บริเวณริมแม่น้้า เพราะมีอากาศปลอดโปร่งกว่าอยู่ในเมือง และใน
ขณะนั้นยังใช้การสัญจรทางน้้าเป็นหลัก โดยหมอบลัดเลย์ได้บันทึกไว้ว่ามีเรือนแพมากถึง 700 แพ ใน
พื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก ส่วนพื้นท่ีทางฝ่ังตะวันออกเป็นพื้นท่ีต้ังพระบรมมหาราชวังและ
วัดส้าคัญ ส่วนมากจะเป็นท่ีต้ังของบ้านพักเสนาบดีคนส้าคัญ จึงไม่มีบ้านเรือนของราษฎรมากนัก โดย
จะอาศัยกันหนาแน่นบริเวณริมก้าแพงพระนครเท่านั้น และยังคงใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักเช่นเดิม 
(ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 194-201) 
  ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย เพื่อขยาย
ความเจริญของเมืองออกไป แต่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ังสองฝ่ังยังคงเป็นย่านท่ีพักอาศัยท่ีส้าคัญ
อยู่เช่นเดิม โดยท่ีพักเรือนแพมักเป็นท่ีอยู่อาศัยของราษฎรท่ีมีฐานะไม่ดีนัก ซึ่งจะจอดแพซ้อนกัน
ออกมาจากริมฝ่ัง 5-6 ล้า แต่ทางฝ่ังตะวันออกบ้านเรือนราษฎรมีไม่มากนัก เว้นแต่บริเวณท่าเตียน
และชุมชนโดยรอบ ต่อมามีเรือก้าป่ันไฟบรรทุกสินค้าล่องเข้ามาในแม่น้้าเจ้าพระยาหลายล้า ท้าให้เกิด
คล่ืนซัดเรือนแพเหล่านี้ สร้างความเสียหายเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ราษฎรเหล่านี้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่
บนฝ่ังกันมากขึ้น  (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 210-217) 
  จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 6 เริ่มใช้เส้นทางสัญจรทางถนนมากกว่า
แม่น้้าล้าคลอง อันเนื่องมาจากมีประกาศไม่ให้จอดเรือนแพในบริเวณล้าคลองส้าคัญ เรือนแพริมน้้าจึง
มีจ้านวนลดลงอย่างมาก มีการต้ังถิ่นฐานบนพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกหนาแน่นมากขึ้น จึงได้มีการก้าหนด
เขตสุขาภิบาลขึ้นในรัชกาลนี้  เพื่อเป็นการจัดระเบียบ และในบริเวณพื้นท่ีศึกษาได้มีพื้นท่ีท่ี
พระราชทานให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้นับถือศาสนาคริสต์ คือ ท่ีดินบริเวณกุฎีจีน โดยให้เป็นพื้นท่ีผืน
เดียวกันเป็นสิทธิ์ขาดอีกด้วย (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 230-231) 
  ตลาดในช่วงรัชกาล 4-6 ได้เปล่ียนรูปแบบจากตลาดน้้าเป็นตลาดบก 
โดยสร้างตามมาตรฐานอย่างตะวันตก ตลาดส้าคัญในยุคนี้ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา คือ ตลาดท่า
เตียน ซึ่งนับเป็นตลาดท่ีมีบทบาทส้าคัญมาทุกยุคสมัย (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักด์ิศรี, 2534: 248) โดยจะ
กล่าวถึงรายละเอียดความส้าคัญของพื้นท่ีในล้าดับต่อไป 
  ช่วงสมัยรัชกาลที่ 7-9 หลังจากส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ความ
เจริญทางตะวันตกได้ถูกถ่ายทอดเข้ามายังประเทศไทย ส่งผลให้รูปแบบการด้าเนินชีวิต รวมถึง
บ้านเรือนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้มีการสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ 
หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ เพื่อเช่ือมการเดินทางทางบกระหว่างฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรีเข้า
ด้วยกัน มีการตัดถนนทางฝ่ังธนบุรีและมีการตั้งบ้านเรือนในบริเวณท่ีเป็นสวนผลไม้มากขึ้น ส่วนทางฝ่ัง
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ตะวันออกมักไม่ค่อยมีบ้านเรือนมากนักเช่นเดิม เพราะท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีของทางราชการและ
พระมหากษัตริย์ บ้านเรือนจึงมักจะสร้างในรูปแบบของตึกแถว (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 328-
329) 
  ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 9 ท่ีอยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาทางฝ่ัง
ตะวันตกมักเป็นของชาวไทยรุ่นเก่า และมีความหนาแน่นยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างสะพาน
พระพุทธยอดฟ้าฯ และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกเข้าสู่
พื้นท่ี นอกจากนี้บริเวณริมแม่น้้ายังได้เปล่ียนบทบาทจากวังในยุคต้นรัตนโกสินทร์มาเป็นท่ีต้ังของ
สถานท่ีราชการหลายแห่ง เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช ท่ีท้าการกองทัพเรือ ส่วน
บริเวณริมน้้าทางฝ่ังตะวันออกเป็นบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง จึงปรากฏบริเวณชุมชน
หนาแน่นเป็นแห่งๆ อันเกิดจากการรวมตัวของกิจกรรมมาต้ังแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ชุมชนท่า
พระจันทร์ ท่าช้าง ปากคลองตลาด และท่าเตียน (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 334-347) 
  ตลาดในช่วงรัชกาล 7-9 มักต้ังกระจายตัวออกไปตามแนวถนนตัด
ใหม่ และในสมัยรัชกาลท่ี 9 ได้เกิดลักษณะของตลาดแบบใหม่ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า 
คอมมูนิต้ีมอลล์หรือศูนย์การค้าชุมชน ตลาดในยุคปัจจุบันได้เปล่ียนบทบาทและกิจกรรมไปจากเดิม 
แต่ยังคงบทบาทความเป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่นเดิม (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2534: 362-366) 
 1.3 สรุปข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแม่น้้าเจ้าพระยา รวมถึงการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนและการพาณิชยกรรมริมน้้าในเขตกรุงเทพมหานคร ท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงความส้าคัญ
ของพื้นท่ีบริเวณต้ังแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธ-
ยอดฟ้าฯ) ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานของชุมชนและมีความส้าคัญทางด้าน      
พาณิชยกรรมมาอย่างยาวนานต้ังแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังคงท้ิงร่องรอยให้ปรากฏมาจนถึง
ปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีการพาณิชยกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือ ศูนย์การค้าชุมชน 
(Community Mall) โดยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบพื้นท่ีพาณิชยกรรมให้ผู้วิจัยได้เลือกมาเป็นพื้นท่ีตัวแทน
ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2. ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา 
 บริเวณพื้นท่ีศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ บริเวณต้ังแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึง 
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้้า มี
แม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางของพื้นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดข้อมูลท่ีจ้าเป็นต่องานวิจัยดังนี้ 
 2.1 ความกว้างของแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณพื้นท่ีศึกษา มีความ
กว้างโดยประมาณอยู่ในช่วง 158 - 265 เมตร โดยอ้างอิงข้อมูลจากการวัดระยะในโปรแกรม Google 
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Earth มีช่วงท่ีแคบท่ีสุดคือ บริเวณระหว่างวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและชุมชนท่าเตียน 
กว้างประมาณ 158 เมตร และช่วงท่ีกว้างท่ีสุดคือ บริเวณระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว้างประมาณ 265 เมตร 
 

 
ภาพท่ี 9  แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและขนาดความกว้างของแม่น้้าเจ้าพระยาในพื้นท่ีศึกษา 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
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 2.1 ระดับความสูงของพื้นที่ บริเวณพื้นท่ีริม 2 ฝ่ังของแม่น้้าเจ้าพระยาในพื้นท่ีศึกษา มี
ระดับความสูงของพื้นท่ีโดยเฉล่ีย +1.50 ม.รทก. (ภาพท่ี 10)  
  

 
ภาพท่ี 10  แสดงระดับน้้าสูงสุดในแม่น้้าเจ้าพระยาและรูปตัดระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 
ท่ีมา: Rern [นามแฝง], ผัง แผนที่ ข้อมูล แนวป้องกันน้้าท่วม กทม., เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.osk99.com/forum/index.php?topic=623.msg15402#msg15402 
 
 2.2 ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าเจ้าพระยามีเวลาน้้าขึ้น – น้้าลง 2 ครั้งต่อวัน  
(จุมพล เหมะคีรินทร์, 2559) โดยในบริเวณพื้นท่ีศึกษา มีระดับน้้าสูงสุดโดยเฉล่ีย +2.10 ม.รทก. และ
ระดับน้้าต้่าสุดโดยเฉล่ีย -1.00 ม.รทก. ท้ังนี้อ้างอิงข้อมูลจากภาพโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้า
เจ้าพระยาของทางรัฐบาล (ภาพท่ี 11) 
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ภาพท่ี 11  แสดงภาพโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทางรัฐบาลและระดับน้้าสูงสุด – 

ต้่าสุดในแม่น้้าเจ้าพระยา 
ท่ีมา: “ลุยต่อ "ทางเลียบเจ้าพระยา" "บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก" ส่ัง กทม. ตอกเข็มปีหน้า.” ประชาชาติธุรกิจ 
(17 กันยายน 2558), เข้าถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat. 
net/news_detail.php?newsid=1442390744 
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บทที่ 4 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา รวมถึงทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีมีความเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 และศึกษาบริบทของพื้นท่ีบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา และเลือกพื้นท่ี
ศึกษาคือ บริเวณต้ังแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธ-
ยอดฟ้าฯ) แล้ว จึงน้าไปสู่กระบวนการในการก้าหนดตัวแปร และสร้างเครื่องมือในการลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูล เพื่อส้ารวจทัศนคติจากการรับรู้สายตาท่ีมีต่อการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาใน
บริเวณพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรม โดยสรุปข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยนี้ได้ ดังนี้ 
 1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การก้าหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย โดยเป็นส่วนข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น
ข้อมูลทางเอกสาร แผนท่ี และการส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม 
 3. การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และ
กลุ่มสาธารณชน ในขั้นตอนนี้อาจรวมไปถึงการก้าหนดสถานท่ีในการสัมภาษณ์ด้วย 
 4. การจัดท้าชุดแบบสอบถาม โดยวิธีการสร้างภาพเชิงซ้อน (Photomontage) เพื่อใช้
เป็นภาพตัวแทนประกอบชุดแบบสอบถาม (Photo-Questionnaire) ด้วยการให้คะแนนบนสเกล 6 
ระดับ (Likert Scale) และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 5. การเก็บชุดแบบสอบถาม  
 6. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 7. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
1. ค้าถามในการวิจัย 
 1.1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมริมน้้า มีผล
ต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญแตกต่างกันหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด 
 1.2 การก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาผ่านบริเวณชุมชนและพื้น ท่ี     
พาณิชยกรรมริมน้้า มีผลต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของผู้สังเกตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
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 1.3 เมื่อมีการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในพื้นท่ีท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ี
แตกต่างกัน องค์ประกอบของรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา อันได้แก่ ความกว้าง ระดับ
ความสูงของทาง วัสดุ รวมถึงลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ควรมีลักษณะ
เป็นอย่างไร 
 1.4 เมื่อมีการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ทัศนคติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
และกลุ่มสาธารณชน ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ี กลุ่มชาวไทย และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มี
ทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาต่อองค์ประกอบของรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
แตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 1.5 คุณลักษณะของผู้สังเกตท่ีมีความแตกต่างกัน จะส่งผลทางทัศนคติจากการรับรู้ทาง
สายตาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
2. การก้าหนดลักษณะของตัวแปรในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ในงานวิจัยนี้คือ เหตุปัจจัยท่ีท้าให้มีทัศนคติต่อ     
ทัศนคุณภาพท่ีแตกต่างกัน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 ผู้วิจัยจึงก้าหนดตัวแปร
ต้นของงานวิจัยนี้ได้เป็น 2 ตัวแปร ดังนี้ 
  2.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยา
ในพื้นที่ศึกษา เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการสืบค้นข้อมูลทางเอกสาร แผนท่ี และการลงส้ารวจ
ภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบันให้มีความถูกต้องและ
แม่นย้าท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.1.1 การส้ารวจพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาพื้นท่ีจากแผนท่ีทางอากาศใน
เบ้ืองต้นก่อนการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง พบว่า ในพื้นท่ีศึกษามีจ้านวนพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า
ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี จ้านวน 5 พื้นท่ี และในพื้นท่ีฝ่ังพระนคร จ้านวน 7 พื้นท่ี รวมจ้านวนท้ังหมด 12 
พื้นท่ี โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 แสดงรายช่ือพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมริมสองฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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  ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีส้ารวจต้ังแต่วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ถึง วันท่ี 2 เมษายน 
2559 โดยเป็นการส้ารวจสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อ
ศึกษามุมมองส้าคัญของพื้นท่ี และถ่ายภาพด้วยกล้อง NIKON D3000 เลนส์ 18-70 mm จากนั้นน้า
ภาพมาเข้าโปรแกรม Photoshop CS6 โดยน้าภาพมาต่อกันให้ได้ภาพยาวต่อเนื่องแบบ Panorama 
รวมถึงการปรับแต่งความสว่างของภาพ สีท้องฟ้า และแม่น้้า โดยให้เกิดการบิดเบือนของภาพน้อย
ท่ีสุด ท้ังนี้ เพื่อให้บรรยากาศของภาพทุกภาพมีความใกล้เคียงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดกา ร
เปรียบเทียบภาพในประเด็นอื่นท่ีนอกเหนือจากการศึกษา 
  จากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง พบว่า พื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมสองริมฝ่ัง
แม่น้้าเจ้าพระยาท่ีปรากฏอยู่ในแผนท่ี มีบางพื้นท่ีท่ีไม่อาจเห็นได้จากจุดมุมมองท่ีส้ารวจบริเวณริม
แม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ ชุมชนปรกอรุณ เนื่องจากชุมชนมีพื้นท่ีด้านหน้าท่ีติดบริเวณริมฝ่ังแม่น้้าไม่มาก
นัก กอปรกับมีแนวสันพนังเขื่อนบดบัง ท้าให้ไม่สามารถมองเห็นสารรูปของชุมชนได้ชัดเจน และ
ชุมชนวัดประยูรวงศ์ เนื่องจากมีกลุ่มไม้ยืนต้นบดบังกลุ่มอาคารบ้านเรือนท้ังหมด จึงท้าให้ไม่สามารถ
มองเห็นชุมชนได้เช่นกัน ดังนั้น พื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากจุดมุมมองส้ารวจจึงเหลือเพียง 10 พื้นท่ี 
ดังนี้ (ตารางท่ี 2) 
  พื้นที่ฝั่งธนบุรี มีจ้านวน 3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีโกดังสินค้าและร้านอาหาร
บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชุมชนตรอกวังหลัง และชุมชนกุฎีจีน 
  พื้นที่ฝั่งพระนคร มีจ้านวน 7 พื้นท่ี ได้แก่ ชุมชนท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช 
ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่าเตียน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค และชุมชนปากคลองตลาด 
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  2.1.1.2 เกณฑ์ในการจัดกลุ่มพื้นที่ตัวแทน  
  จากการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในแผนท่ี GIS ของ
ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กอปรกับการลงส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม ท้าให้ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการ
ใช้ประโยชน์อาคารส่งผลต่อลักษณะองค์ประกอบทางกายภาพโดยรวมของพื้นท่ี อาทิเช่น รูปแบบ
สถาปัตยกรรม สี วัสดุ พืชพรรณ และพื้นท่ีว่างระหว่างอาคาร เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการ
รับรู้คุณภาพทางสายตา โดยสามารถแบ่งรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นท่ีศึกษาท้ัง 10 พื้นท่ี 
และน้ามาก้าหนดบทบาทของพื้นท่ีตัวแทนได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ (ตารางท่ี 3) 
  2.1.1.2.1 พื้นที่ชุมชนพักอาศัย  คือ ชุมชนท่ีมีรูปแบบการใช้
ประโยชน์อาคารเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก หากมีกิจกรรมอย่างอื่น เช่น กิจการค้าขายและบริการ ก็
จะเป็นในลักษณะการบริการคนภายในชุมชน จากการลงส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม พบว่า เป็นบ้านพัก
อาศัยเด่ียว รูปแบบสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายตามความชอบของเจ้าของอาคาร รวมถึง
ลักษณะการใช้สีและวัสดุ มีหลังคาท้ังแบบทรงจ่ัว ปั้นหยา และเพิงแหงน อาคารมีความสูงต้ังแต่ 1-3 
ช้ัน มีพื้นท่ีว่างระหว่างอาคารเล็กน้อย มีพืชพรรณปรากฏค่อนข้างมาก และปรากฏศาสนสถานต้ัง
ภายในบริเวณพื้นท่ี โดยพื้นท่ีชุมชนพักอาศัยท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน และ 
ชุมชนท่าวัง 
  2.1.1.2.2 พื้นที่ชุมชนพาณิชยกรรม คือ ชุมชนท่ีมีรูปแบบการใช้
ประโยชน์อาคารเพื่อประกอบกิจการการค้าและบริการต่างๆ เป็นหลัก เช่น ตลาด โรงแรม ร้านอาหาร 
ฯลฯ ซึ่งมีจุดขายหลักคือ วิวริมแม่น้้าเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีโกดังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กอีกด้วย จากการลงส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม พบว่า รูปแบบสถาปัตยกรรมมีความหลากหลาย
ตามลักษณะกิจการของเจ้าของอาคาร โดยส่วนมากเป็นอาคารพาณิชย์ 2-4 ช้ัน ในบางพื้นท่ีปรากฏ
อาคารสูงถึง 4-5 ช้ัน อาคารช่ัวคราวต่างๆ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงมีตลาดและโกดังสินค้าเก่า
ท่ีปัจจุบันถูกท้ิงร้าง พื้นท่ีประเภทนี้แทบไม่ปรากฏพื้นท่ีว่างระหว่างอาคารและพืชพรรณเท่าใดนัก โดย
พื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรมท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ พื้นท่ีโกดังสินค้าและร้านอาหารบริเวณ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชุมชนตรอกวังหลัง ชุมชนท่าพระจันทร์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่าเตียน และ
ชุมชนปากคลองตลาด  
  2.1.1.2.3 ศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) คือ ศูนย์การค้า
ปลีกรูปแบบใหม่ขนาดกลาง มีร้านอาหาร ร้านค้าและบริการต่างๆ ต้ังอยู่รวมกันในพื้นท่ีหลายร้าน มัก
ต้ังอยู่ใกล้พื้นท่ีชุมชน มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 500-1,000 ตารางเมตร (อรรถการ สัตยพาณิชย์, 2551, 
อ้างถึงใน ก้าพล อนันตพรพาณิชย์, 2553 : 7) จากการลงส้ารวจพื้นท่ีภาคสนาม พบว่า รูปแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารในพื้นท่ีแต่ละโครงการจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีความสูง 2-3 ช้ัน 
อาคารวางตัวเลียบไปตามแนวยาวของแม่น้้า ภายในมีร้านค้าต่างๆ มากมาย โดยมีทางเดินแบบ 
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Outdoor เลียบแม่น้้าและเช่ือมไปยังแต่ละร้าน โดยในพื้นท่ีศูนย์การค้าชุมชนในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
เพิ่งเริ่มเปิดบริการในช่วงปี 2557 นี้เอง ได้แก่ ท่ามหาราช และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
  2.1.1.3 เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตัวแทน 
  หลังจากการจัดกลุ่มตามรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นท่ี
ศึกษา ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลทางด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ขั้นตอน
ต่อมาคือ การคัดเลือกพื้นท่ีจากการจัดกลุ่มข้างต้นเพื่อน้ามาเป็นพื้นท่ีตัวแทนในการประเมินผล
กระทบทางสายตา โดยผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 3) 
  2.1.1.3.1 บทบาทส้าคัญในอดีตของพื้นที่ คือ รูปแบบการใช้
ประโยชน์ท่ีมีความส้าคัญของพื้นท่ีในอดีต ท้ังนี้ เพื่อน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความ
สอดคล้องต่อกลุ่มบทบาทของพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยได้จัดไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากกล่าวถึงด้านพื้นท่ีพาณิชย -
กรรมท่ีมีความส้าคัญในอดีต พื้นท่ีท่าเตียนนับว่ามีความส้าคัญท่ีสุด เพราะเป็นตลาดบกและตลาดน้้าท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของกรุงเทพฯ (ด้ารงพล อินทร์-จันทร์, 2558: 39) หากเปรียบเทียบกับชุมชนท่าช้าง เป็นต้น 
ประเมินโดยข้อมูลอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี 
  2.1.1.3.2 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ประเมินโดยอ้างอิง
จากการทบทวนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ระดับ คือ มีคุณค่า
ในระดับค่อนข้างมาก ถึง มาก และมีคุณค่าในระดับปานกลาง ถึง น้อย 
  2.1.1.3.3 ความส้าคัญของพื้นที่ในปัจจุบัน ประเมินโดยอ้างอิงจาก
บทบาทกิจกรรมของพื้นท่ีในปัจจุบัน และการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ 
มีความส้าคัญ (    ) และไม่มีความส้าคัญ ( - ) 
 2.1.1.3.4 สิ่งก่อสร้างรุกล้้าพื้นที่แม่น้้า คือ ส่ิงก่อสร้างท่ีรุกล้้าเข้าไป
เหนือแม่น้้า ในน้้า และใต้น้้าของแม่น้้า อันเป็นทางสัญจรสาธารณะท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(ส่ิงท่ีต้องค้านึงในการปลูกสร้างส่ิงล่วงล้้าล้าแม่น้้า กับงานก่อสร้างของ ทร., 2559) โดยยกเว้น
ส่ิงก่อสร้างและส่ิงล่วงล้้าล้าน้้า ท่ีพึงอนุญาตได้มี 8 ประเภท ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 และประกาศ
กรมเจ้าท่าท่ี 251/2541 อันได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือ 2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 3) สะพาน
ข้ามแม่น้้าหรือสะพานข้ามคลอง 4) ท่อหรือสายเคเบิล 5) เขื่อนกันน้้าเซาะ 6) คานเรือ 7) โรงสูบน้้า 
8) กระชังเล้ียงสัตว์น้้า (กรมเจ้าท่า, 2557) ประเมินโดยอ้างอิงจากการศึกษาแผนท่ี GIS การลงส้ารวจ
พื้นท่ี และภาพถ่ายพื้นท่ีตัวแทน โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ มีอาคารรุกล้้า (    ) และไม่มี
อาคารรุกล้้า ( - ) 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ์ในการจัดกลุ่มบทบาทพื้นท่ีและการคัดเลือกพื้นท่ีตัวแทน 

กลุ่ม
บทบาท
ของพื้นท่ี 

ชื่อและภาพ 
พื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้าในพื้นที่ศึกษา 

บทบาทส้าคัญใน 
อดีตของพื้นท่ี 

คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ของพื้นท่ี 

คว
าม

ส้า
คัญ

ขอ
งพ

ื้นที่
ใน

ปัจ
จุบ

ัน 

สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

รุก
ล้้า

พื้น
ที่แ

ม่น
้้า 

ชุม
ชน

พัก
อา

ศัย
 

ชุมชนกุฎีจีน 

 
 

ย่านพักอาศัยของไพร่
พลในสมัยสมเด็จ-
พระเจ้าตากสิน 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

 - 

ชุมชนท่าวัง 

 

 

ย่านพักอาศัยของ 
ข้าราชบริพารของ 

วังท่าพระ 

ค่อนข้างมาก 
ถึง มาก 

-  

ชุม
ชน

พา
ณิ

ชย
กร

รม
 

พ้ืนที่โกดังสินค้าและร้านอาหารบริเวณสะพาน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ปิ่ น เ ก ล้ า 

 
 

- 
ปานกลาง  
ถึง น้อย 

- - 

ชุมชนตรอกวังหลัง 

 
 

เป็นเขตก้าแพงเมือง 
กรุงธนบุรี/ เป็นที่

ประทับกรมพระราช-
วังบวรสถานพิมุขใน

สมัยรัชกาลที่ 1 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

ชุมชนท่าพระจันทร์ 

 
 

ย่านพักอาศัยของ
เจ้านาย และขุนนางใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

ชุมชนท่าช้าง 

 
 

ย่านพักอาศัยของ
เจ้านาย และขุนนางใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ์ในการจัดกลุ่มบทบาทพื้นท่ีและการคัดเลือกพื้นท่ีตัวแทน (ต่อ) 

กลุ่ม
บทบาท
ของพื้นท่ี 

ชื่อและภาพ 
พื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้าในพื้นที่ศึกษา 

บทบาทส้าคัญในอดีต
ของพื้นท่ี 

คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ของพื้นท่ี 

คว
าม

ส้า
คัญ

ขอ
งพ

ื้นที่
ใน

ปัจ
จุบ

ัน 

สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

รุก
ล้้า

พื้น
ที่แ

ม่น
้้า 

ชุม
ชน

พา
ณิ

ชย
กร

รม
 (ต่

อ)
 

ชุมชนท่าเตียน 

 
 

ศูนย์กลางการค้า
ส้าคัญต้ังแต่ 

สมัยกรุงธนบุรี 
(ด้ารงพล อินทร์-
จันทร์, 2558: 22) 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

ชุมชนปากคลองตลาด 

 
 

ย่านตลาดน้้าส้าคัญ/ 
ย่านตลาดขายดอกไม้

ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

ศูน
ย์ก

าร
ค้า

ชุม
ชน

 

ท่ามหาราช 

 
 

ย่านพักอาศัยของ
เจ้านาย และขุนนางใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 

 
 

ย่านตลาดน้้าส้าคัญ
แห่งแรกของ

กรุงเทพฯ/ ย่านตลาด
ขายดอกไม้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ 

ค่อนข้างมาก  
ถึง มาก 

  

หมายเหตุ :               คือ ภาพพื้นท่ีตัวแทนในการประเมินผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้ทาง
สายตา 

 
  2.1.1.4 สรุปภาพพื้นที่ตัวแทน 
  การคัดเลือกพื้นท่ีตัวแทนจากพื้นท่ีศึกษาแต่ละกลุ่ม คัดเลือกโดย
พิจารณาจากประวัติของพื้นท่ี ความส้าคัญของพื้นท่ีในปัจจุบัน การรับรู้ถึงสารรูปของพื้นท่ี รูปแบบ
การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในอดีตท่ีมีความสอดคล้องต่อกลุ่มบทบาทพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยได้จัดกลุ่มไว้ เพื่อเป็น
การเน้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในแต่ละบทบาทของพื้นท่ีให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสัมพันธ์
ได้ถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมในอดีตท่ีมีความแตกต่างกันตามรูปแบบการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ใน
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พื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนปรากฏอาคารเรือนไม้แบบขนมปังขิง ส่วนพื้นท่ีชุมชนท่าเตียนปรากฏอาคารแบบ
เรือนไม้แถวหรือตึกแถว เป็นต้น ประกอบกับการพิจารณาภาพถ่ายตัวแทนจากพื้นท่ีแต่ละกลุ่ม 
  จากการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มบทบาทพื้นท่ีและการคัดเลือก
ภาพพื้นท่ีตัวแทน สามารถสรุปภาพพื้นท่ีตัวแทนจากพื้นท่ีแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  ชุมชนกุฎีจีน เป็นตัวแทนในกลุ่มชุมชนพักอาศัย เนื่องจากเป็นพื้นท่ี
ท่ีในปัจจุบันยังคงมีอาคารบ้านเรือนท่ียังคงแสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี อันได้แก่ 
โบสถ์วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง เรือนไม้เก่าบ้านเลขท่ี 130 เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับ
ชุมชนท่าวังท่ีมีระดับคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากับชุมชนกุฎีจีน พื้นท่ีชุมชนท่าวัง
ในปัจจุบันมีส่ิงก่อสร้างรุกล้้าแม่น้้า บ้านเรือนทรุดโทรม และไม่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ดังนั้น พื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนจึงเหมาะจะเป็นภาพตัวแทนของกลุ่มชุมชนพักอาศัย 
  ชุมชนท่าเตียน เป็นตัวแทนในกลุ่มชุมชนพาณิชยกรรม จะเห็นว่า 
ชุมชนตรอกวังหลัง ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่าพระจันทร์ ชุมชนท่าเตียน และชุมชนปากคลองตลาด มี
ระดับคะแนนเท่ากันในทุกด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกพิจารณาท่ีบทบาทความส้าคัญในอดีต โดยพื้นท่ีท่ี
มีบทบาทส้าคัญทางด้านพาณิชยกรรมในอดีต พบว่า มี 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าเตียน และชุมชน
ปากคลองตลาด แต่ทว่าในปัจจุบันชุมชนปากคลองตลาดได้ถูกอาคารยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค บดบัง
ชุมชนเกือบท้ังหมด จึงท้าให้ชุมชนท่าเตียนเหมาะจะเป็นภาพตัวแทนของกลุ่มพาณิชยกรรม  
  ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เป็นตัวแทนในกลุ่มศูนย์การค้าชุมชน จะ
เห็นว่า ท่ามหาราช และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีคะแนนเท่ากันในทุกด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือก
พิจารณาท่ีบทบาทความส้าคัญในอดีต และรูปแบบของอาคาร โดยพื้นท่ีของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ต้ังอยูในพื้นท่ีของชุมชนปากคลองตลาด ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีบทบาทส้าคัญทางด้านพาณิชยกรรมในอดีต 
รวมถึงรูปแบบของอาคารยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ท่ีโดดเด่นชัดเจนกว่าอาคารท่ามหาราช จึงท้าให้
ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เหมาะจะเป็นภาพตัวแทนของกลุ่มศูนย์การค้าชุมชน 
  โดยแต่ละพื้นท่ีตัวแทนมีประวัติความเป็นมาและรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.1.4.1 ชุมชนกุฎีจีน (ชุมชนพักอาศัย) 
    ที่ต้ังและอาณาเขต 
   ชุมชนกุฎีจีน ต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝ่ังธนบุรี ใน
แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
ทิศใต้  ติดกับ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้้าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนเทศบาลสาย 1 
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     ประวัติของพื้นที่ 
     ชุมชนกุฎีจีน หรือ ชุมชนกะดีจีน เป็นชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายเช้ือชาติมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ชาวจีน อินเดีย และยุโรป เช่น ชาวโปรตุเกสท่ีอพยพลง
มาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงครั้งท่ี 2 ใน พ.ศ.2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินทรง
พระราชทานท่ีดินให้แก่ชาวโปรตุเกสถัดลงมาจากชุมชนชาวจีน ซึ่งเป็นไพร่พลท่ีร่วมรบกอบกู้เอกราช
กันมา (สุดารา สุจฉายา และธีรนันท ชวงพิชิต, 2553) 
     ท่ีมาของช่ือ ชุมชนกุฎีจีน นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารง
ราชานุภาพ ทรงมีพระวินิจฉัยว่า น่าจะมีท่ีมาจากศาลเจ้าขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ริมคลองกุฎีจีน ซึ่งสร้างมา
ต้ังแต่ก่อนการขุดคลองลัดบางกอก โดยบริเวณท่ีต้ังศาลเจ้านี้ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีโค้งแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีไหล
เล้ียวเข้าไปทางแม่น้้าเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน) จึงท้าให้ศาลเจ้าแห่งนี้
กลายเป็นจุดสังเกต และกลายเป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกกันโดยท่ัวไป (Wuttichai Levi’s, 2559) 
ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้มีช่ือเรียกว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกง โดยต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาและยังคงเป็น
ท่ีเคารพสักการะของชาวไทยเช้ือสายจีนอย่างเหนียวแน่น 
     ในอดีตการต้ังบ้านเรือนของชุมชนในย่านนี้เป็นลักษณะ
แบบเรือนแพ มีลักษณะเด่นคือ ชาวกุฎีจีนมักจะสร้างเรือนแพไว้ประชิดริมฝ่ัง โดยมีศาสนสถานและ
ตลาดน้้าเป็นศูนย์กลางชุมชน ศาสนสถานท่ีส้าคัญของชุมชนกุฎีจีนคือ โบสถ์วัดซางตาครู้ส อันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเช้ือสายโปรตุเกส และศาลเจ้าเกียนอันเกง อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีน 
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการท้าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ซึ่งมีสาระส้าคัญในการเปิดการค้าเสรีกับ
ชาวต่างชาติ เป็นเหตุให้มีเรือกลไฟเดินทางเข้ามาในแม่น้้าเจ้าพระยามากขึ้น และเวลาท่ีเรือกลไฟ
เหล่านั้นล่องผ่านก่อให้เกิดคล่ืนซัดท้าให้เรือนแพได้รับความเสียหาย จึงเกิดการอพยพขึ้นไปต้ัง
บ้านเรือนอยู่ฝ่ังมากขึ้น ต่อมามีการสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมเด็จพระพทุธ-
ยอดฟ้า เพื่อเช่ือมการคมนาคมระหว่างฝ่ังพระพระนครและฝ่ังธนบุรี ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชนย่านนี้
เกิดความเปล่ียนแปลง มีการถมคูคลองเพื่อสร้างเป็นถนนมากขึ้น 
     ประเพณีท่ีส้าคัญของชุมชน คือ ประเพณีท้ิงกระจาด ซึ่ง
เป็นประเพณีด้ังเดิมของชาวจีน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการท้าบุญให้แก่ผู้ยากไร้ และวัฒนธรรมการ
ท้าอาหาร โดยขนมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ได้แก่ ขนมฝร่ังกุฎีจีน ซึ่งมีสูตรต้นต้ารับมาจาก
ชาวโปรตุเกสท่ีมาต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชน และยังมีผู้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวมาจนถึง
ปัจจุบัน (สุดารา สุจฉายา และธีรนันท ชวงพิชิต, 2553) 
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     สถาปัตยกรรมส้าคัญในพื้นที่ 
     ในท่ีนี้หมายรวมถึงสถาปัตยกรรมท้ังท่ีสามารถมองเห็นได้
และไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพมุมมองส้าคัญด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. โบสถ์และศาลาท่าน้้าวัดซางตาครู้ส เป็นโบสถ์ใน
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยสมเด็จพระจ้าตากสินได้พระราชทานท่ีดินแปลงหนึ่งให้แก่ชาว
โปรตุเกส เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ต่อมาบาทหลวงชาวฝรั่งเศส นามว่า บาทหลวงกอร์ และชาวโปรตุเกส
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ไม้หลังแรกขึ้น เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2513 ซึ่งตรงกับวัน
เทิดทูนมหา-กางเขนของศาสนาคริสต์ จึงได้ต้ังช่ือว่า โบสถ์ซางตาครู้ส (Santa Cruz) เป็นภาษา
โปรตุเกส แปลว่า ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ (ประวัติวัด, 2559) 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2378 เนื่องจากพระสังฆราชกูรเวอซี
เห็นว่าโบสถ์หลังเดิมมีลักษณะอับช้ืน อาจเป็นท่ีอยู่ของสัตว์มีพิษ จึงมอบหมายให้บาทหลวงปัลเลอกัว 
ด้าเนินการสร้างโบสถ์ใหม่ (วัดซางตาครู้ส, 2553) โดยโบสถ์หลังท่ี 2 มีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีน และ
ใช้งานอยู่ 81 ป ี
  ต่อมาในปี พ.ศ.2456 บาทหลวงกูเรียลโม เห็นว่าโบสถ์
หลังเดิมมีอายุการใช้งานมานานและมีความทรุดโทรม จึงได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ข้ึนเป็นหลังท่ี 3 โดยมี
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ยุคนีโอคลาสสิกผสมเรอเนอซองค์ มีลักษณะเด่นคือ หอคอยยอด
โดมเป็นหอระฆังแปดเหล่ียม โดยระฆังสามารถตีเป็นเพลงได้ และประดับด้วยไม้กางเขนบนรือนยอด 
(ประวัติวัด, 2559) นอกจากอาคารโบสถ์ท่ีมีคุณค่าแล้ว ยังมีศาลาท่าน้้าของวัด ซึ่งอยู่คู่กับโบสถ์ซาง-
ตาครู้สมาร่วมร้อยปี โดยสันนิษฐานว่าสร้างเสร็จพร้อมๆ กับโบสถ์หลังท่ี 3 เป็นศาลาไม้ทรงวิคตอเรีย
แบบขนมปังขิง หลังคาเป็นทรงแบบจัตุรมุข (ชุมชนกุฎีจีนโวย ! เครนปัด ศาลาวัดซางตาครู้สพัง แจ้ง
กรมศิลป์ช่วยตรวจสอบด่วน, 2558) โดยโบสถ์และศาลาท่าน้้าวัดซางตาครู้สนี้สามารถมองเห็นได้จาก
ภาพถ่ายมุมมองส้าคัญได้อย่างชัดเจน 
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ภาพท่ี 13  แสดงทัศนียภาพโบสถ์วัดซางตาครู้ส (ภาพซ้าย) และศาลาท่าน้้าวัดซางตาครู้ส (ภาพขวา) 
 (ถ่ายโดย ภัทร พลศิริ, ชุมชนกุฎีจีน, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
     2. ศาลเจ้าเกียนอันเกง เป็นศาลเจ้าจีนต้ังอยู่ริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวจีนฮกเกี้ยน ท่ีมาต้ังถิ่นฐาน
บริเวณพื้นท่ีแห่งนี้ เดิมศาลเจ้านี้มี 2 หลัง หลังหนึ่งประดิษฐานเจ้าพ่อโจวซือกง อีกหลังประดิษฐาน
เจ้าพ่อกวนอู จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 3 ชาวจีนฮกเกี้ยน ต้าบลเจียงจิว และจัวจิว อันเป็นต้นสกุล
ของ ตันติเวชกุล และ สิมะเสถียร ได้เดินทางมากราบไหว้ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ และเห็นว่ามีสภาพทรุด
โทรมหนัก จึงได้รื้อศาลท้ัง 2 หลัง และสร้างศาลขึ้นใหม่เป็นหลังเดียวในท่ีดินเดิม จากนั้นได้เปล่ียน
องค์พระประธานเป็นเจ้าแม่กวนอิมนับแต่นั้น (Ken, 2557) โดยศาลเจ้าเกียนอันเกงไม่สามารถ
มองเห็นได้จากภาพถ่ายมุมมองส้าคัญ เนื่องจากมีแนวเข่ือนบดบัง 
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ภาพท่ี 14  แสดงทัศนียภาพศาลเจ้าเกียนอันเก๋ง 
 (ถ่ายโดย ภัทร พลศิริ, ชุมชนกุฎีจีน, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
     3. บ้านเลขที่ 130 หรือ บ้านตระกูลวินด์เซอร์ ต้ังอยู่ริม
แม่น้้าเจ้าพระยา เป็นเรือนไม้ประดับลวดลายฉลุแบบเรือนขนมปังขิง (Ginger Bread) ท่ีได้รับอิทธิพล
มาจากประเทศอังกฤษ เดิมมี 2 หลัง โดยอีกหลังเป็นอาคารปูน แต่ได้ทรุดตัวและพังทลายลงสู่แม่น้้า
ไปเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลวินด์เซอร์ เจ้าของห้าง
วินด์เซอร์ (ห้างส่ีตา) ท่ีต้ังอยู่บนถนนเจริญกรุง เจ้าของคนปัจจุบันคือ นางสมบุญ วินด์เซอร์ ลูกสะใภ้
ของตระกูลวินด์เซอร์ (กรุงเทพฯ เดินเท่ียว... จากวัดอรุณฯถึงท่าดินแดง, 2558) โดยบ้านลขท่ี 130 นี้ 
สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายมุมมองส้าคัญได้อย่างชัดเจน หากแต่มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก 
     4. เรือนจันทนภาพ เป็นเรือนไทยเครื่องสับทรงจ่ัวจอม
แห มีอายุกว่า 100 ปี กรอบหน้าบันเป็นลายอาทิตย์อุทัย ตัวเรือนประกอบฝาถังโดยรอบ หย่อง
หน้าต่างแกะสลักเป็นลวดลายพุดตานเครือเถา ตัวเรือนเป็นไม้สักท้ังหลังและสามารถอดประกอบได้ 
ส่วนเสาเรือนทุกต้นท้าจากไม้ตะเคียน ภายในตัวเรือนมีหน้าต่างบานหนึ่งถูกปิดตายไว้ เนื่องจากช้ารุด
จากการถูกกระสุนของกบฏแมนฮัตตันเมื่อในอดีต เดิมเรือนจันทนภาพต้ังอยู่ท่ีเมืองจันทบุรี แต่ถูกรื้อ
ย้ายมาต้ังท่ีชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้โดย คุณพ่อของคุณจารุภา จันทนภาพ และตกแต่งตัวเรือนด้วย
เอกลักษณ์ของคาทอลิกได้อย่างวิจิตรงดงาม (Wuttichai Levi’s, 2559) โดยเรือนจันทนภาพไม่
สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายมุมมองส้าคัญ เนื่องจากมีอาคารอื่นๆ ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้้าบดบังอยู่ 
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ภาพท่ี 15  แสดงทัศนียภาพบ้านเลขท่ี 130 (ภาพซ้าย) และเรือนจันทนภาพ (ภาพขวา) 
 (ถ่ายโดย ภัทร พลศิริ, ชุมชนกุฎีจีน, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

 
ภาพท่ี 16  ภาพถ่ายมุมมองส้าคัญพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ชุมชนกุฎีจีน, 11 มีนาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 17  ภาพขยายมุมมองส้าคัญพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ชุมชนกุฎีจีน, 11 มีนาคม 2559) 
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ภาพท่ี 18  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญของชุมชนกุฎีจีน 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
 
  2.1.1.4.2 ชุมชนท่าเตียน (ชุมชนพาณิชยกรรม) 
     ที่ต้ังและอาณาเขต 
     ชุมชนท่าเตียน ต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝ่ังพระ
นคร ในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อ ถนนท้ายวัง 
  ทิศใต้   ติดต่อ วังจักรพงษ ์

ทิศตะวันออก  ติดต่อ แม่น้้าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ถนนมหาราช 

     ประวัติของพื้นที่ 
     จุล ดรุณวิจิตเกษม (ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558 : 185-
198) กล่าวว่า ในอดีต บริเวณชุมชนท่าเตียนนั้น เคยเป็นท่ีต้ังของ “ชุมชนบางกอก” ซึ่งถือก้าเนิดข้ึน
ในระหว่างการสร้างป้อมบางกอกขึ้นท่ีริมสองฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ท้าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนโดยจ้านวนคนท่ีมาก่อสร้างป้อมมากกว่าหมื่นคน จ้านวนเรือนแพท้ัง
สองฟากฝ่ังมีมากกว่าพันเรือน ภายหลังจากป้อมสร้างเสร็จ ยิ่งท้าให้ชุมชนบริเวณนี้ทวีความหนาแน่น
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ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน มอญ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีพักเรือสินค้าก่อนเดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา 
บ้านเรือนส่วนใหญ่ของชุมชนบริเวณนี้ในสมัยอยุธยามักมีลักษณะเป็นเรือนแพ เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนี้
มีลักษณะเป็นหลุมบ่อท่ีเกิดจากขุดดินไปใช้ในการท้าอิฐสร้างป้อมบางกอก จึงไม่เหมาะแก่การปลูก
เรือนบนบกนัก ต่อมาในปี พ.ศ.2229 ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เกิดเหตุการณ์ขบถ
แขกมากาซาร์ขึ้นในฝ่ังตะวันออกของชุมชนบางกอก (ทางฝ่ังชุมชนท่าเตียน) และการปราบปรามขบถ
ดังกล่าวนานถึง 11 เดือน ท้าให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มากกว่า 366 คน การตายในชุมชนบางกอก 
(ฝ่ังชุมชนท่าเตียน) ท้าให้เกิดการร่วมใจกันสร้าง “วัดโพธาราม” ขึ้น ซึ่งก็คือ “วัดพระเชตุพนวิมลมัง-
คลารามราชวรมหาวิหาร” ในเวลาต่อมา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2231 เนื่องจากวัดมะกอก 
(วัดอรุณราชวรารามฯ) ซึ่งต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตก ปฏิเสธค้าขอใช้สถานท่ีในการรวบรวมศพ กอปรกับ
ความยากล้าบากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ
เหล่านี้ หลังจากการสร้างวัดโพธารามส่งผลให้ชุมชนเจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะมีเรือสินค้าจากจีนเข้ามา
จอดพักแรมมากขึ้น 
     ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้มาสถาปนากรุงธนบุรี
ขึ้น ณ บริเวณนี้ โดยเมืองมีลักษณะเป็นป้อมและก้าแพงเมืองแน่นหนา เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง
ยังไม่คล่ีคลาย ชุมชนภายในก้าแพงเมืองทางฝ่ังตะวันตกมีความหนาแน่นกว่าทางฝ่ังตะวันตก ซึ่งส่วน
ใหญ่มักจะเป็นท่ีพักอาศัยของชาวจีน จึงก้าเนิดเป็นย่านชุมชนชาวจีนและตลาดท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง 
โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณพื้นท่ีท่าเตียนในปัจจุบัน และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558: 21-23) 
     ภายหลังจากการท้าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ ในสมัย
รัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น มีการตัดถนนและสร้างตึกแถวแบบ
สิงคโปร์ เพื่อให้ชาวต่างชาติเช่าอาศัยและท้าการค้า โดยมีการค้าขายสินค้าประเภทเดียวกันจน
สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นย่าน จนกระท่ังเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้น ท้าให้บริเวณนี้กลายสภาพ
เป็นท่ีโล่งเห้ียนเตียน จึงมีการสันนิษฐานว่าด้วยเหตุนี้อาจเป็นท่ีมาของช่ือ “ท่าเตียน” ในเวลาต่อมา 
     หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้น รัชกาลท่ี 4 จึงโปรด
เกล้าฯ ให้รื้อบ้านเรือนท่ีรอดจากไฟไหม้ออกท้ังหมด เพื่อสร้างตลาดท่าเตียนขึ้นแทน เนื่องจากทรง
เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นท่ีท่าเตียน ซึ่งต้ังอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาและอยู่ใจกลางเมือง จึงเหมาะแก่
การเป็นพื้นท่ีรับสินค้าจากสวนฝ่ังธนบุรี อาหารทะเล และสินค้าจากต่างประเทศ ท้ายท่ีสุดได้ย้าย
ตลาดท้ายสนมผนวกเข้ารวมกับพื้นท่ี “ตลาดท่าเตียน” (ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558: 36-38) โดยมี
ชาวบ้านปลูกท่ีพักเพิงหมาแหงนนับร้อยเพิงบริเวณริมก้าแพงเมือง ท้าให้พื้นท่ีไม่มีความเรียบร้อย 
รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนท้ายวัง และสร้างตึกแฝดรูปแบบตะวันตกล้อมรอบพื้นท่ี 3 ด้าน 
เกิดเป็นพื้นท่ีว่างตรงส่วนกลาง ซึ่งใช้เป็นพื้นท่ีตลาดท่ีรู้จักกันในช่ือ “ตลาดทรัพย์สินฯ” จ้าหน่ายท้ัง
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สินค้าสดและแห้ง กอปรกับพื้นท่ีแห่งนี้มีท่าเรือถึง 7 ท่า ได้แก่ ท่าโรงโม่ ท่าข้าวโพด ท่าบางบัวทอง  
ท่าเรือแดง ท่าเรือสุพรรณ ท่าเรือเขียว และท่าเรือสหกรณ์ ซึ่งเป็นท้ังท่าเรือขนส่งสินค้าและการ
คมนาคม (ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558: 54) บริเวณนี้จึงมีผู้คนพลุกพล่าน เป็นท้ังจุดเช่ือมต่อการ
คมนาคม และศูนย์กลางการค้าขายสินค้า ท้าให้เกิดการขยายพื้นท่ีค้าขายจากบริเวณท่าโรงโม่ไปถึง
พื้นท่ีริมถนนมหาราชจ้านวนมาก ต่อมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงได้มีค้าส่ังให้ผู้ค้าขายบน
พื้นท่ีเหล่านั้นย้ายมาท่ีบริเวณปากคลองตลาดท้ังหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในเวลา
ต่อมาตลาดท่าเตียนก็ได้เกิดความเปล่ียนแปลงอีกครั้ง คือ กรมการค้าภายในไม่ให้เข้าไปขายของ จึง
ท้าให้แผงขายผักผลไม้บริเวณริมน้้าร้างไป และถูกดัดแปลงเป็นห้องแถวพักอาศัยต้ังเรียงรายตลอด
แนวริมน้้าของพ่อค้าปลาเรื่อยมา ส่วนตึกแถวด้านท่ีติดริมถนนมหาราชมีรูปแบบการใช้ประโยชน์คือ 
ช้ันล่างเป็นร้านค้า ส่วนช้ันบนเป็นท่ีพักหรือคลังสินค้า และตึกแถวด้านท่ีติดกับตลาดทรัพย์สินฯ มี
รูปแบบการใช้ประโยชน์คือ เป็นร้านค้า ร้านอาหาร คลังสินค้า บางส่วนก็ท้าเป็นท่ีพักอาศัย เป็นต้น 
(ด้ารงพล อินทร์จันทร์, 2558: 64-67) 
 

 
ภาพท่ี 19  ภาพพื้นท่ีชุมชนท่าเตียนและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารใน พ.ศ.2409 
ท่ีมา: อ่านกลอน [นามแฝง], รักเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.uppic.org/share-5568_54113DA2.html 
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     สถาปัตยกรรมส้าคัญในพื้นที่ 
     ในท่ีนี้หมายรวมถึงสถาปัตยกรรมท้ังท่ีสามารถมองเห็นได้
และไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพมุมมองส้าคัญด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ตึกแถวถนนท่าเตียน มีศิลปะการตกแต่งแบบศิลปะ
ยุคเรอเนซองส์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าว บริเวณเหนือหน้าต่างมีช่องไม้ฉลุงามวิจิตร สันนิษฐานว่า
ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื่องจากมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับตึกแถวท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีอื่นท่ี
ถูกสร้างขึ้นในสมัยนั้น อีกท้ังเป็นตึกแถวในยุคเริ่มแรกท่ีการวางตัวอาคารในลักษณะปิดล้อมพื้นท่ี
ตลาด ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาตลาดในยุคต่อมา (ส้านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2547 : 39) โดยตึกแถวดังกล่าวไม่สามารถ
มองเห็นได้จากภาพถ่ายมุมมองส้าคัญ เนื่องจากมีอาคารอื่นๆ ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้้าบดบังอยู่  
 

ภาพท่ี 20  แสดงทัศนียภาพตึกแถวถนนท่าเตียนจากมุมมองถนนมหาราช 
ท่ีมา: Ning iUrban [นามแฝง], รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๕๙, เข้าถึง
เมื่อ 21 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/ 
   
     2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มี
ความส้าคัญในฐานะวัดประจ้ารัชกาลท่ี 1 สันนิษฐานว่าเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ปัจจุบันมีพระอารามหลวงขนาดใหญ่สวยงามมาก ภายในพระอารามเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธ
ไสยาสน์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระมหาเจดีย์ประจ้ารัชกาลท่ี 1 – 4 ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของแต่ละ
พระองค์ไว้ด้วย (ส้านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, 2547: 39) โดยในภาพถ่ายมุมมองส้าคัญสามารถมองเห็นยอดหลังคาของพระอาราม
หลวงและส่วนยอดของพระมหาเจดีย์เป็นฉากหลังของชุมชนท่าเตียนด้วย 
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ภาพท่ี 21  แสดงทัศนียภาพของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาครามราชวรมหาวิหารในปัจจุบัน 
ท่ีมา: เกร็ดประวัติวัดโพธิ์, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.watpho.com/ 
history_of_watpho.php 
 

 
ภาพท่ี 22  ภาพถ่ายมุมมองส้าคัญพื้นท่ีชุมชนท่าเตียน 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ชุมชนท่าเตียน, 11 มีนาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 23  ภาพขยายมุมมองส้าคัญพื้นท่ีชุมชนท่าเตียน 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ชุมชนท่าเตียน, 11 มีนาคม 2559) 
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ภาพท่ี 24  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญของชุมชนท่าเตียน 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
 
   2.1.1.4.2 ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค (ศูนย์การค้าชุมชน) 
     ที่ต้ังและอาณาเขต 
     ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา
ฝ่ังพระนคร เลขท่ี 390/17 ถนนจักร-เพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี
อาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อ ถนนจักรเพชร  
     และ ซอยเอ็มไพร ์
  ทิศใต้   ติดต่อ แม่น้้าเจ้าพระยา 

ทิศตะวันออก  ติดต่อ แม่น้้าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ซอยเอ็มไพร ์

     ประวัติของพื้นที่ 
     พื้นท่ีต้ังยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้น
ท่ีต้ังแผงขายของในปากคลองตลาดและมีประวัติการเป็นย่านพาณิชยกรรมมาอย่างยาวนาน 
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      ในอดีตบริเวณปากคลองตลาดนั้น เป็นตลาดปลาขนาด
ใหญ่ และได้ถูกย้ายไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยไปต้ังอยู่ท่ีต้าบลหัวล้าพองหรือบริเวณหัวล้าโพงใน
ปัจจุบัน ในสมัยนี้เริ่มมีการตัดถนนและพัฒนาด้านอื่นๆ จนบ้านเมืองเกิดการขยายตัวเป็นวงกว้าง จึง
พอสันนิษฐานได้ว่าพื้นท่ีบริเวณนี้น่าจะมีการพัฒนาการทางด้านพาณิชยกรรมมากขึ้นตามล้าดับ 
จนกระท่ังในปี พ.ศ.2496 ตลาดท่าเตียนมีพ่อค้าแม่ค้าหนาแน่นจนท้าให้เกิดการขยายตัวออกมาจนถึง
ริมก้าแพงวัดพระเชตุพนฯ  สร้างความไม่เป็นระเบียบ และท้าลายทัศนียภาพของพื้นท่ีอันเป็นท่ีต้ังของ
พระอารามหลวง รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้จัดต้ังองค์การตลาดขึ้นในพื้นท่ีปากคลองตลาด 
จากนั้นจึงย้ายพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นมาไว้ท่ีปากคลองตลาด เพราะมีท้าเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการ
คมนาคมท้ังทางบกและทางน้้า (ปราณี ส้มกล้่า, 2544, อ้างถึงใน ขวัญมนัส เบญญาอภิกุล, 2549: 27-
29) และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นตลาดค้าดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจนถึง
ปัจจุบัน 
 

 
ภาพท่ี 25  แสดงทัศนียภาพพื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด ก่อนการก่ อสร้าง

โครงการยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ท่ีมา: ก่อนการเปลี่ยนแปลง ตลาดยอดพิมาน , เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.yodpimanmarket.com/before_flower_market.html 
 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้มีการจดทะเบียน บริษัท ตลาด
ยอดพิมาน จ้ากัด และเข้าซื้อพื้นท่ีตลาดยอดพิมาน อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าหญิงสุทธสิริโสภา ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร โดยด้าเนินการจัดระเบียบการ
บริหารตลาดใหม่ท้ังหมด และปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นศูนย์การค้าชุมชน 
(Community Mall) “ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค” ภายใต้แนวความคิด “Thai Heritage Mall” โดย
รูปแบบของอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสสิค โคโลเนียล ท่ีได้รับ
ความนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 5  
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     พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารมีร้านอาหาร ร้านจ้าหน่าย
สินค้าและบริการหลากหลายประเภท จุดเด่นของอาคารคือมีระเบียงทางเดินริมน้้ายาวถึง 300 เมตร 
และมีท่าเทียบเรือ จ้านวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือของโครงการ ท่าเทียบเรือด่วนเจ้าพระยา และท่า
เทียบเรือท่องเท่ียว โดยพื้นท่ีภายในแบ่งอาคารออกเป็นช่ือต่างๆ และมีประโยชน์ใช้สอย ดังนี้ 
     1. สยามปราการ วิมานอโยธยา : ร้านจ้าหน่ายของท่ี
ระลึก มีห้องจัดเล้ียงขนาดใหญ่ และร้านอาหาร  
     2. นาวาพาณิชย์ : ร้านอาหาร และดาดฟ้าชมวิว 
     3. วิจิตรพระนคร ยอกพิมานธานี : ร้านอาหาร และร้าน
จ้าหน่ายสินค้าร่วมสมัย 
     4. บุรีสราญ : ร้านอาหาร และดาดฟ้าชมวิว 
     นอกจากนี้ยังมีสถาบันกวดวิชา อาคารจอดรถแบบ 
Robot parking รองรับรถยนต์ได้กว่า 300 คัน และท่ีพักแบบ Bed & Breakfast โดยทุกอาคาร
สามารถเดินเช่ือมไปท่ีระเบียงทางเดินริมน้้าได้ (Fon, 2556) 
 

 
ภาพท่ี 26  แสดงรายช่ืออาคารในโครงการยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ท่ีมา: Fon [นามแฝง], ตลาดยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ก แหล่งค้าปลีกริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณปาก
คลอง ตลาดและตลาดยอดพิมาน, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving. 
com/2013/12/20/ข่าว-ยอดพิมาน-ริเวอร์วอล/ 
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ภาพท่ี 27  แสดงแผนผังการใช้งานภายในโครงการยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ท่ีมา: Fon [นามแฝง], ตลาดยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ก แหล่งค้าปลีกริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณปาก
คลอง ตลาดและตลาดยอดพิมาน, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving. 
com/2013/12/20/ข่าว-ยอดพิมาน-ริเวอร์วอล/ 
 

 
ภาพท่ี 28  ภาพถ่ายมุมมองส้าคัญพื้นท่ียอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, 11 มีนาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 29  ภาพขยายมุมมองส้าคัญพื้นท่ียอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
 (ถ่ายโดย นพวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, 11 มีนาคม 2559) 
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ภาพท่ี 30  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญของยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
 
  2.1.2 รูปแบบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
  2.1.2.1 ลักษณะของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับแนวทางในการ
ออกแบบทางเดินและทางจักรยานสาธารณะ ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดคุณลักษณะของพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความกว้าง ระดับความสูงของทาง วัสดุ และลักษณะการเช่ือมต่อ
พื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.2.1.1 ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า จากการศึกษา
ทบทวนทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบทางเดินและทางจักรยานสาธารณะใน
บทท่ี 2 ท้าให้ทราบเกณฑ์เบ้ืองต้นในการก้าหนดความกว้างของทางเดินและทางจักรยานสาธารณะใน
แต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ พื้นท่ีทางเดินเท้าและพื้นท่ีวางสตรีทเฟอร์นิเจอร์ในย่านชุมชน
พักอาศัย ควรมีความกว้างรวมกันไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และพื้นท่ีทางเดินเท้าและพื้นท่ีวางสตรีท
เฟอร์นิเจอร์ในย่านพาณิชยกรรม ควรมีความกว้างรวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร นอกจากนี้ยังมีทาง
จักรยาน 2 เลน ท่ีต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ดังนั้นในการออกแบบความกว้างของพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าแต่ละรูปแบบท่ีต้องใช้ในการประเมินพื้นท่ีตัวแทนท่ีมีท้ังย่านพักอาศัยและย่าน
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พาณิชยกรรม จึงควรออกแบบให้พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ามีความกว้างโดยรวมไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร   
โดยยกเว้นข้อมูลความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 ท่ีอ้างอิงจากภาพโครงการพัฒนา
ริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทาง กทม. ท่ีถูกเผยแพร่ในส่ือสาธารณะในช่วงเดือนกันยายน 2558 (ภาพท่ี 
31)  

 

 
ภาพท่ี 31  แสดงภาพโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทาง  กทม. ท่ีถูกเผยแพร่ในส่ือ

สาธารณะในช่วงเดือนกันยายน 2558 
ท่ีมา: “ลุยต่อ "ทางเลียบเจ้าพระยา" "บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก" ส่ัง กทม. ตอกเข็มปีหน้า.” ประชาชาติธุรกิจ 
(17 กันยายน 2558), เข้าถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat. 
net/news_detail.php?newsid=1442390744 
 
  2.1.2.1.2 ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
อ้างอิงจากการศึกษาระดับพื้นตล่ิงของพื้นท่ีตัวแทนและการลงส้ารวจพื้นท่ีจริงของผู้วิจัย ในส่วนข้อมูล
ระดับน้้าสูงสุด – ต้่าสุดในแม่น้้าเจ้าพระยาและหนึ่งในรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า อ้างอิงข้อมูล
จากภาพโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทาง กทม. (ภาพท่ี 31) ท้ังนี้เพื่อใช้ในการก้าหนด
ระดับความสูงของทางและสันพนังป้องกันน้้าท่วมในเบื้องต้นของการออกแบบพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้า โดยข้อมูลท่ีได้ศึกษาระดับพื้นตล่ิงโดยเฉล่ียของพื้นท่ีตัวแทนคือ +1.50 ม.รทก. ระดับสันพนัง
เข่ือนป้องกันน้้าท่วมโดยเฉล่ีย +3.00 ม.รทก. ข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ ระดับน้้าสูงสุด 
+2.10 ม.รทก. ระดับน้้าต้่าสุด +1.00 ม.รทก. และข้อมูลรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจากโครงการ
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พัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทางรัฐบาล ได้ก้าหนดระดับความสูงของทาง +2.80 ม.รทก. และ
ระดับสันพนังป้องกันน้้าท่วม +3.25 ม.รทก. 
     ท้ังนี้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลท่ัวไป ผู้วิจัยจึง
ได้ก้าหนดให้ระดับพื้นตล่ิงในภาพตัวแทนคือ +0.00 เมตร โดยมีรายละเอียดการแปลงหน่วยระดับ
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีใช้ในภาพพื้นท่ีตัวแทน ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดการแปลงหน่วยระดับพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีใช้ในภาพพื้นท่ีตัวแทน 

รายละเอียดพื้นที่ 
ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 

(ม.รทก.) 
ความสูงจากระดับตลิ่งท่ีระดับ 0.00 เมตร 

(เมตร) 

พื้นตลิ่ง +1.50 +0.00 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า +2.80 +1.30 

สันพนังเขื่อน 
+3.00 +1.50 

+3.25 +1.75 

 

  2.1.2.1.3 วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า อ้างอิงจากวัสดุท่ีใช้ใน
งานสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่นๆ ของแต่ละพื้นท่ีตัวแทน ท้ังนี้เพื่อให้พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เกิดความกลมกลืนกับพื้นท่ี โดยวัสดุจะถูกน้ามาปรับเปล่ียนใช้กับพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในแต่ละ
รูปแบบแตกต่างกัน เพื่อใช้ในการประเมินว่าการเปล่ียนวัสดุมีผลต่อความเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ีมาก
น้อยเพียงใด 
  2.1.2.1.4 ลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
คือ ความสามารถในการใกล้ชิดหรือการเข้าถึงระหว่างพื้นท่ีตล่ิง พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า และแม่น้้า
เจ้าพระยา 
  2.1.2.2 สรุปข้อมูลรูปแบบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  จากประเด็นการศึกษาท้ัง 4 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบ
รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเป็น 3 รูปแบบ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อทัศนคติของผู้สังเกตแตกต่าง
กัน ตามท่ีสรุปได้จากการศึกษาหลักการต่างๆ และจากข้อวิจารณ์ของนักวิชาการท่ีมีต่อรูปแบบส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีเสนอแนะโดยภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ี
ผู้วิจัยจะน้ามาใช้ส้ารวจทัศนคติของกลุ่มคนต่างๆ โดยรวมทั้งหมดเป็น 4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.2.2.1 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 มีขนาดความกว้าง    
5.50 เมตร มีลักษณะเป็นอิสระตัดขาดจากพื้นท่ีตล่ิง โดยมีช่องว่างระหว่างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
และพื้นท่ีตล่ิง กว้าง 2.00 เมตร ดังนั้น ระยะยื่นของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจากขอบด้านนอกสุด 
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จนถึงแนวเขื่อน คือ 7.50 เมตร ท้ังนี้จะมีทางเช่ือมระหว่างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าและพื้นท่ีตล่ิงใน
บางช่วง เพื่อเป็นทางเดินสัญจรเข้าออกพื้นท่ีชุมชนหรือพื้นท่ีส้าคัญอื่นๆ ในส่วนของรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา มีดังนี้  
     ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โดยในพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้า ประกอบด้วย ทางเดินสัญจร และทางจักรยาน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ทางเดินสัญจร กว้าง 3.20 เมตร โดยมีการแบ่งพื้นท่ี
ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวและวางสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
     2. ทางจักรยาน 2 เลน แบบข่ีสวนกันได้ กว้าง 1.80 เมตร 
     ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     เนื่องจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าอยู่ด้านหน้าของแนวสัน
พนังเข่ือน จึงก้าหนดให้ระดับของทางมีความสูงจากระดับพื้นตล่ิงโดยเฉล่ีย +1.30 เมตร เพื่อไม่ให้น้้า
ท่วมถึง และใช้ราวกันตกเป็นแบบราวโปร่งท้ัง 2 ข้างของทาง สูงจากระดับพื้นของทางเดินสัญจร 
+1.00 เมตร 
     ในส่วนของระดับความสูงของแนวสันพนังเขื่อน มีความ
สูงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง 
     วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     ใช้วัสดุเลียนแบบไม้ท้ังหมด 
     ลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าแยกตัวเป็นอิสระออกจากพื้นท่ี
ตล่ิง โดยมีทางเช่ือมเป็นทางเข้าออกในบางพื้นท่ีท่ีส้าคัญ ซึ่งเป็นทางยกระดับสูง จึงส่งผลให้พื้นท่ีส่วน
ขยายริมแม่น้้ามีลักษณะไม่เช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิงและแม่น้้านัก ท้ังนี้ ไม่สามารถลงไปใกล้ชิดหรือเข้าถึง
แม่น้้าได้จากท้ังพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
 

 
ภาพท่ี 32  แสดงตัวอย่างรูปด้านพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 33  แสดงตัวอย่างรูปตัดพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 
 

  2.1.2.2.1 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 2 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 มีขนาดความกว้าง 
7.50 เมตร มีลักษณะแบบขั้นบันไดเช่ือมต่อพื้นท่ีตล่ิง และย้ายแนวสันพนังเขื่อนเดิมของพื้นท่ีตล่ิงไป
ไว้ท่ีขอบด้านนอกสุดของพื้นท่ีส่วนขยายริมน้้า ในส่วนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การศึกษา มีดังนี้  
     ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โดยในพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้า ประกอบด้วย ทางเดินสัญจร และทางจักรยาน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ทางเดินสัญจร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงท่ีติดกับพื้นท่ีตล่ิง กว้าง 1.50 เมตร 
ใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็น
พื้นท่ีสีเขียวและวางสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
 ช่วงท่ี 2 คือ ช่วงท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา กว้าง 4.20 
เมตร ใช้เป็นทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวและวาง
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
     2. ทางจักรยาน 2 เลน แบบข่ีสวนกันได้ กว้าง 1.80 เมตร 
     ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     มี 2 ระดับ ดังนี้ 
     1. ระดับทางสูง +0.20 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง  คือ 
บริเวณท่ีติดกับพื้นท่ีตล่ิง โดยเป็นทางเดินสัญจร และทางจักรยาน 
     2. ระดับทางสูง +0.80 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง คือ 
บริเวณท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเป็นทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน 
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     ในส่วนของระดับความสูงของแนวสันพนังเขื่อน มีความ
สูงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง 
     ท้ังนี้ การถ่ายระดับดังกล่าว ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้พื้นท่ี
สามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้้าเจ้าพระยาได้ เนื่องจากระดับแนวสันพนังเขื่อนเดิมมีความสูงจากระดับ
ตล่ิงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงเทียบเท่ากับระดับสายตาของคนท่ัวไป 
     วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     ใช้วัสดุแบบคอนกรีตท้ังหมด 
     ลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิงในลักษณะ
ขั้นบันได เพื่อให้ผู้ใช้พื้นท่ีรู้สึกใกล้ชิดและสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้้าเจ้าพระยาได้ ท้ังนี้ ไม่สามารถ
เข้าถึงแม่น้้าจากพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าได้ 
 

 
ภาพท่ี 34  แสดงตัวอย่างรูปด้านพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 35  แสดงตัวอย่างรูปตัดพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 
 
  2.1.2.2.3 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 
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     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 มีขนาดความกว้าง 
12.00 เมตร มีลักษณะแบบขั้นบันไดเช่ือมต่อพื้นท่ีตล่ิงและแม่น้้า และย้ายแนวสันพนังเขื่อนเดิมของ
พื้นท่ีตล่ิงไปไว้ที่บริเวณช่วงตรงกลางของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ส่วนทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน
ท่ีอยู่ขอบด้านนอกสุดท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นทางลดระดับลงมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
แม่น้้าได้ ในส่วนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา มีดังนี้  
     ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โดยในพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้า ประกอบด้วย ทางเดินสัญจร และทางจักรยาน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ทางเดินสัญจร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
 ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงท่ีติดกับพื้นท่ีตล่ิง กว้าง 1.50 เมตร 
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อ
เป็นพื้นท่ีสีเขียวและวางสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
 ช่วงท่ี 2 คือ ช่วงท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา กว้าง 4.20 
เมตร ใช้เป็นทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวและวาง
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
 ช่วงท่ี 3 คือ ช่วงท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา กว้าง 4.50 
เมตร ใช้เป็นทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นบันไดลงไปสู่แม่น้้า 
พื้นท่ีสีเขียว และวางสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
     2. ทางจักรยาน 2 เลน แบบข่ีสวนกันได้ กว้าง 1.80 เมตร 
     ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     มี 3 ระดับ ดังนี้ 
     1. ระดับทางสูง +0.20 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง คือ 
บริเวณท่ีติดกับพื้นท่ีตล่ิง โดยเป็นทางเดินสัญจร และทางจักรยาน 
     2. ระดับทางสูง +0.80 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง คือ 
บริเวณท่ีถัดจากทางจักรยาน โดยเป็นพื้นท่ีทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน 
     3. ระดับทางสูง +0.00 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง คือ 
บริเวณท่ีติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเป็นพื้นท่ีทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน 
     ในส่วนของระดับความสูงของแนวสันพนังเขื่อน มีความ
สูงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง 
     ท้ังนี้ การถ่ายระดับดังกล่าว ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้พื้นท่ี
สามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้้าเจ้าพระยาได้ เนื่องจากระดับแนวสันพนังเขื่อนเดิมมีความสูงจากระดับ
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ตล่ิงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงเทียบเท่ากับระดับสายตาของคนท่ัวไป และเพื่อให้
ผู้ใช้พื้นท่ีสามารถลงไปใกล้ชิดกับแม่น้้าได้มากขึ้น 
     วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     ใช้วัสดุเลียนแบบไม้และวัสดุแบบคอนกรีตผสมผสานกัน 
     ลักษณะการเชือ่มต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิงในลักษณะ
ขั้นบันได เพื่อให้ผู้ใช้พื้นท่ีรู้สึกใกล้ชิดและสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้้าเจ้าพระยาได้ ท้ังนี้ สามารถ
เข้าถึงแม่น้้าจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าได้ 
 

 
ภาพท่ี 36  แสดงตัวอย่างรูปด้านพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 37  แสดงตัวอย่างรูปตัดพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 
 
  2.1.2.2.4 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 4 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 มีขนาดความกว้าง  
15.00 เมตร เป็นทางเรียบกว้าง เช่ือมต่อกับแนวสันผนังเขื่อนเดิม โดยรูปแบบอ้างอิงจากภาพ
โครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาของทาง กทม. ท่ีถูกเผยแพร่ในส่ือสาธารณะในช่วงเดือน
กันยายน 2558 ในส่วนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา มีดังนี้  
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     ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โดยในพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้า ประกอบด้วย ทางเดินสัญจร และทางจักรยาน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ทางเดินสัญจร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงท่ีติดกับพื้นท่ีตล่ิง กว้าง 1.00 เมตร 
ใช้เป็นทางเดินสัญจรเข้าออกระหว่างพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
 ช่วงท่ี 2 คือ ช่วงท่ีถัดจากเลนจักรยาน กว้าง 7.00 
เมตร ใช้เป็นทางเดินสัญจรหรือเดินพักผ่อน โดยมีการแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวและวาง
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ 
     2. ทางจักรยาน 6 เลน แบบข่ีสวนกันได้ กว้าง 7.00 เมตร 
     ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     เนื่องจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าอยู่ด้านหน้าของแนวสัน
พนังเขื่อน จึงก้าหนดให้ระดับของทางมีความสูงจากระดับพื้นตล่ิงโดยเฉล่ีย +1.30 เมตร เพื่อไม่ให้น้้า
ท่วมถึง และใช้ราวกันตกเป็นแบบราวโปร่งท้ัง 2 ข้างของทาง สูงจากระดับพื้นของทางเดินสัญจร 
+1.00 เมตร 
     ในส่วนของระดับความสูงของแนวสันพนังเขื่อน มีความ
สูงโดยเฉล่ีย +1.50 เมตรจากระดับพื้นตล่ิง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการลงส้ารวจพื้นท่ีจริง  
     วัสดุของพื้นส่วนขยายริมแม่น้้า 
     ใช้วัสดุแบบคอนกรีตท้ังหมด 
     ลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
     พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นทางเรียบกว้าง ยกระดับสูง 
และติดกับแนวสันพนังเขื่อนเดิมของพื้นท่ีตล่ิง การยกระดับของทางจึงส่งผลให้พื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้ามีลักษณะไม่เช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิงและแม่น้้านัก ท้ังนี้ ไม่สามารถลงไปใกล้ชิดหรือเข้าถึงแม่น้้าได้
จากท้ังพื้นท่ีตล่ิงและพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
 

 
ภาพท่ี 38 แสดงตัวอย่างรูปด้านพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 39  แสดงตัวอย่างรูปตัดพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 
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 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือ ผลท่ีเกิดจากการรับรู้คุณภาพทางสายตาของผู้สังเกต  
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 ท้าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ภูมิทัศน์ของผู้
สังเกต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดคุณลักษณะของผู้สังเกตหรือประชากรในงานวิจัยนี้ใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
3. การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในงานวิจัยนี้ ต้องการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ า
เจ้าพระยาบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม อันเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะ
ทางกายภาพและกลุ่มผู้ใช้พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มประ
ประชากรท่ีผู้วิจัยก้าหนด มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและบริบทของพื้นท่ี ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดกลุ่มผู้ให้
ความคิดเห็นไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  3.1.1 กลุ่มสาธารณชน (Public) คือ กลุ่มประชาชนท่ัวไป โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
  3.1.2.1 กลุ่มคนในพื้นที่ คือ กลุ่มคนท่ีพักอาศัย ท้างาน หรือมีฐานะเป็น
เจ้าของพื้นท่ีท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีตัวแทนของงานวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
คนในพื้นท่ี เนื่องจากในบริบทของพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีบทบาทเป็น ท่ีพัก
อาศัยหรือสถานท่ีท้างาน เป็นเหตุให้กลุ่มคนในพื้นท่ีมีความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ีและเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับ
ผลกระทบสูงสุด รวมถึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีข้อมูลของพื้นท่ีจากการใช้งานพื้นท่ีเป็นประจ้า ซึ่งอาจน้าไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ท่ีได้ผลอย่างมีนัยยะส้าคัญ 
  3.1.2.2 กลุ่มชาวไทยทั่วไป คือ กลุ่มคนโดยท่ัวไปท่ีเป็นชาวไทย ท้ังผู้ท่ีอาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง และค่อนข้างมีองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้้าเจ้าพระยา 
การศึกษาความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้จึงน่าจะมีความเป็นกลางและสามารถเช่ือถือได้ 
  3.1.2.3 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ กลุ่มคนต่างเช้ือชาติท่ีมา
ท่องเท่ียวหรือเข้ามาใช้งานพื้นท่ีบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา เนื่องจากกลุ่มชาวต่างชาติมักเป็นกลุ่มท่ีไม่
มีองค์ความรู้ท้ังในแง่ของประวัติศาสตร์และบริบทต่างๆ ของแม่น้้าเจ้าพระยามาก่อน ผู้วิจัยจึงเลือก
สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มนี้ในบริเวณพื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความ
เข้าใจต่อพื้นท่ีได้ในเบื้องต้น โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากต้องการ
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ศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มคนท่ีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และรับรู้คุณภาพทางสายตา
ของพื้นท่ีจริง โดยไม่มีองค์ความรู้ใดๆ เกี่ยวกับพื้นท่ี ซึ่งอาจน้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ท่ีได้ผลท่ีมี
มุมมองท่ีแตกต่างกับคนกลุ่มอื่น 
  3.1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert) คือ กลุ่มคนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
การประเมินผลกระทบทางสายตา การออกแบบ และความงามของสภาพแวดล้อมหรือในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีการแสดงความ
คิดเห็นผ่านหลักการ ทฤษฎี และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในวิชาชีพนี้โดยตรงจนเกิดความ
เช่ียวชาญ ท้าให้ข้อมูลมีหลักการอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งอาจน้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ท่ีได้ผลอย่างมี
นัยยะส้าคัญ 
 3.2 การก้าหนดขนาดและการสุ่มตัวอย่างประชากร 
  ในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดตัวอย่างประชากรไว้ทั้งหมด 105 คน ตามสูตรการ
ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728) จากการค้านวณ
ตามสูตร พบว่า ในขอบเขตความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ี 0.1 จะต้องใช้ขนาด
ตัวอย่างประชากรไม่ต้่ากว่า 100 คน ท้ังนี้ในการสุ่มตัวอย่างประชากรจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย
แบบแบ่งก ลุ่มโดยก้ าหนดสัดส่วนตัวอย่างประชากร (Multi – Stage Quota Sampling) มี
รายละเอียดการก้าหนดสัดส่วนตัวอย่างประชากร ดังนี้ 
  3.2.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
  3.2.2 กลุ่มสาธารณชน 100 คน แบ่งเป็น 
   กลุ่มคนในพื้นท่ี    5  คน 
   กลุ่มชาวไทย   85 คน 
   กลุ่มชาวต่างชาติ   10 คน 
 
4. การจัดท้าชุดแบบสอบถาม 
 โดยข้อมูลในชุดแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 4.1 ส่วนแบบประเมินคุณภาพภูมิทัศน์และระดับผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้
ทางสายตา  
  ลักษณะของชุดแบบสอบถามท่ีใช้ในส่วนแบบประเมินคุณภาพภูมิทัศน์และระดับ
ผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตา คือ ชุดแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo - 
Questionnaire) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามลงคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) และถาม
เหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนั้นในส่วนนี้จึงประกอบไปด้วย สมุดภาพตัวแทน และชุด
กระดาษค้าตอบส้าหรับการประเมินภาพตัวแทน ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดท้าดังนี้ 
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4.1.1 สมุดภาพตัวแทน  
  สมุดภาพตัวแทน ใช้กระดาษขนาด A3 เพื่อให้ภาพตัวแทนมีความชัดเจน 
และสามารถแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน ประกอบด้วยภาพตัวแทนท้ังหมด 27 ภาพ มีรายละเอียด
ในการจัดท้าดังนี้ 
  4.1.1.1 การสร้างภาพแบบจ้าลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage)  
   4.1.1.1.1 ก้าหนดช่วงภาพถ่ายมุมมองส้าคัญของพื้นที่ตัวแทน  
เนื่องด้วยข้อจ้ากัดในเรื่องของหน้ากระดาษ และความสะดวกในการพกพาสมุดภาพไปสัมภาษณ์ยัง
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วในการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการรบกวนเวลาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้น้อยท่ีสุด เพราะชุดแบบสอบถามลักษณะนี้ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการ
ประเมิน ดังนั้น รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ท่ีน้ามาใช้ประกอบ จึงควรมีขนาดกะทัดรัดและเข้าใจง่าย 
ท้าให้ผู้วิจัยจ้าเป็นต้องตัดช่วงภาพพื้นท่ีในภาพถ่ายพื้นท่ีตัวแทน ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกช่วงภาพพื้นท่ีท่ี
ยังคงมีความสามารถในการเป็นภาพตัวแทนได้โดยไม่เสียอัตลักษณ์โดยรวมของพื้นท่ีไป 
   4.1.1.1.2 สร้างแบบจ้าลองสามมิติพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทั้ง 4 
รูปแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ SketchUp จากนั้นน้าภาพถ่ายแต่ละพื้นท่ีตัวแทนท่ี
ก้าหนดมาวางใน SketchUp ซ้อนกับแบบจ้าลองของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 4 รูปแบบ แล้ว
ก้าหนดมุมมองรูปตัดของพื้นท่ีให้มีลักษณะแบบ Two-Point Perspective โดยให้มีต้าแหน่งมุมมอง
เหมือนกันทุกภาพ จากนั้นใช้โปรแกรม V-Ray ส้าหรับ SketchUp ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงภาพสาม
มิติเป็นภาพสองมิติ โดยภาพท่ีได้จะมีบรรยากาศใกล้เคียงกับความเป็นจริง และน้าภาพท่ีได้ไปตกแต่ง
อีกครั้งด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เช่น เพิ่มคนหรือต้นไม้ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ขนาด
ของทางด้วยการเปรียบเทียบกับขนาดของคนหรือส่ิงของภายในภาพ  
  ต้าแหน่งบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญ และต้าแหน่งท่ีต้ังของ
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 4 รูปแบบ ในพื้นท่ีตัวแทนท้ัง 3 พื้นท่ี มรีายละเอียดดังนี้ 
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ภาพท่ี 40  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญ และต้าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าใน

พื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
 

 
ภาพท่ี 41  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญ และต้าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าใน

พื้นท่ีชุมชนท่าเตียน 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถงึเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
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ภาพท่ี 42  แสดงบริเวณจุดถ่ายภาพมุมมองส้าคัญ และต้าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าใน

พื้นท่ียอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
ท่ีมา: ข้อมูลแผนท่ีดาวเทียม จาก Google Inc., Google Maps, ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps 
 

 4.1.1.2 การจัดเรียงล้าดับภาพพื้นที่ตัวแทน  
  พื้นท่ีตัวแทนมีท้ังหมด 3 พื้นท่ี มีภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุด
แบบสอบถามท้ังหมด 27 ภาพ โดยแต่ละพื้นท่ีจะมีภาพพื้นท่ีตัวแทน 9 ภาพ ได้แก่ ภาพแสดงสภาพ
พื้นท่ีปัจจุบัน 1 ภาพ และภาพแสดงสภาพพื้นท่ีปัจจุบันซ้อนทับด้วยพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 4 
รูปแบบ รูปแบบละ 2 ภาพ ในแต่ละพื้นท่ี ได้แก่ รูปตัด และรูปด้าน โดยรูปแบบทางท้ัง 4 รูปแบบ จะ
มีความแตกต่างกันตามประเด็นทางการศึกษา คือ ความกว้าง ระดับความสูงของทาง วัสดุ และ
ลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยมีการจัดเรียงล้าดับชุดภาพพื้นท่ีตัวแทน 
ดังนี้ 
  1. ชุมชนกุฎีจีน (พื้นท่ีชุมชนพักอาศัย) 
  2. ชุมชนท่าเตียน (พื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรม) 
  3. ริเวอร์ วอล์ค (พื้นท่ีศูนย์การค้าชุมชน) 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม 
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

พักชุมชนอาศัย : ชุมชนกุฎีจีน 

1 
สภาพ

ปัจจุบัน 

 

 
 

2 

รูปแบบท่ี
1 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร  

 
 

3 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร 

 
 

4 

รูปแบบท่ี
2 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร  

 
 

5 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม (ต่อ) 
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

พักชุมชนอาศัย : ชุมชนกุฎีจีน (ต่อ) 

6 

รูปแบบท่ี
3 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร

 
 

7 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร 

 
 

8 

รูปแบบท่ี
4 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 

 
 

9 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม (ต่อ) 
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

ชุมชนพาณิชยกรรม : ชุมชนท่าเตียน 

10 
สภาพ

ปัจจุบัน 

 

 
 

11 

รูปแบบท่ี
1 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร 

 
 

12 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร 

 
 

13 

รูปแบบท่ี
2 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร 

 
 

14 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม (ต่อ) 
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

ชุมชนพาณิชยกรรม : ชุมชนท่าเตียน (ต่อ) 

15 

รูปแบบท่ี
3 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร 

 
 

16 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร 

 
 

17 

รูปแบบท่ี
4 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 

 
 

18 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม (ต่อ)  
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

ศูนย์การค้าชุมชน : ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 

19 
สภาพ

ปัจจุบัน 

 

 
 

20 

รูปแบบท่ี
1 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร  

 
 

21 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร 

 
 

22 

รูปแบบท่ี
2 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร 

 
 

23 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 7.50 เมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดเรียงล้าดับภาพพื้นท่ีตัวแทนท่ีใช้ประกอบชุดแบบสอบถาม (ต่อ) 
ภาพ
ท่ี 

รูปแบบ
ทาง 

ภาพพื้นท่ีตัวแทนและรายละเอียด 

ศูนย์การค้าชุมชน : ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค (ต่อ) 

24 

รูปแบบท่ี
3 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร 

 
 

25 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร 

 
 

26 

รูปแบบท่ี
4 

รูปตัดของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 

 
 

27 

รูปด้านของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 
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4.1.2 ชุดกระดาษค้าตอบของการประเมินภาพพื้นที่ตัวแทน 
  ชุดกระดาษค้าตอบของการประเมินภาพพื้นท่ีตัวแทน ใช้กระดาษขนาด A4 มี
รายละเอียดค้าถามดังนี้ (ภาพท่ี 43 และภาพท่ี 44) 

 เกณฑ์ประเมินภาพสภาพปัจจุบัน 
 ใช้เกณฑ์คะแนนความชอบ และการยอมรับ เพื่อสอบถามทัศนคติของบุคคลท่ี
มีต่อภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทน โดยเป็นทัศนคติท่ีเกิดจากสภาพจ้ายอม  ท้ังนี้เพื่อเป็นผล
ข้อมูลทางทัศนคติเบ้ืองต้นของแต่ละพื้นท่ีตัวแทน โดยมีรายละเอียดค้าถามดังนี้ (ภาพท่ี 43) 
  1. ท่านรู้จักสถานท่ีในภาพหรือไม่ 
  2. ท่านเคยไปสถานท่ีในภาพหรือไม่ 
  3. ท่านชอบสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏในภาพมากน้อยเพียงใด โดยตอบแบบ
ลงคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) และมีส่วนให้กรอกเหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 
  4. ท่านยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏในภาพมากน้อยเพียงใด โดยตอบแบบ
ลงคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) และมีส่วนให้กรอกเหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 
 

 
ภาพท่ี 43  แสดงตัวอย่างค้าถามของภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ี 
 

 เกณฑ์ประเมินภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
 ใช้เกณฑ์คะแนนความเหมาะสม เพื่อสอบถามทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อภาพ

พื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยเป็นทัศนคติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
ไปในรูปแบบต่างๆ ท้ังนี้เพื่อหาองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีผลต่อทัศนคติของบุคคล
ท้ังในทิศทางบวกและทิศทางลบ โดยมีรายละเอียดค้าถามดังนี้ (ภาพท่ี 43) 
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  1. ท่านคิดว่าพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบนี้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีปรากฏในภาพมากน้อยเพียงใด โดยตอบแบบลงคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert 
Scale) และมีส่วนให้กรอกเหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ (ภาพท่ี 47) 
 

 
ภาพท่ี 44  แสดงตัวอย่างค้าถามของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
 
 4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ  
สาขาวิชาชีพ ภูมิล้าเนาถิ่นเกิด ท่ีอยู่ปัจจุบัน สิทธิ์ถือครองพื้นท่ีริมน้้า ความถี่ในการขี่จักรยาน 
วัตถุประสงค์ของการขี่จักรยาน และวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ) 
เพื่อน้าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกันต่อทางในรูปแบบต่างๆ 
 
5. การเก็บชุดแบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดพื้นท่ีในการเก็บชุดแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นท่ีภาพ
พื้นท่ีตัวแทน กลุ่มพื้นท่ีริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณอื่นๆ และกลุ่มพื้นท่ีบริเวณอื่นๆ ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกสถานท่ีท่ีคาดว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเวลามากพอในการตอบ
แบบสอบถาม เช่น สถานท่ีพักอาศัยหรือสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม สวนสาธารณะ 
ศูนย์การค้า ร้านกาแฟ ห้องสมุด ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา เป็นต้น เนื่องจากชุดแบบสอบถามมี
เนื้อหาค่อนข้างมากและต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 15-20 นาที/ชุด โดย
ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บชุดแบบสอบถามของกลุ่มสาธารณชนต้ังแต่วันท่ี 8 - 30 กันยายน 2559 รวม
เป็นเวลา 23 วัน และส้าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้เวลา รวมเป็น 5 วัน ดังนั้น ระยะเวลาท้ังหมดท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บชุดแบบสอบถามคือ 28 วัน 
 โดยสถานท่ีในแต่ละกลุ่มท่ีผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อเก็บชุดแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 กลุ่มพื้นที่ภาพพื้นที่ตัวแทน (21.4%) ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน และยอดพิมาน       
ริเวอร์ วอล์ค 
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 กลุ่มพื้นที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณอื่นๆ (30.0%) เช่น ท่ามหาราช ชุมชนวังหลัง 
ชุมชนท่าพระจันทร์ วัดอรุณราชวราราม เป็นต้น 
 กลุ่มพื้นที่บริเวณอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (48.6%) เช่น เขตปทุมวัน เขต
พญาไท เขตห้วยขวาง เขตธนบุรี เขตทุ่งครุ เป็นต้น 
 
6. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 หลังจากเก็บชุดแบบสอบถามครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ประมวลผลค้าตอบท้ังหมด
ของชุดแบบสอบถาม และก้าหนดรหัสของค้าตอบของชุดแบบสอบถามเป็นตัวเลข เพื่อน้ามาใช้กรอก
ข้อมูลในโปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 24.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดย
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมี 2 รูปแบบ มีรายละเอียดวิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 6.1 การประมวลผลข้อมูล โดยจ้าแนกวิธีตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 
  6.1.1 ข้อมูลจากการให้คะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) ใช้วิธีดังนี้ 
 6.1.1.1 การเปรียบเทียบผลจากค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อพิจารณาผลคะแนน
เฉล่ียของทางในแต่ละรูปแบบท่ีต้ังอยู่ในแต่ละพื้นท่ี โดยผลจากค่าเฉล่ียคะแนน (Mean) แสดงถึง
ทัศนคติทางบวกและทางลบของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงความหมายระดับผลค่าเฉล่ียคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ประเมินภาพสภาพปัจจุบัน 
เกณฑ์ประเมินภาพแบบ 
จ้าลองซ้อนทับภาพถ่าย 

ค่าเฉลี่ย 
คะแนน 

ความหมายทาง
ทัศนคติ 

คะแนนความชอบ คะแนนการยอมรับ คะแนนความเหมาะสม 

1 ไม่ชอบอย่างมาก ยอมรับไม่ได้อย่างมาก ไม่เหมาะสมอยา่งมาก 

1.00 - 3.50 ทัศนคติทางลบ 2 ไม่ชอบ ยอมรับไม่ได้ ไม่ค่อยเหมาะสม 

3 ไม่ค่อยชอบ ยอมรับไม่ค่อยได้ ไม่เหมาะสม 

4 ค่อนข้างชอบ ค่อนข้างยอมรับได้ ค่อนข้างเหมาะสม 

3.51 – 6.00 ทัศนคติทางบวก 5 ชอบ ยอมรับได้ เหมาะสม 

6 ชอบอย่างมาก ยอมรับได้อย่างมาก เหมาะสมอย่างมาก 

 

  6.1.1.2 การเปรียบเทียบผลจากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการ
ประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือมากกว่านั้น ผลท่ีได้เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 หรือมีค่าเท่ากับ 1 แปลว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน หากมีค่าเป็นลบ หรือเท่ากับ -1 แปลว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และหากมีค่าเท่ากับ 0 แปลว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
 6.1.1.3 การพิจารณาค่านัยส้าคัญทางสถิติ (Level of Significance) โดย
การวิจัยนี้ก้าหนดค่า Level of Significance = 0.10 ในกรณีท่ีมีค่าต้่ากว่าหรือเท่ากับ 0.1 หมายถึง 
ข้อมูลมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อตัวแปรแตกต่างกัน และในกรณี
ท่ีมีค่ามากกว่า 0.1 หมายถึง ข้อมูลไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อ
ตัวแปรไม่แตกต่างกัน 
  6.1.2 ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลความคิดเห็น 
และเปรียบเทียบจ้านวนผู้แสดงความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มในรูปของร้อยละ โดยคิดเฉพาะจ้านวนผู้
แสดงความคิดเห็น จากนั้นจึงน้ามาจัดอันดับผลของข้อมูล 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาค่านัยส้าคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.1 (Level of 
Significance = 0.1) หากมีค่าต้่ากว่าหรือเท่ากับ 0.1 หมายถึง ข้อมูลมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีระดับ
ความเช่ือมั่น 90% (Confidence Interval = 90%)  
 ท้ังนี้ รายละเอียดการน้าวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยท่ีกล่าวมา
ข้างต้น จะแสดงโดยละเอียดต่อไปในบทท่ี 5 
 
7. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 หลังจากได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงน้ามาสรุปผลเพื่อตอบค้าถามการวิจัยท่ีกล่าวไว้ใน
บทท่ี 1 และเสนอแนะแนวทางในการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยาย
ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ท้ังนี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปในบทท่ี 6 
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บทที่ 5 

 

การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมของ  2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง  ด้วยการท้า
แบบสอบถามจ้านวน 105 ชุด แบ่งเป็น กลุ่มสาธารณชน จ้านวน 100 ชุด และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
จ้านวน 5 ชุด โดยใช้การประมวลและวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม  IBM SPSS Statistics 
Version 24.0 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ  
สาขาวิชาชีพ ภูมิล้าเนาถิ่นเกิด ท่ีอยู่ปัจจุบัน สิทธิ์ถือครองพื้นท่ีริมน้้า ความถี่ในการขี่จักรยาน 
วัตถุประสงค์ของการขี่จักรยาน และวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีจ้านวนท้ังหมด 105 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาธารณชน 
และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 7) 

 1.1 กลุ่มสาธารณชน  
  จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มสาธารณชนจ้านวนท้ังหมด 100 คน พบว่า 
  เพศ มีจ้านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง 60 คน (60.0%) และเพศชาย 
40 คน (40.0%)  
  อายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี (42.0%) รองลงมาคือ อายุ 18-25 ปี 
(28.0%) อายุ 36-45 ปี (14.0%) อายุ 46-55 ปี (8.0%) อายุ 55-65 ปี (6.0%) และอายุ 65 ปีข้ึนไป 
(2.0%) ตามล้าดับ 
  วุฒิการศึกษา กว่าครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (53.0%) รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท (22.0%) ระดับมัธยมศึกษา (13.0%) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. (7.0%) และระดับประถม
ศึกษา (5.0%) ตามล้าดับ 
  อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/รับจ้าง (35.0%) รองลงมาคือ 
นักเรียน/นักศึกษา (28.0%) เจ้าของกิจการ (15.0%) ค้าขาย (6.0%) ข้าราชการและอาชีพอิสระมี
จ้านวนเท่ากัน (5.0%) แม่บ้าน/พ่อบ้าน (4.0%) และเกษียณอายุ (2.0%) ตามล้าดับ
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  สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาชีพศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม (28.0%) 
รองลงมาคือ ธุรกิจการค้า (23.0%) วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ (13.0%) สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 
(12.0%) สาขาวิชาชีพอื่นๆ (11.0%) ประวัติศาสตร์/โบราณคดี (6.0%) การแพทย์/สาธารณสุข 
(5.0%) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2.0%) ตามล้าดับ 
  ภูมิล้าเนาถ่ินเกิด มากกว่าครึ่งมีภูมิ ล้าเนาถิ่นเกิดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(55.0%) ต่างจังหวัด (34.0%) และต่างประเทศ (11.0%) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน เกือบท้ังหมดอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (82.0%) ต่างจังหวัด 
(8.0%) และต่างประเทศ (10.0%) 
  สิทธิ์ถือครองพื้นที่ริมน้้า เกือบท้ังหมดเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ถือครองพื้นท่ีริมน้้า (82 .0%) 
ส่วนท่ีเหลือคือผู้มีสิทธิ์ถือครอง (18.0%) 
  ความถ่ีในการขี่จักรยาน เกือบครึ่งเป็นผู้ท่ีมีความถี่ในการขี่จักรยานเป็นบางครั้ง 
(47.0%) ผู้ไม่ข่ีจักรยาน (35.0%) และผู้ขี่จักรยานเป็นประจ้า (18.0%) 
  วัตถุประสงค์ของการขี่จักรยาน คิดเฉพาะจ้านวนผู้ขี่จักรยาน โดยมากขี่เพื่อเป็น
กิจกรรมยามว่างและออกก้าลังกายในปริมาณเท่ากัน (27.7%) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (26.2%) และ
เพื่อการเดินทางในชีวิตประจ้าวัน (18.5%) 
  วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย คิดเฉพาะจ้านวนชาวต่างชาติ 
โดยมากเดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว (70.0%) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (10.0%) และเพื่อมาท้างาน/ธุรกิจ 
(10.0%) 
  ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มสาธารณชนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ี กลุ่ม
ประชาชนชาวไทย และกลุ่มชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดผลข้อมูลพื้นฐานจากการตอบ
แบบสอบถามของแต่ละกลุ่มและผลสรุปโดยรวมของกลุ่มสาธารณชน ดังตารางท่ี 5.1 
 1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  สาขาความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญท่ีมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ 1) สาขา
สถาปัตยกรรมไทย 2) สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 4) สาขาการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
  จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้เช่ียวชาญจ้านวนท้ังหมด 5 คน พบว่า (ตาราง
ท่ี 5.1) 
  เพศ มีจ้านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ มีเพศหญิง 3 คน (60.0%) และเพศชาย 
2 คน (40.0%)  
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  อายุ เกือบท้ังหมดมีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี จ้านวน 4 คน (80.0%) รองลงมาคือ 
ช่วง 26-35 ปี จ้านวน 1 คน (20.0%) 
  วุฒิการศึกษา มีระดับการศึกษาต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป คือ ระดับปริญญาโท จ้านวน 
3 คน (60.0%) รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก จ้านวน 2 คน (40.0%) 
  อาชีพ เกือบท้ังหมดมีอาชีพข้าราชการ เป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 4 
คน (80.0%) รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ บริษัทรับออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม จ้านวน 1 คน 
(20.0%) 
  สาขาวิชาชีพ ท้ังหมดมีความเช่ียวชาญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาชีพศิลปกรรม/
สถาปัตยกรรม (100.0%) 
  ภูมิล้าเนาถิ่นเกิดและที่อยู่ปัจจุบัน ท้ังหมดมีภูมิล้าเนาถ่ินเกิดและท่ีอยู่ปัจจุบันอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (100.0%) 
  สิทธิ์ถือครองพื้นที่ริมน้้า เกือบท้ังหมดเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ถือครองพื้นท่ีริมน้้า จ้านวน 4 
คน (80.0%) รองลงมาคือผู้มีสิทธิ์ถือครอง จ้านวน 1 คน (20.0%) 
  ความถ่ีในการข่ีจักรยาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ข่ีจักรยาน จ้านวน 3 คน (60.0%) ส่วนท่ี
เหลือคือ ผู้ท่ีขี่จักรยานเป็นประจ้าและเป็นบางครั้งมีจ้านวนเท่ากัน (20.0%) 
  วัตถุประสงค์ของการขี่จักรยาน คิดเฉพาะจ้านวนผู้ขี่จักรยาน คือ ขี่เพื่อเป็น
กิจกรรมยามว่างและออกก้าลังกายในปริมาณเท่ากัน (50.0%) 
 
ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามกลุ่ม 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาธารณชน 

กลุ่มผู้เชียวชาญ 
คนในพื้นที ่ ชาวไทยท่ัวไป ชาวต่างชาติ รวมท้ังหมด 

ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

เพ
ศ 

40.0 40.0 4 36.3 29 70.0 7 40.0 40 40.0 2 

60.0 60.0 6 63.8 51 30.0 3 60.0 60 60.0 3 

100.0 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

อา
ยุ 

10.0 10.0 1 28.8 23 40.0 4 28.0 28 0.0 0 

20.0 20.0 2 45.0 36 40.0 4 42.0 42 20.0 1 
50.0 50.0 5 11.3 9 0.0 0 14.0 14 80.0 4 
10.0 10.0 1 7.5 6 10.0 1 8.0 8 0.0 0 

10.0 10.0 1 6.3 5 0.0 0 6.0 6 0.0 0 
0.0 0.0 0 1.3 1 10.0 1 2.0 2 0.0 0 

100.0 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 
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ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามกลุ่ม (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาธารณชน 

กลุ่มผู้เชียวชาญ 
คนในพื้นที ่ ชาวไทยท่ัวไป ชาวต่างชาติ รวมท้ังหมด 

ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

วุฒ
ิกา

รศ
ึกษ

า 

ประถมศึกษา 0.0 0 6.3 5 0.0 0 5.0 5 0.0 0 

มัธยมศึกษา 30.0 3 10.0 8 20.0 2 13.0 13 0.0 0 
ปวช. หรือ ปวส. 10.0 1 7.5 6 0.0 0 7.0 7 0.0 0 

ปริญญาตรี 20.0 2 61.3 49 20.0 2 53.0 53 0.0 0 

ปริญญาโท 40.0 4 15.0 12 60.0 6 22.0 22 60.0 3 
ปริญญาเอก 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 40.0 2 

ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

อา
ชีพ

 

นักเรียน / นักศึกษา 0.0 0 28.8 23 50.0 5 28.0 28 0.0 0 
พนักงานเอกชน / รับจ้าง 10.0 1 38.8 31 30.0 3 35.0 35 0.0 0 

ข้าราชการ 10.0 1 5.0 4 0.0 0 5.0 5 80.0 4 
อาชีพอิสระ 0.0 0 6.3 5 0.0 0 5.0 5 0.0 0 

เจ้าของกิจการ 50.0 5 11.3 9 10.0 1 15.0 15 20.0 1 

ค้าขาย 10.0 1 6.3 5 0.0 0 6.0 6 0.0 0 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน 10.0 1 3.8 3 0.0 0 4.0 4 0.0 0 
เกษียณอายุ 10.0 1 0.0 0 10.0 1 2.0 2 0.0 0 

ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

สา
ขา

วิช
าช

ีพ 

ศิลปกรรม / สถาปัตยกรรม 10.0 1 28.8 23 40.0 4 28.0 28 100.0 5 
ประวัตศิาสตร์ / โบราณคด ี 0.0 0 7.5 6 0.0 0 6.0 6 0.0 0 
วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ 0.0 0 12.5 10 30.0 3 13.0 13 0.0 0 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 0.0 0 2.5 2 0.0 0 2.0 2 0.0 0 

ธุรกิจการค้า 50.0 5 22.5 18 0.0 0 23.0 23 0.0 0 
การแพทย์ / สาธารณสุข 0.0 0 5.0 4 10.0 1 5.0 5 0.0 0 

สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร ์ 20.0 2 11.3 9 10.0 1 12.0 12 0.0 0 

อ่ืนๆ 20.0 2 10.0 8 10.0 1 11.0 11 0.0 0 

ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

ภูม
ิล้า

เน
าถิ่

นเ
กิด

 กรุงเทพมหานคร 50.0 5 63.75 51 0.0 0 56.0 56 100.0 5 

ต่างจังหวัด 50.0 5 36.25 29 0.0 0 34.0 34 0.0 0 
ต่างประเทศ 0.0 0 0.0 0 40.0 10 10.0 10 0.0 0 
ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

ที่อ
ยู่ป

ัจจุ
บัน

 กรุงเทพมหานคร 100.0 10 90.0 72 0.0 0 82.0 82 100.0 5 
ต่างจังหวัด 0.0 0 10.0 8 0.0 0 8.0 8 0.0 0 

ต่างประเทศ 0.0 0 0.0 0 100.0 10 10.0 10 0.0 0 
ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

 
 



91 

 

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามกลุ่ม (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาธารณชน 

กลุ่มผู้เชียวชาญ 
คนในพื้นที ่ ชาวไทยท่ัวไป ชาวต่างชาติ รวมท้ังหมด 

ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

สิท
ธิ์ถ

ือค
รอ

ง
พื้น

ที่ริ
มน

้้า มี 70.0 7 12.5 10 10.0 1 18.0 18 0.0 1 

ไม่มี 30.0 3 87.5 70 90.0 9 82.0 82 0.0 4 
ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

คว
าม

ถีใ่
น 

กา
รข

ีจ่กั
รย

าน
 เป็นประจ้า 20.0 2 13.8 11 50.0 5 18.0 18 20.0 1 

บางคร้ัง 50.0 5 47.5 38 40.0 4 47.0 47 20.0 1 
ไม่ขี่จักรยาน 30.0 3 38.8 31 10.0 1 35.0 35 60 3 

ผลรวมเฉลี่ย 100.0 10 100.0 80 100.0 10 100.0 100 100.0 5 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อง

 
กา

รข
ี่จัก

รย
าน

 

กิจกรรมยามว่าง 0.0 0 32.7 16 22.2 2 27.7 18 20.0 1 
ออกก้าลังกาย 28.6 2 26.5 13 33.3 3 27.7 18 20.0 1 

เดินทางในชวีิตประจ้าวัน 14.3 1 14.3 7 44.4 4 18.5 12 0.0 0 
อ่ืนๆ 57.1 4 26.5 13 0.0 0 26.2 17 0.0 0 

ผลรวมเฉลี่ย 100.0 7 100.0 49 100.0 9 100.0 65 100.0 2 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อง

กา
รม

าไ
ทย

 

ท่องเที่ยว - - - - 70.0 7 70.0 7 - - 
ท้างาน / ธุรกิจ - - - - 10.0 1 10.0 1 - - 

อ่ืนๆ - - - - 20.0 2 20.0 2 - - 

ผลรวมเฉลี่ย - - - - 100.0 10 100.0 10 - - 

 
2. ทัศนคติต่อภาพสภาพปัจจุบันของพื้นที่ตัวแทน 

 ในส่วนนี้เป็นการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ถึงความชอบและการยอมรับภาพ
สภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับตัวแปรและผลท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถามในส่วนของภาพแบบจ้าลองซ้อนทับภาพถ่ายในล้าดับต่อไป 
 ภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทนท้ัง 3 พื้นท่ี จากการจัดกลุ่มบทบาทพื้นท่ี อันได้แก่ 
ชุมชนพักอาศัย ชุมชนพาณิชยกรรม และศูนย์การค้าชุมชน และคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีอยู่ในระดับมีคุณค่าค่อนข้างมาก ถึงมาก ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน 
และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีรายละเอียดดังนี้  
 2.1 ทัศนคติของกลุ่มสาธารณชน 
  พบว่า มีค่าเฉล่ียความชอบภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทนอยู่ระหว่าง 2.91 – 
4.28 คะแนน คือ ไม่ชอบ ถึง ชอบ และมีค่าเฉล่ียการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทนอยู่
ระหว่าง 3.13 – 4.40 คะแนน คือ ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง ยอมรับได้ (ตารางท่ี 9) 
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  เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า พื้นท่ีตัวแทนท่ีมีค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับ
มากท่ีสุดคือ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค โดยมีค่าเฉล่ียความชอบอยู่ในช่วง ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.28) 
และมีค่าเฉล่ียการยอมรับอยู่ในช่วง ค่อนข้างยอมรับได้ ถึง ยอมรับได้ (4.40) รองลงมาคือ ชุมชน   
กุฎีจีน โดยมีค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับเท่ากันอยู่ในช่วง ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.15) และ 
ค่อนข้างยอมรับได้ ถึง ยอมรับได้ (4.40) ส่วนพื้นท่ีตัวแทนท่ีมีค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับน้อย
ท่ีสุด คือ ชุมชนท่าเตียน โดยมีค่าเฉล่ียความชอบอยู่ในช่วง ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อยชอบ (2.91) และมี
ค่าเฉล่ียการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับไม่ค่อยได้ (3.13)  
 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของกลุ่มสาธารณชน 

พื้นที่ตัวแทน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของภาพสภาพปัจจุบัน 

คะแนนความชอบ  คะแนนการยอมรับ 

ชุมชนกุฎีจีน 4.15 4.15 

ชุมชนท่าเตียน 2.91 3.13 

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 4.28 4.40 
 
 

 

    

  จากการวิเคราะห์ผลค่าเฉล่ียของกลุ่มสาธารณชน พบว่า ชุมชนท่าเตียน อันเป็นภาพ
ตัวแทนของลักษณะพื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ถึง
มาก ได้คะแนนเฉล่ียความชอบ (2.91) และการยอมรับ (3.13) อยู่ในระดับต้่ากว่า 3.50 คะแนน แสดง
ว่า กลุ่มสาธารณชนมีทัศนคติในทางลบต่อภาพสภาพปัจจุบันของชุมชนท่าเตียน 
 2.2 ทัศนคติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
  พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียความชอบภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีตัวแทนอยู่ระหว่าง 
2.40 – 3.80 คะแนน คือ ไม่ชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ และมีค่าเฉล่ียการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของ
พื้นท่ีตัวแทนอยู่ระหว่าง 3.40 – 3.80 คะแนน คือ ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง ค่อนข้างยอมรับได้ (ตาราง  
ท่ี 10) 
  เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า พื้นท่ีตัวแทนท่ีมีค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับ
สูงใกล้เคียงกันคือ ชุมชนกุฎีจีน และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค โดยมีค่าเฉล่ียความชอบอยู่ในช่วง ไม่
ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.00 – 3.80) และมีค่าเฉล่ียการยอมรับอยู่ในช่วง ค่อนข้างยอมรับได้ 
(3.60 – 3.80) ส่วนพื้นท่ีตัวแทนท่ีมีค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับน้อยท่ีสุด คือ ชุมชนท่าเตียน 
โดยมีค่าเฉล่ียความชอบอยู่ในช่วง ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อยชอบ (2.40) และมีค่าเฉล่ียการยอมรับอยู่ในช่วง 
ยอมรับไม่ได้ ถึง ยอมรับไม่ค่อยได้ (2.40) 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

พื้นที่ตัวแทน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของภาพสภาพปัจจุบัน 

คะแนนความชอบ  คะแนนการยอมรับ 

ชุมชนกุฎีจีน 3.80 3.60 
ชุมชนท่าเตียน 2.40 2.40 
ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 3.00 3.80 

 

 

 
  จากการวิเคราะห์ผลค่าเฉล่ียของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า ชุมชนท่าเตียน อันเป็นภาพ
ตัวแทนของลักษณะพื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ถึง
มาก ได้คะแนนเฉล่ียความชอบ (2.40) และการยอมรับ (2.40) อยู่ในระดับต้่ากว่า 3.50 คะแนน แสดง
ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีทัศนคติในทางลบต่อภาพสภาพปัจจุบันของชุมชนท่าเตียน 
  โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นต่อภาพสภาพปัจจุบันจากผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบแสดงความคิดเห็นทุกกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแบบแสดงความคิดเห็นจ้านวนเกินครึ่ง
แสดงความคิดเห็นต่อภาพสภาพปัจจุบันของชุมชนท่าเตียนว่า “แออัด ทรุดโทรม ไม่มีระเบียบ” 
(แผนภูมิท่ี 1) 
 

 
แผนภูมิท่ี 1  แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดต่อค่าเฉล่ียความชอบและการ

ยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของชุมชนท่าเตียน 
 

19.1%

76.6%

6.4%

21.6%

67.6%

10.8%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิม แออัด ทรุดโทรม ไม่มีระเบียบ พ้ืนที่ มีแต่อุตสาหกรรม อาคารบดบังพ้ืนที่ริมน้้า

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดต่อค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับ
ภาพสภาพปัจจุบันของชุมชนท่าเตียน

ความชอบ การยอมรับ
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  สรุป จากการวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับของ
กลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญแล้ว แสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ไม่มีผล
ต่อความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของพื้นที่ตัวแทน แต่พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ที่ปรากฏมากกว่า 
 2.3 ค่าสหสัมพันธ์ของความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของพื้นที่ตัวแทน 
  จากการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบัน
ของพื้นท่ีตัวแทนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 และมีค่าเข้าใกล้ 1 คือ 0.419 - 0.861 แสดงว่า การให้คะแนน
ความชอบมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับ (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนความชอบ การยอมรับ และค่าสหสัมพันธ์ของภาพสภาพปัจจุบัน

ของพื้นท่ีตัวแทน 

พื้นที่ตัวแทน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มสาธารณชน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ความชอบ  การยอมรับ ค่าสหสัมพันธ์ ความชอบ  การยอมรับ ค่าสหสัมพันธ์ 

ชุมชนกุฎีจีน 4.15 4.15 0.622 3.80 3.60 0.419 
ชุมชนท่าเตียน 2.91 3.13 0.738 2.40 2.40 0.688 

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 4.28 4.40 0.741 3.00 3.80 0.861 
 

 
 
3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อภาพพื้นที่ตัวแทนเม่ือมีพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ 
 ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับ
ภาพสภาพปัจจุบัน กับค่าเฉล่ียความเหมาะสมภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาท้ัง 4 รูปแบบ พบว่า ชุมชนกุฎีจีน และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีค่าเฉล่ียความเหมาะสม
ของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า มีค่าน้อยกว่า ค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับภาพสภาพ
ปัจจุบัน ส่วนชุมชนท่าเตียน มีผลในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมี
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าส่วนใหญ่ มีค่ามากกว่า ค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับของภาพสภาพ
ปัจจุบัน แสดงว่า สภาพปัจจุบันของพื้นที่มีผลกระทบทางทัศนคติต่อพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาที่ปรากฏในภาพ (แผนภูมิท่ี 2) 
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แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันกับค่าเฉล่ีย

ความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
 
ตารางท่ี 12 แสดงผลรวมค่าเฉล่ียความชอบ การยอมรับภาพสภาพปัจจุบัน และผลรวมค่าเฉล่ียความ

เหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง 4 
รูปแบบ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

พ้ืนที่ตัวแทน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของ 
ภาพสภาพปัจจุบัน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของ 
ภาพพ้ืนที่ตัวแทนในกรณีที่มีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 

ชุมชนกุฎีจีน 4.13 4.12 3.59 4.04 3.86 2.95 
ชุมชนท่าเตียน 2.89 3.10 3.37 3.68 3.80 2.99 

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 4.22 4.37 3.23 3.51 3.64 2.79 

 

 
 สรุป ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบัน กับ
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง 4 
รูปแบบ พบว่า ชมชุนกุฎีจีน และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติทางบวกของ

1

2

3

4

5

6

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของภาพสภาพปัจจุบันและ
ภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

ค่าเฉล่ียคะแนน 

ภาพสภาพปัจจุบนั 
ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของ 

ภาพพ้ืนท่ีตวัแทนในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนขยายริม
แม่น ้ า 

ทศันคติทาง - 
ทศันคติทาง + 

มากท่ีสุด 

มาก 

ค่อนขา้งมาก 

ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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พื้นท่ีลดลงเมื่อมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าทุกรูปแบบเพิ่มเข้ามาบริเวณด้านหน้าพื้นท่ี ส่วนชุมชนท่า
เตียนมีทัศนคติทางลบของพื้นท่ีลดลงเมื่อมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 – 3 เพิ่มเข้ามาบริเวณ
ด้านหน้าพื้นท่ี แต่มีทัศนคติทางลบเพิ่มข้ึนเมื่อมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 เพิ่มเข้ามาบริเวณ
ด้านหน้าพื้นท่ี (2.79 – 2.95) แสดงว่า พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 ส่งผลกระทบ
ต่อทัศนคติในทางลบต่อทุกพื้นที่ตัวแทน 
 โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นต่อภาพพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 ในแต่
ละพื้นท่ีจากผู้ตอบแบบสอบถามแบบแสดงความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแบบแสดงความ
คิดเห็นจ้านวนเกินครึ่งแสดงความคิดเห็นต่อภาพพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 ในทุกพื้นท่ี
ตัวแทนว่า “ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป” (แผนภูมิท่ี 3) แสดงว่า ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้ามีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
แผนภูมิท่ี 3  แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ี

มีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบท่ี 4 ในแต่ละพื้นท่ี 
 

4. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า

เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ 

 จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบว่า พื้นท่ีส่วนขยาย
รูปแบบท่ี 2 และ 3 มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวกต่อทุกพื้นท่ีตัวแทน โดย
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ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบท่ี 4 ในแต่ละพื้นที่

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค
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พื้นท่ีตัวแทนท่ีมีความเกี่ยวข้องทางพาณิชยกรรม คือ ชุมชนท่าเตียน และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
พบว่า มีอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมท่ีเหมือนกัน ท้ังนี้มีรายละเอียดการวิเคราะห์ในแต่ละพื้นท่ีดังนี้ 
 4.1 ชุมชนกุฎีจีน  
  เป็นภาพตัวแทนพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย มีล้าดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมจากมากไป
น้อย คือ ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 (4.04) รูปแบบท่ี 3 (3.86) รูปแบบท่ี 1 (3.59) 
และรูปแบบท่ี 4 (2.95) ตามล้าดับ โดยพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 ถึง 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 
ค่อนข้างเหมาะสม ถึง เหมาะสม ส่วนพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ไม่
เหมาะสม ถึง ค่อนข้างไม่เหมาะสม และมีค่า Level of Significance = 0.00 แสดงว่า ข้อมูลมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมี
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าแต่ละรูปแบบของชุมชนกุฎีจีนแตกต่างกัน โดยมีอันดับค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมและรายละเอียดของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ดังตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 แสดงการเรียงอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนในกรณีท่ีมีพื้นท่ี

ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ (เรียงจากมากไปน้อย)  

รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 

รายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ค่าเฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ระดับความสูงของทาง 

(เมตร) 
วัสดุ 

การเช่ือมต่อ 
พื้นท่ี 

รูป
แบ

บที่
 2

 

 

 

 
 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
และพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้า 

4.04 

รูป
แบ

บที่
 3

 

 

 

 
 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 

เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
พื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า และ

แม่น้้า 

3.86 

รูป
แบ

บที่
 1

 

 

 

 
 

5.50 +1.30 ไม้ ตัดขาด 3.59 
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ตารางท่ี 13 แสดงการเรียงอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนในกรณีท่ีมีพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ (เรียงจากมากไปน้อย) (ต่อ) 

หมายเหตุ :  
1. ระดับความสูงของทางในพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า คือ ระดับความสูงท่ีวัดจากระดับตลิ่ง โดยก้าหนดให้
ระดับพื้นตลิ่ง คือ +0.00 เมตร 
2.       คือ องค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์
ทางบวก 
3.       คือ รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ทางลบ 

 
  จากข้อมูลในตารางข้างต้น รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในภาพตัวแทนพื้นท่ี
ชุมชนพักอาศัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก 
คือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 1 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันของพื้นท่ีส่วนขยายท้ัง 3 รูปแบบดังกล่าว พบว่า พื้นท่ีท่ีส่วนขยาย
รูปแบบท่ี 2 และ 3 มีระดับความสูงของทางในพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าใกล้เคียงกับระดับพื้นตล่ิง และ
มีลักษณะเช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิง ส่วนรูปแบบท่ี 2 และ 1 มีขนาดความกว้างของพื้นท่ี ส่วนขยายริม
แม่น้้าใกล้เคียงกัน ในส่วนขององค์ประกอบเรื่องวัสดุ ขณะสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า
เป็นองค์ประกอบรองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในการประเมิน แสดงว่า ลักษณะ
องค์ประกอบส้าคัญของรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่เหมาะสมแก่บริเวณพื้น ท่ี
ชุมชนพักอาศัย ควรมีระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าใกล้เคียงกับระดับพื้นตลิ่ง 
มีลักษณะเชื่อมต่อกับพื้นที่ตลิ่งหรือแม่น้้าได้ และความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าควรมี
ขนาดไม่เกิน 12.00 เมตร 
 
 
 

รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 

รายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ค่าเฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ระดับความสูงของทาง 

(เมตร) 
วัสดุ 

การเช่ือมต่อ 
พื้นท่ี 

รูป
แบ

บที่
 4

 

 

 

 
 

15.00 +1.30 คอนกรีต ตัดขาด 2.95 
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 4.2 ชุมชนท่าเตียน และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 
  จากผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมพื้นท่ีชุมชนท่าเตียนและยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ซึ่ง
เป็นพื้นท่ีตัวแทนท่ีมีบทบาทเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรม พบว่า มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของพื้นท่ีส่วน
ขยายริมแม่น้้าแต่ละรูปแบบใกล้เคียงกัน และมีการเรียงอันดับความเหมาะสมของพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าแต่ละรูปแบบเหมือนกัน จึงน้าผลค่าเฉล่ียของท้ัง 2 พื้นท่ีมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยชุมชนท่าเตียน
เป็นภาพตัวแทนพื้นท่ีชุมชนพาณิชยกรรม ส่วนยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค เป็นภาพตัวแทนพื้นท่ี
ศูนย์การค้าชุมชน มีล้าดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมจากมากไปน้อย คือ ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
รูปแบบท่ี 3 (3.80, 3.64) รูปแบบท่ี 2 (3.68, 3.51) รูปแบบท่ี 1 (3.37, 3.23) และรูปแบบท่ี 4 (2.99, 
2.79) ตามล้าดับ โดยพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และ 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ค่อนข้าง
เหมาะสม ส่วนพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 และ 4 มี ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ไม่เหมาะสม ถึง 
ค่อนข้างไม่เหมาะสม 
  เมื่อพิจารณาค่า Level of Significance ของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
บริเวณชุมชนท่าเตียน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.46 แสดงว่า มีข้อมูลบางชุดไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 ของชุมชนท่าเตียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ในขณะท่ี
ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีค่าเท่ากับ 0.00 แสดงว่า ข้อมูลมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ
ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าแต่ละรูปแบบของพื้นท่ียอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค แตกต่างกัน โดยจะ
พิจารณาการเรียงข้อมูลแต่ละองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ดังนี้ (ตารางท่ี 14 และตาราง
ท่ี 15) 
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ตารางท่ี 14 แสดงการเรียงอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีชุมชนท่าเตียนในกรณีท่ีมีพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ (เรียงจากมากไปน้อย) 

หมายเหตุ :  
1. ระดับความสูงของทางในพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า คือ ระดับความสูงท่ีวัดจากระดับตลิ่ง โดยก้าหนดให้
ระดับพื้นตลิ่ง คือ +0.00 เมตร 
2.       คือ องค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์
ทางบวก 
3.       คือ รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ทางลบ 
 

รูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ค่าเฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ระดับความสูงของทาง 

(เมตร) 
วัสดุ 

การเชื่อมต่อ 
พื้นที ่

รูป
แบ

บที่
 3

 

 

 

 
 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 

เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
พื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า และ

แม่น้้า 

3.80 

รูป
แบ

บที่
 2

 

 

 

 
 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
และพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้า 

3.68 

รูป
แบ

บที่
 1

 

 

 

 
 

5.50 +1.30 ไม้ ตัดขาด 3.37 

รูป
แบ

บที่
 4

 

 

 

 
 

15.00 +1.30 คอนกรีต ตัดขาด 2.99 
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ตารางท่ี 15 แสดงการเรียงอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ียอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ใน
กรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ (เรียงจากมากไปน้อย) 

รูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ค่าเฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ระดับความสูงของทาง 

(เมตร) 
วัสดุ 

การเชื่อมต่อ 
พื้นที ่

รูป
แบ

บที่
 3

 

 

 

 
 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 

เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
พื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า และ

แม่น้้า 

3.64 

รูป
แบ

บที่
 2

 

 

 

 
 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 
และพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้า 

3.51 

รูป
แบ

บที่
 1

 

 

 

 
 

5.50 +1.30 ไม้ ตัดขาด 3.23 

รูป
แบ

บที่
 4

 

 

 

 
 

15.00 +1.30 คอนกรีต ตัดขาด 2.79 

หมายเหตุ :  
1. ระดับความสูงของทางในพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า คือ ระดับความสูงท่ีวัดจากระดับตลิ่ง โดยก้าหนดให้
ระดับพื้นตลิ่ง คือ +0.00 เมตร 
2.       คือ องค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์
ทางบวก 
3.       คือ รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ทางลบ 
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  จากข้อมูลในตารางข้างต้น รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในภาพตัวแทนพื้นท่ี
พาณิชยกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือ 
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 2 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีมี
ลักษณะร่วมกันของพื้นท่ีส่วนขยายท้ัง 2 รูปแบบดังกล่าว พบว่า พื้นท่ีท่ีส่วนขยายรูปแบบท่ี 3 และ 2 
มีระดับความสูงของทางในพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าใกล้เคียงกับระดับพื้นตล่ิง และมีลักษณะเช่ือมต่อ
กับพื้นท่ีตล่ิงหรือแม่น้้าได้ ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีขนาดความกว้างมาก มีความ
เหมาะสมมากกว่า พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีขนาดความกว้างน้อย ในส่วนขององค์ประกอบเรื่อง
วัสดุ ขณะสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่าเป็นองค์ประกอบรองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญในการประเมิน แสดงว่า ลักษณะองค์ประกอบส้าคัญของรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาที่เหมาะสมแก่บริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม ควรมีระดับความสูงของทางในพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าใกล้เคียงกับระดับพื้นตลิ่ง มีลักษณะเชื่อมต่อกับพื้นที่ตลิ่งหรือแม่น้้าได้ และ
ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าควรกว้างมากพอต่อการรองรับผู้ใช้งานที่ มีจ้านวน
มากกว่าในพื้นที่ชุมชนพักอาศัย คือ กว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร 
 4.3 สรุป  
  ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดต่อภาพพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน 
และยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบต่างๆ พบว่า ผล
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในแต่ละพื้นที่ แสดงให้เห็นว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติที่ท้าให้
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน คือ ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า กล่าวคือ ชุมชนกุฎีจีน ซ่ึงเป็นพื้นที่ตัวแทนของชุมชนพักอาศัย พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
ควรมีขนาดความกว้างน้อยกว่าพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นที่ชุมชนท่าเตียนและยอดพิมาน     
ริเวอร์ วอล์ค ซ่ึงเป็นพื้นที่ตัวแทนของพื้นที่พาณิชยกรรม 
 
5. เปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสาธารณชนที่มีต่อองค์ประกอบของพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในแต่ละพื้นที่ตัวแทน 
 จากการเปรียบเทียบอันดับค่าเฉล่ียความเหมาะสมต่อภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาของทุกพื้นท่ีตัวแทนท่ีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม จ้าแนก
ออกเป็น กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มสาธารณชน ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ี กลุ่มชาวไทยท่ัวไป และกลุ่ม
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเลือกพิจารณาภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าอยู่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
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แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มให้คะแนนค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด 2 อันดับแรก เพื่อพิจารณาว่า
องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามแต่
ละกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่  
 ผลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากแผนภูมิท่ี 4 พบว่า กลุ่มคนในพื้นท่ี มีผลค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 สูงสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทน กลุ่มชาวไทยท่ัวไป มีผล
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 สูงสุดในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน และมีผล
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 สูงสุดในพื้นท่ีชุมชนท่าเตียนและ   
ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ มีผลค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 สูงสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทน ท้ังนี้ยังพบว่า ทุกกลุ่มมีผล
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 4 ต้่าสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทน โดยมีระดับผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางลบท้ังหมดอีกด้วย มีรายละเอียดดังนี้ (แผนภูมิท่ี 4 และตารางท่ี 16) 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมี

พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

รูป
แบ

บ 
1

รูป
แบ

บ 
2

รูป
แบ

บ 
3

รูป
แบ

บ 
4

รูป
แบ

บ 
1

รูป
แบ

บ 
2

รูป
แบ

บ 
3

รูป
แบ

บ 
4

รูป
แบ

บ 
1

รูป
แบ

บ 
2

รูป
แบ

บ 
3

รูป
แบ

บ 
4

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มคนในพื้นที่ กลุ่มชาวไทยทั่วไป กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ

ชุมชนกฎุจีีน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 

ทศันคติทาง - 
ทศันคติทาง + 

มากท่ีสุด 

มาก 

ค่อนขา้งมาก 

ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
ชุมชนท่าเตียน 
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ตารางท่ี 16 แสดงอันดับและค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยาย
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

พื้นที่ตัวแทน รูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

กลุ่มสาธารณชน กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ คนในพื้นที ่ ชาวไทยท่ัวไป ชาวต่างชาติ 

ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ 

ชุมชนพักอาศัย : 
ชุมชนกุฎีจีน 

รูปแบบท่ี 1 3.50 2 3.63 3 3.90 3 2.60 2 
รูปแบบท่ี 2 3.70 1 4.18 1 4.20 2 2.20 3 
รูปแบบท่ี 3 3.20 3 3.90 2 4.40 1 3.40 1 

รูปแบบท่ี 4 2.10 4 3.14 4 3.00 4 1.60 4 

ชุมชน 
พาณิชยกรรม : 
ชุมชนท่าเตียน 

รูปแบบท่ี 1 3.60 2 3.34 3 3.40 3 3.40 2 
รูปแบบท่ี 2 4.00 1 3.70 2 3.90 2 2.20 3 

รูปแบบท่ี 3 3.30 3 3.76 1 4.70 1 3.60 1 

รูปแบบท่ี 4 2.40 4 3.11 4 3.20 4 1.80 4 

ศูนย์การค้าชุมชน : 
ยอดพิมาน  

ริเวอร์ วอล์ค 

รูปแบบท่ี 1 2.90 2 3.21 3 3.80 
2 

3.00 2 

รูปแบบท่ี 2 3.70 1 3.53 2 3.80 2.40 3 
รูปแบบท่ี 3 2.90 2 3.66 1 3.90 1 4.20 1 

รูปแบบท่ี 4 1.70 3 3.04 4 2.40 3 1.80 4 
 

 
หมายเหตุ : 
1.  คือ ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเป็นรูปแบบท่ีมีผลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
สูงสุด 
2.  คือ ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเป็นรูปแบบท่ีมีผลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ต้่าท่ีสุด 

 
 5.1 กลุ่มสาธารณชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี ้
  5.1.1 กลุ่มคนในพื้นที ่
  พบว่า มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 
สูงสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทนอยู่ระหว่าง 3.70 – 4.00 คะแนน คือ ค่อนข้างเหมาะสม ถึง เหมาะสม 
รองลงมาคือ พื้นท่ีส่วนขยายรูปแบบท่ี 1 (2.90 – 3.60) รูปแบบท่ี 3 (2.90 – 3.30) และรูปแบบท่ี 4 
(1.70 – 2.40) ตามล้าดับ โดยจะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสม 2 อันดับแรก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 แสดงรายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม
ใน 2 อันดับแรกของทุกพื้นท่ีตัวแทน ตามทัศนคติของกลุ่มคนในพื้นท่ี (เรียงจากมากไป
น้อย) 

ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่สว่นขยายริมแม่น้้า 
รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

ความกว้าง 
(เมตร) 

ระดับความสูงของทาง 
(เมตร) 

วัสดุ 
การเชื่อมต่อ 

พื้นที ่

รูป
แบ

บท
ี่ 2

 

 

 
 

 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

และพื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า 

รูป
แบ

บท
ี่ 1

 

 

 
 
 

5.50 
(ไม่รวมพื้นที่

ช่องว่าง) 
+1.30 ไม้ ตัดขาด 

หมายเหตุ :        คือ องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีลักษณะร่วมกันใน 2 อันดับแรก 

 
  สรุป เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีกลุ่มคนในพื้นท่ีเห็นว่า
มีความเหมาะสมต่อทุกพื้นท่ีตัวแทน 2 อันดับแรก คือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และ 1 
ตามล้าดับ พบว่า พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 2 รูปแบบมีองค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกัน คือ ความ
กว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในล้าดับต่อมาถึงพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบ
ท่ี 2 ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีมีลักษณะแตกต่างจากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 1 คือ ระดับความสูง
ของทาง วัสดุ และลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
กลุ่มคนในพื้นที่พิจารณาเร่ืองความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นส้าคัญ แล้วจึงมา
พิจารณาในส่วนของระดับความสูงของทาง วัสดุ หรือลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเป็นองค์ประกอบรองลงมา 
  5.1.2 กลุ่มชาวไทยทั่วไป 
  พบว่า ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 เป็น 2 
อันดับแรกท่ีกลุ่มชาวไทยท่ัวไปให้ค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด กล่าวคือ  
  พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 2  (3.53 – 4.18) มีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมสูงสุดในภาพตัวแทนพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย แต่เป็นอันดับ 2 ในภาพตัวแทนพื้นท่ีพาณิชยกรรม  
  พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3  (3.66 – 3.90) มีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมสูงสุดในภาพตัวแทนพื้นท่ีพาณิชยกรรม แต่เป็นอันดับ 2 ในภาพตัวแทนพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย 
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   ส่วน 2 อันดับสุดท้ายของทุกพื้นท่ีตัวแทนคือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบ
ท่ี 1 และรูปแบบท่ี 4 ตามล้าดับ โดยจะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสม 2 อันดับแรก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม

ใน 2 อันดับแรกของทุกพื้นท่ีตัวแทน ตามทัศนคติของกลุ่มชาวไทยท่ัวไป (ไม่เรียงอันดับ) 

ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่สว่นขยายริมแม่น้้า 
รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

ความกว้าง 
(เมตร) 

ระดับความสูงของทาง 
(เมตร) 

วัสดุ 
การเชื่อมต่อ 

พื้นที ่

รูป
แบ

บท
ี่ 2

 

 

 
 
 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

และพื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า 

รูป
แบ

บท
ี่ 3

 

 

 
 

 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

พื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า และแม่น้้า 

หมายเหตุ :  
1. ในพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด 
2. ในพื้นท่ีพาณิชยกรรม พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด 
3.   คือ องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีลักษณะร่วมกันใน 2 อันดับแรก 

 
  สรุป จากการวิเคราะห์ผลทางทัศนคติท้ัง 2 พื้นท่ีร่วมกัน พบว่า รูปแบบพื้นท่ี
ส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีกลุ่มชาวไทยท่ัวไปเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อภาพตัวแทนพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย
และพื้นท่ีพาณิชยกรรม 2 อันดับแรก คือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และ 3 ไม่เรียงอันดับ 
โดยท้ัง 2 รูปแบบมีองค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกัน คือ ระดับความสูงของทางและลักษณะการ
เช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในล้าดับต่อมาถึงองค์ประกอบท่ีส่งผลให้
อันดับความเหมาะสมของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 และ 3 ในพื้นท่ีชุมชนพักอาศัยและ
พื้นท่ีพาณิชยกรรมแตกต่างกัน คือ ความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
ในพื้นที่ชุมชนพักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม กลุ่มชาวไทยทั่วไปพิจารณาเร่ืองระดับความสูง
ของทาง และลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นส้าคัญ ในขณะเดียวกันก็
พิจารณาเร่ืองความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าด้วยเช่นกัน แล้วจึงมาพิจารณาในส่วนของ
วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นองค์ประกอบรองลงมา 
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  5.1.3 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
  พบว่า มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 
สูงสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทนอยู่ระหว่าง 3.90 – 4.70 คะแนน คือ ค่อนข้างเหมาะสม ถึง เหมาะสม 
รองลงมาคือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 (3.80 – 4.20) รูปแบบท่ี 1 (3.40 – 3.90) และ
รูปแบบท่ี 4 (2.40 – 3.20) ตามล้าดับ โดยจะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม 2 อันดับแรก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 แสดงรายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม

ใน 2 อันดับแรกของทุกพื้นท่ีตัวแทน ตามทัศนคติของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
(เรียงอันดับจากมากไปน้อย) 

หมายเหตุ :        คือ องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีลักษณะร่วมกันใน 2 อันดับแรก 

 
  สรุป เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อทุกพื้นท่ีตัวแทน 2 อันดับแรก คือ พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
รูปแบบท่ี 3 และ 2 ตามล้าดับ พบว่า พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 2 รูปแบบมีองค์ประกอบท่ีมี
ลักษณะร่วมกัน คือ ระดับความสูงของทางและลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในล้าดับต่อมาถึงพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีแตกต่าง
จากพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 2 คือ ความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า  ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพิจารณาเร่ืองระดับความสูงของทาง และลักษณะการ
เชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นส้าคัญ แล้วจึงมาพิจารณาในส่วนของความกว้าง 
หรือวัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นองค์ประกอบรองลงมา 
 

ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่สว่นขยายริมแม่น้้า 
รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

ความกว้าง 
(เมตร) 

ระดับความสูงของทาง 
(เมตร) 

วัสดุ 
การเชื่อมต่อ 

พื้นที ่

รูป
แบ

บท
ี่ 3

 

 

 
 
 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

พื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า และแม่น้้า 

รูป
แบ

บท
ี่ 2

 

 

 
 

 

7.50 +0.20/ +0.80 คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

และพื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้า 
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 5.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
  หากพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละพื้นท่ี จะพบว่า ในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน มีผลค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสมของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าทุกรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางลบ ส่วนในพื้นท่ีชุมชน
ท่าเตียนและยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค มีผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเกือบ
ทุกรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางลบ ยกเว้นพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 ดังนั้นจึงพบว่า 
ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุดในทุกพื้นท่ีตัวแทน อยู่
ระหว่าง 3.40 – 4.20 คะแนน คือ ค่อนข้างไม่เหมาะสม ถึง เหมาะสม รองลงมาคือ พื้นท่ีส่วนขยาย
รูปแบบท่ี 1 (2.60 – 3.40) รูปแบบท่ี 2 (2.20 – 2.40) และรูปแบบท่ี 4 (1.60 – 1.80) ตามล้าดับ 
โดยจะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม 2 อันดับ
แรก มีรายละเอียดตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20 แสดงรายละเอียดรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม

ใน 2 อันดับแรกของทุกพื้นท่ีตัวแทน ตามทัศนคติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (เรียงอันดับจาก
มากไปน้อย) 

หมายเหตุ :       คือ องค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีลักษณะร่วมกันใน 2 อันดับแรก 

 
  สรุป เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมต่อทุกพื้นท่ี 2 อันดับแรก คือ พื้นท่ีส่วนขยายรูปแบบท่ี 3 และ 1 ตามล้าดับ พบว่า 
พบว่า พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 2 รูปแบบไม่มีองค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันอย่างเด่นชัด ท้าใ ห้
ผู้วิจัยต้องใช้เหตุปัจจัยอื่นมาร่วมวิเคราะห์ด้วย กล่าวคือ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 
ท่าน  ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าผู้เช่ียวชาญเลือกพิจารณาจากภาพรูปด้านเป็นส้าคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก
ภาพรูปด้าน ท้าให้เห็นว่ารูปแบบทางท้ังสองมีองค์ประกอบของพื้นท่ีสีเขียวระนาบต้ังปรากฏอยู่ ซึ่งมี

ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่สว่นขยายริมแม่น้้า 
รายละเอียดรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

ความกว้าง 
(เมตร) 

ระดับความสูงของทาง 
(เมตร) 

วัสดุ 
การเชื่อมต่อ 

พื้นที ่

รูป
แบ

บท
ี่ 3

 

 

 
 
 

12.00 +0.20/ +0.80/ +0.00 ไม้+คอนกรีต 
เช่ือมพื้นที่ตลิ่ง 

พื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า และแม่น้้า 

รูป
แบ

บท
ี่ 1

 

 

 
 

 

5.50 
(ไม่รวมพื้นที่

ช่องว่าง) 
+1.30 ไม้ ตัดขาด 
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ส่วนช่วยลดทอนความแข็งกระด้างของรูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายและทัศนียภาพโดยรวม ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความกลมกลืนทางทัศนียภาพระหว่างพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าและบริบทโดยรอบเป็นส้าคัญ 
 
6. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วน

ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (เฉพาะผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามแบบแสดงความคิดเห็น) ท่ีมีต่อภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ (ดูภาคผนวก ค) โดยสรุปผลเป็นสัดส่วนร้อยละ และเลือกความคิดเห็นท่ีมี
สัดส่วนร้อยละมากท่ีสุด 2 อันดับแรกของแต่ละพื้นท่ีตัวแทนมาเปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ี

มีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ 
ภาพพ้ืนที่ตัวแทนในกรณีที่ม ี

พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 

ความคิดเห็น ร้อยละ ความคิดเห็น ร้อยละ ความคิดเห็น ร้อยละ 

รูป
แบ

บท
ี่ 1

 

 

 
 

มีช่องว่าง เสียพื้นที่ 26.0 มีช่องว่าง เสียพื้นที่ 26.3 มีช่องว่าง เสียพื้นที่ 44.8 

ชุมชนเสียความเป็น
ส่วนตัว 

18.0 
ทางส่งเสริมทัศนียภาพ
พื้นที่เดิม 

26.3 
อาคารมีทางเดินริมน้้า 
อยู่แล้ว 

24.1 

รูป
แบ

บท
ี่ 2

 

 

 
 

บดบัง  
รบกวนทัศนียภาพเกินไป 

34.1 
บดบัง  
รบกวนทัศนียภาพเกินไป 

28.9 
บดบัง  
รบกวนทัศนียภาพเกินไป 

20.6 

มีระเบียบ เป็นสดัส่วน 20.5 
ทางส่งเสริมทัศนียภาพ
พื้นที่เดิม 

21.1 
อาคารมีทางเดินริมน้้าอยู่
แล้ว 

17.6 

รูป
แบ

บท
ี่ 3

 

 

 
 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

26.4 
แบ่งพื้นที่ใช้งานดี  
ใช้พื้นที่คุ้มค่า 

26.1 

แบ่งพื้นที่ใช้งานดี  
ใช้พื้นที่คุ้มค่า 17.5 

แบ่งพื้นที่ใช้งานดี  
ใช้พื้นที่คุ้มค่า 

24.5 
ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

ใกล้ชิดแม่น้้าดี 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

15.0 

รูป
แบ

บท
ี่ 4

 

 

 
 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

64.5 
ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

61.2 
ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้า
เกินไป 

53.2 

ทางกว้าง โปร่ง สบายตา 

9.7 ทางกว้าง โปร่ง สบายตา 14.3 

ทางไม่เหมาะกับพื้นที ่

12.8 ชุมชนเสียความเป็น
ส่วนตัว 

ทางจักรยานกว้างเกิน
จ้าเป็น 
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 ผลจากการพิจารณาสัดส่วนร้อยละของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพ
ท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปความคิดเห็นของแต่ละพื้นท่ีตัวแทนโดย
จ้าแนกตามรูปแบบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าได้ดังนี้ 
 6.1 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นอันดับแรกว่า “มีช่องว่าง เสียพื้นท่ี” (26.0% - 44.8%) แสดงว่า องค์ประกอบที่ มี
ผลกระทบทางทัศนคติที่ท้าให้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบ
ที่ 1 ลดลง คือ ช่องว่างระหว่างพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าและพื้นที่ตลิ่ง และเมื่อพิจารณาถึงความ
คิดเห็นอันดับสอง พบว่า เป็นความคิดเห็นเฉพาะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อพื้นท่ีนั้นๆ 
 6.2 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นอันดับแรกว่า “บดบัง รบกวนทัศนียภาพเกินไป” (24.6% - 34.1%) แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามพิจารณาจากองค์ประกอบของรูปด้านยาวของพื้นท่ี จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบที่มี
ผลกระทบทางทัศนคติที่ท้าให้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบ
ที่ 2 ลดลง คือ วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าหรือผนังเขื่อนก้ันน้้า และเมื่อพิจารณาถึงความ
คิดเห็นอันดับสอง พบว่า เป็นความคิดเห็นเฉพาะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อพื้นท่ีนั้นๆ 
 6.3 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นใน 2 อันดับแรกว่า “ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป” (15.0% - 26.4%) และ “แบ่งพื้นท่ีใช้
งานดี ใช้พื้นท่ีคุ้มค่า” (17.5% - 26.1%) จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางบวก
ต่อรูปแบบของทางที่มีหลากหลายพื้นที่การใช้งาน แต่มีทัศนคติในทางบวกลดลงต่อความกว้าง
ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าที่มีขนาดกว้างเกินไป 
 6.4 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งมีความเห็น
อันดับแรกว่า “ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป” (53.2% - 64.5%) แสดงว่า องค์ประกอบที่มีผลกระทบ
ทางทัศนคติที่ท้าให้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 4 ลดลง 
คือ ขนาดความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
 
7. ทัศนคติต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ได้แก่ การรู้จัก
และความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ สาขาวิชาชีพ ภูมิล้าเนาถิ่นท่ีเกิด ท่ี
อยู่ปัจจุบัน สิทธิ์ถือครองพื้นท่ีริมน้้า ความถี่ในการขี่จักรยาน วัตถุประสงค์ในการขี่จักรยาน และ
วัตถุประสงค์ของการมาประเทศไทย (เฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ) โดยการวิเคราะห์ผลจาก
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ค่า Level of Significance พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ  ยกเว้น 
ความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทน วุฒิการศึกษา และความถี่ในการขี่จักรยาน ท่ีพบว่า ข้อมูลมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ และอาจเป็นปัจจัยท่ีส่งผลทางทัศนคติของผู้ตอบแบบ สอบถาม มี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 7.1 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ตัวแทนแตกต่างกัน 
  ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 
4 รูปแบบในทุกพื้นท่ีตัวแทนจ้าแนกตามความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทน (ตารางท่ี 22) พบว่า มีค่า 
Level of Significance อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.72 โดยมีข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 8 
กรณี จาก 12 กรณี กล่าวคือ มีภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจ้านวน 8 กรณี จาก 12 กรณี ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทนต่างกัน ให้คะแนนค่าเฉล่ียต่อภาพท่ีมีส่วนขยายริม
แม่น้้าในรูปแบบเดียวกันแตกต่างกันมาก 
 
ตารางท่ี 22 แสดงผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า

เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทน 

พื้นที่ตัวแทน 
ความคุ้นเคยกับพื้นที่

ตัวแทน 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 
ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ 

ชุมชนกุฎีจีน 

เคยไปมากกว่า 1 คร้ัง 3.21 3 3.42 3 3.58 3 2.25 3 

เคยไป 1 คร้ัง 3.53 2 4.07 2 3.60 2 3.07 2 
ไม่เคยไป 3.74 1 4.26 1 4.02 1 3.18 1 

ชุมชนท่าเตียน 

เคยไปมากกว่า 1 คร้ัง 3.16 3 3.58 3 3.75 3 2.62 3 

เคยไป 1 คร้ัง 3.92 1 3.92 1 3.92 1 3.69 1 
ไม่เคยไป 3.49 2 3.73 2 3.84 2 3.30 2 

ยอดพิมาน 
ริเวอร์ วอล์ค 

เคยไปมากกว่า 1 คร้ัง 2.52 3 3.20 3 3.28 3 2.04 3 

เคยไป 1 คร้ัง 3.00 2 3.38 2 3.38 2 2.62 2 
ไม่เคยไป 3.54 1 3.66 1 3.82 1 3.10 1 

หมายเหตุ :  
1. จ้านวนคนแต่ละกลุ่ม มีดังนี ้
 ชุมชนกุฎีจนี ได้แก่ เคยไปมากกว่า 1 ครั้ง 24 คน/ เคยไป 1 ครั้ง 15 คน/ ไม่เคยไป 66 คน 
 ชุมชนท่าเตียน ได้แก่ เคยไปมากกว่า 1 ครั้ง 55 คน/ เคยไป 1 ครั้ง 13 คน/ ไม่เคยไป 37 คน 

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ได้แก่ เคยไปมากกว่า 1 ครั้ง 25 คน/ เคยไป 1 ครั้ง 13 คน/ ไม่เคยไป 67 คน  
2.       คือ ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (Level of Significance มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.10)  
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  สรุป เมื่อพิจารณาผลค่าเฉล่ียจากภาพท่ีข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทนมากกว่ามีแนวโน้มจะมี
ทัศนคติในทางลบต่อภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ามากกว่าผู้ท่ีมีระดับความคุ้นเคยกับพื้นท่ีตัวแทน
น้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า ระดับความคุ้นเคยกับพื้นที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
 7.2 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 

ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 
4 รูปแบบในทุกพื้นท่ีตัวแทนจ้าแนกตามวุฒิ การศึกษา (ตารางท่ี 23) พบว่า มีค่า Level of 
Significance อยู่ระหว่าง 0.01 – 0.58 โดยมีข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 6 กรณี จาก 
12 กรณี กล่าวคือ มีภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจ้านวน 6 กรณี จาก 12 กรณี ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน ให้คะแนนค่าเฉล่ียต่อภาพท่ีมีส่วนขยายริมแม่น้้าใน
รูปแบบเดียวกันแตกต่างกันมาก 
 
ตารางท่ี 23 แสดงผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า

เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามวุฒิการศึกษา 

พื้นที่ตัวแทน วุฒิการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 

ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ 

ชุมชนกุฎจีีน 

ประถมศึกษา 4.20 1 4.80 1 5.00 1 4.20 1 
มัธยมศึกษา 4.00 

2 
4.31 3 3.77 4 3.31 2 

ปวช. หรือ ปวส. 4.00 4.57 2 4.14 2 3.29 3 
ปริญญาตร ี 3.45 4 3.89 5 3.77 4 2.89 4 
ปริญญาโท 3.52 3 4.00 4 3.80 3 2.72 5 
ปริญญาเอก 2.50 5 3.00 6 3.50 5 1.00 6 

ชุมชนท่าเตียน 

ประถมศึกษา 4.00 2 4.20 2 4.80 1 4.40 1 
มัธยมศึกษา 3.54 3 4.23 1 4.08 3 3.31 3 
ปวช. หรือ ปวส. 4.14 1 4.14 3 4.14 2 3.57 2 
ปริญญาตร ี 3.21 5 3.40 5 3.57 5 2.83 5 
ปริญญาโท 3.24 4 3.84 4 3.88 4 2.88 4 
ปริญญาเอก 4.00 2 2.50 6 3.50 6 1.00 6 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

พื้นที่ตัวแทน วุฒิการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 
ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ 

ยอดพิมาน 
ริเวอร์ วอล์ค 

ประถมศึกษา 4.00 1 4.40 1 4.80 2 4.40 1 
มัธยมศึกษา 3.54 3 3.54 5 3.46 5 2.92 2 
ปวช. หรือ ปวส. 3.86 2 3.71 3 3.29 6 2.57 4 
ปริญญาตร ี 2.96 6 3.32 5 3.64 3 2.87 3 
ปริญญาโท 3.28 5 3.72 2 3.48 4 2.44 5 
ปริญญาเอก 3.50 4 3.00 6 5.00 1 1.00 6 

หมายเหตุ :  
1. จ้านวนคนแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ ประถมศึกษา 5 คน/ มัธยมศึกษา 13 คน/ ปวช. หรือ ปวส. 7 คน/ ปริญญา
ตร ี53 คน/ ปริญญาโท 25 คน/ ปริญญาเอก 2 คน  
2.       คือ ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (Level of Significance มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.10)  

 
  สรุป เมื่อพิจารณาผลค่าเฉล่ียจากภาพท่ีข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้มจะมีทัศนคติในทางลบต่อ
ภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ามากกว่าผู้ท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาต้่ากว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า ระดับวุฒิ
การศึกษามีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
 7.3 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความถ่ีในการข่ีจักรยานแตกต่างกัน 
  ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท้ัง 
4 รูปแบบในทุกพื้นท่ีตัวแทนจ้าแนกตามความถี่ในการขี่จักรยาน (ตารางท่ี 24) พบว่า มีค่า Level of 
Significance อยู่ระหว่าง 0.01 – 0.93 โดยมีข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 5 กรณี จาก 
12 กรณี กล่าวคือ มีภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจ้านวน 5 กรณี จาก 12 กรณี  ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับความถี่ในการขี่จักรยานต่างกัน ให้คะแนนค่าเฉล่ียต่อภาพท่ีมีส่วนขยายริม
แม่น้้าในรูปแบบเดียวกันแตกต่างกันมาก 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลค่าเฉล่ียความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ จ้าแนกตามความถ่ีในการขี่จักรยาน 

พื้นที่ตัวแทน ความถ่ีในการขี่จักรยาน 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 
ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ ค่าเฉลี่ย อันดับ 

ชุมชนกุฎีจีน 
เป็นประจ้า 4.05 1 4.26 1 4.95 1 3.53 1 
บางคร้ัง 3.46 3 3.96 3 3.60 3 2.90 2 
ไม่ขี่จักรยาน 3.53 2 4.03 2 3.63 2 2.74 3 

ชุมชนท่าเตียน 

เป็นประจ้า 4.05 1 3.79 1 4.53 1 3.63 1 

บางคร้ัง 3.13 3 3.63 3 3.60 3 2.73 3 
ไม่ขี่จักรยาน 3.34 2 3.68 2 3.68 2 3.00 2 

ยอดพิมาน 
ริเวอร์ วอล์ค 

เป็นประจ้า 3.89 1 3.84 1 4.42 1 3.16 1 
บางคร้ัง 3.10 2 3.27 3 3.35 3 2.63 3 

ไม่ขี่จักรยาน 3.05 3 3.66 2 3.61 2 2.82 2 

หมายเหตุ :  
1. จ้านวนคนแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ เป็นประจ้า 19 คน/ บางครั้ง 48 คน/ ไม่ข่ีจักรยาน 38 คน 
2.       คือ ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (Level of Significance มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.10)  

 
  สรุป เมื่อพิจารณาผลค่าเฉล่ียจากภาพท่ีข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความถี่ในการขี่จักรยานต้่ากว่ามีแนวโน้มจะมีทัศนคติ
ในทางลบต่อภาพท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้ามากกว่าผู้ท่ีมีระดับความถี่ในการขี่จักรยานสูงกว่า จึง
อาจกล่าวได้ว่า ระดับความถ่ีในการขี่จักรยานมีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพ
พื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
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บทที่ 6 

 

ผลสรุปการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ี
อาจมีผลกระทบทางทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน้าไปสู่แนวทางในการจัดการหรือการออกแบบ
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรมให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
โดยมีรายละเอียดผลสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

1. ผลสรุปการวิจัย 

 1.1 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อภาพพื้นที่ตัวแทนเม่ือมีพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในรูปแบบต่างๆ 
  ผลจากการศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เมื่อมีพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาเพิ่มเข้ามาบริเวณหน้าพื้นท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติทางบวกลดลงต่อพื้นท่ีท่ีมี
สภาพปัจจุบันยังคงความสวยงามอยู่ ท้ังพื้นท่ีท่ีมีลักษณะด้ังเดิมสวยงามอยู่ก่อนแล้ว และพื้นท่ีท่ีเพิ่ง
ถูกพัฒนาปรับปรุงใหม่ แต่กลับมีทัศนคติทางลบลดลงต่อพื้นท่ีท่ีมีสภาพปัจจุบันทรุดโทรม เก่า และ
แออัด ในขณะเดียวกัน พบว่า พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบท่ี 4 (ภาพท่ี 45) ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติทางลบในทุกพื้นท่ี เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นท้าให้ทราบว่า องค์ประกอบ
ส้าคัญท่ีมีผลท้าให้ทัศนคติเปล่ียนไปในทางลบ คือ ขนาดความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมาก
เกินไป (แผนภูมิท่ี 4) 
  จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมองภูมิทัศน์ของพื้นท่ีตัวแทนในภาพเป็น
ภาพรวม หากภูมิทัศน์เดิมของพื้นท่ีซึ่งเป็นฉากหลังของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดีอยู่แล้ว การพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นท่ีอาจไม่ใช่ส่ิงจ้าเป็นต่อพื้นท่ี 
จึงส่งผลให้ทัศนคติทางบวกท่ีมีต่อภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีลดลง แต่หากภูมิทัศน์เดิมของพื้นท่ีมี
ความเก่า ทรุดโทรม และไม่เป็นระเบียบ การพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าจึงกลายเป็นตัวเลือกท่ี
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงามขึ้นกว่าสภาพปัจจุบันท่ี
เป็นอยู่  จึงส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติทางลบท่ีมีต่อภาพสภาพปัจจุบันลดลง  ดังนั้น  พื้นที่



 

ส่วนขยายริมแม่น้้าอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลท้าให้ทัศนคติของบุคคลเปลี่ยนไปในทางบวก แต่
อาจจะเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ของพื้นที่เดิมให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบได้เช่นกัน 
 

 
ภาพท่ี 45  แสดงตัวอย่างรูปตัดทางรูปแบบท่ี 4 ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติทางลบในทุก

พื้นท่ีตัวแทน 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันกับค่าเฉล่ีย

ความเหมาะสมของภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

1

2

3

4

5

6

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของภาพสภาพปัจจุบันและ
ภาพพื้นท่ีตัวแทนในกรณีท่ีมีพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนท่าเตียน ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

ค่าเฉล่ียคะแนน 

ภาพสภาพปัจจุบนั 
ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของ 

ภาพพ้ืนท่ีตวัแทนในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนขยายริมแม่น ้ า 

ทศันคติทาง - 
ทศันคติทาง + 

มากท่ีสุด 

มาก 

ค่อนขา้งมาก 

ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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 1.2 ทัศนคติของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อภาพสภาพปัจจุบันของพื้นที่
ศึกษาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
  ผลจากการศึกษาทัศนคติของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า ท้ังสอง
กลุ่มมีทัศนคติความชอบและการยอมรับภาพสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ กลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่ค้านึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีศึกษาใน
การแสดงทัศนคติต่อความชอบและการยอมรับ หากแต่พิจารณาจากสภาพปัจจุบันท่ีปรากฏ ถึงแม้
พื้นท่ีจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูง แต่สภาพท่ีปรากฏมีความแออัด ทรุดโทรม และไม่เป็นระเบียบ 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มก็ไม่อาจมีทัศนคติในทางบวกต่อพื้นท่ีศึกษาได้ นอกจากนี้ในพื้นท่ีท่ีมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่ถูกพัฒนาส่ิงก่อสร้างขึ้นใหม่ ก็มีผลทางทัศนคติต่อความชอบและการ
ยอมรับมากกว่าพื้นท่ีท่ีมีความสวยงามตามสภาพเดิมท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาใดๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษาอาจถูกลดทอนคุณค่าจากสภาพปัจจุบันที่มีความทรุด
โทรมและไม่เป็นระเบียบได้ ในขณะเดียวกันเม่ือพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถูกพัฒนา
สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ที่มีความเป็นระเบียบและสวยงาม อาจส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อความชอบและ
การยอมรับมากข้ึน 
 1.3 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาที่มีความเหมาะสมต่อบริเวณชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า 
  ผลจากการศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พื้นท่ีชุมชนพักอาศัยและ
พื้นท่ีพาณิชยกรรมมีผลทางทัศนคติต่อองค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าคล้ายกัน กล่าวคือ 
รูปแบบพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีมีผลทัศนคติในทางบวกของพื้นท่ีศึกษาท้ัง 2 ลักษณะ คือ พื้นท่ีส่วน
ขยายริมแม่น้้าท่ีมีระดับความสูงของทางใกล้เคียงกับระดับพื้นตล่ิงของพื้นท่ีเดิม และสามารถเช่ือมต่อ
กับพื้นท่ีเดิมหรือแม่น้้าได้ ส่วนองค์ประกอบท่ีส่งผลให้ทัศนคติท่ีมีต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าของพื้นท่ี
ศึกษาท้ัง 2 ลักษณะ มีความแตกต่างกัน คือ ขนาดความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติว่าพื้นท่ีชุมชนพักอาศัยควรมีขนาดความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าน้อย
กว่าในพื้นท่ีพาณิชยกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่
มีความเหมาะสมต่อบริเวณชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า ควรมีระดับความสูงของทางที่ใกล้เคียง
กับระดับพื้นตลิ่ง โดยสามารถสร้างความเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ตลิ่งและแม่น้้าได้ ทั้งนี้ ควรค้านึงถึง
ขนาดความกว้างให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ 
  จากผลสรุปข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบส้าคัญที่ส่งผลให้ทัศนคติของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ชุมชนพักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม คือ 
ขนาดความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
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 1.4 ความแตกต่างทางทัศนคติของกลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่อ
องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในบริเวณชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า 
  ผลจากการศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญและกลุ่มสาธารณชน โดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ี กลุ่มชาวไทยท่ัวไป และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มคนในพื้นที่ ผลจากการศึกษาทัศนคติ พบว่า กลุ่มคนในพื้นท่ีพิจารณาเรื่อง
ความกว้างของทางเป็นส้าคัญ โดยมีขนาดความกว้างอยู่ในเกณฑ์น้อย คาดว่า กลุ่มคนในพื้นที่มีความ
เคยชินกับองค์ประกอบของระดับความสูง รูปแบบวัสดุ หรือลักษณะการตัดขาดกับพื้นที่แม่น้้า
ของสันพนังเขื่อนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ องค์ประกอบขนาดความกว้างซ่ึงเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เพิ่ม
เข้ามา จึงส่งผลทางทัศนคติมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถ
จ้ากัดจ้านวนผู้เข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ และเพื่อไม่ให้พื้นที่ของตนถูกพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าตัดขาด
ออกจากแม่น้้าโดยสิ้นเชิง 
 

 
ภาพท่ี 46  แสดงลักษณะสันพนังเข่ือนแม่น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบันของพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 
 (ถ่ายโดย ภัทร พลศิริ, ชุมชนกุฎีจีน, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
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  กลุ่มชาวไทยทั่วไป ผลจากการศึกษาทัศนคติ พบว่า กลุ่มชาวไทยท่ัวไป พิจารณา
เรื่องระดับความสูงของทาง และลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นส้าคัญ โดย
มีระดับความสูงของทางใกล้เคียงกับระดับพื้นตล่ิง มีลักษณะเช่ือมต่อพื้นท่ีตล่ิงหรือแม่น้้าได้ ใน
ขณะเดียวกันก็ค้านึงถึงความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในแต่ละพื้นท่ีด้วย กล่าวคือ ความกว้าง
ของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นท่ีชุมชนพักอาศัยควรมีความกว้างน้อยกว่าพื้นท่ีพาณิชยกรรม คาด
ว่า อาจเป็นเพราะลักษณะขององค์ประกอบที่มีระนาบในแนวต้ัง มีผลต่อความรู้สึกของผู้สังเกต
มากกว่าระนาบในแนวนอน ในพื้นที่ชุมชนพักอาศัย กลุ่มชาวไทยทั่วไปจึงเลือกพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าในรูปแบบที่มีความกว้างน้อย เนื่องจากอาคารบ้านเรือนไม่ได้สูงมากนักและอาจค้านึงถึง
ความเป็นส่วนตัวของชุมชนเอง ในทางกลับกัน พื้นที่พาณิชยกรรมที่มีอาคารต้ังประชิดริมแม่น้้า 
กอปรกับมีความหนาแน่น ระดับความสูงของอาคารมากกว่า และรวมถึงการคาดคะเนจ้านวนผู้ใช้
พื้นที่ จึงท้าให้กลุ่มชาวไทยทั่วไปเลือกพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าที่มีความกว้างมาก 
  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลจากการศึกษาทัศนคติ พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติพิจารณาเรื่องระดับความสูงของทาง และลักษณะการเช่ือมต่อพื้นท่ีของพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้าเป็นส้าคัญ โดยลักษณะขององค์ประกอบดังกล่าวที่เห็นว่ามีความเหมาะสมคือ มีระดับความสูง
ของทางใกล้เคียงกับระดับพื้นตล่ิง และมีลักษณะเช่ือมต่อพื้นท่ีตล่ิงหรือแม่น้้าได้ คาดว่า อาจเป็น
เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีประสบการณ์เก่ียวกับภูมิทัศน์ริมแม่น้้าแบบ
ประเทศของตน ซ่ึงมีพื้นที่สาธารณะเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ต้ังอาคารและแม่น้้า โดยที่พื้นที่
สาธารณะดังกล่าวมักมีระดับใกล้เคียงกันกับพื้นที่ต้ังอาคาร หรือค่อยๆ ลดระดับลงไปสู่แม่น้้า 
  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลจากการศึกษาทัศนคติ พบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญพิจารณาเรื่อง
ความกลมกลืนระหว่างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าและบริบทโดยรอบเป็นส้าคัญ คาดว่า อาจเป็นเพราะ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาองค์ประกอบส่วนใหญ่จากภาพรูปด้าน และมีทัศนคติในเบื้องต้นว่า 
พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าอาจไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่สามารถส่งเสริมทัศนียภาพหรือเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงริมแม่น้้าเจ้าพระยาได้ แต่อาจเป็นการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้้าจากองค์ประกอบอื่น อาทิ
เช่น การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่มีอยู่เดิม การพัฒนาบริบทของพื้นที่เดิม แต่หากมี
องค์ประกอบของเส้น สี รูปร่าง รูปทรงที่เหมาะสมกับพื้นที่เดิมก็ได้เช่นกัน 
 1.5 ทัศนคติต่อภาพพื้นที่ตัวแทนในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาใน
รูปแบบต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 
  ผลจากการศึกษาทัศนคติและพิจารณาหาความสัมพันธ์ถึงคุณลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า คุณลักษณะส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติอย่างชัดเจนนัก 
โดยพบเพียงคุณลักษณะท่ีอาจเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ ความคุ้นเคยกับพื้นท่ีศึกษา     
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วุฒิการศึกษา และความถ่ีในการขี่จักรยาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ในอดีตและพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ้าวันของบุคคล มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  
 
 ดังนั้น หากมีการออกแบบก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า จึงควรต้องพิจารณา
ประเด็นส้าคัญที่พบจากผลการศึกษานี้ ได้แก่ 

  ความกว้างของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ควรมีความกว้างน้อยกว่า 12.00 เมตร ท้ังนี้ 
พื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นท่ีพาณิชยกรรมควรมีความกว้างมากกว่าพื้นท่ีชุมชนพักอาศัย โดยใน
พื้นท่ีพาณิชยกรรมควรมีความกว้างของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร 

 ระดับความสูงของทางในพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ควรมีระดับใกล้เคียงกับระดับพื้น
ตล่ิงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท้าได้ 

 วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ให้ความส้าคัญมากนัก 

 ลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ควรมีการเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ี
ตล่ิงหรือแม่น้้าได้ และในพื้นท่ีพาณิชยกรรมไม่ควรออกแบบให้มีช่องว่างกั้นระหว่างพื้นท่ีส่วนขยายริม
แม่น้้ากับพื้นท่ีตล่ิง  
 ข้อสรุปอื่นที่พบในงานวิจัย  
 1. การก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าไม่ควรมีรูปแบบเดียวกันตลอดแนว 

 2. พื้นท่ีเดิมท่ีมีความสวยงามดีอยู่แล้ว ไม่ควรมีการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า 
เพราะท้าให้คนชอบพื้นท่ีเดิมน้อยลง 

 3. การสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นท่ีเดิมท่ีมีความทรุดโทรมหรือมีส่ิงก่อสร้างรุก
ล้้าพื้นท่ีแม่น้้า มีผลท้าให้คนชอบพื้นท่ีเดิมมากขึ้น 

 

2. ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
 จากผลสรุปการวิจัยนี้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางในการลด
ผลกระทบทางทัศนคติต่อพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา ดังนี้ 

 2.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับพืน้ที่ชุมชนและพาณิชยกรรมริมน้้า 

  ในปัจจุบัน บริเวณชุมชนและพื้นพาณิชยกรรมริมแม่น้้าเจ้าพระยามีภูมิทัศน์โดยรวม
ท่ีไม่มีความเป็นเอกภาพ อาคารบ้านเรือนมีความแออัด ต้ังประชิดริมแม่น้้า และมีส่ิงก่อสร้างรุกล้้าลง
ไปในแม่น้้าเกือบตลอดสาย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ี ดังนี้ 
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  2.1.1 จัดระเบียบพื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาให้มีความ
สวยงาม ดูสะอาดตา และมีความเป็นระเบียบ รวมถึงควบคุมการขยายตัวของส่ิงก่อสร้างท่ีรุกล้้าลงไป
ในแม่น้้า 

2.1.2 เพิ่มช่องว่างระหว่างอาคารให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดมุมมองของแม่น้้าเจ้าพระยา
ให้แก่เมืองท่ีอยู่ช้ันในฝ่ังมากยิ่งขึ้น 

2.1.3 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีพักผ่อนสาธารณะบริเวณริมแม่น้้า เช่น การปรับปรุง
พื้นท่ีโล่งหรือรกร้างบริเวณริมแม่น้้าเป็นพื้นท่ีสีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพื่อบดบังบริเวณท่ีไม่มีความ
สวยงามหรือเป็นระเบียบ เป็นต้น 

2.1.4 พัฒนาโครงข่ายการสัญจรบริเวณพื้นท่ีริมแม่น้้า  เช่น การปรับปรุงพื้นท่ี
ทางเดินท่ีมีอยู่ให้มีความเป็นระเบียบและความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงเช่ือมเส้นทางต่างๆ ให้เป็น
โครงข่ายสามารถเดินเช่ือมถึงกันได้โดยตลอด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาอัน
เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน 

2.1.5 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และปรับปรุงให้เป็น
จุดหมายตาส้าคัญของพื้นท่ี เพื่อสร้างการจดจ้าและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ี   
  2.1.6 สร้างแนวทางพัฒนาพื้นท่ีบริเวณริมแม่น้้าท่ีมีความยั่งยืนและเกิดผลในระยะ
ยาว ควรมีการสร้างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีในภาพรวมให้มีความชัดเจนก่อน เพื่อให้องค์ประกอบ
เล็กๆ มีแนวทางในการเติบโตอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นเอกภาพ 

 2.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับผู้ออกแบบและผู้วางแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

  2.2.1 ผู้ออกแบบและผู้วางแผนพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าควรศึกษาบริบทของ
พื้นท่ีให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และในปัจจุบันมีรูปแบบการใช้พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย ความเข้าใจพื้นท่ีจึงเป็นส่ิง
ส้าคัญท่ีจะน้าไปสู่กระบวนการออกแบบและวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและยั่งยืน 
ท้ังนี้ต้องค้านึงถึงองค์ประกอบท่ีส้าคัญท่ีสุดของพื้นท่ีคือ แม่น้้าเจ้าพระยา อันเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ี
ส้าคัญของกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบอื่นๆ เช่นพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้า ท่ีเพิ่มเข้ามาเป็นเพียง
องค์ประกอบรองท่ีควรช่วยส่งเสริมและไม่ลดคุณค่าของแม่น้้าเจ้าพระยา 
  2.2.2 ผู้ออกแบบและผู้วางแผนพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าควรศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานหรือประชาชนท่ัวไปให้สอดคล้อง เพื่อให้สามารถคาดคะเน
รูปแบบการใช้งานท่ีมีความเหมาะสมต่อพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ และเกิดประโยชน์การใช้งานพื้นท่ีอย่าง
สูงสุด 
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  2.2.3 ลักษณะองค์ประกอบในภาพรวมของพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าท่ีผู้ออกแบบ
และผู้วางแผนพัฒนาควรค้านึงคือ มีขนาดความกว้างท่ีเหมาะสมต่อบริบทของพื้นท่ี ระดับความสูง
ของทางไม่ควรยกระดับสูงจากพื้นท่ีตล่ิงเกินความจ้าเป็น วัสดุควรมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี และสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีตล่ิงหรือแม่น้้าได้ 
  2.2.4 ผู้ออกแบบและผู้วางแผนพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าควรหาวิธีการ
หลีกเล่ียงการก่อสร้างพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าบนพื้นท่ีแม่น้้าเจ้าพระยาโดยตลอด เช่น การพัฒนา
โครงข่ายเส้นทางบนพื้นท่ีตล่ิง ท้ังท่ีมีอยู่เดิมหรือการใช้พื้นท่ีว่างรกร้างควบคู่ไปด้วย นอกจากจะเป็น
การพัฒนาลักษณะกายภาพของพื้นท่ีริมฝ่ังแล้ว อาจส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรมอีกด้วย 

 2.3 ข้อเสนอแนะส้าหรับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

  2.3.1 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมและการ
สัญจรทางน้้า ควรร่วมมือกันเพื่อพัฒนาให้แม่น้้าเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรทางบกท่ีหนาแน่น เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้้าท่ีไหลผ่าน
กลางตลอดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการพัฒนาวางผังระบบการคมนาคมทางบกและทางน้้าให้มี
ความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันโดยสะดวก และสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โดยการล่องเรือ
ชม 2 ฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา อันเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของประเทศมาช้านาน 
  2.3.2 หน่วยงานภาครัฐควรศึกษาบริบทของพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อก้าหนด
แนวทางการวางผังแม่บทหรือสร้างแผนพัฒนาพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยาในระยะยาว ท้ังนี้ เพื่อเป็น
แนวทางให้แก่ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีระบบโครงข่ายชัดเจน และเกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม 
  2.3.3 หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการและแนวทางการจัดการส่ิงก่อสร้างรุกล้้า
แม่น้้า อันเป็นปัญหาส้าคัญโดยเฉพาะบริเวณชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม เพื่อให้พื้นท่ีเกิดความเป็น
ระเบียบ และลดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อมในแม่น้้าเจ้าพระยา 
  2.3.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมกันประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์และความส้าคัญของพื้นท่ีบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส้าคัญระดับประเทศ ท้ังนี้ เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

 2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการท้าวิจัยต่อไป 

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบโดยภาพรวม และมีองค์ประกอบในตัวแปรของ
งานวิจัยค่อนข้างมาก อีกท้ังยังมีความจ้ากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงท้าให้การออกแบบองค์ประกอบ
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ของตัวแปรมีรายละเอียดไม่ชัดเจนนัก เช่น วัสดุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีผู้วิ จัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมักไม่ให้ความส้าคัญ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากมีการศึกษาองค์ประกอบในตัวแปร
เฉพาะเรื่อง อาจได้ผลสรุปและข้อเสนอแนะท่ีมีมิติมากยิ่งขึ้น 
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1. ชุดแบบสอบถาม : สมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย 
 

 
ภาพท่ี 47 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 1 จาก 15 
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ภาพท่ี 48 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 2 จาก 15 
 



131 

 

 

 
ภาพท่ี 49 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 3 จาก 15 
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ภาพท่ี 50 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 4 จาก 15 
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ภาพท่ี 51 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 5 จาก 15 
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ภาพท่ี 52 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 6 จาก 15 
 
 



135 

 

 
ภาพท่ี 53 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 7 จาก 15 
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ภาพท่ี 54 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 8 จาก 15 
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ภาพท่ี 55 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 8 จาก 15 
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ภาพท่ี 56 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 10 จาก 15 
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ภาพท่ี 57 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 11 จาก 15 
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ภาพท่ี 58 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 12 จาก 15 
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ภาพท่ี 59 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 13 จาก 15 
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ภาพท่ี 60 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 14 จาก 15 
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ภาพท่ี 61 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาไทย หน้า 15 จาก 15 
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2. ชุดแบบสอบถาม : ชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย 
 

 
ภาพท่ี 62 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย หน้า 1 จาก 5 
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ภาพท่ี 63 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย หน้า 2 จาก 5 
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ภาพท่ี 64 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย หน้า 3 จาก 5 
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ภาพท่ี 65 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย หน้า 4 จาก 5 
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ภาพท่ี 66 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาไทย หน้า 5 จาก 5 
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3. ชุดแบบสอบถาม : สมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาพท่ี 67 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1 จาก 15 
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ภาพท่ี 68 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 2 จาก 15 
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ภาพท่ี 69 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 3 จาก 15 
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ภาพท่ี 70 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4 จาก 15 
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ภาพท่ี 71 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 5 จาก 15 
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ภาพท่ี 72 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 6 จาก 15 
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ภาพท่ี 73 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 7 จาก 15 
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ภาพท่ี 74 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 8 จาก 15 
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ภาพท่ี 75 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 9 จาก 15 
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ภาพท่ี 76 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 10 จาก 15 
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ภาพท่ี 77 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 11 จาก 15 
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ภาพท่ี 78 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 12 จาก 15 
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ภาพท่ี 79 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 13 จาก 15 
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ภาพท่ี 80 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 14 จาก 15 
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ภาพท่ี 81 แสดงสมุดภาพตัวแทน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 15 จาก 15 
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4. ชุดแบบสอบถาม : ชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาพท่ี 82 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1 จาก 5 
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ภาพท่ี 83 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 2 จาก 5 
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ภาพท่ี 84 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 3 จาก 5 
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ภาพท่ี 85 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4 จาก 5 
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ภาพท่ี 86 แสดงชุดกระดาษค้าตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 5 จาก 5 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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1. ความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามที่มีต่อภาพชุมชนกุฎีจีนในกรณีต่างๆ 
 
ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพชุมชนกุฎีจีนใน

กรณีต่างๆ 

ความคิดเห็นของ 
ภาพชุมชนกุฎีจีน 

ค่าเฉลี่ยภาพปัจจบุัน ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพที่มีทางริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 
ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงบ
วก

 
                        

สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิม 57.1 36 50.0 20 - - - - - - - - 

พื้นที่มีทางเดินริมน้้าแล้ว  1.6 1 5.0 2 - - - - - - - - 

บ้านเรือนไม่สูง - - 10.0 4 - - - - - - - - 

มีระเบียบ เป็นสดัส่วน 1.6 1 - - 12.0 6 20.5 9 - - - - 

ชอบแนวต้นไม้หน้าเขื่อน - - - - 8.0 4 - - - - - - 

ส่งเสริมทัศนียภาพพื้นที่เดิม - - - - 10.0 5 13.6 6 7.5 4 - - 

ขนาดกว้างเหมาะสมกับพื้นที่ - - - - 4.0 2 - - - - - - 

แบ่งพื้นที่ใช้งานดี ใช้พื้นที่คุ้มค่า - - - - - - 18.2 8 24.5 13 - - 

มีพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพิ่มขึ้น - - - - - - 2.3 1 7.5 4 - - 

ใกล้ชิดแม่น้้าดี - - - - - - - - 7.5 4 - - 

ทางกว้าง โปร่ง สบายตา - - - - - - - - - - 9.7 6 

รวมผู้แสดงความเห็นเชิงบวก 60.3 38 65.0 26 34.0 17 54.5 24 47.2 25 9.7 6 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงล
บ 

                                  

แออัด ไม่เป็นระเบียบ 17.5 11 20.0 8 - - - - - - - - 

ไม่มีพื้นที่สาธารณะริมน้้า 1.6 1 5.0 2 - - - - - - - - 

แนวเขื่อนท้าลายทัศนียภาพ 15.9 10 10.0 4 - - - - - - - - 

พื้นที่เดิมไม่มีความน่าสนใจ 4.8 3 - - - - - - - - - - 

ทางมีช่องว่าง เสียพื้นที่ - - - - 26.0 13 - - - - - - 

ชุมชนเสียความเป็นส่วนตัว - - - - 18.0 9 2.3 1 - - 9.7 6 

ทางไม่มีความหลากหลาย  - - - - 8.0 4 - - - - 4.8 3 

วิถีจักรยานไม่เหมาะกับคนไทย - - - - 2.0 1 - - - - - - 

ทางแคบเกินไป - - - - 2.0 1 - - - - - - 

บังคับเดินเกินไป - - - - 4.0 2 - - - - - - 

ควรมีความเป็นชุมชนมากขึ้น - - - - 2.0 1 - - - - - - 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป - - - - 2.0 1 4.5 2 26.4 14 64.5 40 

ไม่ชอบทางต่างระดับ - - - - - - 2.3 1 - - - - 

ทางมีส่วนที่ไม่มีที่ก้ัน อันตราย - - - - - - - - 11.3 6 - - 

บดบัง รบกวนทัศนียภาพเกินไป - - - - - - 34.1 15 5.7 3 - - 

แบ่งพื้นที่ใช้งานซับซ้อนเกินไป - - - - - - - - 7.5 4 - - 

ปัญหาที่อาจเกิดหลังการใช้งาน - - - - 2.0 1 2.3 1 1.9 1 4.8 3 

ทางจักรยานกว้างเกินจ้าเป็น - - - - - - - - - - 6.5 4 

รวมผลผู้แสดงความเห็นเชิงลบ 39.7 25 35.0 14 66.0 33 45.5 20 52.8 28 90.3 56 

รวมผลผู้แสดงความเห็นทั้งหมด 100.0 63 100.0 40 100.0 50 100.0 44 100.0 53 100.0 62 
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2. ความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามที่มีต่อภาพชุมชนท่าเตียนในกรณีต่างๆ 
 
ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพชุมชนท่าเตียนใน

กรณีต่างๆ 

ความคิดเห็นของ 
ภาพชุมชนท่าเตียน 

ค่าเฉลี่ยภาพปัจจบุัน ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพที่มีทางริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 
ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงบ
วก

 
 

สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิม 19.0 12 21.6 8 - - - - - - - - 

มีพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพิ่มขึ้น - - - - 2.6 1 5.3 2 - - - - 

มีระเบียบ เป็นสดัส่วน - - - - 10.5 4 10.5 4 - - - - 

ทางเรียบดี - - - - 13.2 5 - - - - - - 

ส่งเสริมทัศนียภาพพื้นที่เดิม - - - - 26.3 10 21.1 8 17.4 8 6.1 3 

แบ่งพื้นที่ใช้งานดี ใช้พื้นที่คุ้มค่า - - - - - - 7.9 3 26.1 12 - - 

ทางมีความเชื่อมต่อกับพื้นที่ - - - - - - 7.9 3 10.9 5 - - 

ทางกว้าง โปร่ง สบายตา - - - - - - - - - - 14.3 7 

รวมผลผู้แสดงความเห็นเชิงบวก 19.0 12 21.6 8 52.6 20 52.6 20 54.3 25 20.6 10 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงล
บ 

 

แออัด ทรุดโทรม ไม่มีระเบียบ 74.6 47 67.57 25 - - - - - - - - 

พื้นที่มีแต่อุตสาหกรรม 6.3 4 - - - - - - - - - - 

พื้นที่ริมน้้าไม่ควรมีอาคารมาบัง - - 10.81 4 - - - - - - - - 

ทางมีช่องว่าง เสียพื้นที่ - - - - 26.3 10 - - - - - - 

ชุมชนเสียความเป็นส่วนตัว - - - - 2.6 1 - - - - 8.2 4 

บดบัง รบกวนทัศนียภาพเกินไป - - - - 10.5 4 28.9 11 - - - - 

ทางแคบเกินไป - - - - - - 7.9 3 - - - - 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป - - - - - - - - 26.1 12 61.2 30 

ทางมีส่วนที่ไม่มีที่ก้ัน อันตราย - - - - - - - - 6.5 3 - - 

ทางเดินแคบเกินไป - - - - - - - - 6.5 3 - - 

ควรเพิ่มขนาดทางจักรยาน - - - - - - - - 4.3 2 - - 

ทางจักรยานกว้างเกินจ้าเป็น - - - - - - - - - - 8.2 4 

ปัญหาที่อาจเกิดหลังการใช้งาน - - - - 7.9 3 10.5 4 2.2 1 2.0 1 

รวมผลผู้แสดงความเห็นเชิงลบ 81.0 51 78.4 29 47.4 18 47.4 18 45.7 21 79.6 39 

รวมผลผู้แสดงความเห็นทั้งหมด 100.0 63 100.0 37 100.0 38 100.0 38 100.0 46 100.0 49 
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3. ความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามที่มีต่อภาพยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์คในกรณีต่างๆ 
 
ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นของผู้ตอบชุดแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพยอดพิมาน ริเวอร์ 

วอล์ค ในกรณีต่างๆ 

ความคิดเห็นของ 
ภาพยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 

ค่าเฉลี่ยภาพปัจจบุัน ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพที่มีทางริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ความชอบ การยอมรับ รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 
ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงบ
วก

 
 

อาคารสวย มีเอกลักษณ์ 52.2 24 69.2 18 - - - - - - - - 

แลดูเรียบร้อย สะอาดตา 8.7 4 11.5 3 - - - - - - 2.1 1 

เป็นพื้นที่ทีค่นเข้าถึงพื้นที่ริมน้้าได ้ 2.2 1 - - - - - - - - - - 

ส่งเสริมทัศนียภาพพื้นที่เดิม - - - - 6.9 2 14.7 5 10.0 4 2.1 1 

ขนาดกว้างเหมาะสมกับพื้นที่ - - - - - - 5.9 2 - - - - 

แบ่งพื้นที่ใช้งานดี ใช้พื้นที่คุ้มค่า - - - - - - 5.9 2 17.5 7 - - 

มีพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพิ่มขึ้น - - - - - - 11.8 4 12.5 5 - - 

ใกล้ชิดแม่น้้าดี - - - - - - - - 17.5 7 - - 

ทางกว้าง โปร่ง สบายตา - - - - - - - - - - 4.3 2 

รวมผลผู้แสดงความเห็นเชิงบวก 63.0 29 80.8 21 6.9 2 38.2 13 57.5 23 8.5 4 

 ค
วา

มค
ิดเ

ห็น
เช

ิงล
บ 

 

แลดูอึดอัด ทึบตัน ใหญ่ 19.6 9 - - - - - - - - - - 

ปรุงแต่ง ไม่มีความเป็นธรรมชาติ 17.4 8 3.8 1 - - - - - - - - 

ควรมีพื้นที่สีเขียว - - 15.4 4 - - - - - - - - 

อาคารมีทางเดินริมน้้าอยู่แล้ว - - - - 24.1 7 17.6 6 5.0 2 - - 

ทางมีช่องว่าง เสียพื้นที่ - - - - 44.8 13 - - - - - - 

ทางไม่มีความหลากหลาย - - - - 6.9 2 - - - - - - 

บดบัง รบกวนทัศนียภาพเกินไป - - - - 13.8 4 20.6 7 - - - - 

ไม่ชอบทางต่างระดับ - - - - - - 11.8 4 - - - - 

ทางคนเดินแคบเกินไป - - - - - - 8.8 3 - - - - 

ขนาดกว้างรุกล้้าแม่น้้าเกินไป - - - - - - 2.9 1 15.0 6 53.2 25 

ทางมีส่วนที่ไม่มีที่ก้ัน อันตราย - - - - - - - - 7.5 3 - - 

แบ่งพื้นที่ซับซ้อนเกินไป - - - - - - - - 7.5 3 - - 

รูปแบบไม่เหมาะกับพื้นที ่ - - - - - - - - 5.0 2 12.8 6 

ทางจักรยานกว้างเกินจ้าเป็น - - - - - - - - - - 12.8 6 

ทางตัดขาดพื้นที่ตลิ่งกับแม่น้้า - - - - - - - - - - 8.5 4 

ปัญหาที่อาจเกิดหลังการใช้งาน - - - - 3.4 1 - - 2.5 1 4.3 2 

รวมผลผู้แสดงความเห็นเชิงลบ 37.0 17 19.2 5 93.1 27 61.8 21 42.5 17 91.5 43 

รวมผลผู้แสดงความเห็นทั้งหมด 100.0 46 100.0 26 100.0 29 100.0 34 100.0 40 100.0 47 
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