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 ภาริฉตัร   วิริยะ : การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์  – อทุยานแหง่ชาตเิขา
ใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรท่ี 1-24 ( Khaoyai National Park’s Approach Route 
Visual Assessment Case Study Thanarat Road (Highway 2090) Km.1-24 ). อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร.รุจิโรจน์   อนามบตุร. 230 หน้า. 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ (1)ศกึษาวิธีการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีมีความเหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมของถนนธนะรัชต์ท่ีเป็นพืน้ท่ีป่า (2)ประเมินคณุคา่เชิงทศัน์ท่ีเห็นได้จากบริเวณถนนธ
นะรัชต์ ระยะทางการศกึษา กิโลเมตรท่ี 1-24 (3)เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพภมูิทศัน์
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มรดกโลก 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ตามวิธี Visual Resource Management 
(VRM) ท่ีพฒันาโดยหนว่ยงาน Bureau of Land Management (BLM) โดยการประเมินด้วยผู้วิจยัเอง
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เหมาะสม  
 ข้อสรุปและการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ มีหลกั
ส าคญัท่ีต้องค านงึถึง ได้แก่ การรักษาธรรมชาตสิร้างความกลมกลืนกบัภมูิประเทศท่ี เป็นป่าไม้ จดั
ระเบียบการรบกวนแทรกแซงจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้  เสริมสร้างปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้ถนน เชน่ การ
สร้างร่มเงา ลดแสงจ้า การบงัสายตา และการน าสายตา และ  การสร้างสนุทรียภาพในการใช้เส้นทาง 
โดยใช้หลกัในการจดัองค์ประกอบทางศลิปะเข้ามาชว่ย เพ่ือให้เกิดทิว ทศัน์ท่ีสวยงามนา่ประทบัใจ ก็จะ
ท าให้ทศันียภาพท่ีมองเห็นได้จากถนนธนะรัชต์มีความสวยงามมากย่ิงขึน้ 
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 PHARICHAT WIRIYA: KHAOYAI NATIONAL PARK’S APPROACH ROUTE VISUAL 
ASSESSMENT CASE STUDY THANARAT ROAD (HIGHWAY 2090) KM.1-24.THESIS ADVISOR 
: ASST.PROF.RUJIROJ ANAMBUTR, Ph.D.230 pp. 
 The objectives of this research were (1) to study visual assessment method which 
was suitable for Thanarat road. (2) to study the visual quality of scenes while moving through 
Thanarat road (3) to recommend the improvement of visual quality viewing from the road 
which was the Khaoyai National Park’s approach. 

 The research was carried out using Visual Resource Management (VRM) method 
rating scores criteria of scenic quality developed by Bureau of Land Management (BLM), 
compared with the assessment conducted by an interview to assess its scenic quality via 
questionnaires based on 30 photographs representing all 12 units of the whole view from the 
road. For the improvement of visual quality of Thanarat road, the result of both methods was 
shown that its scenery was rated between ‚so so‛ to ‚beautiful‛. However, considering the 
site is a World Natural Heritage, the beauty of its scenery should be higher.  

 The improvement of visual quality maybe achieved by vegetation screening, 
function of traffic, control of man-made structures and road side parking. In addition, 
application of art composition to landscape with low scenic quality areas, should help 
increasing their scenic quality. 
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บทที่  1 

บทน า 

ช่ือหวัข้อ การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ – อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่

(ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรท่ี 1-24 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  
ภาพท่ี 1 ทางเข้าอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ กิโลเมตรท่ี 24 

อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้เป็น

อทุยานแหง่ชาตเิม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2505 ตัง้อยูบ่ริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบ

ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของท่ีราบสงูโคราช   มีเนือ้ท่ีประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,355,396 ไร่ จดัเป็นผืนป่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตตดิตอ่กนัถึง 11 อ าเภอ 4 

จงัหวดั  ได้แก่  จงัหวดัปราจีนบรีุ  นครนายก  นครราชสีมา  และสระบรีุ  เป็นผืนป่าต้นน า้ของ

แหลง่น า้ท่ีส าคญั 5 สาย ได้แก่ แมน่ า้ปราจีนบรีุ   แมน่ า้นครนายก  แมน่ า้ล าตะคอง  แมน่ า้ล าพระ

เพลิง  และห้วยมวกเหล็ก จดัเป็นอทุยานแหง่ชาตท่ีิมีความอดุมสมบรูณ์ด้วยพนัธุ์ไม้ และสตัว์ป่า  

 
ภาพท่ี 2 อา่งเก็บน า้ล าตะคอง จากผืนป่าต้นน า้เขาใหญ่  

1 



2 

 

 

 

จากปัจจยัด้านสภาพภมูิประเทศและภมูิอากาศท่ีมีความเหมาะสม ท าให้อทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่เป็นผืนป่าท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ และเป็น

ศนูย์รวมของป่าไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ป่าดบิแล้ง ป่าดบิชืน้ ป่าดบิเขา ป่าเบญจพรรณ และทุง่

หญ้า จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2548 องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ขึน้ทะเบียนผืน

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ขึน้เป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาต ิกลา่วคือ มีความโดดเดน่ด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีประกอบด้วยชนิดพนัธุ์ และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัตอ่การอนรัุกษ์ในถ่ิน

ก าเนิด มีชนิดพนัธุ์เฉพาะถ่ินท่ีส าคญัตอ่การอนรัุกษ์ในถ่ินก าเนิด และมีชนิดพนั ธุ์ท่ีขึน้บญัชีเป็น

ชนิดพนัธุ์หายาก จงึท าให้อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่กลายเป็นผืนป่ามรดกโลก  

 
ภาพท่ี 3 ภมูิประเทศท่ีหลากหลายของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่  

 
ภาพท่ี 4 ป้ายสญัลกัษณ์แหลง่มรดกโลกทางธรรมชาต ิบริเวณศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวเขาใหญ่  

 การเดนิทางจากกรุงเทพฯ เส้นทางท่ีใช้เดนิทางขึน้สูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่มี 2 เส้นทาง

หลกั ได้แก่ จากถนนมิตรภาพ บริเวณแยกเข้าอ .ปากชอ่ง มุง่หน้าเข้าสูถ่นนธนะรัชต์ ทางหลวง

หมายเลข 2090 ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร และเส้นทาง ปราจีนบรีุ -เขาใหญ่ โดยท่ี การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้บนเส้นทางท่ีมุง่หน้าสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่นัน้ เร่ิมเห็นได้ชดัตัง้แตบ่ริเวณ
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แยกถนนมิตรภาพ เข้า สูถ่นนธนะรัชต์  ทัง้สองข้างทางเตม็ไปด้วยร้านของฝาก ร้านอาหาร ฟาร์ม   

รีสอร์ท และท่ีพกั กิจกรรมเพื่อรองรับการเจริญเตบิโตของการทอ่งเท่ียว   

 

 

ภาพท่ี 5 บรรยากาศบนถนนมิตรภาพมุง่หน้าสูถ่นนธนะรัชต์ 

ปัจจยัด้านการทอ่งเท่ียวทัง้ 3 พืน้ท่ีจากถนนมิตรภาพ อ .มวกเหล็ก และอ .ปากชอ่งนี ้

เอง ท่ีเป็นตวักระตุ้นให้ถนนธนะรัชต์ซึง่เป็นถนนสายหลกัท่ีมุง่สูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่นัน้ เกิด

การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง จนสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจน จากพืน้ท่ีการเกษตรและ

ท่ีอยูอ่าศยั เปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเป็นไปเพ่ือรองรับกิจกรรมการทอ่งเท่ียว เกิดอาคาร สิ่งปลกู

สร้าง ร้านค้า ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซึง่การเตบิโตอยา่งรวดเร็วนีเ้อง กลบัสง่ผลกระทบ

ในภาพรวมถึงอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ ทัง้ในด้านการความพร้อมในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว การ

คมนาคม และการดแูลจดัการผืนป่ามรดกโลก 

จนกระทัง่เม่ือปีพ.ศ. 2553 กรมทางหลวงได้มีนโยบายการขยายถนนธนะรัชต์
กิโลเมตรท่ี 1-24 มุง่หน้าเข้าสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ขึน้ เพ่ือรองรับการจราจรท่ีหนาแนน่มาก
ในชว่งเทศกาล จากผิวจราจร 2 ชอ่งทาง ขยายเป็น 4 ชอ่งทาง นโยบายดงักลา่วนัน้สง่ผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ดงันี ้

1. ถนนธนะรัชต์ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีกนัชน (Buffer Zone)ของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

เม่ือมีการขยายถนนยอ่มสง่ผลถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในอทุยานแหง่ชาติ  



4 

 

 

 

2. สองข้างทางของถนนธนะรัชต์มีต้นไม้ใหญ่อายเุกิน 30-100 ปีท่ีควรคา่แก่การ

อนรัุกษ์ ซึง่การขยายถนนจะต้องตดัต้นไม้เหลา่นี  ้เชน่ ต้นสกั มะคา่ พะยงู เป็นต้น 

3. การขยายผิวทางจราจร อาจสง่ผลเกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิพืน้ท่ี

กนัชน และท าให้สภาพแวดล้อม ภมูิทศัน์บริเวณโดยรอบเปล่ียนแปลงไป เป็นการท าลายการ

ทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

4. หากพืน้ท่ีกนัชน (Buffer zone) ถกูท าลาย สง่ผลให้ความอดุมสมบรูณ์ของระบบ

นิเวศน์ผืนป่าเขาใหญ่เปล่ียนแปลงไป อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่อาจเส่ียงตอ่การถกูถอนช่ือออกจาก

การเป็นมรดกโลก 

 
ภาพท่ี 6 ขา่วการคดัค้านการขยายถนนธนะรัชต์  

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  http://www.thairath.co.th 

จากเหตผุลเบือ้งต้น ท าให้เกิดการคดัค้านของทัง้ประชาชน นกัทอ่งเท่ียว ชมุชน อง

กรค์และนกัอนรัุกษ์ ให้ระงบัการขยายถนนธนะรัชต์ซึง่ในระหวา่งการด าเนินการคดัค้านนัน้ กรม

ทางหลวงได้ท าการตดัต้นไม้ และเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างไปแล้วตัง้แตกิ่โลเมตรท่ี 1-8 เม่ือการคดัค้าน

เป็นผลส าเร็จ จงึท าให้การก่อสร้างหยดุด าเนินการมาจนถึงปัจจบุนั  แตค่วามเสียหายท่ีเกิดขึน้กลบั

ยงัไมไ่ด้รับการศกึษาผลกระทบ และฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม  
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ภาพท่ี 7 การคดัค้านขององค์กรกรีนพีซ และประชาชน 

ท่ีมา : บล็อกกรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ , เขาใหญ่ เราเล็ก , เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://blog.greenpeace.or.th 

 

ภาพท่ี 8 ความเสียหายของสภาพแวดล้อมกิโลเมตรท่ี 1-8 ท่ีเกิดจากการพฒันา 

ท่ีมา : pantip.com, E9317084, เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://topicstock. 

pantip.com/blueplanet/topicstock/2010/06/E9317084/E9317084.html 

การใช้สอยทรัพยากรธรรมชาตบิริเวณโดยรอบถนนธนะรัชต์ ซึง่เป็นท่ีดนิอยูใ่นพืน้ท่ี

กนัชนอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่นัน้ ประกอบด้วย 3 สว่นกิจกรรมหลกั ได้แก่ กิจกรรมเพื่อรองรับการ

ทอ่งเท่ียว ชมุชนท่ีอยูอ่าศยั และพืน้ท่ีการเกษตร ซึง่ทัง้ 3 สว่นนี ้ล้วนแตเ่ป็นกิจกรรมท่ีตัง้อยูบ่น

ความสมบรูณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาต ิกลายเป็นผลกระทบทางสายตาเกิดขึน้บนภมูิทศัน์ โดย

ท่ีใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีทอ่งเท่ีย วอทุยานแหง่ชาตเิป็นสว่นส าคญัในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว การ

จดัการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและภมูิทศัน์ท่ีเหมาะสมกบับทบาทการเป็นประตสููอ่ทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่ ผืนป่ามรดกโลกนัน้ จงึเป็นเร่ืองท่ีผู้ใช้ถนนธนะรัชต์ และพืน้ท่ีโดยรอบ พงึ
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ตระหนกั และสร้างความยัง่ยืนของการอยูร่่วมกนักบัธรรมชาต ิสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและการ

ทอ่งเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

 
ภาพท่ี 9 ทิวทศัน์ท่ีสามารถมองเห็นได้ บริเวณถนนธนะรัชต์ในปัจจบุนั  

(ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ ถนนธนะรัชต์ อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา เม่ือ มกราคม 2556) 

 ด้วยคณุภาพแ ละความหลา กหลายของทิวทศัน์ จงึสง่ผลให้ถนนธนะรัชต์มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีศกัยภาพในการพฒันาเร่ืองการทอ่งเท่ียวสงู แตเ่น่ืองจากการท่ีอทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่ เป็นผืนป่าท่ีมีความอมุสมบรูณ์ หากจะท าการปรับปรุงเส้นทางเพื่อสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียวนัน้ นอกจากประโยชน์ทางด้านการคมนาคม ก็ควรค านงึถึงความงามและสนุทรียภาพ

ควบคูก่นัไป เน่ืองจากเส้นทางดงักลา่ว สง่ผลโดยตรงกบั นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนอทุยานแหง่ชาต ิท่ี

จะสามารถสมัผสัและรับรู้ได้ถึงพืน้ท่ีป่า ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ท่ีใช้เส้นทาง 

 คณุภาพเชิงทศัน์ (Visual Quality) มีความส าคญักบัการทอ่งเท่ียวโดยตรง เพราะ

เป็นสว่นส าคญัในการสร้างสนุทรียภาพและความประทบัใจในการมาพกัผอ่น คณุภาพเชิงทศัน์

สามารถท าให้เกิดการรับรู้ นัน้ ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน ดงันี ้  วิว หรือมมุมอง (View or 

Vista), องค์ประกอบทางภมูิทศัน์ (Landscape Element), คณุลกัษณะของท่ีวา่ง (Spatial 

Characteristic) และล าดบัการมองเห็น (Visual Sequence) เน่ืองจากการรับรู้พืน้ท่ีถนนนัน้ 

เกิดขึน้จากการเคล่ือนท่ีเป็นล าดบัอยา่งตอ่เน่ือง ให้ความรู้สกึท่ี แตกตา่งกนั เชน่ เม่ือเดนิทางผา่น

ทิวทศัน์ท่ีเป็นภเูขา ท่ีราบ บ้านเรือน ชมุชน หรือการก าหนดล าดบัของการมองเห็นจากมมุมองของ

ถนนบางสว่นท่ีถกูปิดกัน้ด้วยแนวเขา หรืออโุมงค์ต้นไม้ เคล่ือนท่ีออกไปยงัพืน้ท่ีเปิดโลง่ สามารถ

อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ 
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มองเห็นวิวทิวทศัน์แบบรอบด้าน (Panorama) ยอ่มสร้างความนา่ต่ืนตาต่ืนใจ ให้กบัผู้ใช้เส้นทาง 

ดงันัน้ เม่ือมีการวางแนวถนนให้มีความสอดคล้องกบับริบท และทศันียภาพ โดยค านงึถึงมมุมอง , 

องค์ประกอบทางภมูิทศัน์, คณุลกัษณะของท่ีวา่ง และล าดบัของการมองเห็น รวมถึงความรู้สกึของ

ผู้ใช้เส้นทาง ก็จะสามารถสร้างให้ถนนธนะรัชต์ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความนา่สนใจ ชว่ยสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียว  

การประเมินคณุคา่เชิงทศัน์ ของถนนธนะรัชต์ -อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ กิโลเมตรท่ี  

1-24 มีจดุประสงค์หลกัเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการเป็นประตสูู่

อทุยานแหง่ชาตเิข้าสูก่ารทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ อนัเป็นหวัใจส าคญัของผืนป่าเขาใหญ่  ให้ผู้ ท่ีมา

ทอ่งเท่ียวและสญัจรผา่นถนนธนะรัชต์ยงัคงสมัผสัได้ถึงความสมบรูณ์ของผืนป่ามรดกโลก  ด้วย

เหตนีุจ้งึจดัท าการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ขึน้ เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนการจดัการพืน้ท่ี 

หรือโครงการอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพฒันาการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เพ่ือสร้างสนุทรียภาพ ความประทบัใจ 

และรักษาไว้ซึง่ความเป็นภมูิอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีป่าอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

 

2.    ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือหาวิธีการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพืน้ท่ี

ป่า  

2.2 เพ่ือประเมินคณุคา่เชิงทศัน์ท่ีเห็นได้จากบริเวณถนนธนะรัชต์ ระยะทางการศกึษา  

กิโลเมตรท่ี 1-24 สิน้สดุบริเวณดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี

อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ซึง่เป็นผืนป่ามรดกโลก 

 

3. ค าถามของการวิจัย 

3.1 เพ่ือศกึษาวา่ปัจจยัอะไรบ้างท่ีเป็นองค์ประกอบ ท่ีสง่ผลประทบตอ่คณุภาพเชิง

ทศัน์ของถนนธนะรัชต์ 

3.2 พืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่เชิงทศัน์บนถนนธนะรัชต์คือพืน้ท่ีใด ควรมีลกัษณะภมูิทศัน์

อยา่งไร 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

4.1.1 พืน้ท่ีโครงการ ได้แก่ ถนนธนะรัชต์กิโลเมตรท่ี 1-24 ตัง้แตส่ะพานข้ามแยก

ถนนมิตรภาพ ถึงบริเวณดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่   

4.1.2 พืน้ท่ีศกึษา ได้แก่ บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีโครงการท่ีสง่ผลกระทบถึงถนน  

ธนะรัชต์ เชน่ ถนนมิตรภาพ พืน้ท่ีทอ่งเท่ียวในอ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ และอ.ปากชอ่ง 

 จ.นครราชสีมา 

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพฒันาการทอ่งเท่ียวโดยตรง คือ สนุทรียภาพและ

การมองเห็น ในการศกึษาครัง้นี ้จงึจะท าการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ (Visual Quality) โดยสิ่งท่ี

จะต้องท าการศกึษา เพ่ือน ามาพิจารณาได้แก่ วิว หรื อมมุมอง (View or Vista), องค์ประกอบทาง

ภมูิทศัน์ (Landscape Element), คณุลกัษณะของท่ีวา่ง (Spatial Characteristic) และล าดบัการ

มองเห็น (Visual Sequence) เพ่ือตอบค าถามของการวิจยัวา่ คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ มี

ความเหมาะสมกบับทบาทของการเป็นถนนหลกัเข้าสูอ่ทุ ยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ และมีแนวทาง การ

พฒันาสอดคล้องกบัการทอ่งเท่ียว เป็นกา รชว่ยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส าคญั  และจดัท า

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใน การ วางแผนการ ปรับปรุงภมูิทศัน์ของ ถนนธนะรัชต์ อยา่งมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป  

 

5. ขัน้ตอนการศึกษา 

5.1 ศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนธนะรัชต์ เพ่ือค้นหาค าถาม และ

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

5.2 ศกึษาค้นคว้าทฤษฎี ข้อมลู ขา่วสาร นโยบายแผนพฒันา ท่ีเก่ียวข้อง วางแผนใน

การเก็บข้อมลูและออกแบบวิธีวิจยั 

5.3 การเก็บข้อมลู 

5.3.1 ใช้ภาพถ่ายเพ่ือประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ 
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5.3.2 เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกบันกัทอ่งเท่ียวและ ชมุชนท่ีอยูอ่าศยั

โดยรอบ 

5.4 การปฏิบตังิานวิจยั 

5.4.1 ท าการส ารวจและเก็บข้อมลูของสภาพแวดล้อม และทิวทศัน์ท่ีสามารถ

มองเห็นได้จากถนนธนะรัชต์ด้วยภาพถ่ายจากจดุตา่งๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นภาพตวัแทนของทิวทศัน์

ในแตล่ะจดุตลอดระยะทาง 24 กิโลเมตร 

5.4.2 เลือกภาพท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือมาเป็นภาพตวัแทนของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี 

ท่ีได้ท าการแบง่ไว้แล้วตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

5.4.3 ใช้ภาพตวัแทนของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีท่ีได้ท าการเลือกไว้แล้วข้างต้น มาสร้าง

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ (Visual Quality) และท าการทดสอบแบบสอบถาม

ก่อนน าไปใช้จริง 

5.4.4 ลงพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจกลุม่ประชากรวิจยัด้วยแบบสอบถาม โด ยกลุม่ประชากร

วิจยั ประกอบด้วยนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิกลุม่คนท่ีอาศยัในพืน้ท่ี กลุม่คน

ในกรุงเทพมหานคร และผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ (สถาปนิก หรือภมูิสถาปนิก ) จ านวนทัง้สิน้ 

150 ชดุ 

5.4.5 รวบรวมผลท่ีได้จากแบบสอบถาม น ามาแปลเป็นข้อมลูทางสถิติ  เพ่ือใช้ใน

การวิเคราะห์ตอ่ไป 

5.4.6 ท าการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ด้วยวิธีการ VRM โดยเกณฑ์ของ BLM  

5.4.7 น าผลท่ีได้จากการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ทัง้ 2 วิธี มาเปรียบเทียบกนั 

เพ่ือหาข้อสรุป และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพภมูิทศัน์ 

5.5   วิเคราะห์ข้อมลู 

 เม่ือรวบรวมผลการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้จากการท าแบบสอบถาม และ

น ามาแปลเป็นคา่ทางสถิตแิล้ว จงึน าข้อมลูท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ 

ได้แก่ วิว หรือมมุมอง (View or Vista), องค์ประกอบทางภมูิทศัน์ (Landscape Element), 

คณุลกัษณะของท่ีว่าง (Spatial Characteristic) และล าดบัการมองเห็น (Visual Sequence) เพ่ือ

วิเคราะห์วา่คณุทศันียภาพท่ีเหมาะสมของถนนธนะรัชต์ควรเป็นอยา่งไร หลงัจากนัน้ น าผลการ
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วิเคราะห์ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้

จากวิธีการ VRM โดยเกณฑ์ของ BLM เพ่ือทดลองวา่ ผลท่ีได้จากทัง้ 2 วิธีการประเมินนัน้ มีความ

แมน่ย า สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั และน าไปสูก่ารปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ด้วยวิธีท่ีถกูต้อง 

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 

5.6 สรุปสาระส าคญัของเนือ้หา  

  สรุปสาระส าคญัของเนือ้หา และประเมินผลการวิจยัวา่สามารถตอบค าถามของ

การวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ในเบือ้งต้นหรือไม ่ 

5.7 จดัท าข้อเสนอแนะ  

  จดัท าข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์บนถน นธนะรัชต์ ให้

สอดคล้องกบั การพฒันาการทอ่งเท่ียว เหมาะสมกบับทบาทของการเป็นประตสููอ่ทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่  และลดผลกระทบทางสายท่ีเกิดขึน้กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตใิห้ได้มากท่ีสดุ 

  จากขัน้ตอนการศกึษา วิจยัท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็น

แผนภาพเพ่ืออธิบายขัน้ตอนให้ง่ายตอ่การท าความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้

ส าเร็จลลุว่งอยา่งมีระเบียบแบบแผน ช่วยในการวิเคราะห์ผลของการวิจยัให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ ซึง่แสดงไว้เป็นแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 10 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ส ารวจภาคสนาม 

การอธิบายลกัษณะของทศันียภาพ

และภมูิทศัน์บริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

การเตรียมข้อมลูก่อนลงส ารวจ
พืน้ท่ี 

ลกัษณะที่ตัง้ 
ภมูิประเทศ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 

พืชพรรณ 

จดุมองที่ส าคญั 

สถาปัตยกรรม 

ปัญหาด้านทศันียภาพ 

การศกึษาเบือ้งต้น 

การจ าแนกประเภทข้อมลู การแบง่หนว่ยพืน้ท่ี 

การเลอืกภาพถ่ายตวัแทน 

ก าหนดปัจจยัในการศกึษา 
ก าหนดลกัษณะสว่นตวัของผู้สงัเกต 

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ กลุม่คนทัว่ไป 

ผลการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ 

วิเคราะห์ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปลกัษณะการพฒันาที่ยอมรับได้
จากแบบสอบถาม 

แนวทางการลดผลกระทบทางสายตา 
ก าหนดแนวทางการจดัการทางสายตา 
เสนอแนะระดบัการพฒันา 

VISUAL RESOURCE MANAGEMENT (VRM) PREFERENCE 

การประเมินความรู้สกึท่ีเกิดจากการรับรู้ภมูิทศัน์  
ใช้ภาพถ่ายตวัแทน 

สร้างแบบสอบถาม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 การประเมินคณุคา่เชิงทศัน์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาทฤษฎี และข้อมลูเพื่อการ

ก าหนดเขตการจดัการทางสายตาของพืน้ท่ีศกึษา โดยมีหลกัการและทฤษฎีท่ีควรศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับความงาม และสุนทรียภาพ (Aesthetic) 

 1.1 ความหมายของสนุทรียภาพ (Aesthetic) 

  สนุทรียภาพ ในมมุมองของนกัวิชาการหมายถึง กระบวนการการบนัทกึคณุภาพ

ทางสายตาผา่นความประทบัใจในคณุลกัษณะหรือคณุภาพทางสายตาท่ีอยูภ่ายในภมูิทศัน์นัน้ 

(Ervin H. Zube, Robert O. Brush and Julius Gy Fabos, 1975:102-103) ความหมาย

โดยทัว่ไปอา จหมายถึง การตระหนกัถึงความงาม ซึง่เป็นความประทบัใจ ความซาบซึง้ในความ

งาม หรือความรู้สกึยินดี ประทบัใจในสิ่งท่ีมองเห็นหรือเก่ียวข้องกบัศลิปะ และรสนิยม  

(AP Cowie(Chief Editor),1990:19) สนุทรียภาพเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของวตัถ ุและ

การรับรู้ การยอมรับของมนษุย์วา่วตัถนุัน้ท าให้เกิดความรู้สกึประทบัใจหรือไม ่เม่ือได้พบเห็น 

แนวความคดิหรือนิยามของสนุทรียภาพ จงึไมมี่ขอบเขตท่ีสิน้สดุ เพราะความงามเป็นเร่ืองของการ

รับรู้ในแตล่ะบคุคล ซึง่มี ความแตกตา่งกนัทัง้เชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม สภาพแวดล้อม สิ่ง

เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตอบสนองตอ่กระบวนการรับรู้สนุทรียภาพแตกตา่งกนัออกไป ดงั

ค ากลา่วท่ีวา่ ‚Beauty is in the eye of the beholder‛ หมายถึง ความงามนัน้ขึน้อยูก่บัวา่ใครเป็น

ผู้มองนัน่เอง  

 สรุปความหมายของสนุทรียภาพ กลา่วคือ เป็นความประทบัใจ และตระหนกัถึงความงาม

อนัเกิดจากการรับรู้ด้วยสายตาในคณุลกัษณะของวตัถ ุหรือสภาพแวดล้อม ซึง่จะมีความแตกตา่ง

กนัออกไปในแตล่ะบคุคล อีกทัง้ความงามและสนุทรียภาพนัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกนั ไมส่ามารถ

แยกจากกนัได้ 

 1.2 สนุทรียภาพในภมูิทศัน์ (The Aesthetic of the landscape) 

  มีหลกัการการศกึษาเร่ืองสนุทรียภาพของสภาพแวดล้อมท่ีสรุปได้ กลา่วคือ

คณุสมบตัขิองสนุทรียภาพ และแนวคดิด้านสนุทรียภาพของสภาพแวดล้อมนัน้ มีความตา่งจาก
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แนวคดิทางศลิปะ โดยท่ีสนุทรียภาพนัน้เก่ียวข้องกบัประสบการณ์จากการรับรู้ และลกัษณะท่ี

ปรากฏให้เห็น ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะบคุคล มีทฤษฎีท่ีสามารถสรุป

ความหมายของสนุทรียภาพเป็น 10 กลุม่ โดยเป็นการรวบรวมความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ สกึกบั

สภาพแวดล้อม วา่ความงามและสนุทรียภาพในธรรมชาตท่ีิเป็นปัจจยัท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่ภมูิทศัน์

นัน้ มีดงันี ้ ความหลากหลาย (Diversity/Complexity), ความตอ่เน่ืองหรือความกลมกลืน 

(Coherence/Unity/Synonymous/Conformity), จิตวิญญาณของสถานท่ี เอกภาพหรือความมี

เอกลกัษณ์ (Spirit of place/Genius Loci/ Uniqueness/Identity), ความลกึลบั (Mystery),  

ล าดบัของขนาดและสดัสว่น (Hierarchy/Range of Scale) ท่ีสมัพนัธ์กบัสดัสว่นของมนษุย์ และ 

ความแข็งแรง (Strength) 

 กระบวนการทางสงัคมท่ีสามารถน ามาอธิบายเร่ือง Sense of Place หรือ Genius 

Loci (E.Relph,1979) โดยเขาได้สงัเกตจากประสบการณ์ของตนเองท่ีมีตอ่ภมูิทศัน์ และอธิบายวา่ 

คณุคา่ของภมูิทศัน์อาจจะไมไ่ด้เกิดจากความงาม หรือความนา่สนใจของทศันียภาพเลย แตเ่กิด

จากคณุคา่ทางจิตใจท่ีมีตอ่สถานท่ีนัน้ จงึก่อให้เกิดความหมายจากประสบการณ์ท่ีมีความ สมัพนัธ์

ระหวา่งมนษุย์กบัภมูิทศัน์ เน่ืองจากประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge) เขาเสนอวิธี

การศกึษาภมูิทศัน์วา่ ‚Seeing with the soul of the eyes, using training and awareness to 

examine the depths of landscape experience.‛ (Meinig,1976) กลา่วถึงวิธีการมองภมูิทศัน์ 

10 วิธีท่ีท าให้เกิดคณุคา่ คือ มองในแบบธรรมชาติ , มองในฐานะผู้อาศยัอยู่, มองเป็นวตัถุ, ระบบ, 

ปัญหา, ของมีคา่, ความเช่ือ, ประวตัศิาสตร์, สถานท่ี และความงาม กลา่วคือ มมุมองนีจ้ะสนใจ

คณุคา่ของผลลพัธ์ของสิ่งท่ีได้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัภมูิทัศน์มากกวา่ด้านอ่ืน 

 

2. ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้สภาพแวดล้อม (Perception/Cognition) 

 การรับรู้สนุทรียภาพในสภาพแวดล้อม (Jon Lang,1994:316-336) การรับรู้

สภาพแวดล้อมนัน้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพราะมนษุย์มีความชา่งคดิ ชา่ง

สงสยั และตัง้ค าถามอยู่ ตลอดเวลา เม่ือรับรู้ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดล้อมแล้วนัน้ ก็จะตอบสนอง

ออกมาในรูปแบบของความรู้สกึ และประเมินคณุคา่โดยการรับรู้ทางสนุทรียภาพ ท าให้เกิดคณุคา่

ทางจิตใจและประทบัในสภาพแวดล้อม  
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 การรับรู้สนุทรียภาพขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมท่ีสร้างให้เกิดความประทบัใจ

นัน้อธิบายได้เป็น 5 ลกัษณะ ดงันี  ้

 2.1 สนุทรียภาพท่ีเกิดจากความรู้สกึ (Sensory Aesthetic) 

  เป็นความรู้สกึท่ีเกิดจากการรับรู้ท่ีแท้จริง (Pure Sensation) ทัง้จากการมองเห็น 

สมัผสั ได้ยินเสียงหรือจากกลิ่น ท าให้เกิดความรู้สกึวา่สวย เชน่ ความรู้สกึสดช่ืนจากน า้ การผอ่น

คลายจากการได้ยินเสียงน า้ไหล ความรู้สกึท่ีเกิดจากการได้เดนิบนพืน้หญ้า หรือความงามท่ีเกิด

จากการมองเห็นใบไม้ร่วง 

 2.2 สนุทรียภาพท่ีเกิดจากรูปทรง (Formal Aesthetic) 

  เป็นความรู้สกึท่ีเกิดจากการรับรู้ลกัษณะของรูปร่าง และรูปทรงตา่ง ๆใน

สภาพแวดล้อม ท่ีใช้การพิจารณา และตดัสินความงามจากการจดัองค์ประกอบ เชน่ สดัสว่น 

(Proportion), จงัหวะ (Rhythm), ความกลมกลืน (Harmony) เป็นต้น 

 2.3 สนุทรียภาพท่ีเกิดจากสญัลกัษณ์ (Symbolic Aesthetic) 

  สนุทรียภาพท่ีเกิดจากการเข้าใจสญัลกัษณ์หรือความหมายในสภาพ แวดล้อม

นัน้ เป็นพืน้ฐานของการรับรู้ และการสร้างประสบการณ์ของมนษุย์ ท่ีเกิดจากความเข้าใจใน

ความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในสภาพแวดล้อม จนสร้างให้เกิดความประทบัใจจากการ

ระลกึถึงความหมายของสญัลกัษณ์ โดยไมไ่ด้ค านงึถึงความรู้สกึท่ีแท้จริง เชน่ ผลงาน

ประตมิากรรม ซึง่ ตดัสินความงามจากความหมาย หรือสญัลกัษณ์ท่ีผลงานส่ือออกมา มากกวา่

รูปลกัษณ์ภายนอกของผลงานนัน่เอง 

 2.4 สนุทรียภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ หรือความรู้ (Intellectual Aesthetic) 

  เป็นการสัง่สมประสบการณ์และความรู้จากองค์ประกอบในสภาพแวดล้อม วา่

องค์ประกอบใดส่ือความหมายอยา่งไร เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินสนุทรียภาพ ดงันัน้ความ

ประทบัใจท่ีเกิดจากการรับรู้สภาพแวดล้อมด้วยวิธีนีจ้งึมีการพิจารณาและท าความเข้าใจใน

สภาพแวดล้อมอยา่งมีเหตผุล มีการตรึกตรองถึงความหมายอยา่งลกึซึง้ ไมจ่บอยูเ่พียงแคค่วาม

งามทางกายภาพ 

2.5 สนุทรียภาพจากการแปลความหมาย (Cognitive Psychology Aesthetic) 
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  เป็นการพิจารณาสนุทรียภาพโดยผา่นกระบวนการคดิ แปลความหมาย จนเกิด

เป็นความประทบัใจ และกลายเป็นความงามในท่ีสดุ ยกตวัอยา่งการศกึษาของ Kevin Lynch ท่ี

กลา่วถึงการจดจ าสภาพแวดล้อมด้วยการแทนสญัลกัษณ์ แล้วแปลสญัลกัษณ์นัน้ให้กลายเป็น

โครงขา่ยท่ีชดัเจน จนเกิดเป็นจินตภาพ (Image) และน ามาซึง่ความประทบัใจในความงาม 

 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินคุณค่าในภูมิทัศน์ (Landscape Assessment) หรือการ

ประเมินคุณภาพทางสายตา (Visual Assessment) 

 3.1 การประเมินคณุคา่ในภมูิทั ศน์ (Landscape Assessment) คณุคา่ในภมูิทศัน์ 

แบง่จ าแนกได้ในหลายลกัษณะ เชน่ คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ คณุคา่ทางธรรมชาต ิคณุคา่ทาง

สนุทรียภาพ คณุคา่ทางเศรษฐกิจ และคณุคา่ทางวฒันธรรม เป็นต้น  

  คณุคา่ของภมูิทศัน์ท่ีเรามองเห็น (Visual Landscape) ท าให้เกิดความหมาย

ขอ งค าวา่ธรรมชาตติามแตล่ะบคุคล การประเมินคณุคา่ทางธรรมชาตเิป็นพืน้ฐานและ

ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลซึง่ยากท่ีจะเข้าใจในการวิเคราะห์ และวดัคา่  ดงันัน้การประเมิน

คณุคา่ในภมูิทศัน์ไมส่ามารถตดัสินด้วยความงามแบบธรรมชาตท่ีิใช้กบัทกุๆคน เพราะแตล่ะบคุคล

ก็มีวิธีการมองความ งาม หรือสนุทรียภาพแตกตา่งกนัออกไป บางวิธีอาจเป็นการมองคณุคา่ภมูิ

ทศัน์ทางเศรษฐกิจ เป็นคณุภาพของภมูิทศัน์ท่ีสามารถรวมเอาการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก

ภมูิทศัน์ทางธรรมชาต ิและวฒันธรรมเข้าไว้ด้วยกนั ท าให้การประเมินคา่ภมูิทศัน์ทางเศรษฐกิจนัน้ 

สามารถประมาณคา่ออกม าเป็นราคาตวัเลข วิเคราะห์ผลก าไร- ขาดทนุ วดัมลูคา่ท่ีเกิดจาก

ทรัพยากรในภมูิทศัน์ได้  

  กลา่วโดยสรุปคือ การประเมินคณุคา่ในภมูิทศัน์ใดๆ อาจมีการประเมินคณุคา่ได้

ในหลายแง่มมุ ทัง้ทางประวตัศิาสตร์ ธรรมชาต ิเศรษฐกิจ สนุทรียภาพ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

นิเวศวิทยา ดงันัน้ ความหมายและแนวคดิของคณุคา่ทางภมูิทศัน์จงึแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะ

บคุคล 

 3.2 การรับรู้ภมูิทศัน์ (Landscape Perception) 

  แนวคดิเร่ืองการรับรู้เป็นเร่ืองซบัซ้อน การรับรู้เก่ียวกบัภมูิทศัน์ซึง่เป็น

กระบวนการของข้อมลูและการรับรู้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ภมูิทศั น์ มีดงันี ้ประสบการณ์ คณุคา่
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ในแตล่ะบคุคล ความเช่ือและทศันคต ิสงัคมและฐานทางเศรษฐกิจ และการคาดหวงัในอนาคต 

องค์ประกอบเบือ้งต้นในการรับรู้ ได้แก่ รูปร่าง ขนาดและสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กนั และมิติ 

 3.3 ปัจจยัด้านสนุทรียภาพในการประเมินคณุภาพทางสายตา (Aesthetic Factors 

in Visual Evaluation) 

  ประโยชน์ของการศกึษาคณุภาพของสิ่งท่ีมองเห็นหรือสนุทรียภาพ คือ การเก็บ

รักษาคณุภาพทางสายตาของสภาพแวดล้อมให้คงอยูต่ลอด และเพิ่มคณุคา่ทางสายตาของ

ทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ คณุภาพของการมองเห็นขึน้อยูก่บัลกัษณะของทรัพยากร

ทางสายตา และลกัษณะของผู้สงัเกต (American Society of Landscape Architects,1979:5) 

  การประเมินคณุภาพทางสายตาต้องเข้าใจความสมัพนัธ์ของสิ่งแวดล้อมทาง

สายตา ประกอบกบัข้อมลูสภาพภมูิประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ เชน่ องค์ประกอบในภมูิทศัน์ 

ได้แก่ ลกัษณะภมูิประเทศ วสัดปุกคลุ มตา่งๆ พืน้ท่ีน า้ พืชพรรณ และการพฒันาท่ีเกิดขึน้โดย

มนษุย์ 

  3.3.1 วิธีในการศกึษาคณุภาพทางสายตา มี 4 วิธี คือ การสงัเกต การใช้ภาพ

ตวัแทนภมูิทศัน์ การบรรยาย อธิบายรสนิยมและความชอบในภาพ และการประเมินคณุคา่โดยใช้

วิธีการของผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขา 

3.3.2 ความพอใจทางสนุทรียภาพ เกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ แบบแผนทาง

พฤตกิรรม และการศกึษาด้านสนุทรียภาพ  

  แบบแผนทางพฤตกิรรม (Behavioral Patterns) เกิดจากการเห็นความงาม

จากการเข้าไปพกัผอ่น นนัทนาการ มากกวา่ประสบการณ์ทางสนุทรียภาพ เชน่ ชอบภาพมมุกว้าง 

ชอบเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิสวยงาม เชน่ พระอาทิตย์ตกดนิ ทะเลหมอก น า้ตก หาด

ทราย  

  สว่นการศกึษาด้านสนุทรียภาพ (Aesthetic Education) เป็นการศกึษา

เก่ียวกบัภมูิทศัน์ มีทัง้การศกึษาในระบบการศกึษาวิชาเรียน หนงัสือ โทรทศัน์ ภาพถ่าย การใช้

สินค้าและบริการ โดยในการประเมินจะต้ องค านงึถึงความพอใจท่ีเกิดจากปัจจยัทัง้สองประเภทไป

พร้อมๆกนั 

 3.4 การประเมินทิวทศัน์ หรือการประเมินคณุภาพทางสายตา (Visual Assessment) 
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  ความหมายของการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ Laurie ได้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ 

การประเมินภมูิทศัน์ (Landscape Evaluation) คือ การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิทศัน์ 

2 ชนิดขึน้ไป ในประเดน็ของคณุภาพทางสายตา (Visual Quality) ซึง่การประเมินในท่ีนีเ้ป็นการ

บนัทกึคณุภาพทางสายตาโดยผา่นความประทบัใจทางสนุทรียภาพของผู้สงัเกตการณ์ภายในภมูิ

ทศัน์นัน้ สรุปได้วา่ การประเมินคณุภาพทิวทศัน์ (Visual Assessment) คือ การประเมินคณุภาพ

ทางสายตาของภมูิทศัน์แตล่ะชนิดในสภาพแวดล้อม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการประเมินภมูิทศัน์นัน่เอง  

 การประเมินคณุภาพทางสายตาจะค านงึถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมท่ี

แตกตา่งกนัในภมูิทศัน์แตล่ะประเภท หรือตามสภาพแวดล้อมแตล่ะแบบ ซึง่มีปัจจยัท่ี จะต้อง

ค านงึถึงแตกตา่งกนั ดงันัน้ การประเมินทิวทศัน์จงึสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทตาม

สภาพแวดล้อม คือ พืน้ท่ีป่า(Wildland) พืน้ท่ีชนบท (Rural) และพืน้ท่ีชมุชนเมือง (Urban)  

 
ภาพท่ี 11 พืน้ท่ีป่า (Wildland) 

 โดยพืน้ท่ีป่าเป็นพืน้ท่ีท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ มีบริเวณกว้าง มีองค์ประกอบท่ีมี

ความเดน่ชดั ได้แก่ ธรณีสณัฐาน (Landform) เน่ืองจากพืชพนัธุ์ตา่งๆนัน้ไมส่ามารถจ าแนกได้

อยา่งชดัเจน สิ่งท่ีส าคญัในการประเมินทิวทศัน์ในบริเวณพืน้ท่ีป่า คือการแบง่หนว่ยพืน้ท่ี หรือแบง่

พืน้ท่ีศกึษาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาวิเคราะห์และประเมินคณุภาพทางสายตาโดยการพิจารณา

องค์ประกอบในภมูิทศัน์ 

 พืน้ท่ีชนบท เป็นพืน้ท่ีท่ีมีมนษุย์เข้าไปเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม เม่ือท าการศกึษา

ต้องค านงึถึงทศันคตท่ีิมีตอ่ชนบท และความหมายของชนบทท่ีแตกตา่งกนัในการประเมินคณุภาพ

ทางสายตา โดยใช้วิธีแบง่หนว่ยพืน้ท่ีด้ วยพืชพรรณท่ีปกคลมุเป็นตวัแบง่ เน่ืองจากพืน้ท่ีชนบทมกั

ใช้เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูท าให้เกิดรูปแบบ (Pattern) ท่ีชดัเจน เม่ือประกอบกบัการใช้ท่ีดนิ  (Land 
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use) จงึท าให้องค์ประกอบบนภมูิทศัน์มีความโดดเดน่ขึน้ ขณะท่ีธรณีสณัฐานจะกลายเป็นสว่นท่ี

ขยายความชดัเจนเทา่นัน้ 

 
ภาพท่ี 12 พืน้ท่ีชนบท (Rural) 

 
ภาพท่ี 13 พืน้ท่ีเมือง (Urban) 

 ขณะท่ีพืน้ท่ีเมือง ไมส่ามารถระบคุวามชดัเจนขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ได้ 

เน่ืองจากมีสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้าง มีความซบัซ้อนขององค์ประกอบในภมูิทศัน์มาก 

มกัมีปัจจยัในเร่ืองสงัคม เศรษฐกิจ  ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ฯลฯ เข้ามาเก่ียวข้องในการศกึษา  

จงึมีวิธีการประเมินคณุภาพทางสายตาท่ีจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ดงันัน้ในการประเมิน

คณุภาพทิวทศัน์จงึจ าเป็นต้องท าความเขาใจในองค์ประกอบของสภาพท่ีตัง้ หรือภมูิทศัน์เป็น

อนัดบัแรก 

 แนวทางการประเมินคณุภาพทางสาย ตา โดยทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบนัทกึและ

วิเคราะห์คณุลกัษณะท่ีปรากฏของภมูิทศัน์ และทรัพยากรทางสายตาท่ีต้องการศกึษา ท่ีมีอยูใ่น

สภาพแวดล้อมอนัท าให้เกิดการรับรู้ และการตอบสนองทางความรู้สกึ ได้แก่ คณุลกัษณะ 
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(Character) คณุภาพ (Quality) ศกัยภาพในการปรับปรุงให้ดี ขึน้ (Enhancement Potential) และ

ความไวตอ่การเปล่ียนแปลง (Sensitivity) โดยในการประเมินนัน้มีขอบเขต และกระบวนการใน

การศกึษาวิเคราะห์ ดงันี ้ 

  3.4.1 การบรรยายคณุลกัษณะของภมูิทศัน์ (Description) เป็นกระบวนการในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภมูิทศัน์และทรัพยากรทา งสายตาด้วยวิธีทีเป็นระบบ เชน่ การบรรยาย

ด้วยการจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์ท่ีพบเป็นตารางจ าแนกตามหวัข้อ (Inventory) เพ่ือให้ง่ายตอ่การ

บนัทกึและสะดวกในการน าข้อมลูไปวิเคราะห์ โดยในการบรรยายและบนัทกึลกัษณะของภมูิทศัน์

ท่ีปรากฏจะต้องเป็นจริงตรงตามสภาพแวดล้อม 

 3.4.2 การจ าแนกภมูิทศัน์ (Classification) เป็นการวิเคราะห์ภมูิทศัน์ออกเป็น

สว่นยอ่ยๆ ด้วยการแบง่หรือแยกแยะพืน้ท่ีทัง้หมดออกเป็นสว่น ใช้เกณฑ์ในการจ าแนกด้วยความ

แตกตา่งกนัของทรัพยากรทางสายตา หรือลกัษณะท่ีมองเห็น โดยในแตล่ะหนว่ยนัน้จะต้องมี

คณุลกัษณะท่ีเดน่ชดั หรือจดจ าได้ 

 3.4.3 การประเมินภมูิทศัน์ (Evaluation) เป็นการเพิ่มคณุคา่ หรือใสค่า่เข้าไปใน

ทิวทศัน์หรือทรัพยากรทางสายตา โดยใช้เกณฑ์ท่ีมีความเฉพาะ เชน่ หากมีระดบัการพฒันาของ

พืน้ท่ีมากให้คา่คะแนนเป็น -5 หรือหากมีความเป็นธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ คา่คะแนนเป็น 5 เป็นต้น 

 การบรรยายลกัษณะ และการวิเคราะห์ภมูิทศัน์นัน้ มีหลายวตัถปุระสงค์ ตัง้แตใ่น

ระดบัท่ีสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ไปจนถึงระดบัท่ีมีวิธีการวิเคราะห์ท่ีซบัซ้อน ได้แก่ การถ่ายทอด

จินตภาพโดยรวม, การเปรียบเทียบระหวา่งพืน้ท่ี, การเปรียบเทียบระหวา่งประเภทของภมูิทศัน์ใน

แตล่ะพืน้ท่ี, การวิเคราะห์พืน้ท่ียอ่ยภายในบริเวณ, การคาดการณ์ผลกระทบของโครงการท่ีจะ

เกิดขึน้ในอนาคต, การประเมินคณุคา่ทางสายตาและคณุภาพทิวทศัน์, การเปรียบเทียบคา่ความ

งามของทิวทศัน์กบัทรัพยากรอ่ืน, การใช้เป็นกรอบทางด้านกฎหมาย และการใช้ในการปฏิบตัิ

วิชาชีพ ซึง่วตัถปุระสงค์ ข้างต้น เม่ือน ามาจดัหมวดหมูเ่พ่ือใช้ในการศกึษาและประเมินคา่ทางด้าน

สนุทรียภาพของภมูิทศัน์บนพืน้ท่ีถนนธนะรัชต์ จะได้ดงัตารางตอ่ไปนี  ้

ตารางท่ี 1 วตัถปุระสงค์ของการบรรยายคณุลกัษณะและวิเคราะห์ภมูิทศัน์  

วตัถปุระสงค์หลกั วตัถปุระสงค์โดยทัว่ไป 

การบรรยายลกัษณะของภมูิทศัน์ (Description) การถ่ายทอดจินตภาพโดยรวม 



20 
 

 
 

ตารางท่ี 1 วตัถปุระสงค์ของการบรรยายคณุลกัษณะและวิเคราะห์ภมูิทศัน์  (ตอ่) 
วตัถปุระสงค์หลกั วตัถปุระสงค์โดยทัว่ไป 

การจ าแนกประเภทของภมูิทศัน์ 

(Classification) 

การเปรียบเทียบระหวา่งพืน้ท่ี 

การเปรียบเทียบระหวา่งประเภทของภมูิทศัน์ในพืน้ท่ี 

การแบง่ประเภทของพืน้ท่ีตามคณุลกัษณะ 

(Discrimination) 

การวิเคราะห์พืน้ท่ียอ่ยภายในบริเวณ 

การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้

(Prediction) 

การคาดการณ์ผลกระทบของโครงการท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนาคต 

การประเมินคา่ทางสนุทรียภาพ (Assessment) การประเมินคณุคา่ทางสายตาและคณุภาพทิวทศัน์ 

การแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึน้ (Mitigation) การเปรียบเทียบคา่ความงามของทิวทศัน์กบัทรัพยากรอื่น 

การใช้ในทางกฎหมาย (Litigation) การใช้เป็นกรอบทางด้านกฎหมาย 

การใช้ในทางวิชาชีพ (Practice) การใช้ในการปฏิบตัิวิชาชีพ 
 

 เม่ือได้ศกึษาแนวทางการประเมินคณุภาพทางสายตาข้างต้นไปแล้วนัน้ เพ่ือให้

การศกึษามีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีต้องการประเมินมากย่ิงขึน้ จงึควรศกึษาวิธีการในการ

ประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในพืน้ท่ีป่า (Wildland) ร่วมด้วย เน่ืองจากถน นธนะรัชต์ (ทางหลวง

หมายเลข 2090) จดัเป็นเส้นทางหลกัเพ่ือไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ท่ียงัคง

ความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ 

 

4. การศึกษาคุณภาพเชิงทัศน์ของพืน้ท่ีป่า (Wildland Visual Quality) 

 ในชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา พืน้ท่ีป่าได้ถกูจดัสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ

พืน้ท่ีป่า (Wildland) จากทัง้ภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากภมูิทศัน์ป่า (Wild Landscape) นัน้ เป็น

ทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิมีคณุคา่มากมาย ทัง้เพ่ือการบริโภค และการสนัทนาการ เชน่ การ

ทอ่งเท่ียวเพ่ือช่ืนชมความงามของพื ้ นท่ีธรรมชาต ิการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีป่าเพ่ือการเกษตรกรรม 

(Rural Agriculture Landscape) และพืน้ท่ีภมูิทศัน์ชานเมือง (Suburban Landscape) 
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ภาพท่ี 14 การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีป่าเพ่ือการเกษตรกรรม (Rural Agriculture Landscape) 

 พืน้ท่ีป่า (Wildland) ท่ีมีการบญัญตัิทางกฎหมายขึน้ จะได้รับการคุ้มครองและ

ป้องกนัการเข้าไปใช้ทรัพยากร หรือการพฒันากิจกรรมตา่งๆ อยา่งเข้มงวด (US Law, Statues, 

etc.1964) อยา่งไรก็ตาม มีเพียงป่าไมก่ี่แหง่เทา่นัน้ท่ีถกูก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีดงักลา่ว ทัง้นีพื้น้ท่ี

บางสว่นของผืนป่า ภาครัฐและเอกชนสามารถ เป็นเจ้าของพืน้ท่ีป่าได้ และมกัจะมีการประมลูเพื่อ

เข้าไปแสวงหาผลก าไรจากผืนป่า เชน่ การเหมืองแร่ (Mineral Extraction) การขดุหาแหลง่

เชือ้เพลิง (Energy-fuel Extraction) การผลิตเย่ือไม้ (Wood fiber Production) การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรน า้ (Harnessing of Water Resource) การสกดัทรายและกรวด (Sand and 

Gravel Extraction) รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเกษตร แตเ่พ่ือตอบสนองความ

ต้องการทางด้านสนุทรียภาพ ความต้องการทางวตัถสุ าหรับคณุภาพชีวิตท่ีสะดวกสบาย ด้วย

สาเหตท่ีุวา่ ทรัพยากรป่าไม้นัน้  เป็นปัจจยัส าคญัในการด าร งอยูแ่ละการเตบิโตของเมือง ชานเมือง 

และชนบท เชน่เดียวกบัสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลาย ท่ีจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจากการเกษตรในการ

เตบิโตและด ารงชีวิต 

 แม้วา่ในปัจจบุนั มนษุย์จะตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของทรัพยากรมาก

ขึน้ แตก่ารบกุรุกขอบเขตของพืน้ท่ีป่า (Wildland Edge) ยงัคงเพิ่มมากขึน้โดยผู้มาเยือนและ

ยานพาหนะตา่งๆ นกัทอ่งเท่ียว ผู้ ท่ีเขามาเย่ียมชมความงามของธรรมชาต ิหรือเข้ามาเพ่ือสมัผสั

ชีวิตในป่าเพ่ือการนนัทนาการ และต้องการตอบสนองทางด้านจิตใจ จะได้รับอนญุาตจากพืน้ท่ี

อทุยานให้สามารถน ายานพาหนะเข้าไปได้โดยไมมี่การควบคุม หรือจ ากดัจ านวน ท าให้ทรัพยากร

ทางธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ถกูท าลายลงไปเร่ือยๆ และสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์อยา่งหลีกเล่ียง

ไมไ่ด้ 
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 4.1 วตัถปุระสงค์ และวิธีการเลือกกระบวนการ (Purpose and Choice of Method) 

  การจดัการควบคมุดแูลภมูิทศัน์มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพา ะการ

จดัการพืน้ท่ีป่าท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าถึง (Accessibility) และความสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ซึง่

เป็นสว่นท่ียากแก่การอธิบาย ดงันัน้จงึควรก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ

เลือกใช้วิธีการ (Methods) กระบวนการ (Procedures) และเกณฑ์ตา่งๆ (Criteria) เพ่ือชว่ยให้

สามารถอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ีป่าให้ตรงการวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษา ดงันี  ้

ตารางท่ี 2 วิธีการอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ีป่า 

วิธีการอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ีป่า ความหมาย 
1) การอธิบายภาพรวม (Conveying a hole image) เพื่ออธิบายคณุลกัษณะทางสายตา (Visual 

Characteristics) ของพืน้ท่ีป่า อาจท าได้โดยการ
เลอืกภาพ (Image) ที่เป็นตวัแทนของพืน้ท่ีเพียง
ภาพเดียว 

2) การเปรียบเทียบพืน้ท่ีป่าที่ตา่งกนั (Comparing 
and Contrasting Different Wildland) 

เปรียบเทียบระหวา่งพืน้ท่ีป่าด้วยกนั ช่วยในการ
ตดัสนิใจเลอืกพืน้ท่ีป่า เพื่อท าการรักษา ดแูล 
อนรัุกษ์ 

3) การเปรียบเทียบพืน้ท่ีป่ากบัภมูิทศัน์ประเภทอื่น
(Comparing and Contrasting Wildlands with 
Other Landscape Types) 

เป็นการเปรียบเทียบประเภทของภมูิทศัน์
(Landscape Types) ที่อยูใ่นพืน้ท่ีป่าเดียวกนั ซึง่
ลกัษณะของภมูิทศัน์แตล่ะรูปแบบก็จะให้คณุคา่
ทางสนุทรีภาพตา่งกนั 

4) การแบง่แยกบริเวณตา่งๆภายในพืน้ท่ีป่าเดียวกนั 
(Discriminating Between Areas within a 
Single Wildland) 

เป็นการแบง่แยกคณุลกัษณะทางสายตาหรือแสดง
ความแตกตา่งของแตล่ะพืน้ท่ี ในแตล่ะต าแหนง่
ของพืน้ท่ีป่า เป็นแนวทางในการเลอืกพืน้ท่ีเพื่อ
พฒันาให้ตรงตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน เช่น 
นนัทนาการ ถนน หรือทางเดิน เป็นต้น 

5) การคาดการณ์ผลกระทบทางสายตาในการ
พฒันา (Anticipating Visual Impact of 
Proposed Development) 

ท าการคาดการณ์ในแง่ของการวางผงั การ
ออกแบบ และการจดัการ รวมถึงเสนอแนว
ทางเลอืกอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบอีกด้วย 

6) การประเมินคณุคา่ทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ีป่าใน
เชิงแง่มมุทางสายตา (Appraise the Economic 
Value of the Visual Aspects of Wildlands) 
 

เป็นการประเมินคณุคา่ทางสายตา หรือความงาม
ของทศันียภาพพืน้ท่ีป่าออกมาเป็นคา่ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เพิ่มเติมจากการประเมินคณุคา่
ทางด้านทรัพยากรในด้านอื่นๆ 
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ตารางท่ี 2 วิธีการอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ีป่า (ตอ่) 
วิธีการอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ีป่า ความหมาย 

7) ใช้คณุคา่ทางทิวทศัน์เพื่อแลกเปลีย่นกบั
ทรัพยากรภมูิทศัน์อื่นๆ (Assign a Scenic Value 
for Possible Trade-offs with Other 
Landscape Resources) 

เพื่อการวางแผนและจดัการพืน้ท่ีป่า และภมูิทศัน์ที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากการพฒันา จึงควร
ก าหนดคณุคา่ความงามของทิวทศัน์ในพืน้ท่ีป่า 
เพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัคณุคา่ของ
ทรัพยากรในด้านอื่นๆ เพือ่ประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจด าเนินโครงการ หรือจดัการกบัพืน้ท่ี 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กบัคณุภาพ
ทางสายตาของพืน้ท่ีนัน้ๆ 

8) การใช้ในทางกฎหมาย (Use in Legal 
Adversarial Setting) 

ในทางกฎหมาย อาจมีการอ้างถึงคณุคา่ทาง
สนุทรียภาพ ความงามของทิวทศัน์ ทรัพยากรทาง
สายตา ฯลฯ มาพิจารณาในกระบวนการทาง
กฎหมาย 

9) การใช้ในวิชาชีพ (Use in Professional/Client 
Relationships) 

เป็นการใช้ความสามารถทางวิชาชีพ ในการ
ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูและดแูลคณุภาพทางสายตาของ
พืน้ท่ีป่าท่ีถือสทิธ์ิโดยเอกชน อาจอยูใ่นลกัษณะ
ของการเป็นท่ีปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบทัง้ใน
หนว่ยงานของรัฐ หรือเอกชน 

 วิธีการเลือกกระบวนการ (Choice of Methods) หลกัจากท่ีมีการก าหนด

วตัถปุระสงค์ชดัเจนแล้ว การเลือกกระบวนการท่ีมีอยูห่รือพฒันากระบวนการใหมเ่พ่ือให้มีความ

เหมาะสมท่ีสดุกบัพืน้ท่ีท่ีต้องการศกึษานัน้ แท้ท่ีจริงแล้วไมมี่ กระบวนการใดดีท่ีสดุ แตส่ิ่งท่ีส าคญั

คือการกลา่วถึงภาพรวมเพ่ือพิจารณาของพืน้ท่ีศกึษา และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุเพ่ือใช้ใน

การอธิบาย 

 4.2 วิธีการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในพืน้ท่ีป่า  

4.2.1 วิธีการศกึษา 

 ในอดีต การถ่ายทอดคณุลกัษณะของภมูิทศัน์ท่ีมีออกมาทัง้ในด้ าน

วรรณกรรม และภาพเขียน สว่นใหญ่เม่ือถ่ายทอดผา่นความรู้สกึของศลิปินแล้วนัน้มกัจะบรรยาย

ออกมาในลกัษณะท่ีเกินจริง ซึง่ในปัจจบุนั มีเคร่ืองมือในการชว่ยบนัทกึลกัษณะของภมูิทศัน์ ชว่ย
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ให้สามารถบรรยายถึงลกัษณะท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากท่ีสดุ แล้วน าข้อมลูท่ีได้ไป ใช้ในการ

ประเมินทางด้านสนุทรียภาพ โดยวิธีการประเมินนัน้ สามารถแบง่ออกกว้างๆ ได้เป็น 2 วิธี ดงันี ้

 4.2.1.1 วิธีการของผู้ เช่ียวชาญ (Professionally Based) เป็นวิธีการท่ี

ตดัสินจากพืน้ฐานของผู้ เช่ียวชาญ มกัจะเลือกและประเมินองค์ประกอบตา่งๆโดยพิจารณาจาก

เนือ้หาท่ีอ้างอิงจากหลกัการทางวิชาการ ดงันัน้ข้อมลูท่ีน ามาใช้สว่นใหญ่ จงึเป็นข้อมลูทตุภิมูิ หรือ

ข้อมลูท่ีได้จากการลงส ารวจภาคสนาม เชน่ แผนท่ี หรือภาพถ่าย เป็นวิธีท่ีนิยมเพราะท าได้ง่าย 

และผู้ตดัสินก็คือผู้ เช่ียวชาญท่ีท าการวิเคราะห์ด้วยตนเอง วิธีนีจ้งึเหมาะกบัผลการศกึษ าเพ่ือเป็น

ฐานข้อมลูทางวิชาการ  แตใ่นกรณีท่ีจะต้องวิเคราะห์วา่อะไรดีหรือเหมาะสมกบับคุคลโดยทัว่ไปนัน้ 

ผู้ตดัสินจงึควรเป็นผู้ใช้ หรือผู้ ท่ีอยูใ่นภมูิทศัน์นัน้ๆ  กระบวนทศัน์ของผู้ เช่ียวชาญ (The Expert 

paradigm) มีหลกัส าคญั คือ  

1. ต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับกา รฝึกฝนมาแล้วท าการประเมินภมูิทศัน์ 

เน่ืองจากมีความเช่ือพืน้ฐานวา่ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญมีความนา่เช่ือสงู เพราะใช้หลกัการทาง

ทฤษฎีในแนวทางเดียวกนั และมกัมีความคงท่ีในการวินิจฉยั (Consistent Manner) 

 2. สว่นมากมกัใช้การศกึษาแบบ Descriptive inventories and 

classification ซึง่ต้องอาศยัความรู่และความช านาญในด้านการจดัองค์ประกอบทางศลิปะ โดย

การศกึษาองค์ประกอบทางทศันภาพในภมูิทศัน์ และให้คะแนนตามความงามท่ีเกิดจากทฤษฎีการ

รับรู้ทางสายตาในการรับรู้คณุคา่ของศลิปะ หรือความรู้ในเร่ืองระบบนิเวศ  ในแง่ของโครงสร้างและ

กระบวนการทางนิเวศ รวมถึงการวดัความสมบรูณ์ และความคงทนของระบบนิเวศ 

 3. มีข้อสงสยัและข้อโต้แย้งเก่ียวกบัเร่ืองความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  

ด้านความเป็นอตันยั (Subjectivity) ของวิธีการประเมินคณุคา่ซึง่มีมาตรฐานคอ่นข้างสงู 

 4. วิธีการของผู้ เช่ียวชาญนี ้ต้องค านงึถึงขัน้ตอนกระบวนการปฏิบตัิ

คอ่นข้างมาก เน่ืองจากมีความสะดวกสงู 
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ภาพท่ี 15 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ภมูิทศัน์บนพืน้ฐานของผู้ เช่ียวชาญ  เชน่ แผนภาพแสดงพืน้ท่ี 

               เปิดโลง่ และแผนภาพแสดงมมุมองทางภมูิทศัน์ 

ท่ีมา : Maitland City Council, Thornton North Structure Plan, เข้าถึงเม่ือ 25 กมุภาพนัธ์ 2557 

เข้าถึงได้จาก http://www.maitland.nsw.gov.au/PlanningDevel/CityStrategy/ 

ThorntonNorthPlan 

 4.2.1.2 วิธีการท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของบคุคลทัว่ไป (Publicly Based 

Methods) ผู้ ท่ีท าการวิเคราะห์ประเมินคณุภาพของภมูิทศัน์คือบคุคลทัว่ไป มกัท าหารประเมินโดย

ใช้วิธีการส ารวจ หรือท าแบบสอยถามท่ีจะต้องท าความเข้าใจได้ง่าย ตดัสินใจได้ง่ายและมีความ

ชดัเจนในประเดน็ท่ีต้องการถาม โดยทัว่ไปแล้วค าถามท่ีใช้มกัเป็นค าถามในแง่ของการรับรู้ 
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(Perception) และความชอบ (Preference) ผลลพัธ์จะอยูบ่นพืน้ฐานทางสงัคม จงึมกัใช้เพ่ือ

ประกอบกบัผลท่ีได้จากนกัวิชาการเป็นผู้ประเมิน  

  4.2.2 วิธีการศกึษาเพ่ือประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในพืน้ท่ีป่า (Wildland) เพ่ือ

บรรยายลกัษณะท่ีมองเห็น มีด้วยกนั 2 วิธี คือ แนวทางของกระบวนการเชิงปริมาณ (Quantitative 

Approach) และมิใชเ่ชิงปริมาณ (Non- Quantitative Approach) เป็นรากฐานท่ีส าคญัอีก

ประการหนึง่ท่ีมกัถกูน ามาใช้ในการพิจารณา ซึง่ทัง้ 2 วิธีนี ้สามารถใช้ประกอบกบัผลท่ีนกัวิชาการ

และบคุคลทัว่ไปท าการประเมิน สามารถอธิบายได้ ดงันี  ้

 4.2.2.1 วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นวิธีการวดั

ลกัษณะท่ีปรากฏในภมูิทศัน์ออกมาเป็นตวัเลข โดยการประเมินคณุภาพของทิวทศัน์และความงาม

ของทิวทศัน์อาจจะต้องใช้การวดัปริมาณ หรือจ านวนขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์เป็นคา่มาก 

หรือน้อย เพ่ือให้ออกเป็นเป็นตวัเลขท่ีสามารถเช่ือถือได้ 

 4.2.2.2 วิธีการเชิงคณุภาพ (Non- Quantitative Approach) เป็นวิธีการ

บรรยายลกัษณะท่ีปรากฏในภมูิทศัน์โดยใช้ลกัษณะทางกายภาพ ซึง่เป็นวิธีท่ีนิยมกนัเป็นอยา่ง

มาก ใช้ในการแบง่ประเภทของภมูิทศัน์ นอกจากนีแ้ล้ว อาจใช้การบรรยายถึงความสมัพนัธ์ท่ี

ปรากฏในภมูิทศัน์ในลกัษณะของการจดัองค์ประกอบ เชน่ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Unity) 

ความหลากหลาย (Variety) และความชดัเจน (Vividness) ในองค์ประกอบของภมูิทศัน์ ได้แก่ เส้น 

สี รูปทรง และพืน้ผิวของวตัถ ุอนัได้แก่ น า้ พืชพรรณ หรือธรณีสณัฐาน เป็นต้น วิธีบรรยายแบง่

ออกเป็น 3 วิธี คือ 

 1. การบรรยายโดยใช้ภาพ (Visual Approaches) วิธีการใช้ภาพนีม้กัจะใช้

กบัวิธีท่ีให้บคุคลทัว่ไปเป็นผู้ประเมิน เน่ืองจากสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึง่การใช้ภาพในการบรรยายนี ้

สามารถแบง่ออกได้เป็นการใช้ภาพถ่าย หรือ ภาพกราฟิก เชน่ ระบบการให้เคร่ืองหมายทาง

สายตา (Visual Notation System)  
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ภาพท่ี 16 Kevin Lynch, Donald Appleyard, The View from the Road, detail 

ท่ีมา : Kevin Lynch, Donald Appleyard, The View from the Road, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 

2556, เข้าถึงได้จาก http://landscapeandurbanism.blogspot.com/2009/01/representing-

motion.html 
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ภาพท่ี 17 ตวัอยา่งการอธิบายคณุภาพของท่ีวา่งและคณุสมบตัอ่ืินๆในภมูิทศัน์ของป่า โดย Litton 

ท่ีมา : Richard C.Smardon, James F.Palmer and Jonh P.Felleman, Foundation for Visual 

Project Analysis 

 ระบบการให้เคร่ืองหมายทางสายตา (Visual Notation System) คือ ภาพสญัลกัษณ์

ท่ีบรรยายองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมขณะท่ีเคล่ือนไปในสภาพแวดล้อมนัน้เป็นล าดบัตอ่เน่ือง

ไปโดยตลอด จากตวัอยา่งภาพการบนัทกึด้วย Notation จะสามารถชว่ยนกัออกแบบในการ

พิจารณารายละเอียดของคณุภาพท่ีวา่ง (Spatial Qualities) ได้ แ ตใ่นการส่ือสารกบับคุคลทัว่ไป

นัน้วิธีนีอ้าจจะท าให้เข้าใจได้ยาก อาจใช้รูปแบบของภาพถ่าย (Photograph) หรือภาพวาด เพ่ือ

บรรยายและแสดงลกัษณะของภมูิทศัน์ จะเป็นได้วา่วิธีนีช้ว่ยให้บคุคลทัว่ไปเข้าใจได้ง่ายขึน้และมี

ความถกูต้องใกล้เคียงกบัความจริง 

  2. การบรรยายด้วยค าพดู (Verbal Approaches) การใช้ค าพดูในการ

บรรยายนัน้ สามารถแบง่ออกตามเนือ้หาท่ีใช้ในการบรรยาย ดงันี ้การบรรยายเชิงศลิปะ (Artistic 

Description) เป็นการบรรยายด้วยทฤษฎีทางศลิปะ หรือใช้หลกัการจดัองค์ประกอบศลิป์ , การ

บรรยายด้วยความรู้สกึ (Psychological Descriptions) เป็นการบรรยายด้วยความรู้สกึทาง

จิตวิทยา โดยจะใช้การตรวจสอบคูล่กัษณะท่ีเห็นได้ (Visual Adjective Checklist) เป็นการใช้ค าคู่

ตรงข้ามเป็นตวัเปรียบเทียบ เชน่ ใหญ่- เล็ก, สวย-นา่เกลียด, กว้าง-แคบ, นา่สนใจ-นา่เบื่อ ฯลฯ , 

การบรรยายด้วยลกัษณะทางกายภาพ (Physical Description) เป็นการบรรยายด้วยลกัษณะของ

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีปรากฏคา่แฝงอยู ่แตจ่ะไมช่ดัเจนเทา่การบรรยายด้วยความรู้สกึ เชน่ 
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ความยาวหรือความลกึของแมน่ า้, ความหนาแนน่ของต้นไม้, ขนาดของต้นไม้, ความหลากหลาย

ของพืชพรรณ  

เป็นต้น 

             จากวิธีข้างต้น จะเห็นว่ ามีล าดบัความซบัซ้อนของขึน้ตอน โดยในล าดบัแรกจะต้อง

เลือกวา่ให้ใครเป็นผู้ประเมิน นัน่คือ นกัวิชาการหรือบคุคลทัว่ไป ขัน้ตอนตอ่ไปจงึเลือกวิธีกรในการ

ประเมิน นัน่คือ ในเชิงปริมาณ หรือเชิงคณุภาพ และล าดบัสดุท้ายจงึเลือกเทคนิคตา่งๆ ดงัท่ีได้

กลา่วมาข้างต้น เพ่ือให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีศกึษา และมีวิธีการท่ีเป็นท่ียอมรับได้ในเชิงวิชาการ  

 

5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพทางสายตา (Factors of Visual Quality) 

 ทฤษฎีท่ีส าคญัด้านความพงึพอใจท่ีมีตอ่ภมูิทศัน์ (Landscape Preference) คือ 

หลกัการของสามี-ภรรยาแคปแลนด์ (Stephen and Rachel Kaplan, 1983) ได้เสนอทฤษฎี

ความชอบหรือไมช่อบในทศันียภาพ (Preference Prediction) ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูทางด้าน

ขา่วสาร (Information Factors) มนษุย์ได้รับจากการจดัองค์ประกอบทางธรรมชาต ิมีด้วยกนั 4 

ปัจจยั คือ 

 1. ความซบัซ้อน (Complexity) หมายถงึ ความหลากหลายของจ านวน

องค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีปรากฏอยูใ่นทศันภาพ ยิ่งมีความหลากหลายมากเทา่ใด ย่ิงท าให้ทศั

นภาพมีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ เชน่ ความหลากหลายของสีสนั , เส้นขอบ (Edges), รูปทรง

แผน่ดนิ (Landform), ความสลบัซบัซ้อนของพืน้ท่ีผิว (Surfaces) ท่ีเกิดจากระนาบ (Plane) ท่ี

แตกตา่งกนั เป็นต้น 

 2. ความกลมกลืน (Coherence) หมายถึง การจดัการโครงสร้าง หรือ

องค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีแบบแผน (Pattern) ท่ีมีระบบ (Orderly) เชน่ 

ความแตกตา่งของพืน้ท่ีผิว (Texture Contrast), การจดัเรียงตวัประสานกนัของแบบแผนของการ

ใช้พืน้ท่ี (Land Use Pattern Juxtaposition) เป็นต้น 

 3. ความสามารถในการอา่นภมูิทศัน์ (Legibility) หมายถึง ความสามารถ

ในการเข้าใจ หรืออา่นสภาพแวดล้อม และจดจ าสภาพแวดล้อมนัน้ได้ โดยเกิดจากระบบโครงสร้าง

ทางกายภาพท่ีเหมาะสม จนเกิดเป็นจินตภาพ (Image) ของสถานท่ีนัน้ (Lynch,1960) 
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 4. ความลกึลบั (Mystery) หมายถึง ข้อมลูจากภมูิทศัน์ หรือทศันภาพท่ี

ต้องการค้นหาเพ่ือท่ีจะเรียนรู้ข้อมลูเพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความสงสยัใคร่รู้ (Simonds,1920) โดยเกิด

จากการบดบงับางสว่นขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ในระยะตา่งๆ ท่ีสายตามองเห็ น ท าให้รู้สกึถึง

ระยะและความลกึ (Depth Perception) 

 5.1 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมองเห็น (Visual Factor) (Tadahiko Higuchi, 1975) 

  ในการมองเห็นสิ่งตา่งๆในสภาพแวดล้อม มาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งจดุมอง

กบัวตัถท่ีุมอง ซึง่สง่ผลให้การมองเห็นแตกตา่งกนัออกไป ใน ‘The Visual and Spatial Structure 

in Landscape’ ซึง่แปลโดย Charles Terry ได้อธิบายเร่ืองทฤษฎีการรับรู้ทางสายตาของมนษุย์ท่ี

เกิดจากการเปล่ียนต าแหนง่ของจดุสงัเกต โดยกลา่วถึงการมองภมูิทศัน์ทางธรรมชาตอยา่งเป็น

ล าดบัตอ่เน่ือง ‚The Sequential Development of Landscape as the Point of Observation 

Shifts‛ ก่อให้เกิดทศันียภาพ และทิวทศัน์ในรูปแบบตา่งๆ ได้หลายแบบ ถ้าความงามทางภมูิทศัน์

เป็นผู้สง่ขา่วสาร มนษุย์ก็เปรียบได้กบัผู้ รับขา่วสาร ซึง่สามารถรับข้อมลูและแปลความหมายได้

จากการมองเห็น  

 โครงสร้างในภมูิทศัน์ท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการมองเห็น (Visibility of 

Landscape Structure) มี 8 ประการ ดงันี ้

 1 .ความสามารถในการมองเห็น หรือมองไมเ่ห็นจากจดุท่ีมอง 

(Visibility/Invisibility) คือในจดุมองนัน้สามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีต้องการเห็นหรือไม่ 

 2.ระยะทาง (Distance) คือ ระยะทางท่ีอยูร่ะหวา่งผู้สงัเกตกบัจดุท่ีมองไป 

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลตอ่การมองเห็นภมูิทศัน์ เพราะจะท าให้มองเห็นขนาดรายละเอียด 

และความชดัเจนของสิ่งตา่งๆในทศันียภาพแตกตา่งกนั  

 3.มมุตกกระทบกบัระนาบ (Angle of Incidence) คือ มมุท่ีสายตาปะทะ

กบัพืน้ผิว ห รือมมุตกกระทบ สง่ผลกบัระนาบพืน้ท่ีเรามองอยู ่เชน่ เราเห็นความลาดชนัเพราะมมุ

ตกกระทบท่ีเปล่ียนไป 

 4.ความลกึของสว่นท่ีไมส่ามารถมองเห็น (Depth of Invisibility) 

องค์ประกอบทางภมูิทศัน์บางสว่นถกูปิดบงัจากลกัษณะของการมองเห็นในระยะท่ีไกลเกินไป หรือ

เกิดจากสภาพทศันวิสยั หรืออาจเกิดจากการซอ่นตวัจากองค์ประกอบอ่ืนปิดบงัไว้ เชน่ เหล่ือมเขา



31 
 

 
 

ท่ีปิดบงัมมุมองท่ีซอ่นอยูเ่บือ้งหลงั หรือเบือ้งลา่ง หรือมีสิ่งกีดขวางปิดกัน้แนวการมอง (Line 

Vision) เอาไว้ 

 5.มมุมองกดลง (Angle of Depression) คือ เป็นมมุท่ีตามองลง เป็น

ตวัชีว้ดัถึงต าแหนง่ความใกล้หรือไกลของผู้มอง เม่ือมองจากต าแหนง่ท่ีสงู ความสงูของระดบั

สายตามีผลตอ่การมองเห็นภาพทัง้หมด ท าให้เห็นภาพทิวทศัน์เป็นมมุกว้าง (Panorama) จะรู้สกึ

วา่อยูใ่กล้วตัถท่ีุถกูมอง  

 6.มมุมองเชิดขึน้  (Angle of Elevation) คือ เป็นมมุองท่ี ผู้มองอยูใ่น

ต าแหนง่ท่ีต ่ากวา่ การมองขึน้จะเป็นการตดัขาดของแนวการมอง (Line Vision) ในทางแนวระนาบ 

(Horizontal Plane) Higuchi ได้ท าการทดลองกบัการวดัระดบัองศาของสายตาในการมอง

ทศันียภาพภเูขาหลายแหง่ จากจดุสงัเกตท่ีแตกตา่งกนั สามารถสรุปมมุมองท่ีได้ออกเป็น  3 กลุ่มท่ี

คล้ายคลงึกนั คือ เม่ือ Elevation Angle อยูใ่นชว่ง 8-10 องศา จะมองเห็นภเูขาได้งดงาม และเห็น

ชดัเจนในรูปลกัษณะของภเูขา แตถ้่า Elevation Angle ต ่ากวา่ 5 องศา จะมองเห็นทิวเขาเป็นสว่น

หนึง่ของเส้นขอบฟ้า (Skyline) จะมีความเป็นรูปพืน้หลงัมากกวา่จดุสนใจ และเม่ือ Elevation 

Angle มากกวา่ 15 องศา ทศันียภาพของภเูขาจะดยูิ่งใหญ่ และมีความเป็นจดุสงัเกต (Landmark) 

ของพืน้ท่ี 

 7.ระยะชดัลกึ (Depth) คือ เป็นความลกึในเชิง 3 มิต ิท าให้รับรู้วา่วตัถนุัน้

อยูใ่นระยะใกล้ หรือไกลจากผู้ด ูความลกึนีเ้กิดจากการเปล่ียนแปลงของพืน้ผิว (Surface) ของ

พืน้ท่ีภมูิประเทศ และยงัเกิดระนาบท่ีซ้อนทบักนัขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์ การเน้นให้เกิด

ความลกึของมิตใินพืน้ท่ีวา่ง ยิ่งจะท าให้เกิดภาพลวงตา 

 8.แสง (Light) หรือสภาพของอากาศ มีผลให้การมองเห็นวตัถเุปล่ียนแปลง

ไป เป็นปัจจยัส าคญัในการมองเห็นภมูิทศัน์มีคุ ณคา่มากขึน้ มีความส าคญัตอ่การรับรู้

สภาพแวดล้อมของมนษุย์ การพิจารณาเร่ืองแสงในงานภมูิสถาปัตยกรรมท่ีมีผลตอ่การออกแบบ 

คือ การให้แสงในงานภมูิทศัน์อาจมาจากแหลง่ก าเนิดแสงตามธรรมชาต ิหรือแสง   ประดษิฐ์ก็ได้ 

หรือสะท้อนจากวตัถ ุหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียง (Ambient), ปริมาณของแสง ความเข้มของแสง 

และทิศทางท่ีแสงตกกระทบวตัถ ุเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และมีผลตอ่การรับรู้รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว และสี

ของวตัถ,ุ สีของภาพ หรือวตัถ ุจะแปรเปล่ียนไปตามคณุภาพของสีของแหลง่ท่ีมาของแสง , แสงท่ี
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กระท าตอ่ท่ีวา่ง 3 มิต ิจะเกิดการตกกระทบเกิดแสงสวา่ง  และเงากบัสภาพแวดล้อม และคณุภาพ

ของแสงธรรมชาตขิึน้อยูก่บัมมุและต าแหนง่ของแหลง่ก าเนิดแสง สภาพดนิฟ้าอากาศ ความชืน้ใน

อากาศ หมอก แสงสวา่งท่ีจ้ามากเกินไป (Glare) จะท าให้เกิดความชดัเจนของภาพ หรือวตัถลุดลง  

 5.2 ความสามารถในการดดูซบัสิ่งรบกวนสายตา (Visual Absorption Capacity 

/Absorbability) (Institute of Environmental Assessment and The Landscape 

Institute,1995) 

  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการรบกวนทางสายตา หรือความสามารถในการดดูซบั

สิ่งรบกวนทางสายตาเกิดจากคณุลกัษณะขององค์ประกอบ 3 อยา่งในทศันียภาพท่ีมองเห็น คือ 

ท่ีตัง้ พื น้หลงั และสิ่งรบกวนทางสายตา เชน่ องค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ อาคาร สิ่งก่อสร้าง มี

ดงันี ้

 5.2.1 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการดดูซบัสิ่งรบกวนทางสายของท่ีตัง้ได้แก่ 

รูปทรงของแผน่ดนิ (Landform) ความชนั (Slope) ชนิดและสีของดนิและหิน (Rock Type/Color) 

ชนิดและสีของพืชพรรณ และวสัดคุลมุดนิ (Vegetation and Land Cover Type/Color) เน่ืองจาก

รูปทรงของแผน่ดนิเป็นท่ีตัง้ รองรับสิ่งแปลกปลอมทางสายตา โดยเฉพาะรูปทรงของแผน่ดนิท่ีมี

ลกัษณะพิเศษ เชน่ หบุเขา ท่ีสงู ภเูขา จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการมองเห็นสิ่งก่อสร้าง สว่น

ความลาดชนั เป็นปัจจยัท่ีเน้นระนาบให้มองเห็นวตัถไุด้ชดัเจนมากน้อยเพียงใด ชนิดและสีของดนิ

และหินมีผลในการมองเห็นวา่กลมกลืน หรือแตกตา่งกบัสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเม่ือมอง

ประกอบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆในภมูิทศัน์ เชน่ พืชพรรณ สิ่งก่อสร้าง ชนิดและสีของพืชพรรณและ

วสัดคุลมุดนิ มีผลตอ่การรบกวนทางสายตา โดยชว่ยบดบงัองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ สีของพืช

พรรณมีผลตอ่ความกลมกลืน หรือขดัแย้งกบัสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเม่ือมองประกอบกบั

องค์ประกอบอ่ืนๆในภมูิทศัน์ ท าให้เห็นวา่ภาพรวมของพืน้ท่ีมีความกลมกลืนหรือขดัแย้งกนั  

 5.2.2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ค วามสามารถในการดดูซบัสิ่งรบกวนทางสายตาของ

องค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ได้แก่ การเลือกต าแหนง่ท่ีตัง้ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Location 

and Setting), รูปแบบหรือลกัษณะการวางผงั (Layout), จ านวนหรือปริมาณ (Quantity), 

คณุลกัษณะของสิ่งก่อสร้าง (Characters) เชน่ ควา มหนาแนน่ (FAR) ขนาด /สดัสว่น 
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(Bulk/Slenderness) สีและวสัด ุ(Color/Material) และรูปแบบ (Style) ขององค์ประกอบท่ีมนษุย์

สร้างขึน้ หรืออาคาร สิ่งก่อสร้าง  

 กลา่วโดยสรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการดดูซบัสิ่งรบกวนทางสายตา

ท่ีเหมาะสมกบัการศกึษาพืน้ท่ีโดยรอบถนนธนะรัชต์ คือ รูปทรงของแผน่ดนิ ความลาดชนัของพืน้ท่ี 

พืชพรรณ และจ านวนหรือปริมาณขององค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ รวมถึงแนวโน้มของการ

พฒันา 

 5.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงในทศันียภาพ (Sensitivity) 

  ระดบัความไวตอ่การเปล่ียนแปลงในทศันียภาพ มีผลต่ อการประเมินผลกระทบ

และคณุภาพทางสายตาในภมูิทศัน์ โดยในแตล่ะพืน้ท่ีจะมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงใน

ทศันียภาพไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความไวในการเปล่ียนแปลงทศันียภาพ สามมารถ

สรุปได้เป็น 6 ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 5.3.1 ประเภทขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ (Class of Landscape Attribute) 

ประเภทขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัจะมีความส าคญัและขอบเขตของ

ผลกระทบตอ่ภมูิทศัน์ตา่งกนั เชน่ บริเวณท่ีมีพืชพรรณปกคลมุจะมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลง

น้อยกวา่ ต้นไม้ชว่ยลดระดบัการรบกวนทางสายตาได้ หรือการท่ีมีองค์ประกอ บท่ีเป็นธรรมชาต ิจะ

มีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงมากกวา่ 

 5.3.2 เส้นทางการเดนิทาง (Routes) มีระดบัความไวตอ่การเปล่ียนแปลงตา่งกนั

เน่ืองจากท าให้เกิดความส าคญัของการมองเห็นตา่งกนั  

 5.3.3 ต าแหนง่ของผู้สงัเกต (Observer Position) เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ

แตกตา่งของทศันียภาพท่ีมองเห็น เน่ืองจากมมุมองตา่งกนั ท าให้เห็นภาพท่ีตา่งกนั  

 5.3.4 ระยะเวลาในการเห็นทศันภาพ หรือความถ่ีในการมองเห็น (View 

Duration/Frequency) เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลากบัการมองเห็นได้ละเอียดมากขึน้ ถ้ามี

ระยะเวลาในการมองนาน จะมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงมากกวา่ 

 5.3.5 ความชนั (Slope) มีผลตอ่การมองเห็น เพราะท าให้มมุกดท่ีท ากบัระนาบ

พืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ พืน้ท่ีท่ีมีความชนัมาก จะสามารถมองเห็นในระยะไกลได้ชดัเจน จงึมี

ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงมากกวา่พืน้ท่ีราบ 
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 5.3.6 การบรรยายพรรณนาถึงภมูิทศัน์ (Landscape Description) เป็นสาเหตท่ีุ

ท าให้ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงแตล่ะบริเวณมีความแตกตา่งกนั โดยใช้การอธิบายจากส่ือท่ีเป็น

ภาพถ่ายในการรับรู้ทศันียภาพ 

 ดงันัน้ในการประเมินผลกระทบทางสายตา จงึต้องค านงึถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในภมูิทศัน์เป็นกรณีไปในแตล่ะพืน้ท่ีศกึษา จะพบวา่ในแตล่ะพืน้ท่ีมีผลกระทบ

ตา่งกนั มีความสามารถในการยอมรับได้ตา่งกนั เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีนัน้มีความไวตอ่การ

เปล่ียนแปลงในทศันียภาพไมเ่ทา่กนั 

  

6.ระเบียบวิธีการศึกษาของการประเมินคุณภาพทางสายตา (Visual Assessment 

Methodology) 

 6.1 การแบง่วิธีการประเมินภมูิทศัน์ด้านการรับรู้ทางสายตา   

  การแบง่วิธีการประเมินภมูิทศัน์ด้านการรับรู้ทางสายตานัน้ เป็นความพยายามท่ี

จะอธิบายและท าความเข้าใจในสภาพของภมูิทศัน์ (Description, Explanation, Prediction and 

Prescription) โดยแยกจากการประเมินคณุคา่ท่ีเกิ ดจากการตดัสินท่ีมนษุย์เป็นผู้ประเมิน 

(Mitchell Bruce, 1989) โดยบรูซได้อธิบายถึงประโยชน์ของการศกึษาและท าความเข้าใจในสภาพ

ของภมูิทศัน์วา่ 

 1.สามารถชว่ยในการจ าแนกประเภท (Classifications) ของภมูิทศัน์  บน

พืน้ฐานของการมองในฐานะทรัพยากรทางสายตา เพ่ือประโยชน์ในการ ท ารายการทรัพยากรทาง

สายตาและการสร้างแผนท่ี 

 2.การศกึษาจะค านงึถึงวตัถปุระสงค์ในการน าข้อมลูดงักลา่วไปใช้ เพ่ือ

ตดัสินใจในการวางแผนภมูิทศัน์ 

 3.การสร้างฐานข้อมลูและดชันีชีว้ดัทางปริมาณ (Quantitative Indices) 

สามารถใช้เป็นตวัแปรทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Variables) เพ่ือน าไปศกึษาร่วมกบั

ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เชน่ การศกึษาเร่ืองความพอใจในการจา่ยเงินกบั

คณุภาพทางสายตา หรือทศันียภาพท่ีสวยงามในภมูิทศัน์ เป็นต้น 
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 4.สามารถใช้ข้อมลูท่ีมีเพ่ือแสดงความเปล่ียนแปลงของคณุภาพภมูิทศัน์ใน

อนาคต 

 5.สามารถใช้เป็นฐานข้อมลูในการศกึษาผลกระทบทางสายตากรณีท่ีมี

โครงการเกิดขึน้ 

 การศกึษางานวิจยัและวิธีการประเมินคณุภาพของภมูิทศัน์ และการรับรู้ทางสายตา 

ท่ีจดัท าโดยเทเลอร์, ซูบ และเซล (Taylor, Zube and Sell, 1987) แบง่ออกเป็น 4 กระบวนทศัน์ 

(Paradigms) โดยอาศยัแนวทางในการแบง่ตามองค์ความรู้ด้านทฤษฎีท่ีใช้ในการท าการศกึษา ซึง่

มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะสาขาวิชา โดยซูบ ได้ศกึษาแบบอยา่ง (Model) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนษุย์ กบัภมูิทศัน์หรือสภาพแวดล้อม และความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัภมูิทศัน์  โดยแสดงเป็น

แผนภาพได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 Interaction Process: Model of Landscape Perception 

ท่ีมา Robert W.Marans and Wiliam Michelson(Editors), 1987: 362 

 การศกึษางานวิจยัและวิธีการประเมินคณุภาพของภมูิทศัน์ และการรับรู้ทางสายตา 

แบง่ออกได้เป็น 4 กระบวนทศัน์ ดงัตอ่ไปนี ้

  6.1.1 กระบวนทศัน์ของผู้ เช่ียวชาญ (The Expert Paradigm)  

  เป็นการประเมินคณุภาพของภมูิทศัน์โดยผู้ เช่ียวชาญ มีประสบการณ์และ

ความช านาญสงู เชน่ ภมูิสถาปนิก สถาปนิก นกันิเวศวิทยา นกัธรณีวิทยา เป็นต้น โดยประเมิน

คณุคา่ความงามของภมูิทศัน์แบบ Descriptive Inventories and Classification ผา่นหลกัการใน

ด้านการจดัองค์ประกอบทางศลิปะ ให้คะแนนตามความงามท่ีเกิดจากทฤษฎีการรับรู้ทางสายตา 

หรือผา่นทางหลกัการนิเวศวิทยาและการจดัการทรัพยากร โดยวิธีการศกึษาของผู้ เช่ียวชาญ แบง่

ออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

6.1.1.1 แบบจ าลองทางด้านสนุทรียภาพ (Formal Aesthetic Model) 

OUTCOMES 

LANDSCAPE HUMAN 
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  เป็นคณุสมบตัพืิน้ฐานของภมูิทศัน์ท่ี ท าให้เกิดความงามในเชิง

นามธรรม สามารถอ้างอิงได้จากทฤษฎีทางสนุทรียศาสตร์ คณุสมบตัเิหลา่นัน้ได้แก่ รูปทรง 

(Form), เส้น (Line), สี (Color), พืน้ผิว (Textures) และองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กั นของคณุสมบตัิ

ดงักลา่ว ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วได้แก่ ความหลากหลาย (Variety), ความเป็นเอกภาพ (Unity), 

ความไมแ่บง่แยก (Integrity) และ  ลกัษณะรูปแบบท่ี หลากหลาย (Complex formal 

characteristics) 

6.1.1.2 แบบจ าลองทางนิเวศ (Ecological Model)  

  ในแบบจ าลองนีมี้ลกัษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Features) ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพของภมูิทศัน์นอกเหนือจากทางกายภาพ คือ ลกัษณะทางชีวภาพ 

(Biological Factors) และลกัษณะทางนิเวศวิทยา (Biological Factors) ซึง่ปัจจยัเหลา่นีมี้ผลตอ่

ความงามทางธรรมชาต ิสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตอ่ภมูิทศัน์ได้  

 6.1.2 กระบวนทศัน์ทางจิตวิทยากายภาพ (Psychophysical Paradigm)  

  เกิดจากพืน้ฐานของแนวความคดิในทางจิตวิทยาท่ีต้องการทดลองศกึษา

ปัจจยัทางกายภาพในภมูิทศัน์ ในฐานะท่ีเป็นตวักระตุ้นการรับรู้ของมนษุย์ วิธีการศกึษาใน

กระบวนทศัน์นีจ้ะเน้นการวดัรูปลกัษณะ (Features) ในภมูิทศัน์ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดย

การก าหนดตวัแปรของลกัษณะทางภมูิทศัน์ผา่นตวัแทนของภมูิทศัน์ (Landscape 

Representative) เพ่ือวดัคา่ระดบัความพงึพอใจ (Preference Score) ท่ีมีตอ่ตวัแทนภมูิทศัน์ มี

หลกัส าคญั คือ 

 1.ใช้ประเมินความงามของทศันียภาพโดยกลุม่คนทัว่ไป ท่ีไมใ่ชผู่้ เช่ียวชาญ 

 2. มีความเช่ือโดยพืน้ฐานส าคญัวา่ องค์ประกอบท่ีอยูใ่นภมูิทศัน์ท าหน้าท่ี

เป็นตวักระตุ้นการรับรู้ของมนษุย์ ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ และความคดิ น ามาสู่

ความชอบ หรือไมช่อบในภมูิทศัน์นัน้ๆ 

 3.การศกึษาทศันคต ิ (Attitude) ของบคุคลท่ีมีตอ่ตวัแปรในภมูิทศัน์ 

เปรียบเสมือนข้อมลูขา่วสารท่ีภมูิทศัน์สง่มายงัผู้ รับ (มนษุย์) วา่มีความแตกตา่งกนัในกลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีแตกตา่งกนัหรือไม่ 
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 4.มกัใช้กบัการออกแบบภมูิทศัน์ท่ีเน้นการดงึดดูสนุทรียภาพของบคุคล

ทัว่ไปสนใจศกึษาวา่ลกัษณะ หรือคณุสมบตัแิบบใดในภมูิทศัน์ท่ีผู้ชมช่ืนชอบ 

  6.1.3 กระบวนทศัน์ทางการรู้ (Cognitive Paradigm)  

  เกิดจากความสนใจท่ีจะท าการศกึษากระบวนการรู้ และการรับรู้

สภาพแวดล้อมของมนษุย์ในเชิงจิตวิทยา โดยพิจารณาวา่คณุคา่ทางสนุทรียภาพเกิดจากข้อมลูท่ี

ให้ความหมายตอ่จิตใจ เน้นความส าคญัไปท่ีการให้ความหมายท่ีได้รับจากสิ่งเร้า และมีการ

ตอบสนองผา่นกระบวนการรู้ (Cognitive Learning) มากกวา่การจดัการ หรือเปล่ียนแปลงภมูิ

ทศัน์  สนใจศกึษาในความชอบ หรือไมช่อบในภมูิทศัน์ ระหวา่งกลุม่คนตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนัทัง้

ทางด้านสงัคมและด้านความสนใจ  สามารถอธิบายในแง่ของทฤษฎีได้ คือ Prospect-Refuge 

Theory เสนอโดยแอพ- เพิลตนั (Appleton, 1975) เขาอธิบายประสบการณ์ในภมูิทศัน์ท่ีนา่พงึ

พอใจวา่เกิดจากความรู้สกึคาดหวงัท่ีจะมองเห็น เม่ือคนมองทศันียภาพท่ีประกอบด้วย

องค์ประกอบทางภมูิทศัน์ท่ีหลากหลาย โดยแบง่เป็น มุ มมองท่ีเห็นได้โดยตรง (Direct Prospect) 

และมมุมองท่ีเห็นแบบอ้อม (Indirect Prospect) ได้แก่ มมุมองภาพแบบกว้าง (Panoramic View) 

และ ทศันียภาพ (Vista)อนัเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้มองกบัวตัถท่ีุถกูมอง  

 
ภาพท่ี 19 ตวัอยา่ง มมุมองภาพแบบกว้าง (Panoramic View) และ ทศันียภาพ (Vista) 

ท่ีมา : J.J. Meyer, Rhazuns Hinterrhein Valley, เข้าถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.ualberta.ca/-dmiall/Tintern07/TinternRev/Prospect.htm 
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  6.1.4 กระบวนทศัน์ทางประสบการณ์ (Experiential Paradigm) เป็นแนวทาง

การศกึษาท่ีเน้นการมีสว่นร่วมในภมูิทศัน์ เพราะเม่ือคนเข้าไปมีสว่นร่วมในภมูิทศัน์แล้วนัน้ จะ

ได้รับคณุคา่จากประสบการณ์ของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัภมูิทศัน์ เม่ือเปรียบเทียบ

ความเหมาะสมในการน าแตล่ะกระบวนทศัน์ไปใช้งานเพื่อการประเมินคณุภาพของภมูิทศัน์นัน้ จะ

พบวา่  

 1.กระบวนทศัน์ของผู้ เช่ียวชาญ (Expert Paradigm) และกระบวนทศัน์

ทางประสบการณ์ (Experiential Paradigm) นัน้ มีความคล้ายคลงึกนัอยูท่ี่ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เฉพาะ

แตล่ะบคุคลเทา่นัน้ ท าให้วิธีนีจ้ดัท าฐานข้อมลูทางสถิตไิด้ยาก  

 2.กระบวนทศัน์ทางจิตวิทยากายภาพ (Psychophysical Paradigm) และ

กระบวนทศัน์ทางการรู้ (Cognitive Paradigm) ก็มีจดุประสงค์ท่ีเน้นไปในเชิงจิตวิทยา ท าให้ผล

ของการศกึษาไมเ่ท่ียงตรงและไมน่า่เช่ือถือ 

 3.แนวทางของกระบวนทศัน์ของผู้ เช่ียวชาญ (Expert Paradigm) นัน้ มี

การให้ความเห็นท่ีแตกตา่งจากบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากมีความออ่นไหวตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิทศัน์ตา่งกนั 

 4.แนวทางกระบวนทศัน์ทางการรู้ (Cognitive Paradigm) และกระบวน

ทศัน์ทางประสบการณ์ (Experiential Paradigm) เน้นท่ีการตระหนกัถึงความเข้าใจวา่เพราะ

สาเหตใุดท่ีท าให้คณุคา่ของภมูิทศัน์เพิ่มขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งมนษุย์ กบัภมูิทศัน์ 

 5.แนวทางของกระบวนทศัน์ของผู้ เช่ียวชาญ (Expert Paradigm) และ

กระบวนทศัน์ทางจิตวิทยากายภาพ (Psychophysical Paradigm) มีจดุประสงค์หลกัเพ่ือการ

ตดัสินใจในสภาพแวดล้อม และการน าไปประยกุต์ใช้ 

 

7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทวิทัศน์และกรณีศึกษา 

 7.1 Visual Resource Management (VRM) (Edward H.Stone) 

  ในปัจจบุนัสงัคมอเมริกนัได้ให้ความส าคญักบัคณุภาพของสภาพแวดล้อมท่ี

มองเห็น (Visual Environment) มากยิ่งขึน้ ท าให้หนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการวางผงั ได้ท าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการวิเคราะห์ประเมินเพื่อ
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น าไปใช้ในการจดัการกบัลกัษณะท่ีปรากฏของโครงการพฒันาตา่งๆ โดยเฉพาะกิจการท่ีต้องการ

ความสนุทรี ซึง่ Visual Resource Management (VRM) ก็เป็นหนึง่วิธีท่ีได้รับความนิยม และมีการ

น าไปใช้ในหนว่ยงานตา่งๆในสหรัฐอเมริกาอยา่งแพร่หลาย โดยมีการเร่ิมใช้ในหนว่ยงาน The 

Forest Service, U.S.Department of Agriculture (USDA) ในชว่งปี 1960-1969 เน่ืองมาจาก

ผลงานการศกึษาของ Litton ท่ี Berkeley ประกอบกบัการศึกษาในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตหิลายแหง่

ของกลุม่ภมูิสถาปนิก (Bonnet, Bowe, et al, 1960) เพ่ือใช้ในกระบวนการวางผงัโครงการตา่งๆใน

อทุยานแหง่ชาต ิเพ่ือตอบสนองกบั The National Environment Policy Act ในปี 1969 ซึง่เป็นครัง้

แรกท่ีก าหนดให้มีการพิจารณาในเร่ืองคณุคา่ของความงามและสนุทรียภาพ ท่ีก าหนดให้ต้องมีการ

พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการพฒันาตา่งๆ ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 

 จากสาเหตนีุ ้ท าให้ VRM ถกูพฒันาขึน้มาเพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดัลกัษณะทางการ

มองเห็นท่ีปรากฏขึน้บนผืนดนิ หรือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้อนัสง่ผลกระทบตอ่การรับรู้ ทางสนุทรียภาพ 

รวมทัง้เพ่ือลดผลกระทบทางสายตาท่ีเกิดจากการพฒันา ดงันัน้ลกัษณะท่ีปรากฏขึน้ใน

สภาพแวดล้อมจงึถกูประเมินด้วยการมองเห็น ซึง่การจดัการทรัพยากรทางสายตานัน้เกิดจาก

กระบวนการท่ีร่วมกนัระหวา่งการจ าแนกองค์ประกอบในภมูิทศัน์ , การวิเคราะห์และการก าหนด

วตัถปุร ะสงค์หรือมาตรฐาน น าไปสูข่ัน้ตอนของการวางแผนการใช้ท่ีดนิ ตลอดจนการประเมิน

โครงการภายหลงัการก่อสร้างหรือการวางผงัเสร็จสิน้ 

 Visual Resource Management System ประกอบด้วยระบบยอ่ย 3 ระบบด้วยกนั

คือ  

  1.ระบบทางกายภาพของภมูิทศัน์ท่ีน ามาสร้างรายการจ าแนก (Inventory) 

และน ามาประเมินคณุภาพทางสายตา  

  2. ระบบยอ่ยในการประเมินการใช้พืน้ท่ีภมูิทศัน์จากมมุมองของผู้ใช้

(มนษุย์) โดยพิจารณาจากการมองเห็น (Visibility) ทศันภาพในภมูิทศัน์ และทศันคตเิก่ียวกบัภมูิ

ทศัน์นัน้ 

 3.การสร้างแผนท่ีด้วยการจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพทางสายตา , 

ระดบัความออ่นไหวทางสายตา (Visual Sensitive Area) และระดบัความจ าเป็นในการก าหนด

นโยบายในการจดัการพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นโซนตา่งๆ  
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7.1.1 ตวัอยา่งแบบจ าลองของ BLM (Bureau of Land Management) (Visual 

Resource Management Program) 

  กระบวนการศกึษาคณุภาพทิวทศัน์ของ BLM นัน้ เป็นกระบวนการในการ

วิเคราะห์ท่ีใช้แยกแยะและจดักลุม่พืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองกบัวตัถปุระสงค์ในการคงไว้ซึง่คณุคา่ของ

ทิวทศัน์และคณุภาพทางสายตา โดยวิธีการวดัลกัษณะทางภมูิทศัน์ด้วยการแบง่ประเภทของ

องค์ประกอบพืน้ฐานตามลกัษณะการมองเห็น ย่ิงมีองค์ประกอบท่ีมีผลตอ่ความรู้ สกึมาก ก็จะท า

ให้ภมูิทศัน์มีความนา่สนใจมาก และหากมีความหลากหลายทางการมองเห็นมาก ก็จะยิ่งสร้าง

ความประทบัใจทางสนุทรีภาพของภมูิทศัน์มากยิ่งขึน้ กระบวนการศกึษาของ BLM นัน้ 

ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แผนภาพกระบวนการศกึษาของ BLM 

ท่ีมา Bureau of Land Management, Visual Resource management Program  

(Washington, D.C.: BLM, n.d.) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัท ารายการ (Inventory), การอธิบาย (Description) และจ าแนก

ระบบ (Classification System) มีวิธีการคือ 

 1.การบรรยายลกัษณะของภมูิทศัน์โดยใช้องค์ประกอบขัน้พืน้ฐานในภมูิ

ทศัน์ ได้แก่ สณัฐาน (Form), เส้น (Line), สี (Color) และพืน้ผิว (Texture) 

 2.การจดัล าดบัความนา่สนใจในทศันียภาพ โดยพิจารณาจากลกัษณะการ

จดัวางขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิผล 

Inventory/Evaluation 

Management Classes 

Contrast Rating 

Environmental Assessment 

Scenic 
Quality 

Sensitivity 
Levels 

Distance 
Zones 
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  3.การจดัระดบัความงามตามทฤษฎีด้านความงามด้านศลิปะ และทฤษฎี

การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) โดยน ามาให้เป็นล าดบัคะแนนในหวัข้อตา่งๆ จาก 7 

องค์ประกอบหลกัของทิวทศัน์ ได้แก่ ธรณีสณัฐาน (Landform), พืชพนัธุ์ (Vegetation), น า้ 

(Water), สี (Color), อิทธิพลจากทิวทศัน์ใกล้เคียง (Influence of Adjacent Scenery), สิ่งท่ีหา

ยาก (Scarcity) และระดบัการปรากฏของกา รพฒันา  (Cultural Modification) ตามตวัอยา่งใน

ตารางรายการประเมินคณุภาพทิวทศัน์  (Scenic Quality Inventory/Evaluation)(BLM.Visual 

Resource Management Program, 1975) 

ตารางท่ี 3 ตารางรายการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ 

(Scenic Quality Inventory/Evaluation Rating Criteria and Score) 
LANDFORM 

 

VEGETATION WATER 

 

 

 

COLOR ADJACENT 

SCENERY 

SCARCITY CULTURAL 

MODIFACATIONS 

 

 

 

 

 

High vertical relief 
as expresses on 
prominent diffs, 
spires or massive 
rock outcrops; or 
severe surface 
variation or highly 
eroded formations 
including major 
badlands or dune  
system; or detail 
features dominant 
and exceptionally 
striking and 
intriguing such as 

graciers.             5 

A variety of 
vegetative 
types in 
interesting 
forms, 
features, and 
patterns; or 
various 
vegetation 
forms that add 
to horizon 
lines. 
 
 
 

               5 

Clear and 
clean 
appearing, still; 
or cascading 
white 
water, any of 
which are a 
dominant factor 
in the 
landscape. 
 
 
 
 

                                           
               5 

Rich color 
combinations, 
variety  or vivid 
color; or 
pleasing 
contrasts in the 
soil, rock, 
vegetation, 
water or 
snowfields. 
 
 
 
 

                          
               5 

Adjacent 
scenery 
greatly 
enhances 
overall 
visual 
quality. 
 
 
 
 
 
 
 

                        
            5 

One of a kind; or 
unusually 
memorable; or 
very rare within 
the region. 
Consistent 
chance for 
exceptional 
wildlife or 
wildflower 
viewing. 
 

                           
 
 
                  6 

Free from 
esthetically 
undesirable or 
discordant sights 
and influences; or 
cultural 
modifications add 
favorably to the 
visual variety. 
 
 
 
 
 

                                  
                    2 

Steep 
canyons,meses, 
buttes, cinder 
cones, drumlins ;or  
Interesting erosional 
patterns; or variety  

Some variety of 
vegetation, but 
only one or two 
major 
types. 
 

Flowing or still, 
but not 
dominant in the 
landscape. 
 
 

Some intensity 
or variety in 
colors and 
contrast of the 
soil, rock and 
vegetation, but  

Adjacent 
scenery 
moderately 
enhances 
overall visual 
quality. 

Distinctive, 
though somewhat 
similar to others 
within the region. 
 
 

Scenic quality is 
somewhat 
depreciated 
Through 
inharmonious 
cultural intrusions,  
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ตารางท่ี 3 ตารางรายการประเมินคณุภาพทิวทศัน์  
(Scenic Quality Inventory/Evaluation Rating Criteria and Score) (ตอ่) 

in size and shape of 
landforms; or 
detailed features 
present and 
interesting,  
though not 
dominant or 

exceptional.          3                                

 
 
 
 
                           

                            
 
               3 

 
 
 
 
 
                           

                            
               3 

not a dominant 
scenic 
element. 
 
 
 

                           
               3 

 
 
 
 
 

                        
 
            3 

 
 
 
 
 
                        
 

                  2 

but not so 
extensively that 
they are entirely  
negated; or 
modifications add 
little or no visual 
variety to the area.   
                    0 

Low, rolling hills, 
foothills; or flat 
valley bottoms. 
Interesting detailed 
landscape but 
features few or 
lacking.                  1                             

Little or no 
variety or 
contrast in 
vegetation. 
 
 

                      1 

Absent or 
present but not 
noticeable. 
 
 
 

                      0  

Subtle color 
variations, 
contrast  or 
interest; 
generally 
muted tones. 

                      1 

Adjacent 
scenery has 
little or no 
influence on 
overall visual 
quality.                
            0 

Interesting within 
its setting, but 
fairly common 
within the region. 
 
                          

                          1 

Modifications are so 
extensive that 
scenic qualities are 
mostly nullified or 
substantially 
reduced. 

                            -4 

ท่ีมา : BLM.Visual Resource Management Programe, 1975  

 ขัน้ตอนท่ี 2 Management Classes เป็นการจดัการพืน้ท่ีในด้านการยอมให้มีการ

เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในระดบัท่ีแตกตา่งกนัตามความส าคญัของระดบัคณุคา่ของทศันียภาพ (Scenic 

Quality) โดยใช้การซ้อนทบักนัของแผนท่ี (Overlay Technique) ของแผนท่ีระดบัคณุคา่ของ

ทศันียภาพ (Scenic quality map), ระดบัความออ่นไหว (Sensitivity Levels), ระยะหา่งของจดุ

มอง (Distance Zones) และ พืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัทางธรรมชาตท่ีิควรรักษาไว้ (Special Area) 

 จากเกณฑ์การให้คะแนนดงัตวัอยา่งตารางท่ี 4 ท าให้สามารถแบง่พืน้ท่ีท่ีมีความโดด

เดน่ของลกัษณะองค์ประกอบในภมูิทศัน์ออกเป็น 3 ระดบั คือ พืน้ ท่ีท่ีมีลกัษณะขององค์ประกอบ

โดดเดน่ (Class A), พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะองค์ประกอบท่ีโดดเดน่บ้าง (Class B) และพืน้ท่ีท่ีไมมี่

ลกัษณะของความโดดเดน่หรือมีลกัษณะทัว่ๆไป (Class C)  

ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งการจดัระดบัพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะขององค์ประกอบโดดเดน่ 

               (Scenic Quality Class)  

ท่ีมา : Evaluation and Recommendations Concerning the Visual Resource Inventory and 

Evaluation System use within the Forest Service and the Bureau of Land Management 

(Blaise George Grden) 
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 ในประเดน็เร่ืองความเปราะบางของพืน้ท่ีนัน้ BLM ได้ใช้การรับรู้หรือทศันคตขิองผู้ชม

หรือผู้ ท่ีเข้ามางานในพืน้ท่ีมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินทิวทศัน์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา เชน่ 

ปริมาณการใช้งาน (User Volume), การใช้งานในพืน้ท่ี (User or Public Reaction) เป็นต้น 

ตารางท่ี 5 ตวัอยา่งการจดัระดบัความเปราะบางของพืน้ท่ี (Sensitivity Levels)  

 
ท่ีมา : Evaluation and Recommendations Concerning the Visual Resource Inventory and 

Evaluation System use within the Forest Service and the Bureau of Land Management 

(Blaise George Grden) 
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 ส าหรับระยะหา่งของจดุมอง (Distance Zones) นัน้ BLM ได้แบง่ทิวทศัน์ท่ีเกิดขึน้

จากต าแหนง่ของผู้มองออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะใกล้ฉากหน้า (Foreground), ระยะกลาง 

(Middle ground) และระยะไกล หรือฉากหลงั (Background) และระยะไกลท่ีมองเห็นได้บ้าง 

(Seldom-Seen) เม่ือจ าแนกทิวทศัน์ตามหวัข้อข้างต้นแล้ว จงึน าผลลพัธ์ท่ีได้มาท าหารประเมินผล

ร่วมกนัเพ่ือหาวิธีในการจดัการพืน้ท่ีแตล่ะประเภทตอ่ไป  

 จากการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 2 ในกระบวนการของ BLM ท าให้สามารถแบง่พืน้ท่ีท่ีมี

ลกัษณะพิเศษทางนิเวศวิทยาได้ออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ 

 แบบท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีจ ากดัและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ อนัจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

นิเวศวิทยาในธรรมชาต ิและสร้างความขดัแย้งกบัลกัษณะทางภมูิทศัน์อยา่งเห็นได้ชดั การท าการ

ใดๆ จะต้องมีการขออนญุาตก่อน เชน่ พืน้ท่ีป่า, ทิวทศัน์แมน่ า้ เป็นต้น 

 แบบท่ี 2 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อาจมีผลบ้างในพืน้ท่ีศกึ ษา ดงันัน้

โครงการและกิจกรรมใดๆท่ีเกิดขึน้จะต้องสร้างความขดัแย้งกบัลกัษณะทางภมูิทศัน์น้อยท่ีสดุ 

 แบบท่ี 3 สามารถมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้บนภมูิทศัน์ได้ แตอ่งค์ประกอบตา่งๆต้อง

ไมข่ม่ลกัษณะท่ีโดดเดน่ทางธรรมชาติ 

 แบบท่ี 4 การเปล่ียนแปลงทางการมองเห็นท่ีเกิดขึน้จะ ต้องมีลกัษณะของ

องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์ เชน่ รูปร่าง (Form),เส้น 

(Line),สีสนั (Color) และพืน้ผิว (Texture) 

 แบบท่ี 5 เป็นพืน้ท่ีทีมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ อยูแ่ล้ว ดงันัน้จะต้องมี

การปรับปรุงโดยพิจารณาตามการจดัการข้างต้น เน้นไปในการปรับปรุงเพ่ือให้ลกัษณะของภมูิ

ทศัน์มีความสอดคล้องกนั 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การวดัระดบัความขดัแย้ง (Contrasting Rating) เป็นขัน้ตอนการ

ประเมินท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ีมีการเสนอโครงการตามนโยบายหรือแผนงานแล้ว โดยวดัจากระดบั

ของการขดัแย้งระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆในทศันียภาพท่ีมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ผลท่ีได้คือ คา่

ระดบัความขดัแย้งภายหลงัท่ีมีการเข้าไปเปล่ียนแปลงภมูิทศัน์ โดยแบง่ออกเป็น 4 ระดบั คือ 

Strong Contrast, Moderate Contrast, Weak and Non Contrast จากนัน้จะรวมผลคะแนนเพื่อ

หาระดบัของผลกระทบจากโครงการในระดบัท่ีตา่งกนั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนเพ่ือค้นหา
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วิธีแก้ไขปรับปรุง เชน่ การออกแบบใหม ่หรือในกรณีท่ีมีความขดัแย้งมาก อาจต้องยกเลิกโครงการ

ไปในท่ีสดุ 

 7.1.2 ตวัอยา่งแบบจ าลองของ ASLA (American Society of Landscape 

Architects)(Edward H.Stone, Visual Resource Management) 

 โดยทัว่ไปแล้วการประเมินคณุภาพของทิวทศัน์ของ ASLA และ BLM นัน้ มีความ

คล้ายคลงึกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัอยูบ้่างในรายละเอียด โดยกระบวนการท่ี ASLA ใช้นัน้มี

กระบวนการ ดงันี ้ การแบง่ประเภทและประเมินศกัยภาพข องพืน้ท่ี (Inventory and Evaluation), 

การประเมินและการวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ (Assessment and Analysis) และการน าไป

ควบคมุการออกแบบ (Monitoring and Design) มีขัน้ตอนกระบวนการดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

    INVENTORY          ASSESSMENT   MONITORING    
    AND EVALUATION         AND ANALYSIS                          AND DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 กระบวนการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของ ASLA 

ท่ีมา : Edward H.Stone, Visual Resource Management (Washington D.C.: American 

Society of Landscape Architect, 1978) 

 เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของ ASLA กบั BLM 

แล้วนัน้ จะพบวา่มีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย ดงันี  ้

VRM Classes 

Visual Sensitivity 

Distance Zones 

Scenic Quality 

Contrast Rating 

Environmental 
Assessment 

 
Computer and Visual 
Information System 

Monitoring 

Project Design 
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 1.การจ าแนกและประเมินศกัยภาพของพืน้ท่ี (Inventory/Evaluation) 

  ASLA แบง่พืน้ท่ีตามลกัษณะทางกายภาพออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

กลุม่ท่ีมีความโดดเดน่ชดัเจน (Class A: Distinctive), กลุม่ท่ีมีความโดดเดน่ไมม่าก หรือเป็นภมูิ

ทศัน์ท่ีสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป (Class B: Common) และ กลุม่ท่ีไมมี่องค์ประกอบใดนา่สนใจ 

(Class C: Minimal)  

  การประเมินจากระยะหา่งของจดุมอง (Distance Zones) นัน้ ASLA 

แบง่ออกเป็นเพียง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะใกล้เป็นฉากหน้า (Foreground), ระยะท่ีถดัออกไปเป็น

ระยะกลาง (Middle ground) และระยะไกลหรือฉากหลงั (Background) ซึง่ใกล้เคียงกบัวิธีของ 

BLM มาก 

  ในประเดน็เร่ืองความเปราะบางของพืน้ท่ี (Sensitivity Levels) นัน้ 

ASLA ได้จดัระดบัไว้เหมือนกับวิธีการของ BLM นัน่คือ ความเปราะบางของพืน้ท่ีสงู (Highest 

Sensitivity=1), ความเปราะบางของพืน้ท่ีปานกลาง (Average Sensitivity=2) และความ

เปราะบางของพืน้ท่ีต ่า (Lowest Sensitivity) 

 2.การจดักลุม่ประเภทการจดัการพืน้ท่ี (VRM Classes) คือ การแบง่กลุม่

การจดัการพืน้ท่ีตามความสมัพนัธ์ของศกัยภาพท่ีได้จ าแนกไว้ มีความหมายเดียวกบั การจดัพืน้ท่ี 

(Management Classes) ของ BLM แบง่ออกได้เป็น 5 กลุม่ประเภทการจดัการดงันี ้

 แบบท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีต้องคงสภาพเดมิไว้ (Retention/R) คือ การเปล่ียนแปลง

พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้นัน้จะต้องไมส่ง่ผลกระทบทางสายตาในสภาพภมูิทศัน์เดมิ  

 แบบท่ี 2 พืน้ท่ีท่ีคงสภาพเดมิไว้บางสว่น (Partial/PR) คือ การเปล่ียนแปลง

พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้จะต้องมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมเดมิในแง่ของ รูปร่าง , เส้น, สี และพืน้ผิว 

โดยคงสภาพภมูิทศัน์เดมิเอาไว้ 

 แบบท่ี  3 พืน้ท่ีท่ีมีการพฒันา (Modification/M) คือ พืน้ท่ีท่ีจ าเป็นต้องมี

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพืน้ท่ีเดมินัน้ จะต้องท าให้มีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดล้อมเดมิด้วยการลดสดัสว่นของสิ่งก่อสร้าง เพ่ือไมใ่ห้ขม่กบัสภาพแวดล้อม 
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 แบบท่ี 4 พืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาสูง (Maximum Modification/MM) คือ พืน้ท่ีท่ี

สง่ผลกระทบทางการมองเห็นลกัษณะภมูิทศัน์เป็นอยา่งมาก จงึต้องลดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้

โดยการท าให้มองเห็นได้ไกลจากจดุมอง หรือปิดบงัด้วยองค์ประกอบทางภมูิทศัน์หากเห็นได้ใน

ระยะใกล้ ตลอดจนใช้องค์ประกอบให้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม 

 แบบท่ี 5 พืน้ท่ีอนรัุกษ์ (Preservation/P) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษทาง

นิเวศวิทยา ดงันัน้ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจกรรมอ่ืนในพืน้ท่ี ท าให้การจดัการพืน้ท่ีประเภทนีไ้ม่

ปรากฏในตาราง  

 3.การประเมินความขดัแย้ง (Contrast Rating) ASLA ได้ท าการประเมิน

ความขดัแย้งของโครงการด้วยการให้คะแนนองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมในลกัษณะเดียวกบั 

BLM คือ วดัระดบัความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในรูปร่าง , เส้น, สี และพืน้ผิวขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ 

ซึง่ได้แก่ ผืนดนิหรือผืนน า้, พืชพรรณ และสิ่งก่อสร้าง 

 7.1.3 ตวัอยา่งแบบจ าลองของ Canadian Forest Government’s Model  

  ในการศกึษาด้านการประเมินคณุภาพทางสายตาของหนว่ยงานป่าไม้ของ

แคนาดานัน้ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะระบขุอบเขตของพืน้ท่ีท่ีมีความเปราะบางทางการมองเห็น 

(Identify Visual Sensitivity Unit) ในภมูิทศัน์ท่ีศกึษา ในหวัข้อเร่ือง ภมูิทศัน์ ท่ีมองเห็นได้ 

(Visibility Landscape) เป็นหลกั โดยใช้หลกัการในเร่ือง View Of และ View From ของภมูิทศัน์ 

หรือ วตัถท่ีุอยูใ่นภมูิทศัน์ และต าแหนง่ของผู้มอง มีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัด้านมมุมองของจดุ

สงัเกตท่ีส าคญั เชน่ จดุชมวิว หรือเส้นทางชมวิว และน าข้อมลูท่ีได้บนัทกึไว้เพ่ือท ารายการจ าแนก 

(Visual Landscape Inventory) 

  ขัน้ตอนท่ี 2 ท าการประเมินตวัแปร (Parameter) แตล่ะด้านท่ีปรากฏใน 

Unit of Analysis ในท่ีนีไ้ด้แก่ พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากจดุส าคญั (Viewshed Zone) 
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ภาพท่ี 22 แผนภาพแสดงรายการจ าแนกองค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีมองเห็นได้  

   (Visual Landscape Inventory) ของ Canadian Forest Government’s Model  

ท่ีมา Visual Sensitivity Units (VSU) by Canadian Forest GOV. 

 

 

FACTORS 

Slope 
Aspect 
Surface Variation 
Edge Type 

Horizontal azimuth degree of view 
Vertical Viewing Angle 
(upward/downward) 

Color 
Texture 
Height 
Pattern 

 
Water/Landform 
Water/Vegetation 
Water/Land use 
Land use/Landform 
Land use/Vegetation 
Land use/Land use 
Vegetation/Vegetation 
Skyline 
Rock/Soil/Vegetation 
Landform/Landform 

Viewing angle 

Scale of existing alteration 

Influence of visual landscape design 

Geological Varity 

Influence of vegetative 

Influence of site disturbance 

Vegetation Variety 

Influence of Water 

Viewing Condition 

Influence of adjacent 
scenery 

Topography 

Pattern 
Color 
Texture 

Distance 
Duration 
Frequency 
Angle 

Focal 
Oblique/Tangent 
Periphery 

Rock Pattern 
Soil 
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 ตวัแปรในการจ าแนกรายการองค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีมองเห็นได้ (Visual 

Landscape Inventory Parameters) มีดงันี ้

 1. Biophysical Rating คือ การประเมินปัจจยัทางกายภาพและทาง

ชีวภาพท่ีอยูภ่ายในพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากจดุส าคญั 

 2. Existing Visual Condition คือ การวดัสภาพของภมูิทศัน์ท่ีแปรเปล่ียน

ไปโดยการกระท าของมนษุย์ โดยวดัจากคณุภาพเชิงทศัน์ (Visual Quality) ของพืน้ท่ี และจดัระดบั

คา่ของการเปล่ียนแปลงดงักลา่วจากอดีตถึงปัจจบุนัเป็นร้อยละ ดงันี ้

0% = Preserved 

0%-1.5% = Retained 

1.5%-7% = Partially Retained 

7%-20%  = Modified 

20%-30%= Maximum Modified 

>30%  = Excessively Modified 

 3. Visual Absorption Capability เป็นการวดัความสามารถในการดดูซบั 

(Obsorb) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ของภมูิทศัน์ ท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Manmade 

Alteration) และสามารถคงไว้ซึง่การมองเ ห็นในสภาพปกต ิ (Visual Integrity) ของลกัษณะภมูิ

ทศัน์นัน้ ซึง่ความสามารถในการดดูซบัทางสายตานีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ

ของภมูิทศัน์ 

 4. Viewing Condition เป็นการวดัโอกาสในการมองเห็นวิวจากต าแหนง่ท่ี

ตา่งกนั เม่ือน าพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากจดุส าคญั (Viewshed Zone) หลายๆจดุมาสร้างแผน

ท่ีซ้อนทบักนั (Overlay Map) จะได้พืน้ท่ีท่ีมีความเปราะบางสงู เกณฑ์ท่ีใช้วดัระดบัของความ

เปราะบาง (Sensitivity) คือ ระยะจากจดุมอ ง (Viewing Distance) ได้แก่ ระยะฉากหน้า , ระยะ

กลาง, ระยะพืน้หลงั , ความถ่ีในการมอง (Viewing Frequency), ระยะเวลาในการมอง (Viewing 

Duration) และ องศาในการมอง (Viewing Angle) 

 5. Visual Quality Objective คือ การก าหนดนโยบายในการใช้พืน้ท่ี เชน่ 

เพ่ือการสนัทนาการ เพ่ือการสงวนรักษา เพ่ือก่อสร้างโครงการ เป็นต้น 
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 6. Viewing Rating เป็นการวดัและให้คะแนนความคาดหวงั หรือ

ความรู้สกึชอบ หรือไมช่อบ จากจ านวนของคนท่ีมาดวูิวในต าแหนง่ท่ีแตกตา่งกนั ถ้ามีคนมาชมวิว

นัน้มาก และคะแนนความชอบในวิวนัน้มาก แสดงวา่พืน้ท่ีต าแหนง่นัน้มีความเปราะบางสงู 

 7. Visual Sensitive Class เป็นการประเมินโดยการจ าแนกระดบัความไว

ตอ่การเปล่ียนแปลงคณุภาพทางสายตา โดยเน้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากมนษุย์มากกวา่

ธรรมชาต ิ

 8. Visual Sensitivity Rating เป็นการรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินผล

จากตวัแปรทัง้หมด เพ่ือสรุปคะแน นรวมของระดบัความไวตอ่การเปล่ียนแปลง เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้

ไปใช้เพ่ือการตดัสินใจวางแผนการจดัการทางด้านภมูิทศัน์ป่าไม้  

 7.2 Formal Aesthetic Model (Litten’s Model) 

  R. Burton Litten (1968, 1972, 1974, 1978) เป็นภมูิสถาปนิกท่ีท่ีการศกึษา

เร่ือง การประเมินคณุภาพทางสายตาในยคุแรกๆ โดยบรรยายคณุลกัษณะทางสายตาของภมูิทศัน์ 

และเสนอแนวคดิเร่ือง ปัจจยัในการจดจ า (Factors of Recognitions) ซึง่เป็นการบรรยายลกัษณะ

เดน่ท่ีมีคณุคา่ทางสนุทรียภาพท่ีปรากฏในภมูิทศัน์ และมีการก าหนดปัจจยัรองท่ีมีผลตอ่การจดจ า 

(Secondary Recognition Factors) ได้แก่ ต าแหนง่ของผู้มอง (Observer Position), ระยะหา่ง 

(Distance) และ ล าดบัการมองเห็น (Sequence) ปัจจยัดงักลา่วสามารถท าให้เกิดลกัษณะของ

การปิดล้อมท่ีวา่งในภมูิทศัน์ออกเป็น 6 รูปแบบ และก าหนดเกณฑ์ความงามไว้ 3 ประการ โดยให้

ข้อสงัเกตวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่ อความเปราะบางของคณุคา่ทางสายตา (Visual Vulnerability) 

ได้แก่ เส้นพิเศษ (Special Line), พืน้ผิว (Surfaces) และ การจดัวางองค์ประกอบของภมูิทศัน์

ประเภทตา่งๆ (Proportions of Landscape types) ซึง่เกิดจากการปิดล้อมท่ีวา่ง (Spatial 

Enclosure) และจดุสนใจในภมูิทศัน์  (Focal Elements) อนัเกิดจาก ธรณีสณัฐาน (Landform), 

น า้ (Water) และความหลากหลายของพืชพรรณ (Vegetation Complex) 

  ลกัษณะการปิดล้อมพืน้ท่ีวา่งในภมูิทศัน์ตามการศกึษาของ Litten’s 

Model(1975) แบง่ออกได้เป็น 6 แบบ ดงันี  ้ Panoramic Landscape, Feature Landscape, 

Enclosed Landscape, Focal Landscape, Forest (canopy) Landscape and Detail 

Landscape 



51 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ลกัษณะการปิดล้อมพืน้ท่ีวา่งในภมูิทศัน์ 

ท่ีมา Smardon, 1979: 46-48 

 

 

ภาพท่ี 24 ลกัษณะของ Spatial Enclosure ท่ีเกิดจากธรณีสณัฐาน (Landform), น า้ (Water)   

                  และความหลากหลายของพืชพรรณ (Vegetation Complexity) โดยมีระยะของการมอง  

                ท่ีแตกตา่งกนั 

ท่ีมา : Summitpost, Landform, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก

http://www.summitpost.org/ 

Panoramic Landscape               Feature Landscape  

 

 

Enclosed Landscape                   Focal Landscape  

 

 

Forest (Canopy) Landscape 
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ปัจจยัท่ีมีผลในการจดจ า (Factors of Recognitions) ได้แก่ รูปร่าง (Form), ท่ีวา่ง 

(Space) และเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป (Time Variability) ซึง่เป็นตวัแปรท่ีท าให้ แสง (Lighting), 

ฤดกูาล (Seasoning) เปล่ียนแปลงไปด้วย 

 7.3 การประเมินคา่ความสวยงามของภมูิทศัน์ (Scenic Beauty Estimation, 

SBE.Model) 

  เป็นวิธีการวดัคณุภาพทางด้านการรับรู้ทางสายตา โดยอาศยักระบวนการ

ทางการจดจ า (Cognitive) และกระบวนการการรับรู้ (Perception Process) ซึง่พฒันาโดย 

Daniel and Boster, 1976 ด้วยวิธีการให้ผู้สงัเกต หรือผู้มองท าการให้คะแนน (Rating) ภาพท่ีมี

คณุภาพความงามจากน้อยไปหามาก ซึง่จะมีระดบั (Scale) ในการวดัผลเป็นล าดบัคะแนน 

(Ordinal Scale) โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การให้คา่คะแนนของผู้ประเมินมี 2 ลกัษณะคือ เกณฑ์ท่ีให้

คณุคา่ตามความเป็นจริงขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ และคณุคา่ท่ีเป็นความคดิเห็นสว่นตวั ซึง่ท า

ให้เกิดความแตกตา่งในการวดัคา่คะแนนท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะบคุคล (Subjective) จงึจ าเป็นต้องใช้

เคร่ืองมือทางสถิตมิาปรับค่าการกระจาย (Distribution) ของข้อมลูท่ีได้มา เพ่ือให้อยูใ่นคา่

มาตรฐานเดียวกนั ก่อนท่ีจะน าผลลพัธ์มาเปรียบเทียบกนั  

 7.4 Scenic and Town Character Assessment: A Methodology for Community 

Involvement โดย Ray Green (Australian Planner, 2000) 

  ท าการศกึษาพืน้ท่ีบริเวณ Airlie Beach ในรัฐ Queensland ของประเทศ

ออสเตรเลีย ซึง่ได้รับผลกระทบจากการทอ่งเท่ียว สง่ผลตอ่ความเส่ือมของคณุภาพทิวทศัน์ และ

เอกลกัษณ์ของเมือง หนว่ยงานเทศบาลพยายามท่ีจะลดผลกระทบจากการพฒันา โดยท าการ

สร้างแผนควบคมุการพฒันาส าหรับ Airlie Beach และพืน้ท่ีเนินเขา (Development Control 

Plan) เพ่ือก าหนดารใช้ท่ีดนิท่ีมีพืน้ฐานของการพฒันาในแตล่ะพืน้ท่ี และแนะน าการออกแบบ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งจ าเพาะเจาะจง ซึง่ก าหนดขอบเขตโดยการจดักลุม่

สถานท่ีท่ีมีลกัษณะสภาพแวดล้อมคล้ายคลงึกนั หรือมีความกลมกลืนกนัในเอ กลกัษณ์ทางสายตา 

(Units Of Analysis) จะได้ข้อมลูระดบัคณุภาพของทิวทศัน์ในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือใช้ในการก าหนด

แผนกิจกรรมการใช้ท่ีดนิให้สอดคล้องกนัในภาพกว้าง วิธีการศกึษามี 4 ขัน้ตอน คือ 
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 1.การสมัภาษณ์เป็นรายบคุคล จะให้ผู้คนบรรยายถึงลกัษณะโดยทัว่ไป

ของเมือง บอกลกัษณะเดน่ของเมือง และสิ่งท่ีท าให้ลกัษณะเดน่นัน้ลดน้อยลง รวมทัง้ข้อมลู

ลกัษณะสว่นตวั เชน่ เพศ อาย ุเป็นคนท้องถ่ินหรือนกัทอ่งเท่ียว อาชีพ เวลาท่ีใช้ในการชมทิวทศัน์ 

เป็นต้น 

 2.การถ่ายทอดความรู้สกึโดยใช้แผนท่ี โดยใช้ภาพตวัแทนของทิวทศัน์ 

เพ่ือให้รู้ต าแหนง่การมอง 

 3.การท าแบบส ารวจภาพถ่าย (Photographic Survey) เป็นการสรุปภาพ

ตวัแทนทิวทศัน์จ านวน 55 ภาพ เป็นตวัแทนสภาพแวดล้อม ซึง่บางภาพเป็นภาพท่ีผู้ท าการวิจยั

เลือกเอง เพื่อท าการทดสอบความชอบของบคุคลทัว่ไปท่ีมีตอ่สถาปัตยกรรม ภมูิทศัน์และการ

ตกแตง่ถนน 

4.การท าแบบเรียงล าดบัภาพถ่าย (Photograph Sorting Task) โดยให้คน

ในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการท า Q-Sort ประเภทรูปภาพ เพ่ือรวบรวมข้อมลูในการประเมินคณุภาพ

ทิวทศัน์ 

 
 

ภาพท่ี 25 ชายหาด Airlie รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

ท่ีมา : Tourist Destination.net, Airlie Beach Australia, เข้าถึงเม่ือ25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้

จาก http://www.tandfonline.com/ และ http://www.travel-visit-places.com/airlie-beach-

queensland-in-australia/ 

 จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนทศัน์ทางจิตวิทยากายภาพ (Psychophysical 

Paradigm) โดยค านงึถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ ได้แก่ จินตภาพ ลกัษณะสว่นตวั จดุมอง ทศันคต ิ
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เป็นต้น ผลการศกึษาพบวา่ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิเชน่ ทะเล เกาะ พืช

พรรณ และรูปทรงของแผน่ดนิ เป็นตวัแทนขององค์ประกอบพืน้ฐานทางบวกในการสร้าง

คณุลกัษณะของเมือง เพราะมีความงามตามธรรมชาต ิบรรยากาศนา่พกัผอ่น มีความเป็นเอกภาพ

ของคณุลกัษณะ แสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของการเป็นเขตร้อน สว่นองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้นัน้ สง่ผลตอ่ความรู้สกึในทางลบ เพราะท าให้จินตภาพและคณุลกัษณะของเมืองลง ดงันัน้การ

เสนอแนะแนวทางในการก าหนดแผนพฒันา ต้องค านงึถึงระดบัความหลาก หลายของพืชพรรณ 

และองค์ประกอบทางธรรมชาต ิ (Visual Absorption Capacity) ซึง่จะสามารถชว่ยดดูซบัการ

รบกวนทางสายตาท่ีเกิดขึน้ และชว่ยสร้างความโดดเดน่ของพืน้ท่ีในแง่ของระบบนิเวศมากขึน้อีก

ด้วย 

 

8. งานวิจัยและการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินภูมิทัศน์ และคุณภาพทางสายตา 

 8.1 ความหมายของ Scenic Route 

  Scenic Route หมายถึง เส้นทาง หรือทาง ท่ีเดนิทางไปสูจ่ดุหมาย ถนนหรือ

ทางเดนิท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือการชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม โดยสว่นมากจะมีเพียงเส้นทางเดียวมุง่ไปสู่

จดุหมาย (http://dictionary.reference.com/browse/scenic+route)  

 
ภาพท่ี 26  The "Covered Trail" south of Copper Harbor, US. Route 41 

ท่ีมา : Wikipedia, Pure Michigan Byway, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงจาก

http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_Country_Trail 
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  เส้นทางชมวิว (Scenic Route), เส้นทางทอ่งเท่ียว (Tourist Route), เส้นทางขบั

เพ่ือการทอ่งเท่ียว (Tourist Drive), เส้นทางวนัพกัผอ่น (Holiday Route), เส้นทางท่ีก าหนด

ทิวทศัน์ (Theme Route), หรือ ถนนเล็กๆเพ่ือชมวิว (Scenic Byway) ทัง้หมดนีเ้ป็นช่ือเรียกถนน

หรือเส้นทางน า้ท่ีได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือให้เดนิทางผา่นพืน้ท่ีธรรมชาต ิหรือพืน้ท่ีมีความ

งามทางวฒันธรรม การออกแบบโดยปกตแิล้วจะถกูก าหนดเส้นทางโดยหนว่ยงานของรัฐ เชน่ 

กระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

  The Federal Highway Administration (FHWA) ได้ให้ค าจ ากดัความของ ถนน

หรือเส้นทางเพื่อการชมวิว (Scenic Byway) ไว้วา่ เส้นทางเพื่อการชมวิวนัน้ เป็นเส้นทาง

สาธารณะท่ีมีทิวทศัน์พิเศษ ประวตัศิาสตร์ การพกัผอ่นหยอ่นใจ วฒันธรรม โบราณคดี และ

คณุภาพของธรรมชาต ิโดยคณุสมบตัเิหลา่นี ้ได้รับการยอมรับและประกาศอยา่งเป็นทางการวา่มี

คณุคา่ โดยเส้นทางชมวิวนัน้ไมไ่ด้จ ากดั เพียงถนน หรือทางหลวง เทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงทางเดนิท่ีใช้

ผา่นพืน้ท่ีเหลา่นีด้้วย  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 เส้นทางทอ่งเท่ียว Logan Canyon, Utah, US Highway 89  

ท่ีมา : Trailergypsies, Logan Canyon, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.scenicdrivesusa.com/node/191 

  ในสหรัฐอเมริกา แนวความคดิเร่ือง Parkways ท่ีหมายถึง เส้นทางท่ีออกแบบ

เชิงภมูิสถาปัตยกรรม ผา่นเส้นทางธรรมชาตท่ีิสวยงาม หรือมีต้นไม้ร่มร่ืน มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 
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19 โดยภมูิสถาปนิกช่ือ Frederick Law Olmsted ซึง่มีแนวความคดิในการออกแบบ Parkways 

ให้เป็นถนนคนเดนิ หรือเป็นทางส าหรับจกัรยาน ในสมยัศตวรรษท่ี 20 แนวความคดินีไ้ด้มีอิทธิพล

ตอ่สร้างถนนหรือเส้นทางนอกเมือง ท่ีผา่นทุง่นา พืน้ท่ีป่า ทีมีภมูิทศัน์สวยงามเป็นพิเศษ Parkways 

เหลา่นี ้จะมีการจ ากดัความเร็วของรถยนต์ และบริหารจดัการดแูลโดยกรมอทุยานแหง่ชาต ิ 

 8.2 จินตภาพเมือง (The Image of City, Kevin Lynch, 1960) (เกริก กิตตคิณุ , 

2552, หน้า 27.) 

  องค์ประกอบพืน้ฐานของเมือง (Kevin Lynch 1960 :47-48) เป็นการพิจารณา

วา่ผู้ เข้ามาใช้พืน้ท่ีหรือผู้สงัเกตนัน้ ได้รับข้อมลูใดบ้างจากสภาพแวดล้อม โดยท าการศกึษาจาก 3 

เมืองใหญ่ ได้แก่ บอสตนั เจอร์ซ่ี และลอสแองเจิลลิส  Lynch ได้ท าการศกึษาองค์ประกอบของ

เมืองท่ีได้จากการสงัเกตประกอบด้วย เอกลกัษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และ

ความหมาย (Meaning) ผู้ใช้สามารถเข้าในสภาพแวดล้อมรอบตวัด้วยความสอดคล้อง 

(consistent and predictable ways)และทิศทางท่ีสามารถคาดเดาได้ แล้วน ามาสร้างเป็นแผนท่ี

ในจินตภาพ (Mental Maps) โดยมีองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 ประการท่ีผู้คนมกัใช้ในการสร้างจินต

ภาพ หากสภาพแวดล้อมของเมืองมีการจดัองค์ประกอบท่ีเหมาะสมก็จะท าให้เกิดจินตภาพท่ี

ชดัเจนและ สง่ผลให้เมืองนัน้ๆมีความนา่ประทบัใจตอ่ผู้พบเห็นในท่ีสดุ  องค์ประกอบ 5 ประการ 

ได้แก่ 

 1.เส้นทาง (Paths) ทางสญัจร เป็นชอ่งทางการเคล่ือนท่ีใช้สญัจรไปมา  เชน่ 

ถนน, ทางเดนิ , ทางรถไฟ และชอ่งทางอ่ืนๆท่ีผู้คนใช้ในการทอ่งเท่ียว  เส้นทางเหลา่นีเ้ป็นสว่นท่ีมี

ความส าคญั เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีเม่ือผู้ใช้เคล่ือนท่ีผา่นเส้นทางนัน้ ก็จะเกิดปฏิสมัพนัธ์กบั

องค์ประกอบอ่ืนๆของเมือง 

 2.ขอบเขต (Edges) เส้นขอบ คือ การรับรู้ถึงขอบของพืน้ท่ี อาจปรากฏเส้น

กัน้ระหวา่งสว่นหนึง่ไปยงัอีกสว่นหนึง่ มีทัง้ ขอบเขตทางธรรมชาต ิและขอบเขตท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้าง 

เชน่ ชายหาด แมน่ า้ ก าแพง  

 3.ยา่น (Districts) เป็น บริเวณพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีขนาดของพืน้ท่ีตาม

ลกัษณะเฉพาะของชมุชน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเมือง มีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะยา่น หรือชมุชน 
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 4.จดุรวม หรือศนูย์รวม (Node) เป็นจดุตดัท่ีเกิดความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง

องค์ประกอบอ่ืนๆของเมือง เชน่ บริเวณแยกถนน , ลานกิจกรรมของเมือง , จดุท่ีมีการตดักนัของ

พืน้ท่ี หรือ สถานท่ี 

 5.ภมูิสญัลกัษณ์ หรือจดุหมายตา (Landmark) คือ จดุเดน่ของพืน้ท่ีท่ี

อ้างอิงการรับรู้ได้จากภายนอก แตไ่มส่ามารถเข้าไปใช้ได้ สว่นใหญ่จะใช้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์หรือ

สญัญาณชีน้ าในสภาพแวดล้อม เชน่ อนสุาวรีย์ ,ป้าย หรืออาคารส าคญั เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 28 องค์ประกอบในการสร้างจินตภาพเมือง Path, Edge, District, Node และ Landmark 

ท่ีมา : Alchetron.com, Kevin Lynch The Image of City, เข้าถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้

จาก http://alchetron.com/Kevin-A-Lynch-788550-W 

8.3 The View from the Road โดย Donald Appleyard, Kevin Lynch และ John R. 

Myer, 1966 

 นกัวิจยัได้อธิบายถึงของการรับรู้สภา พแวดล้อมของเมือง (Urban Environment) ไว้

วา่ โดยสว่นใหญ่การรับรู้เกิดจากถนนสายใหญ่ (Highways) และถนนท่ีผา่นระหวา่งเมือง 

(Transitways) ดงันัน้จงึได้ท าการส ารวจถนนสายตา่งๆ โดยพิจารณาในประเดน็ส าคญั 3 หวัข้อ 

ได้แก่ 

 8.3.1 การก าหนดทิศทาง (Locational Orientation) คือ การก าหนดต าแหนง่ของ

ตนเองเม่ืออยูใ่นสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความสนใจในคามตอ่เน่ืองของเส้นทางและองค์ประกอบท่ี

เป็นล าดบัตอ่เน่ือง สามารถรับรู้ถึงการมุง่เข้าสูจ่ดุหมาย และต าแหนง่ของตนเองในการเดนิทาง 

รวมทัง้ต าแหนง่และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีสร้างให้เกิดจินตภาพด้วย 
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 8.3.2 การรับรู้การเคล่ือนท่ี และการรับรู้ท่ีวา่ง (Perception of Motion and Space) 

คือ ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ขณะเคล่ือนท่ีเข้าไปในสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความรู้สกึในการเคล่ือนท่ีจาก

ต าแหนง่ของผู้มอง, ความรู้สกึในการเคล่ือนท่ีของพืน้ท่ีท่ีมองเห็น (Visual Field) และคณุลกัษณะ

ของท่ีวา่ง (Spatial Characteristics) ซึง่ประกอบด้วย ระดบัของการปิดล้อม (Degree of 

Enclosure), สดัสว่นของการปิดล้อมท่ีวา่ง (Proportions of Space Enclose), คณุภาพของแสง 

(Quality of the Light) เชน่ ความเข้มของแสง (Intensity) และทิศทางของแหลง่ก าเนิดแสง 

(Direction), ความสมัพนัธ์ของท่ีวา่งในลกัษณะท่ีเป็นล าดบัตอ่เน่ือง (Relationship of Spaces in 

Sequence) และทิศทางของมมุมองหลกั (Direction of Principal View) 

 
ภาพท่ี 29 The View from the Road: a compendium of what people hurriedly sketched  

                as they were driven along Boston’s Northeast Expressway 

ท่ีมา Managing the Scene of Region, Kevin Lynch 
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  ประเดน็สดุท้ายท่ี Appleyard ท าการศกึษา คือ ความหมาย (Meaning) เพ่ือ

อธิบายเหตผุลท่ีผู้มองสามารถจดจ าบางสิ่งได้เหมือนๆกนั  แสดงวา่สิ่งนัน้มีความหมายบางอยา่ง

ตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ีหรือผู้สงัเกตการณ์ ดงันัน้จงึน าองค์ประกอบท่ีได้มารวบรวมและจดัเรียงเป็นแผนภาพ

ของล าดบัท่ีเกิดขึน้ (Sequence Diagram) เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 30 Sequence, Storyboard, 1964: The View from the Road 

ท่ีมา : Kevin Lynch. 1918-1984, Donald Appleyard. 1928-1982, John R. Meyer. 1927-

2009  
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ภาพท่ี 31 Space Motion Diagram for Northeast Expressway 

ท่ีมา : Johanejuliana, Case Study of Visualization: Lynch and Appleyard, The View from 

The Road, เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก

http://www.visualizinginfrastructure2011.wordpress.com/2011/09/20/ 
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 จากแผนภาพบนัทกึองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมท่ีมองเห็นได้ระหวา่งการเคล่ือนท่ี

บนทางหลวงสายตะวนัออกเฉียงเหนือในบอสตนั เม่ืออา่นจากลา่งขึน้บน ภาพกราฟิกด้านขวา

หมายถึง ล าดบัขององค์ประกอบในสภาพแวด- 

ล้อมท่ีมองเห็น สว่นภาพแถวซ้าย แสดงลกัษณะการปิดล้อมพืน้ท่ี 

 การศกึษา The View from the Road เป็นการรับรู้องค์ประกอบตา่งๆของ

สภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นเมืองขณะเดนิทางบนถนนใหญ่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าผลการวิจยัไป

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบถนน  ท าการศกึษาโดยตรงกบัผู้ใช้ คือ ผู้ ท่ีเดนิทางเข้ามาท างานใน

เมือง โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเคร่ืองมือในการบนัทกึ และแทนสิ่งท่ีเห็นด้วยสญัลกัษณ์ (Notation) 

ประกอบกบัการบรรยายด้วยค าพดู (Verbal Impression) โดยสญัลกัษณ์ท่ีนกัวิจยัเลือกใช้นัน้

สร้างให้เกิดล าดบัทางการมองเห็น (Visual Sequence) ทัง้ในเร่ืองของทิศทาง และการรับรู้ท่ีวา่ง

เม่ือเดนิทางผา่นพืน้ท่ี 

 ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีมีความหมายตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ี 

โดยสงัเกตจากความสนใจ (Tempo of Attention), วตัถท่ีุสนใจ (Object of Attention) และการ

ตอบสนองทางความรู้สกึ (Signs of Emotional Reaction) แล้วน าองค์ประกอบเหลา่นัน้มา

พิจารณาเป็นล าดบัของการมองเห็น แล้วน าไปใช้ปรับปรุงการออกแบบภมูิทศัน์ตอ่ไป 

 8.4 ภมูิทศัน์ทางหลวง (Highway Landscape) 

8.4.1 บทบาทและประโยชน์ของภมูิทศัน์ทางหลวง 

  ภมูิทศัน์ทางหลวง หมายถึง ภาพรวมท่ีผู้ขบั ข่ีหรือผู้ โดยสารยานยนตร์รับรู้

ได้ทางสายตาขณะสญัจรด้วยความเร็วไปตามทางหลวง ภาพรวมดงักลา่วหมายถึงตวัเส้นทาง

หลวง และอาณาบริเวณโดยรอบเทา่ท่ีสายตาของผู้สญัจรบนเส้นทางจะสามารถมองเห็นได้ ซึง่

ลกัษณะการมองเป็นรูปทรงกรวย (Cone of Vision) แล้วแผอ่อกตามระยะท่ีไกลออกไป  
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ภาพท่ี 32 ทางหลวงและภมูิทศัน์ทางหลวง 

 เม่ือพิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบในภมูิทศัน์ จะพบวา่มีองค์ประกอบท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ี

เป็นธรรมชาต ิเชน่ แผน่ดนิ หิน พืชพรรณ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ เชน่ อาคาร 

สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือนชมุชน ป้าย เสาไฟฟ้า รวมถึงองค์ประกอบท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ 

เชน่ สภาพของทางหลวง แสงสวา่ง สภาพอาคารและบรรยากาศโดยรอบ ความกลมกลืนและ

สนุทรียภาพ 

 “ภมูิทศัน์” จงึเป็นค าจดักดัความขององค์ประกอบทางความรู้สกึ ท่ีเกิดจากการ

มองเห็น ซึง่ไมใ่ชแ่คก่ระบวนการรับภาพเทา่นัน้ แตเ่ป็นกร ะบวนการคดิวิเคราะห์ตอ่เน่ืองไปถึง

สมอง เพื่อตีความภาพท่ีได้เห็นออกมาเป็น “การรับรู้”(Perception) แสดงถึงความชอบ ไมช่อบ , 

สวยงามหรือไมส่วยงาม ดงันัน้บทบาทของภมูิทศัน์ทางหลวงจงึไมไ่ด้หยดุอยูแ่คเ่พียงความงาม 

หากแตต้่องลงลกึไปในเนือ้หา คณุคา่ และความหมายของภาพท่ีปรากฏด้วย  

 ประโยชน์ของภมูิทศัทางหลวงโดยตรง ได้แก่ 

 1.การให้ความรู้ และประสบการณ์ท่ีรับรู้จากการเคล่ือนท่ีโดยเร็วท่ีสามารถ

สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้สญัจร 

 2.การเปิดโอกาสให้ผู้สญัจรได้รับข้อมลูขา่วสารจากภาพข้างทาง  

 3.การสงวนรักษาธรรมชาต ิและบรรเทาคามเสียหา ยของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด

จากการสร้างทาง 

 ประโยชน์ในทางอ้อม เป็นเร่ืองของบทบาทในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว เพ่ือพฒันา

เศรษฐกิจของชมุชน อาจกลา่วได้วา่ การพฒันาภมูิทศัน์ทางหลวงเป็นการสนบัสนนุนโยบายของ

รัฐในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการทอ่งเท่ียว ด้านการสร้างและพฒันาชมุชน และด้านการรักษา
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สิ่งแวดล้อม โดยเราสามารถจ าแนกบทบาทท่ีส าคญัของงานภมูิทศัน์ทางหลวงให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

ดงันี ้

 1.ด้านการใช้งาน มีวตัถปุระสงค์หลกั คือ การออกแบบทางหลวงเพื่อให้มี

ความสะดวกและให้บริการท่ีดี เชน่ การสร้างจดุพกัรถระหวา่งทาง จดุชมทิวทศัน์ การสร้างทา งเท้า

หรือทางจกัรยานในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น โดยค านงึถึงความปลอดภยัของผู้สญัจรเป็นส าคญั 

 2 . ด้านสนุทรียภาพ เน้นท่ีการสร้างทางหลวงท่ีกลมกลืนไปกบั

สภาพแวดล้อม โดยออกแบบภมูิทศัน์และใช้พืชพรรณท่ีสามารถชว่ยในการบดบงัทิวทศัน์ท่ีไม่

สวยงาม และเน้นทิวทศัน์ท่ีดีให้สามารถรับรู้ได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 3.ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การร่วมมือกบัวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัสภาพแวดล้อมเม่ือมีการสร้างทาง เชน่ การรักษาแหลง่น า้ การดดัแปลงหรือ

รักษาเส้นทางระบายน า้ การป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิ การบรรเทาเสียงรบ กวน การบรรเทา

การรบกวนระบบนิเวศ หรือการด าเนินชีวิตตามธรรมชาตขิองสตัว์ การประเมินผลกระทบทาง

สายตา และการประหยดัน า้ท่ีจะใช้ในงานภมูิทศัน์ โดยพยายามให้วิธีการและการบรรเทา

ผลกระทบท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ กลมกลืนไปกบัภาพรวมของภมูิทศัน์ใหมท่ี่เกิดขึน้ 

 4.ด้านพืชพรรณ ไ ด้แก่ การออกแบบพืชพรรณ จดัเตรียมระบบให้น า้ การ

รักษาพืชพรรณเดมิ และการดแูลรักษาพืชภายในเขตทาง 

 วตัถปุระสงค์ในการท างานข้างต้นนัน้ ครอบคลมุทัง้ทางหลวงท่ีตดัเส้นทางใหม ่และ

ทางหลวงเดมิท่ีต้องท าการปรับปรุง สามารถสรุปการท างานด้านภมูิทศัน์สถาปัตยกรรมในงานทาง

หลวงเพ่ือให้เห็นความเก่ียวข้องในด้านตา่งๆ ออกเป็นแผนภาพได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 33 แผนภาพการท างานด้านภมูิสถาปัตยกรรมในงานทางหลวง 

ท่ีมา โครงการศกึษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์ทางหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรกฎาคม 2550) 

เป้าหมาย ข้อมลูพืน้ฐาน ผลงานภมูิทศัน์ 

องค์ประกอบทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบด้านความรู้สกึ 

 

 

องค์ประกอบด้านมนษุย์ 

สภาพภมูิประเทศ 
พืชพรรณเดิม 
สตัว์ในพืน้ท่ี 
เส้นทางระบายน า้ 
แหลง่น า้ 
ระบบนิเวศ 
ดิน 
การชะล้าง 

สิง่หมายตา 
ทิวทศัน์ 
สภาพบรรยากาศ 
 

การใช้ที่ดิน 
อาคาร สิง่ก่อสร้าง 
ประวตัิศาสตร์ 
สถานท่ีส าคญั 
วิถีชีวิตชมุชน 
วฒันธรรมและความเช่ือ 
 

สะดวก 

รวดเร็ว 

ปลอดภยั 

สบายใจ 

ประทบัใจ 

รักษาธรรมชาต ิ

 

 

 

 

การใช้งาน (Function) 

 

 

 
สนุทรียภาพ (Aesthetic) 

 

 

 

สงวนรักษาสิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

 

 

 

 
 
พรรณพืช (Planting) 
 

ร่มเงา 
ความสะดวก 
ความเพียงพอ 
ความชดัเจน 

เป็นการสง่เสริมการมองเห็น บดบงั
สิง่ไมพ่งึประสงค์  
การเน้นบริเวณที่ส าคญั 
สร้างความกลมกลนืกบัภมูิประเทศ 
สร้างภาพลกัษณ์ 

ลดอณุหภมูิ 
ลดมลภาวะ 
สงวนทรัพยากร 
ลดผลกระทบ 
การจดัการน า้ 
ป้องกนัการชะล้าง 
สงวนรักษาธรรมชาต ิ

สงวนพรรณพืชเดิม 
สร้างรมเงา 
สร้างความอยูร่อด 
การดแูลรักษา 
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 เม่ือมองโดยภาพรวมจะเห็นวา่ แนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ทางหลวงท่ีดีนัน้ อาจ

สรุปได้ดงันี ้

 1.เป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพทิวทศัน์ตามธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่ห้เ กิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ใช้ทาง 

 2.เป็นการสร้างความกลมกลืนในภมูิทศัน์ โดยเป็นการท างานร่วมกนัของ

งานวิศวการทาง และภมูิสถาปัตยกรรม ตัง้แตข่ัน้ตอนวางแผนงานจนถึงการก่อสร้าง  

 3.เป็นการรักษาต้นไม้ พืชพรรณ และสภาพธรรมชาตท่ีิไมข่ดัแย้งกบังาน

ด้านวิศวกรรม 

 4.เป็นการพิจารณาเพ่ือปลกูต้นไม้และพืชพรรณใหม่ๆ  สร้างประโยชน์ เชน่ 

ป้องกนัการกดัเซาะ และสร้างความกลมกลืนระหวา่งภมูิทศัน์ทางหลวงให้เข้ากบัสภาพภมูิทศัน์

ของพืน้ท่ีเดมิ 

 5.เป็นการก าหนดองค์ประกอบของทางหลวงท่ีเอือ้ประโยชน์ด้านภมูิทศัน์ 

เชน่ การสร้างจดุชมวิว สวนสา ธารณะ ซึง่องค์ประกอบเหลา่นีจ้ะเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ทาง และ

ประชาชนโดยรอบ 

 6.ชว่ยสง่เสริมคณุภาพของภมูิทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

 7.เป็นเคร่ืองมือในการจดัเรียงกิจกรรมตา่งๆให้เกิดเป็นสดัสว่น และ

สนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของทาง เชน่ การจดัการการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีรอบถนน เช่ น ท่ีดนิเชิง

พาณิชย์ หรือสร้างความร่มร่ืน 

 8.เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ เชน่ การแบง่เขตหรือโซนเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนด หรือข้อจ ากดัของพืน้ท่ีตา่งๆได้อยา่งชดัเจน  

8.4.2 พฒันาการของแนวคดิเก่ียวกบัภมูิทศัน์ทางหลวง  

         แบง่ออกได้เป็น 2 แนวทางพฒันา ได้แก่ 

8.4.2.1 แนวสร้างความสวยงาม (Beautification Approach) แนวความคดิ

ด้านความสวยงามนัน้เป็นสิ่งท่ีมีมาก่อนการค านงึถึงสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมการสร้างทางหลวง

ในยคุแรกมุง่เน้นไปท่ีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภยัเชิงวิศวกรรมเป็นหลั ก จนกระทัง่ใน

ยคุถดัมาจงึเร่ิมมองวา่ทางหลวงเป็นสว่นหนึง่ในทศันียภาพ จงึควรพฒันาให้มีความสวยงาม
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เชน่เดียวกบัพืน้ท่ีสาธารณะอ่ืนๆ โดยมุง่สูเ่ป้าหมายเพ่ือการจดัการทศันียภาพให้ดดีู สวยงาม รวม

ไปถึงการจ ากดัป้ายโฆษณาข้างทาง การย้ายหรือบดบงัสิ่งท่ีไมน่า่มอง รวมถึงกา รปลกูดอกไม้ป่า

บริเวณข้างทางอีกด้วย 

8.4.2.2 แนวค านงึถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Approach) กระแสฟืน้ฟู

และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีพฒันามาควบคูก่บัแนวคดิ “การพฒันาอยา่งยัง่ยืน” เกิดเป็น

กฎหมายในสหรัฐอเมริกา(Intermodel Surface Transportation Efficiency Act)(ISTEA), 1991 

และ Transportation Equity Act for 21st Century (TEA-21), 1998) ระบไุว้ตอนหนึง่วา่ การ

พฒันาโครงกรถนนนัน้ต้องค านงึถึงการปกป้องและสง่เสริมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค านงึถึงการ

สงวนรักษาทรัพยากร กฎหมายสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้โครงการท่ีใช้

งบประมาณของรัฐต้องจดัท า “รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม”(Environmental Assessment)  

 8.4.3 การระวงัรักษาภมูิทศัน์เดมิ 

  ในกระบวนการวางแผนและออกแบบภมูิทศัน์ทางหลวง สิ่งท่ีผู้ท างานต้อง

ตระหนกัและให้ความส าคญัคือ ภมูิทศัน์เดมิ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึงเอกลกัษณ์ หรือค วาม

ลกัษณะเฉพาะถ่ินของพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยแตล่ะท้องถ่ินมีความแตกตา่งกนัทัง้ภมูิประเทศ ภมูิอากาศ 

ลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีท าให้ภมูิทศัน์ธรรมชาต ิ (Natural Landscape) เกิดความแตกตา่งจนเกิด

เป็นลกัษณะสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเฉพาะตวั สว่นภมูิทศัน์วฒันธรรม (Cultural 

Landscape) คือ พืน้ท่ีทางภมูิทศัน์ท่ีมนษุย์เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง และปรับเปล่ียนธรรมชาตใิห้มี

ความผกูพนัในชีวิตประจ าวนัและวฒันธรรมท้องถ่ิน และภมูิทศัน์ประวตัศิาสตร์ (Historic 

Landscape) คือ พืน้ท่ีท่ีปรากฏร่องรอยประวตัศิาสตร์ท่ีควรอนรัุกษ์ไว้ให้คงอยู่  

 
ภาพท่ี 34 ภมูิทศัน์ธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 35 ภมูิทศัน์วฒันธรรม 

 การท างานด้าน IEE และ EIA ในสว่นของภมูิทศัน์ทางหลวงโดยสงัเขปประกอบด้วย  

 1.ขัน้เบือ้งต้น (Preliminary Step) รวมรวมข้อมลูพืน้ฐานเบือ้งต้น, รวบรวม

ข้อมลูเอกสาร, รวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

 2.ขัน้ประเมินภมูิทศัน์ (Landscape Assessment) ระบสุภาพภมูิทศัน์และ

ลกัษณะของภาพท่ีปรากฏ, ระบสุว่นของภมูิทศัน์ท่ีมีลกัษณะเดน่เฉพาะ, ระบคุณุภาพภมูิทศัน์ 

และระบลุ าดบัความส าคญัในแง่การมองเห็น (Landscape Sensitivity) 

 3.การประเมินคณุภาพทางสายตา (Visual Assessment) ระบแุละอธิบาย

พืน้ท่ีรับภาพ (Visual Catchment), ระบลุกัษณะของผู้มอง (Viewing Audience), ระบจุดุมอง

ภาพ (Viewpoint), ระบลุ าดบัความส าคญัของการมองเห็น (จ านวนผู้มองเห็น) และระบคุวาม

ปลอดภยัและความนา่สนใจในการมองเห็น 

 4. สรุปและประเมินผลกระทบ (Summary and Evaluation of Impacts) 

ประเมินผลกระทบของทางหลวงตอ่ลกัษณะภมูิทศัน์ รวมถึงความกลมกลืนของทางหลวงในสภาพ

ภมูิทศัน์, ประเมินภาพท่ีมองเห็นจากทางหลวง และจดัเตรียมรายงานผลกระทบจากการสร้างทาง 

 5.การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ระบพืุน้ท่ีท่ีต้องการบรรเทา

ผลกระทบ , ระบทุางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือป้ องกนั ฟืน้ฟ ูหรือบรรเทาผลกระทบทางลบจากทาง

หลวง และบรูณาการทางเลือกนัน้ๆ ให้เข้ากบัการออกแบบภมูิทศัน์ 

 8.4.4 ภมูิทศัน์ทางหลวงกบัการรับรู้ทางสายตา 

   การศกึษาด้านการรับรู้ทางสายตา ค านงึถึงเร่ืองหลกัๆ  2 เร่ือง คือ เร่ือง

คณุภาพของภมูิทศัน์ท่ีปรากฏ และเร่ืองของผู้มอง โดยในสว่นของภมูิทศัน์ท่ีปรากฏนัน้ แบง่ออกได้

เป็น ภาพภายในแนวถนน (Internal View) ได้แก่ ความกลมกลืนของแนวเส้นทาง หมายถึง ความ

กลมกลืนตอ่เน่ืองของแนวถนน ความกลมกลืนตามระนาบราบ หมายถึง การออกแบบสว่นท่ีเป็น
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ทางตรงหรือทางโค้งให้มีความสวยงามตอ่เน่ือง ความก ลมกลืนในระนาบตัง้ หมายถึง การจดัถนน

ให้ไตข่ึน้และลดลงตามความลาดอยา่งสวยงาม สม ่าเสมอ แนวเส้นของถนนมีความส าคญัตอ่ภาพ

ท่ีปรากฏตอ่ผู้สญัจร เน่ืองจากมมุในการมองเห็น ถนนและท้องฟ้าจะเป็นภาพสว่นใหญ่ท่ีปรากฏ

ตอ่ผู้สญัจรเสมอ 

 
ภาพท่ี 36 ความกลมกลืนตามระนาบราบและระนาบตัง้ 

  ภาพภายนอก (External View) ผู้สญัจรจะสามารถรับรู้ถนนเป็นภาพรวมกว้างๆ 

ได้แก่ ตวัถนน สะพาน อโุมงค์ ป่าข้างทาง หมูบ้่าน เมือง ฯลฯ เป็นลกัษณะของการรับรู้อยา่ง

ตอ่เน่ือง กลา่วคือ เป็นล าดบัของเร่ืองราวท่ีปรากฏขึน้ ผู้สญัจรจะรู้ สกึถึงการเดนิทางท่ีมี

ความหมาย ตีความภาพภมูิทศัน์ท่ีได้เห็นก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการเดนิทาง 

  การศกึษาภาพท่ีนา่สนใจและระบตุ าแหนง่ในเส้นทาง เป็นสิ่งท่ีต้องค านงึถึงใน

กระบวนการออกแบบแนวเส้นทาง และการออกแบบภมูิทศัน์ การจดัจงัหวะให้เห็นวตัถ ุหรือ

ทิวทศัน์ท่ีส าคญัเป็นสิ่งท่ีสร้างได้จากการออกแบบแนวถนน  เชน่ การท าให้เจดีย์ส าคญัปรากฏใน

ระยะไกล หายไปแล้วกลบัมาปรากฏอีกครัง้ในระยะใกล้ เป็นต้น 

  ต าแหนง่ท่ีตัง้ และตวัผู้มองก็มีสว่นส าคญัในการศกึษาการรับรู้ทางสายตาด้วย 

คณุลกัษณะของผู้มองท่ีมกัใช้ในการศกึษาได้แก่ 

  1.ต าแหนง่ของผู้มอง (Point of View) เป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึงกรอบของภาพ ซึง่

ผู้ออกแบบภมูิทศัน์จะต้องพิจารณาเพ่ือจดัการกบัภาพท่ีปรากฏขึน้ เชน่ บดบงั สง่เสริม เสริม

องค์ประกอบ เป็นต้น การศกึษาทางจิตวิทยาพบวา่ ระดบัความสนใจท่ีผู้มองมีตอ่ภมูิทศัน์ข้างทาง

นัน้ แปรเปล่ียนตามความเร็วในการสญัจร กลา่วคือ เม่ือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสงู จดุสนใจจะอยูท่ี่
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ระยะไกล ดงันี ้ท่ีความเร็ว 40 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง มนษุย์ให้ความสนในระยะ 180 เมตรข้างหน้า ท่ี

ความเร็ว 70 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง มนษุย์ให้ความสนใจในระยะ 370 เมตรข้างหน้า ท่ีความเร็ว 95 

กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง มนษุย์ให้ความสนใจท่ีระยะ 610 เมตรข้างหน้า  

  2.มมุรับภาพ (Cone of Vision) และความใสใ่จ (Concentration) ท่ี

สมัพนัธ์กบัความเร็วของกรเคล่ือนท่ี กลา่วคือ มมุรับภาพของมนษุย์แปรเปล่ียนไปตามความเร็วใน

การสญัจร ในการเคล่ือนท่ีเร็วมากๆ การมองเห็นมมุมองด้านข้างจะลดลง กลา่วคือ ท่ีความเร็ว 40 

กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง มมุมองแนวราบอยูท่ี่ประมาณ 100 องศา ท่ีความเร็ว 70 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 

มมุมองแนวราบอยูท่ี่ประมาณ 65 องศา ท่ีความเร็ว 95 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง มมุมองในแนวราบจะ

ลดลงต ่ากวา่ 40 องศา ดงันัน้ในความเร็วสงูมนษุย์จะไมส่นใจทิวทศัน์ด้านข้างมากนกั 

  3.ระดบัความส าคญัของการมองเห็น (Sensitivity Level) ได้แก่ การ

พิจารณาวา่จะมีผู้มองเห็นภาพนัน้ๆ มากน้อยเพียงใด สิ่งท่ีเป็นฉากหน้า (Foreground) ยอ่มมี

ความส าคญัมากกวา่สิ่งท่ีเป็นฉากหลงั (Background) 

 8.4.5 ทางหลวงในเขตพืน้ท่ีชนบท 

   ในท่ีนีท้ าการศกึษารูปแบบของทางหลวงในเขตพืน้ท่ีชนบท  โดยทัว่ไปจะเน้น

การเดนิทางโดยรถยนต์ท่ีอาจจดัให้เป็นเส้นทางท่ีรถแลน่ผา่นไปได้อยา่งรวดเร็ว หรือจดัให้เป็น

เส้นทางชมธรรมชาต ิหากเป็นเส้นทางชมธรรมชาต ิลกัษณะภมูิทศัน์ในเขตทางจะมีบรรยาก าศ

ผอ่นคลาย กลมกลืนไปกบัธรรมชาตสิองข้างทาง แตห่ากเป็นพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้รถแลน่ผา่นอยา่ง

รวดเร็วมกัเป็นเส้นตรง แตโ่ดยทัว่ไป พืน้ท่ีชนบทมกัจะมีสภาพเป็นธรรมชาตมิากกวา่เมือง การ

ออกแบบจงึต้องค านงึถึงผลกระทบตอ่ธรรมชาตเิป็นหลกั โดยเฉพาะเร่ืองของ ดนิ น า้ พืช และสตัว์  

   สิ่งส าคญัท่ีจะต้องค านงึถึงเม่ือท าการออกแบบเส้นทาง ในกรณีศกึษาเร่ืองการ

ประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของด้านภมูิสถาปัตยกรรมนัน้ แบง่เป็น 2 ด้าน คือ ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อม

และภมูิประเทศ และปัจจยัด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรม มุง่เน้นไปใน 5 หวัข้อท่ีเก่ียวกบัการศกึษา

คณุภาพเชิงทศัน์ ได้แก่ พืช , สตัว์ และระบบนิเวศพืน้ถ่ินเดมิ สถานท่ีท่ีมีคณุคา่ทางธรรมชาต ิ

ทศันียภาพและมมุมอง การนนัทนาการและการทอ่งเท่ียว และวิถีชีวิตชมุชน  

  พืช, สตัว์ และระบบนิเวศพืน้ถ่ินเดมิ เม่ือมีโครงการสร้างทางหลวงใหมน่ัน้ 

ต้องมีการท ารายงานประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม (EIA) เม่ือพบวา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีความ
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ละเอียดออ่นทางธรรมชาต ิก็ควรหลีกเล่ียงหรือหาทางป้องกนัแก้ไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือ

ในกรณีท่ีเป็นทางหลวงเดมิท่ีพบปัญหาอยูแ่ล้ว เชน่ พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาต ิพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาต ิ

พืน้ท่ีใกล้เคียงหรือตอ่เน่ื องกบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า พืน้ท่ีป่าชมุชน พืน้ท่ีชุม่น า้ การสญูเสียระบบ

นิเวศและถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่านัน้ สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในวงกว้าง  และยากแก่การฟืน้ฟ ู

ดงันัน้การป้องกนัหรือหลีกเล่ียงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีตอ่พรรณไม้ป่า ไม้ถ่ิ นเดมิ 

และต้นไม้ขนาดใหญ่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการวางเส้นทางใหมห่รือขยายเส้นทาง 

เพราะต้นไม้เหลา่นีน้อกจากจะมีคณุคา่ทางธรรมชาตแิล้ว ยงัเป็นเอกลกัษณ์และคณุคา่ทาง

วฒันธรรมของพืน้ถ่ินนัน้  

  สถานท่ีท่ีมีคณุคา่ทางธรรมชาติ  การวางเส้นทางหลวงผา่นพืน้ท่ีธรรมชาติ นัน้

ควรได้รับการระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยค านงึถึงการรักษาธรรมชาตมิากกวา่ความสะดวกสบาย

ของผู้ เข้าชมพืน้ท่ี เพราะพืน้ท่ีทางธรรมชาตมีิความละเอียดออ่น  ควรหลีกเล่ียงการท าลายสภาพ

ธรรมชาตเิดมิ เชน่ กลุม่ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีคณุคา่ แหลง่น า้ธรรมชาต ิชายฝ่ังทะเล หรือผืนป่า คว รมี

ระยะหา่งท่ีเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบทางสายตา เสียง หรืออากาศ เพ่ือให้แนใ่จวา่จะไมส่ง่ผล

กระทบตอ่สถานท่ีท่ีมีคณุคา่ทางธรรมชาตนิัน้ๆ  

  ทศันียภาพและมมุมอง ทศันียภาพและมมุมองของทางหลวงนัน้แบง่ออกเป็น 

2 วตัถปุระสงค์คือ ทางหลวงเพื่อการคมนาคม และทางหลวงท่ีเน้นการช มทศันียภาพ โดยทาง

หลวงเพ่ือการคมนาคมนัน้ จะค านงึถึงภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม เรียบง่าย และสะดวกในการดแูลรักษา 

การเสริมสร้างทศันวิสยัและผอ่นคลายในการขบัข่ี และการประหยดังบประมาณในการก่อสร้าง 

ตลอดจนดแูลรักษา ในขณะท่ีทางหลวงท่ีเน้นการชมทศันียภาพควรค านงึถึงการแสดงออก

เอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี ความงามทางธรรมชาต ิโดยไมท่ าลายลกัษณะดัง้เดมิของพืน้ถ่ิน 

  การนนัทนาการและการทอ่งเท่ียว เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวและนนัทนาการ

ของพืน้ท่ี การออกแบบภมูิทศัน์ต้องค านงึถึงมมุมอง และทศันียภาพของทางไปสูก่ารทอ่งเท่ียว 

หรือการใช้วสัดพืุน้ถ่ิน และใช้ไม้พืน้ถ่ินเดมิ หรือดงึเอาลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัของพืน้ถ่ินนัน้มาใช้

ในการออกแบบภมูิทศัน์ทางหลวง เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนและเน้นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีให้โดด

เดน่ยิ่งขึน้ 
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ภาพท่ี 37 ตวัอยา่งการออกแบบทางหลวงท่ีค านงึถึงสภาพธรรมชาต ิ 

    (Scenic Drive from Queenstown to Glenorchy)  

ท่ีมา : Newzealand, Scenic Drive from Queenstown to Glenorchy, เข้าถึงเม่ือ 30 เมษายน 

2557, เข้าถึงได้จาก www.newzeland.com 

 วิถีชีวิตชมุชน ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่วิถีชมุชน  เกิดจากการเปล่ียนรูปแบบของการ

คมนาคม โดยมีความจ าเป็นต้องพิจา รณาเม่ือมีการวางโครงการใหม ่เพ่ือท่ีจะรักษาวิถีชีวิตของ

ชมุชนไว้ ดงัหวัข้อท่ีส าคญัในภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้

 

 



72 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงหวัข้อส าคญัท่ีต้องค านงึถึงในการพฒันาพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ 

ท่ีมา : โครงการศกึษาแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ทางหลวง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(กรกฎาคม 2550) 

 8.4.6 พรรณพืชกบัโครงสร้างงานสาธารณปูโภค 

  ประโยชน์ทางการใช้งาน  

  8.4.6.1 ให้ร่มเงา เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ถนน ทางเท้า ทางจกัรยาน ลานจอด

รถ ลานกิจกรรม และอาคาร ก่อให้เกิดภาวะนา่สบาย และชว่ยลดอณุหภมูิบริเวณพืน้ดาดแข็ง  สิ่งท่ี

ต้องค านงึถึงคือ ทิศทางแดด ทิศทางถนน เพ่ือก าหนดต าแหนง่ต้นไม้ให้เกิดร่มเงาทัง้ชว่งเวลาเช้า

และบา่ย, เน้นการใช้ไม้ยืนต้นมากกวา่ไม้พุม่, ไม้ยืนต้นทรงพุม่ทบึ ใบหนาแนน่ จะให้ร่มเงาได้

ดีกวา่ไม้ทรงพุม่โปร่ง, ไม้ทรงพุม่แผก่ว้างมาก ให้ร่มเงาได้ดี เป็นบริเวณกว้ าง เหมาะกบัลานจอดรถ

และบริเวณท่ีมีพืน้ท่ีมาก ก่ิงก้านไมกี่ดขวางการจราจร หรืออยูใ่นแนวสายไฟฟ้า , ไม้ผลดัใบ จะท า
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ให้มีฤดกูาลท่ีไมใ่ห้ร่มเงากบัพืน้ท่ีด้านลา่ง บางพืน้ท่ีท่ีมีไม้คลมุดนิ อาจต้องการแสงสวา่งบ้าง ควร

เลือกไม้ยืนต้นชนิดท่ีมีพุม่ใบโปร่ง ไมห่นาทบึ เพ่ือ ให้แสงสอ่งลงไปยงัพืน้ดนิได้ เชน่ ปาล์ม หรือ

ปลกูให้มีระยะหา่งระหวา่งต้นมากขึน้ 

 8.4.6.2 ลดแสงจ้า แสงสะท้อน (Glare) แสงจ้าท่ีเกิดขึน้จากดวงอาทิตย์ในเวลา

กลางวนันัน้ ท าให้เกิดภาวะไมน่า่สบายกบัผู้ขบัข่ี ท าให้เกิดความออ่นล้ากบัสายตา ท าให้เกิด

ความเครียด การปลกูต้นไม้จงึชว่ยลดภาวะเหลา่นีไ้ด้ 

 
ภาพท่ี 39 แสดงวิธีการเปิดการมองเห็น การสร้างกรอบ การพรางการมองเห็น กบัทิวทศัน์ 

ท่ีมา โครงการศกึษาแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ทางหลวง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรกฎาคม 

2550)                                                                                                                            
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 8.4.6.3 การบงัสายตา น าสายตา ชว่ยบงัสาย หรือการปิดบงัสิ่งท่ีไมน่า่ดท่ีูไม่

ต้องการมองเห็นตามแนวถนน อาจเป็นโรงงานอตุสาหกรรม กองขยะ บริเวณท่ีมีเคร่ืองจกัรท างาน 

ลานจอดรถขนาดใหญ่ โรงหรือบอ่บ าบดัน า้ เสีย เป็นต้น ระดบัของการบงัสายตามีหลายระดบั อาจ

ต้องการพรางหรือกรอง (Screen) ให้เห็นเห็นได้แตไ่มเ่ดน่ชดั หรือการซอ่น (Hide) ปิดบงัไมใ่ห้

มองเห็นได้เลย 

 8.4.6.4 การน าสายตา หรือบงัคบัให้เห็นตามชอ่งเปิด ท าให้เห็นจดุท่ีนา่สนใจ 

สวยงาม สองข้างทาง หรือไปยงัสิ่งก่อสร้างใหม ่การน าสายตาโดยการใช้ต้นไม้ อาจใช้วิธีเปิดการ

มองเห็น (Open) การสร้างกรอบ (Frame) การพราง (Screen) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเร็วการสญัจร 

ระดบัการรับรู้ของคนจากขนาดของสิ่งท่ีหมายตานัน้ๆ  

 ประโยชน์ของพืชพรรณทางด้านความงามและบรรยากาศ สร้างความสวยงาม เป็น

ธรรมชาต ิร่ืนรมย์ เพลิดเพลิน  ลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง , สร้างความนา่สนใจ กระตุ้น

ความนา่สนใจ ไมใ่ห้เกิดความนา่เบื่อ , ชว่ยให้เกิดการรับรู้ การก าหนดต าแหนง่และสถานท่ีได้ 

สร้างความนา่จดจ าและความประทบัใจ  และเป็นสญัลกัษณ์ของท้องถ่ิน ถนนท่ี ผา่นเข้าไปในพืน้ท่ี

ธรรมชาตหิรือใกล้ชิดแนวพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีมีความละเอียดออ่นทางธรรมชาตมิาก เชน่ อทุยาน

แหง่ชาต ิเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จ าเป็นต้องศกึษาพรรณไม้เดมิของพืน้ท่ีนัน้ๆ และเลือกใช้ต้นไม้ท่ี

สร้างความตอ่เน่ืองกลมกลืน ไมค่วรใช้ต้นไม้ตา่งถ่ิน เพราะอาจ ท าให้เกิดความเสียหายตอ่พรรณ

พืชเดมิ สตัว์ธรรมชาต ิรวมทัง้ระบบนิเวศของบริเวณได้ด้วย 

 สรุปการศกึษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์ทางหลวงนัน้ จะเห็นวา่มีความ

เก่ียวข้องกบัคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์เป็นอยา่งมาก สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

ประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ ซึง่เกิดจากการรับรู้ทางการมองเห็น อนัเป็นเป้าหมายเดียวกนัในการ

ออกแบบทางหลวง เพ่ือสร้างทศันียภาพท่ีดีให้กบัผู้สญัจร หรือผู้มาใช้พืน้ท่ีเพ่ือท ากิจกรรมท่ี

หลากหลาย ชว่ยลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อม และสร้างความกลมกลืนในภมูิทศัน์ให้

เกิดขึน้ได้ 

                    8.5 การศกึษาและส ารวจทรัพยากรทางสายตา 

 8.5.1 การอธิบายสภาพทัว่ไปของบริเวณ (Study General Description) เป็นการ

อธิบายสภาพทางกายภาพโดยรวมของพืน้ท่ีศกึษา รวมถึงบริเวณโดยรอบ ด้วยการบรรยาย
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ประกอบแผนท่ีและภาพถ่าย ตวัอยา่งเชน่ บริเวณท่ีอยูใ่นเขตผลกระทบเป็ นบริเวณใด เป็นเขต

เมืองท่ีมีอาคารสิ่งปลกูสร้างหนาแนน่ เป็นเขตเมืองท่ีเป็นชนบท เป็นเขตพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีมี

บ้านเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างประปราย หรือ เป็นเขตพืน้ท่ีธรรมชาต ิท่ีมีภมูิประเทศสวยงาม เป็นต้น  

 8.5.2  การแจกแจงทรัพยากรทางสายตา (Visual Resource Inventory) เป็นการ

เก็บข้อมลู การแจกแจง และการอธิบายทรัพยากรทางสายตา รวมทัง้การวิเคราะห์คณุภาพทาง

สายตาของพืน้ท่ีศกึษา 

  การแจกแจงทรัพยากรทางสายตาเป็นการก าหนดพืน้ท่ี หรือสถานท่ีท่ีมี

คณุคา่เชิงทศัน์ท่ีอยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา  และท าการศกึษาข้อมลูความเป็นมาและคณุคา่ของ

พืน้ท่ี หรือสถานท่ีนัน้ โดยมีแนวทางในการศกึษาข้อมลูความเป็นมา และคณุคา่ของบริเวณหรือ

สถานท่ี ดงัตวัอยา่งในตารางตอ่ไปนี  ้

ตารางท่ี 5 แนวทางในการศกึษาข้อมลูความเป็นมา และคณุคา่ของบริเวณหรือสถานท่ี 

คณุคา่ทางด้าน เนือ้หาหรือข้อมลูที่บง่ชี ้แสดงคณุคา่ 
ศิลปะ -เป็นบริเวณที่กลา่วถึงในวรรณคดี โคลง กลอน ภาพเขียนหรือบทเพลง มีความสวยงาม

เป็นท่ีกลา่วถึงทัง้ในระดบัท้องถ่ิน และในระดบักว้าง 
ประวตัิศาสตร์ -อยูใ่กล้แหลง่ประวตัิศาสตร์ โบราณคด ี

-เป็นบริเวณโบราณสถาน ไมว่า่จะได้รับการขึน้ทะเบียนโบราณสถานหรือไมก็่ตาม 
-เป็นบริเวณที่ได้รับการบนัทกึตามเอกสารทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี หรือในต านาน 

การทอ่งเที่ยว -เป็นบริเวณที่อยูใ่กล้แหลง่ทอ่งเที่ยว หรือการทอ่งเที่ยวที่ถือเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัของ
พืน้ท่ี 
-เป็นสถานท่ีที่ได้รับการอ้างถึง เช่น อ้างถึงในหนงัสอืน าเที่ยวของในหรือหรือ ตา่งประเทศ 
(หนงัสอื Lonely Planet หรือแผนท่ีทอ่งเที่ยวท้องถ่ิน) 

ธรรมชาต ิ -อยูใ่กล้อทุยาน วนอทุยาน ป่า เส้นทางน า้ แมน่ า้ แหลง่น า้ เขตอนรัุกษ์และสงวนพนัธุ์สตัว์
ป่า เขตวิจยัสตัว์ป่า 

แหลง่ชมุชน -เป็นบริเวณใกล้แหลง่ชมุชนท่ีหนาแนน่ มีจ านวนประชากรมาก มีกิจกรรมของเมือง งาน
เทศกาล งานประเพณี เช่น เป็นเส้นทางขบวนแหง่านประจ าปี เป็นบริเวณจดังานพิธี หรือ
กีฬา เช่น ล าน า้ที่ใช้แขง่เรือยาว 

 

ท่ีมา : คูมื่อการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร 

         (Visual Impact Assessment Manual) 
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 การส ารวจเพ่ือก าหนดทรัพยากรทางสายตาท่ีมีคณุคา่ อาศยัอยูบ่นพืน้ฐานทาง

ทฤษฎีความงามในสภาพแวดล้อม ซึง่มีความซบัซ้อนหลานมิต ิตวัอยา่งเชน่ โครงสร้างของผงัเมือง

ท่ีมีคณุคา่ หรือได้รับการออกแบบมา เชน่ เมืองลพบรีุ เมืองเชียงใหม ่ฯลฯ โบราณสถาน อาคารท่ี

สวยงาม มีช่ือเสี ยงหรือมีมีคณุคา่ พืน้ท่ีธรรมชาต ิบริเวณท่ีมีความสวยงามจากการเป็นจดุมอง

ทิวทศัน์ (View Point) จดุมองมมุกว้าง (Panoramic View) และวิถีทศัน์หรือชอ่งมอง (Vista) 

รวมถึงล าดบัทศันาการ (Visual Sequence) ท่ีส าคญัของพืน้ท่ี ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงบริเวณท่ีมี

ความสวยงามด้านอ่ืนๆ นอกจากความงามในด้ายสายตาอีกด้วย  

 แนวทางในการศกึษาข้อมลูความเป็นมา และคณุคา่ของบริเวณหรือสถานท่ีนัน้ ผู้ ท่ี

ท าการศกึษาจะต้องจดัท าแผนท่ีแสดงบริเวณ จดุ หรือเส้นทางตา่งๆ ท่ีพบวา่มีคณุคา่เชิงทศัน์ใน

บริเวณท่ีศกึษา พร้อมทัง้อธิบายคณุลกัษณะคณุคา่เชิงทศัน์  ของบริเวณจดุ หรือเส้นทางท่ีมีคณุคา่

เหลา่นัน้ เชน่ คณุคา่ด้านความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ความสวยงามของทิวทศัน์ หรือข้อมลูใน

ด้านอ่ืนๆท่ีสนบัสนนุความมีคณุคา่ของพืน้ท่ีศกึษา ตามความเหมาะสม  

 8.6 คณุลกัษณะของท่ีวา่งในภมูิทศัน์ 

  ท่ีวา่ง (Space) หมายถึง ลกัษณะของพืน้ท่ีในภมูิทศัน์ท่ีถกูสร้างขึน้โดยการ

จดัเรียงองค์ประกอบตา่งๆ จนเกิดเป็นชอ่งเปิดในเชิงสามมิต ิซึง่มีประเดน็ยอ่ยท่ีต้องพิจารณา 3 

ประการดงันี ้

 8.6.1 ลกัษณะของภมูิทศัน์ ท่ีเกิดจากการจดัวางองค์ประกอบและชอ่งเปิดในภมูิ

ทศัน์ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภมูิทศัน์มมุกว้าง เป็นภมูิทศัน์ท่ีไมมี่ขอบเขตการมองเห็นท่ี

จ ากดั, ภมูิทศัน์ปิดล้อม เป็นภมูิทศัน์ท่ีทีขอบเขต เชน่ แนวเขา แนวป่า ต้นไม้ เป็นเสมือนก าแพงท่ี

โอบล้อมพืน้ท่ีวา่งเอาไว้, ภมูิทศัน์เน้นจดุเดน่ เป็นภมูิทศัน์ท่ีมีการจดัวางวตัถ ุหรือกลุม่ของวตัถใุห้ มี

ความโดดเดน่, ภมูิทศัน์ท่ีเน้นจดุน าสายตา เป็นภมูิทศัน์ท่ีมีเส้นน าสายตาไปยงัจดุปลาย หรือจดุ

โฟกสั และภมูิทศัน์ท่ีมีก าบงัอยูร่ะนาบบน เป็นภมูิทศัน์ท่ีสว่นมากปรากฏในพืน้ท่ีป่าหรือขอบของ

พืน้ท่ีป่า ซึง่เกิดจากระดบัทรงพุม่ของพืชพรรณอยูเ่หนือระดบัสายตา  
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ภาพท่ี 40 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปล่ียนแปลงในภมูิทศัน์ลกัษณะตา่งๆ 

ท่ีมา : Smardon, 1979: 46-48 



78 
 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 40 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปล่ียนแปลงในภมูิทศัน์ลกัษณะตา่งๆ 

ท่ีมา : Smardon, 1979: 46-48 
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 8.6.2 พืน้หลงั หมายถึง ระดบัความขดัแย้งขององค์ประกอบกบัพืน้หลงัท่ีอยูข้่างเคียง 

หากองค์ประกอบนัน้ๆมีความขดัแย้งกบัพืน้หลงัมาก ยอ่มเกิดความโดดเดน่มากขึน้  

  คณุลกัษณะของท่ีวา่งท่ีแสดงถึงความโดดเดน่ในภมูิทศัน์ คือ ต าแหนง่ของ

องค์ประกอบท่ีอยูใ่กล้กบัจดุเดน่ หรือ จดุโฟกสัของภาพ รวมถึงองค์ประ กอบท่ีอยูต่รงกลางของ

ภาพ และมีลกัษณะตอ่เน่ืองกนัเป็นองค์ประกอบชิน้ใหญ่ นอกจากนีอ้งค์ประกอบท่ีมีความขดัแย้ง

กบัพืน้หลงัสงูนัน้ มีแนวโน้มท่ีจะสร้างความโดดเดนในภมูิทศัน์มาก ซึง่ความโดดเดน่ท่ีเกิดขึน้ควร

พิจารณาวา่เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีและยอมให้ปรากฏขึน้ในภูมิทศัน์ได้หรือไม่ 

 8.7 ทฤษฎีและหลกัการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ (The Landscape Institute 

and the Institute of Environment and Assessment, 2002) 

  การลดผลกระทบเชิงทศัน์ เป็นแนวทางเพ่ือชว่ยในการหลีกเล่ียง บรรเทา และ

ป้องกนัผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเกิดจากองค์ประกอบท่ีถกูเปล่ียนแปลงไปในภมูิทศัน์ เพ่ือให้

องค์ประกอบเหลา่นี ้อยูร่่วมในภมูิทศัน์อยา่งเคารพคณุคา่ของสถานท่ีนัน้ๆ โดยหลกัเกณฑ์ส าคญั

คือการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นไปได้จริง ทัง้นีแ้นวทางการ

ลดผลกระทบเชิงทศัน์สามารถใช้หลกัการออกแบบขัน้พืน้ฐาน มาเป็นหลกัในการก าหนดแนว

ทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ ซึง่มีหลกัพืน้ฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

 8.7.1 การเลือกพืน้ท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาท่ี

เกิดขึน้ ไมก่่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์มากเกินไป โดยมีหลกัการท่ีชว่ยในการเลือกต าแหนง่ท่ีตัง้ 

ดงันี ้ 

 1.เลือกต าแหนง่ท่ีตัง้ท่ีมีความเป็นไปได้ โดยให้อยูห่า่งจากจดุมอง 

เน่ืองจากปกตอิงค์ประกอบท่ีอยูใ่กล้กบัจดุมองจะท าให้ระดบัของผลกระทบมีมากขึน้ 

 2.ไมค่วรวางองค์ประกอบใดๆอยูใ่กล้กบัจดุเดน่ในภมูิทศัน์ เพ่ือไมใ่ห้

องค์ประกอบนัน้แยง่ความสนใจไปจากภมูิทศัน์ 

 3.รูปทรงและต าแหนง่ควรมีความกลมกลืนไปกบัธรณีสณัฐานและพืช

พรรณเดมิในบริเวณนัน้ 

 4.ใช้ลกัษณะเดน่ของสภาพภมูิประเทศและพืชพรรณ เข้ามาชว่ยลดความ

ชดัเจนของเส้นขอบขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ให้กลมกลืนไปกบัภมูิทศัน์โดยรอบ 
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 8.7.2 ลดจ านวนสิ่งท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ มีหลกัการหลายวิธีในการลดจ านวน 

เชน่ รวมกลุม่องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบเอาไว้ในบริ เวณท่ีเหมาะสมร่วมกนั ย้ายระบบ

โครงสร้างสาธารณปูโภคไว้ใต้ดนิ ควบคมุหรือลดจ านวนป้ายโฆษณาท่ีอยูใ่นภมูิทศัน์ หรือจ ากดั

ขอบเขตของสิ่งก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดผลกระทบให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีก าหนด เป็นต้น 

 8.7.3 น าองค์ประกอบพืน้ฐานในเร่ืองรูปทรง เส้น สี และผิวสมัผสัท่ีมีอยู่ ในภมูิ

ทศัน์เดมิ มาใช้ในการออกแบบองค์ประกอบในภมูิทศัน์ เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน ลดความขดัแย้ง

กบัภมูิทศัน์เดมิ 

  สรุปแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ สามารถจดักลุม่วิธีการในการชว่ยลด

ผลกระทบเชิงทศัน์ได้หลกั ๆ 4 แนวทาง ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงานวิจยัตอ่ไป ดงั นี ้

 1.การย้ายออก (Remove) เป็นวิธีชว่ยลดปริมาณขององค์ประกอบท่ีสร้าง

ผลกระทบท่ีปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ให้น้อยลง เหลือไว้เพียงองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นเทา่นัน้ 

 2.การย้ายต าแหนง่ (Relocate) เป็นการต าแหนง่ท่ีพิจารณาแล้ววา่มีความ

เหมาะสมมากกวา่ ซึง่เป็นต าแหนง่ท่ีสา มารถลดความเดน่ชดัขององค์ประกอบดงักลา่วให้น้อยลง 

หรือย้ายต าแหนง่เพ่ือรวมเอาองค์ประกอบท่ีสร้างผลประทบอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ไมก่ระจดั

กระจายไปในภมูิทศัน์สว่นอ่ืนๆ 

 3.การออกแบบใหม ่ (Redesign) เป็นการเปล่ียนรูปลกัษณะของ

องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ โดยใช้หลกัการพืน้ฐานเร่ือง รูปทรง เส้นสาย สี และพืน้ผิว ท่ีปรากฏ

อยูใ่นภมูิทศัน์เดมิมาใช้ในการออกแบบใหม ่เพ่ือสร้างความกลมกลืนในภมูิทศัน์ 

 4.การปิดบงั (Screening) เป็นการน าเอาองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีคณุลกัษณะ

เหมาะสม เชน่พืชพรรณ มาชว่ยในการปิดบงั อ าพรางสิ่งท่ีสร้างผลกระทบในภมูิทศั น์ ท าให้มีความ

โดดเดน่น้อยลง 

 

9. สรุปวิธีในการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 9.1 การศกึษาเบือ้งต้น 

  เป็นการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือท าความเข้าในในสภาพปัจจบุนัของพืน้ท่ี

ศกึษา ในแง่ของลกัษณะทางกายภาพ เชน่ รูปทรงของแผน่ดนิ พืชพรรณ ลกัษณะการขบัข่ีของผู้ใช้
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เส้นทาง ลกัษณะการใช้ท่ีดนิโดยรอบ สภาพการพฒันา ลกัษณะสิ่งปลกูสร้างท่ีอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ี

ศกึษา ได้แก่ ความหนาแนน่ ขนาด สดัสว่นอาคาร สี วสัดแุละรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึง

บริเวณท่ีได้รับความนิยมจากการทอ่งเท่ียว ได้แก่ จดุชมวิว ชมุชน จุ ดบริการนกัทอ่งเท่ียว อาคาร

ร้านค้า ถนน เป็นต้น ขัน้ตอนการศกึษาเบือ้งต้นมี 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 การเตรียมข้อมลูก่อนลง

เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการส ารวจ ถ่ายภาพ ขัน้ตอนท่ี 

2 คือการลงส ารวจภาคสนาม 

 การวางแผนการส ารวจและเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษา คือ 

 1.เตรียมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แผนท่ี ภาพถ่าย คณุลกัษณะ

ของทางหลวง สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญับนเส้นทาง และข้อมลูสารสนเทศ (GIS) 

 2.จดัท าแบบส ารวจรูปแบบทางกายภาพของพืน้ท่ี ลกัษณะการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิ พืชพรรณ ลกัษณะอาคารหรือสิ่ งปลกูสร้างท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบ เพ่ือท าการเก็บ

ข้อมลูทิวทศัน์ท่ีสามารถมองเห็นได้จากเส้นทางขณะเคล่ือนท่ีผา่น  

 3.ลงพืน้ท่ีโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ โดยรักษาความเร็วในการเคล่ือนท่ี

อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเก็บข้อมลูภาพถ่าย และหยดุถ่ายภาพในจดุมอง จดุชมวิวหรือบริเวณท่ีมีคว าม

โดดเดน่ขององค์ประกอบในภมูิทศัน์บนเส้นทาง  

 4.จดัท าแผนภาพข้อมลูท่ีปรากฏในทิวทศัน์ (Notation) เม่ือเดนิทางอยูบ่น

ถนนธนะรัชต์ 

 9.2 การอธิบายลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์บริเวณท่ีศกึษา  

  ใช้ภาพถ่ายในพืน้ท่ีศกึษาเพ่ืออธิบายลกัษณะของภมูิทศัน์ท่ีปรากฏบนสองข้าง

ทางถนนธนะรัชต์ และบนัทกึข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของสภาพถนน สภาพภมูิประเทศ พืช

พรรณ การใช้งานพืน้ท่ีริมทาง สถานท่ีส าคญับนเส้นทาง และสิ่งท่ีบง่บอกถึงจดุหมายปลายทาง 

 9.3 การจ าแนกประเภทข้อมลู 

  การจ าแนกข้อมลูท่ีได้ท าการส ารวจมาแล้วนัน้ มีประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์

และใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกภาพตวัแทนของพืน้ท่ี ซึง่จะน าไปใช้ในการท าแบบส ารวจในขัน้ตอน

ตอ่ไป มี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
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 9.3.1 การแบง่หนว่ยพืน้ท่ี (Unit of Analysis) ใช้เกณฑ์การแบง่พืน้ท่ี โดยเลือก

จากพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะและองค์ประกอบในทศันียภาพใกล้เคียงกนั จดัไว้ในกลุม่เดี ยวกนั เพ่ือใช้เป็น

ตวัแทนของพืน้ท่ีประเภทนัน้ๆ โดยมีเกณฑ์ในการศกึษา ดงันี  ้

 1.เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกหนว่ยพืน้ท่ีทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดความ

กว้างของถนน สภาพภมูิประเทศ (Topography) สภาพการพฒันา (Development) ลกัษณะการ

ใช้ท่ีดนิโดยรอบ (Land Use) สิ่งท่ีปกคลมุดนิ (Land Cover) ลกัษณะสถาปัตยกรรม 

(Architecture) และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ (Activities) 

 2.เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกหนว่ยพืน้ท่ีโดยพิจารณาจากการรับรู้ ได้แก่ 

พืน้ท่ีท่ีเม่ือมองดแูล้วมีความคล้ายคลงึกนั จดัเป็นหนว่ยพืน้ท่ีเดียวกนัได้ ภายในพืน้ท่ีขนาดใหญ่

อาจแบง่ออกเป็นหนว่ยยอ่ยได้อีก เน่ืองจากมีคณุลกัษณะบางอยา่งท่ีแตกตา่งกนั  

 9.3.2 การเลือกภาพตวัแทนของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีเพ่ือเป็นตวัแทนของพืน้ท่ีบริเวณ

นัน้ มีหลกัส าคญั 2 ประการ คือ หลกัการถ่ายภาพตวัแทน และหลกัการเลือกภาพตวัแทน โดย

หลกัการถ่ายภาพตวัแทนนัน้ ผู้บนัทกึภาพควรถ่ายภ าพจากจดุมองท่ีมีความส าคญั เม่ือถ่ายจาก

บนถนน ควรให้ความส าคญักบัทิวทศัน์ทัง้สองด้านเทา่ๆกนั และมีมมุมองระนาบบนถนนใกล้เคียง

กนัทกุภาพ สว่นหลกัการในกรเลือกภาพตวัแทนนัน้มี 3 หลกัการ คือ ในภาพมีองค์ประกอบท่ีส่ือถึง

ลกัษณะเดน่ท่ีเป็นตวัแทนของหนว่ยพืน้ท่ีนัน้ๆ , ในภา พมีรูปแบบของสถาปัตยกรรม หรือ

องค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ท่ีสามารถใช้เป็นตวัแทนการพฒันาท่ีเกิดขึน้ในหนว่ยพืน้ท่ีนัน้ๆ และ

ไมมี่องค์ประกอบในภาพท่ีมีความโดดเดน่จนดงึดดูความสนใจให้เบี่ยงเบนไปจากประเดน็ของภมูิ

ทศัน์  

  9.3.3 ก าหนดปัจจยัในการศกึษา เพ่ือใช้ในการทดสอบระดบัความชอบ หรือไม่

ชอบท่ีผู้คนมีตอ่ภมูิทศัน์และการพฒันา โดยใช้หลกัการในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ 

  9.3.4 ก าหนดปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรตอ่กลุม่ตวัแทนท่ีท าการศกึษา เชน่ อาย ุเพศ 

การศกึษา ภมูิล าเนา และประสบการณ์ในการเข้ามาใช้พืน้ท่ี หรือเส้นทาง  

  9.4 การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ 

  การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ มี 2 สว่นท่ีส าคญั คือ การเลือกภาพตวัแทน และ

การสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดกลุม่ประชากรท่ีเหมาะสมกบัหวัข้อศกึษา ในหลากหลายกลุม่ 
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เชน่ ผู้ เช่ียวชาญ นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ผู้ประกอบการและผู้อ ยูอ่าศยัในท้องถ่ิน 

ท าแบบสอบถามเพื่อหาคา่คะแนนความสวยงาม ความรู้ลกึชอบ หรือไมช่อบ และคณุภาพของภมูิ

ทศัน์ ท่ีปรากฏบนถนนธนะรัชต์ 

  9.5 การวิเคราะห์ 

   น าผลจากแบบสอบถามท่ีได้มาแปลเป็นข้อมลู และจดัเก็บข้อมลูด้วยโปรแกรม 

SPSS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาผลประ เมินระดบัความชอบ หรือไมช่อบ ประกอบกบั

เหตผุลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ และอธิบายด้วยทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อมและความงาม

ในภมูิทศัน์ 2 สว่น คือ 

  9.5.1 วิเคราะห์ลกัษณะของภมูิทศัน์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่พืน้ท่ี

บริเวณใดมีสวยงามและคณุคา่ เพ่ือก าหนดเขตจดัก ารทางสายตา (Visual Management Zone) 

ได้แก่ ความหนาแนน่ ความสงู สีและวสัด ุขององค์ประกอบในภมูิทศัน์ รวมถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมด้วย 

  9.5.2 เปรียบเทียบผลของแบบส ารวจท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่งผู้ท าแบบสอบถาม 

เพ่ือท าความเข้าใจเหตผุลและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆในกลุ่ มผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ 

อาย ุการศกึษา อาชีพ เชือ้ชาต ิกิจกรรมท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ี เป็นต้น โดยพิจารณาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรกบัผลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบด้วยนยัส าคญัทางสถิติ 

  9.6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

   ผลจากการวิเคราะห์ท่ีได้น ามาสรุปเป็นเขตจดัการทางสายตา เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการลดระดบัผลกระทบทางสายตาในภมูิทศัน์ และการก าหนดระดบัของการพฒันา เชน่ การ

ควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดนิโดยรอบ การก่อสร้างอาคาร การตดิป้ายโฆษณา ก าหนดการใช้ท่ีดนิ

เพ่ือการพฒันา การก าหนดบริเวณท่ีควรสงวน รักษาความงามของทศันียภาพให้คงไว้ ชว่ยให้เกิ ด

การพฒันาอยา่งเหมาะสม ไมท่ าลายทศันียภาพของเส้นทางท่ีน าไปสูพื่น้ท่ีอทุยานแหง่ชาต ิโดย

ค านงึถึงปัจจยัทางกายภาพของท่ีตัง้ ปัจจยัท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของมนษุย์ และปัจจยัในการ

รับรู้ การยอมรับได้ของบคุคลทัว่ไป  

  ขัน้ตอนการด าเนินการศกึษาวิจยั ท่ีสรุปจากการศกึษา เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง สามารถอธิบายเป็นแผนภาพขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพท่ี 41 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ส ารวจภาคสนาม 

การอธิบายลกัษณะของทศันียภาพ

และภมูิทศัน์บริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

การเตรียมข้อมลูก่อนลงส ารวจ
พืน้ท่ี 

ลกัษณะที่ตัง้ 
ภมูิประเทศ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 

พืชพรรณ 

จดุมองที่ส าคญั 

สถาปัตยกรรม 

ปัญหาด้านทศันียภาพ 

การศกึษาเบือ้งต้น 

การจ าแนกประเภทข้อมลู การแบง่หนว่ยพืน้ท่ี 

การเลอืกภาพถ่ายตวัแทน 

ก าหนดปัจจยัในการศกึษา 
ก าหนดลกัษณะสว่นตวัของผู้สงัเกต 

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ กลุม่คนทัว่ไป 

ผลการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ 

วิเคราะห์ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปลกัษณะการพฒันาที่ยอมรับได้
จากแบบสอบถาม 

แนวทางการลดผลกระทบทางสายตา 
ก าหนดแนวทางการจดัการทางสายตา 
เสนอแนะระดบัการพฒันา 

VISUAL RESOURCE MANAGEMENT (VRM) PREFERENCE 

การประเมินความรู้สกึท่ีเกิดจากการรับรู้ภมูิทศัน์  
ใช้ภาพถ่ายตวัแทน 

สร้างแบบสอบถาม 
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บทที่ 3 

ข้อมูลพืน้ฐาน พืน้ท่ีศึกษา ถนนธนะรัชต์-อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

 ในการศกึษาวิจยัเร่ืองทศันคณุภาพท่ีเกิดขึน้บนถนนธนะรัชต์นัน้  สามารถแบง่

การศกึษาในพืน้ท่ีออกได้เป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คือ ศกึษาพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ และศกึษาในพืน้ท่ี

โครงการวิจยั โดยท่ีพืน้ท่ีบริบทโดยรอบท่ีมุง่เน้นให้ความส าคญัคือ อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ซึง่

เป็นเป้าหมายหลกัของนกัทอ่งเท่ียวท่ีใช้เส้นทางถนนธนะรัชต์ อีกทัง้อทุยานแ หง่ชาตเิขาใหญ่ยงัมี

ความส าคญัในด้านของการเป็นมรดกโลก สง่ผลให้ถนนธนะรัชต์เปรียบเสมือนประตตู้อนรับ

นกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการเข้ามาชมความงามทางธรรมชาต ิและท ากิจกรรมตา่งๆ ทัง้ในพืน้ท่ีอทุยาน 

และบริเวณถนนธนะรัชต์ เห็นได้ชดัวา่ การพฒันาการทอ่งเท่ียวนัน้ เตบิโตอยา่งร วดเร็ว เกิดเป็น

ความเช่ือมโยงกนัของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายทัง้ภายนอกและในพืน้ท่ีอทุยาน ถนนธนะรัชต์จงึมี

บทบาทส าคญัในการเป็นประตสููพื่น้ท่ีป่ามรดกโลก และสามารถชว่ยสง่เสริมกิจกรรมการทอ่งเท่ียว

ให้พฒันาไปอยา่งเหมาะสม ไมท่ าลายสภาพแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาตท่ีิคว รคา่แก่การ

อนรัุกษ์  

 

1. การศึกษาพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 

 พืน้ท่ีศกึษาการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ – อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

(ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรท่ี 1-24 ตัง้อยูใ่นเขต ต .หมสีู อ .ปากชอ่ง จ .นครราชสีมา 

ปัจจบุนัร่างกฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดันครรา ชสีมาก าลงัด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 

ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนัและโครงการพฒันาภาครัฐ โดยในร่างผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

ผงัเมืองรวมจงัหวดันครราชสีมา (ฉบบัปรับปรุง )ได้แสดงผงัสีบริเวณพืน้ท่ีศกึษาถนนธนะรัชต์เป็น

เส้นทางท่ีอยูบ่นพืน้ท่ีคาบเก่ียว 3 บริเวณ คื อเขตสีเขียว หมายถึง ท่ีดนิประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ,เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หมายถึง ท่ีดนิประเภทอนรัุกษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม และเขตสีเขียวออ่นและมีเส้นทแยงสีขาว หมายถึง ท่ีดนิประเภทอนรัุกษ์ป่าไม้  
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ภาพท่ี 42 ร่างผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิผงัเมืองรวม จ.นครราชสีมา (ฉบบัปรับปรุง)  

   บริเวณถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2090)  

ท่ีมา : ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองรวม จ.นครราชสีมา 
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ภาพท่ี 43 แผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้บงัคบั   

               ใช้ผงัเมืองรวม จงัหวดันครราชสีมา (ฉบบัปรับปรุง) 

ท่ีมา : ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองรวม จ.นครราชสีมา 
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 เขตสีเขียว หมายถึง ท่ีดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือ

เกษตรกรรม        หรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม  สถาบนัราชการ  การสาธารณปูโภคและ

สาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสิบ

ของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

 เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หมายถึง ท่ีดนิประเภทอนรัุกษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม ท่ีดนิประเภทนี ้ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม 

สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ และการอนรัุกษ์และรักษาสภาพแวดล้อม

เป็นสว่นใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ ไมเ่กินร้อยละห้า และร้อยละสิบ

ของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีก าหนด 

 เขตสีเขียวออ่นและมีเส้นทแยงสีขาว หมายถึง ท่ีดนิประเภทอนรัุกษ์ป่าไม้ ให้ใช้

ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดแูลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สตัว์ป่า ต้นน า้ล าธาร และ

ทรัพยากรธรรมชาตอ่ืิน ๆ ตามมตคิณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า และการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  

 ท่ีดนิประเภทนีซ้ึง่เอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครอ งโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้

ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือนนัทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  การอยูอ่าศยั  เกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม  การสาธารณปูโภคและสาธารณประโยชน์เทา่นัน้  และห้ามใช้ประโยชน์

ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีก าหนด  ดงัตอ่ไปนี ้

 1.เลีย้งม้า  โค  กระ บือ  สกุร  แพะ  แกะ  หา่น  เป็ด  ไก่  ง ู จระเข้  หรือ

สตัว์ป่าตาม  กฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  เพ่ือการค้า 

 2.สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 

 3.การจดัสรรท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยั 

 4.การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่และอาคารสงู 

 5.การอยูอ่าศยัประเภทห้องแถว  ตกึแถว  หรือบ้านแถว 

 6.การอยูอ่าศยัประเภทห้องชดุ  อาคารชดุ  หรือหอพกั 

 จากการศกึษา แผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้าย

กฎกระทรวงให้บงัคบัใช้ผงัเมืองรวม จงัหวดันครราชสีมา (ฉบบัปรับปรุง ) ข้างต้นนัน้ เป็นประโยชน์
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ตอ่การศกึษางานวิจยัในภาพรวม เพ่ือสร้างกรอบกระบวนการวิจยัให้เป็นไปในแนวทางท่ี

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎกระทรวง 

1.1  ประวตัคิวามเป็นมาของการพฒันาการคมนาคมพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 

  พ.ศ. 2434 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ได้เล็งเห็น

ความส าคญัของการคมนาคม จงึโปรดให้สร้างทางรถไฟจากพระนครไปถึงหวัเมืองโคราช ผา่นดง

พญาเย็น หรือดงพญาไฟในอดีต เร่ิมต้นจากสระบรีุ ผา่นแก่งคอย- มวกเหล็ก เข้าสูด่งพญาไฟ การ

ก่อสร้างทางรถไฟในสมยันัน้เป็นไปอยา่งยากล าบาก คนงานและวิศวกรล้มตายกนัเป็นจ านวนมาก

เพราะไข้ป่า 

 

ภาพท่ี 44 สถานท่ีปลายรางรถไฟ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

               เสดจ็พระราชด าเนินไปเดนิตรวจดกูารสร้างรางรถไฟ 

ท่ีมา  : Oknation, มอหลกัหิน รัชการท่ี 5 อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา , เข้าถึงเม่ือ 8 

กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=516093 

 พ.ศ. 2493-2527 ‚ในท่ีสดุอวสานของดงพญาเย็นก็มาถึง เม่ือกรุงสยามเข้าสูย่คุคลัง่

พฒันา มีการสร้างถนนมิตรภาพขนานไปกบัทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนประชากร

ของชาตเิพิ่มขึน้จาก 20 ล้านคน เป็น 30 ล้านคน คล่ืนมนษุย์เร่ิมหลัง่ไหลไปจบัจองท่ีท ากิน บ้างก็

เขมือบเอาไว้ประดบับารมี‛ คณุกิตตพิงษ์ สชุาต ิจากหนงัสืออทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ พ.ศ. 2518  

 ถนนมิตรภาพ หรือ ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 เป็นถนนหลวงท่ีได้รับความ

ชว่ยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ด้านงบประมาณ และ เทคนิ ค นบัเป็นทางหลวงสายแรกของ
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ประเทศไทยท่ีมีผิวจราจรลาดยาง (Asphalted Concrete) เดมิตัง้ช่ือถนนชว่งสระบรีุ-ปากชอ่ง-

นครราชสีมา วา่ ‚ถนนสดุบรรทดั‛ ตัง้แตพ่.ศ. 2493 ก่อนเปล่ียนช่ือเป็น ถนนมิตรภาพ เม่ือ ปีพ .ศ.

2500 ถนนหลวงสายนีน้ าความเจริญมาสูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือมาจนถึงปัจจบุนั 

 
ภาพท่ี 45 ถนนสายมิตรภาพในอดีต ท่ีมา นิตยสารเสรีภาพ 

 "ถนนหนทางมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาประเทศ  ในท้องถ่ินใดก็ตามท่ีมี

ถนนไปถึง ความเจริญของท้องท่ี การเพิ่มพนูขยายตวัของการท ามาหากินและรายได้ของประชาชน

ก็ยอ่มจะบงัเกิดเป็นเงาตามตวัมาด้วย ทางหลวงสายนี ้ จะเป็นประโยชน์ตอ่มวลชนและทรัพยากร

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งมาก เพราะจะชว่ยเช่ือมชมุนมุชน ไร่นา และตลาดในท้องท่ี

ส าคญัๆ หลายแหง่  ให้ใกล้ชิดตดิตอ่กนั และจะเปิดทางเพื่อการพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม  และ

เกษตรกรรม ดงัเชน่ท่ีประจกัษ์อยูแ่ล้ว  ในความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีบงัเกิดขึน้กบัอาณาบริเวณ

ถนนมิตรภาพในเวลาอนัไมน่านมานี‛้ จอมพลถนอม กิตตขิจร นายกรัฐมนตรีกลา่วในพิธีเปิดถนน

มิตรภาพ 

 พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  เล็งเห็นวา่บริเวณเขาใหญ่นี ้มีธรรมชาตอิดุม

สมบรูณ์ อีกทัง้มีความสวยงาม  เหมาะใช้เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ แตมี่ปัญหาคือมีการตดัไม้ท าลาย

ป่า  จงึได้ให้มีการส ารวจพืน้ท่ีบริเวณต าบลเขาใหญ่เดมิและบริเวณโดยรอบและได้ตรา

พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาตขิึน้ ตัง้เขาใหญ่เป็นอทุยานแหง่ชาตใินปี 2505 โดยเป็นอทุยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศไทย  และได้ตดัถนนธนะรัชต์แยกออกมาจากถนนมิตรภาพมายงัตวั
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เขาใหญ่  โดยถนนนีข้ึน้มาบนเขาใหญ่แล้วจะแยกเป็นสองสาย  คือไปสิน้สดุท่ีน า้ตกเหวสวุตัสาย

หนึง่ และไปสิน้สดุท่ีเขาเขียวอีกสายหนึง่  

 พ.ศ. 2525 ถนนธนะรัชต์ได้ขยายเส้นทาง โดยตดัถนนสายปราจีนบรีุ- เขาใหญ่มา

บรรจบกนั    เป็นทางเลือกของการเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้ระยะทางสัน้กวา่  มีความชนัและ

คดเคีย้วน้อยกวา่ท าให้การทอ่งเท่ียวในอทุยานแหง่ชาตสิะดวกยิ่งขึน้ 

 1.2 อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

1.2.1  ท่ีตัง้และประวตัคิวามเป็นมาของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

 

ภาพท่ี 46 แผนท่ีผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

ท่ีมา : Thaiwhic, แผนท่ีผืนป่าดงพญาเย็น- เขาใหญ่, เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก

http://www.thaiwhic.go.th/heritage_nature2.aspx 

  รัฐบาลไทยในสมยั จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์   ได้เห็นถึงความส าคญัของการ

อนรัุกษ์ธรรมชาตแิละทรัพยากรธรรมชาต ิ เพ่ือใช้เป็นรากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ของประเทศ จงึได้ประกาศจดัตัง้ผืนป่าเขาใหญ่ และพืน้ท่ีใกล้เคียง ในบริเวณดงพญาเย็นของ

เทือกเขาพนมดงรัก ให้เป็นอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ซึง่นบัเป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของ

ประเทศไทย  ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี  18 กนัยายน พ .ศ. 2505 และเม่ือกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีประสบการณ์และความพร้อมในด้านตา่งๆ สงูขึน้ รัฐบาลชดุตอ่ๆ มา ก็ได้ประกาศให้ป่า

ทบัลาน ป่าปางสีดา และป่าตาพระยาเป็นอทุยานแหง่ชาตทิบัลาน อทุยานแหง่ชาตปิางสีดา และ

อทุยานแหง่ชาตติาพระยา ในพ .ศ. 2524, 2525 และ 2539 ตามล าดบั รวมทัง้ประกาศให้ป่าดง
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ใหญ่ซึง่มีอาณาเขตตดิตอ่กบัป่าทบัลาน ป่าปางสีดา และป่าตาพระยาให้เป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์

ป่าดงใหญ่ในปี พ.ศ.2539 

 จากการประกาศจดัตัง้อทุยานแหง่ชาตทิัง้ 4 แหง่ และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 1 

แหง่ บริเวณดงพญา- เย็นของเทือกเขาพนมดงรัก ท าให้ พืน้ท่ีป่าบริเวณนีมี้ความตอ่เน่ืองเช่ือมโยง

กนัเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาตขินาดใหญ่ จนได้รับการขนานนามวา่  ‚ผืนป่าดงพญาเย็น-เขา

ใหญ่‛ ซึง่เช่ือวา่สามารถเอือ้ตอ่การอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละทรัพยากรธรรมชาตไิด้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์นานบัประการตอ่ประเทศ ภมูิภาค และท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง

และยัง่ยืน ทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัโลก หากมีการ

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบและถกูหลกัการ 

 อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบ

ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของท่ีราบสู งโคราช   มีเนือ้ท่ีประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,355,396 ไร่ จดัเป็นผืนป่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตตดิตอ่กนัถึง 11 อ าเภอ 4 

จงัหวดั  ได้แก่  จงัหวดัปราจีนบรีุ   นครนายก  นครราชสีมา   และสระบรีุ   เป็นผืนป่าต้นน า้ของ

แหลง่น า้ท่ีส าคญั 5 สาย ได้แก่ แมน่ า้ปราจีนบรีุ   แมน่ า้นครนายก   แมน่ า้ล าตะคอง   แมน่ า้ล าพระ

เพลิง  และห้วยมวกเหล็ก ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาตแิหลง่ท่ี 2 ของ

ไทย เม่ือปีพ.ศ. 2548 ตอ่จากเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง 

 

ภาพท่ี 47 อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 
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 1.2.2 การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

  มรดกโลก (World Heritage) หมายถึง มรดกทางวฒันธรรมและทาง

ธรรมชาตท่ีิมีความโดดเดน่เป็นเลิศในระดบัสากล เม่ือได้รับการยอมรับให้เป็นแหลง่  “มรดก

โลก” แล้ว ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นขอบเขตดนิแดนของประเทศใด ถือได้วา่เป็นมรดกของมนษุยชาตทิัง้

ปวงในโลก 

  มรดกโลก ยงัเป็นมรดกอนัทรงคณุคา่ท่ีมนษุย์ได้รับจากอดีต ได้ใช้และ

ภาคภมูิใจในปัจจบุนั และถือเป็นพนัธกรณีในการท านบุ ารุงดแูลรักษา เพ่ือมอบให้เป็นมรดกอนัล า้

คา่แดม่วลมนษุยชาตใินอนาคต มรดกโลก แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ มรดก โลกทางวฒันธรรม (World 

Cultural Heritage) และมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage) 

  ‚มรดกทางธรรมชาติ ‛   อนสุญัญาวา่ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติ  ได้นิยามความหมายของมรดกทางธรรมชาตวิา่ สภาพธรรมชาตท่ีิมี

ลกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพอนัมีคณุคา่เดน่ชดัในความ ล า้เลิศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ 

หรือสถานท่ีซึง่มีสภาพทางธรณี และภมูิประเทศท่ีได้รับการวิเคราะห์แล้ววา่ เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ

พนัธุ์พืช และสตัว์ท่ีถกูคกุคาม หรือเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ของพืชหรือสตัว์ท่ีหายาก เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 48 ความหลากหลายทางธรรมชาตใินอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่  

ท่ีมา : Thaiwhic, สตัว์ป่าในอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่, เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thaiwhic.go.th/heritage_nature2.aspx 

 ตามวตัถปุระสงค์แหง่อนสุญัญา "มรดกทางธรรมชาติ" มีความหมายครอบคลมุ

ถึงสิ่งตา่งๆ ดงันี ้ 
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 1.สภาพธรรมชาตท่ีิประกอบด้วยลกัษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ  

หรือกลุม่ของสภาพธรรมชาติ ดงักลา่ว ซึง่มีคณุคา่โดดเดน่ในระดบัสากล  ในมิตทิางสนุทรียศาสตร์  

หรือวิทยาศาสตร์ 

 2.สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา  หรือธรณีสนัฐาน  หรือบริเวณท่ีพิสจูน์

ทราบอยา่งชดัแจ้ง  วา่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์สตัว์และพืชท่ีกาลงัได้รับการคกุคาม  ซึง่มี

คณุคา่โดดเดน่ในระดบัสากล ในมิตทิางวิทยาศาสตร์ หรือการอนรัุกษ์ 

 3.สภาพธรรมชาตหิรือบริเวณท่ีพิสจูน์ทราบอยา่งชดัแจ้งวา่มีคณุคา่โดด

เดน่ในระดบัสากล ในมิตทิางวิทยาศาสตร์ การอนรัุกษ์ และความงดงามตามธรรมชาต ิ

 การเสนอพืน้ท่ีใดๆ ขึน้เป็นมรดกโลก จะต้องท าเอกสารน าเสนอตอ่ UNESCO ท่ี

จะต้องแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของพืน้ท่ีตามเกณฑ์ท่ี UNESCO ก าหนด เพ่ือให้พืน้ท่ีนัน้ มีคณุคา่

ในระดบัโลกอยา่งแท้จริง เอกสารท่ีจะต้องน าเสนอ เชน่ แผนการจดัการพืน้ท่ี หรือการแสดงออกถึง

ทา่ทีตอ่โครงการส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่พืน้ท่ี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาพืน้ท่ีมรดกโลกทาง

ธรรมชาตดิงันี ้

 1.เป็นตวัอยา่งท่ีเดน่ชดัของการเป็นตวัแทนในวิวฒันาการส าคญัตา่งๆ ใน

อดีตของโลก เชน่ ยคุสตัว์เลือ้ยคลาน      ยคุน า้แข็ง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาความ

หลากหลายทางธรรมชาตบินพืน้โลก 

 2.เป็นตวัอยา่งท่ีเดน่ชดัในการเป็นตวัแทนของขบวนการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัทางธรณีวิทยา หรือวิวฒันาการทางชีววิทยา และปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์ตอ่สิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาตท่ีิก าลงัเกิดอยู ่เชน่ ภเูขาไฟ เกษตรกรรมขัน้บนัได 

 3.เป็นแหลง่ท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิมีเอกลกัษณ์หายาก 

หรือสวยงามเป็นพิเศษ เชน่ แมน่ า้ น า้ตก ภเูขา 

 4.เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนิดสตัว์ และพนัธุ์พืชท่ีหายากหรือท่ีตกอยูใ่น

สภาวะอนัตราย แตย่งัคงสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้ ซึง่รวมถึงระบบนิเวศอนัเป็ นแหลง่รวมความอดุม

สมบรูณ์ของพืชและสตัว์ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจด้วย 

 การเป็นมรดกโลกของผืนป่าดงพญาเย็นนบัวา่เป็นเกียรตภิมูิของประเทศไทย ท่ีมี

แหลง่ธรรมชาตอินัทรงคณุคา่ในระดบัโลก และจะเป็นพนัธะผกูพนัตามอนสุญัญาคุ้มครองมรดก
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โลก ซึง่ประเทศภาคีจะต้องดแูลพืน้ท่ีมรดกโลกมิให้เส่ือมโทรม หรือตกอยูใ่นสถานะอนัตราย 

รวมถึงเพิ่มมาตรการการจดัการมรดกโลกให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน  

 

ภาพท่ี 49  ป้ายมรดกโลกบริเวณศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

 ภายหลงัจากการท่ี UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็น

มรดกโลกแล้วนัน้ ได้มีข้อเสนอแนะอีก 7 ข้อ ดงันี ้

 1.ให้มีการจดัการระบบจดัการผืนป่าทัง้หมดแบบบรูณาการ ไมใ่ชแ่ยกจดั

แบบตา่งคนตา่งดแูลเหมือนเชน่ท่ีผา่นมา 

 2.รัฐบาลต้องสนบัสนนุงบประมาณ และทรัพยากรบคุคล เพ่ือการบริหาร

จดัการผืนป่าอยา่งเตม็ท่ี 

 3.ดแูลนโยบายและการปฏิบตัใิห้สอดคล้อง สนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

 4.ต้องให้การสง่เสริมการส ารวจ และวิจยัสถานภาพของป่า และสตัว์ป่า

อยา่งจริงจงั 

 5.จะต้องหาหนทางท่ีเช่ือมผืนป่าตา่งๆ เข้าด้วยกนั โดยการเช่ือมตอ่กบัป่า

อนรัุกษ์ในประเทศกมัพชูา 

 6.ต้องหาทางแก้ปัญหาถนนท่ีตดัแยกผืนป่าออกจากกนั โดยจะต้องศกึษา 

และหามาตรการให้ผืนป่าเช่ือมตอ่กนัภายในปี พ.ศ. 2550  

 7.ด าเนินกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความร่วมมือจากชาวบ้าน และชมุชนในการ

อนรัุกษ์ผืนป่า เพ่ือเป็นหลกัประกนัในสถานภาพมรดกโลก  
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1.2.3 กิจกรรมในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

  อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ เป็นผืนป่าท่ียงัคงความอดุมสมบรูณ์อยูม่าก มี

ความซบัซ้อนของระบบนิเวศท่ีละเอียดออ่น ความนา่สนใจนีเ้องเป็นสาเหตใุห้พืน้ท่ีอทุยานมีการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะอยูใ่นเ ขตทอ่งเท่ียวและนนัทนาการ 

(Outdoor Recreation Zone) คดิเป็นพืน้ท่ี 12%ของพืน้ท่ีอทุยาน  หรือประมาณ 260 ตาราง

กิโลเมตร สว่นใหญ่จะอยูบ่ริเวณสองข้างถนนสายหลกัซึง่มีจดุเดน่และสิ่งท่ีนา่สนใจตามธรรมชาต ิ

รวมไปถึงน า้ตกท่ีส าคญั เชน่ น า้ตกเหวสวุตั เหวนรก นางรอง สาริกา เป็นต้น กิจกรรมการ

ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีอทุยานแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อการ

ผจญภยั และกิจกรรมเพื่อการพกัผอ่น ยกตวัอยา่งเชน่ ดนูก ชมสตัว์ป่า ดกูระทิง ดผีูเสือ้ ดดูาว 

เท่ียวน า้ตก ตัง้แคมป์ ชมดอกไม้ป่า การเดนิป่า และการลอ่งแก่ง เป็นต้น 

1.2.4 การเดนิทาง 

 
ภาพท่ี 50 แผนท่ีการเดนิทางสู่อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่  

ท่ีมา : Pantip.com, แผนท่ีการเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่, เข้าถึงเม่ือ 8 กรกฎาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/ 

  ทางทิศเหนือของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ใช้เส้นทางจากถนนมิตรภาพ อ .

ปากชอ่ง เข้าสูถ่นนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090) เป็นเส้นทางเดมิ สร้างตัง้แตปี่ พ .ศ.2505 

 
2090 
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เม่ือใช้เส้นทางถนนธนะรัชต์เข้ามาประมาณ 20 กิโลเมตรก็จะถึงดา่นเก็บคา่ธรรมเนียม ใกล้ๆกนั

เป็นท่ีตัง้ของศาลเจ้าพอ่เขาใหญ่ โดยจากดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมนัน้ ต้องเดนิทางเข้าไปอีก

ประมาณ 20 กิโลเมตรบนเส้นทางมีความลดเลีย้ว ชนับ้างในบางชว่ง ร่มร่ืนจากพรรณไม้นานา

ชนิด สองข้างทางเป็นป่าดบิ นานๆครัง้จะสามารถพบเจอสตัว์ป่าออกมาเดนิบนถนน หลงัจากนัน้

จงึจะถึงศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียว 

 
ภาพท่ี 51 ศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวเขาใหญ่ 

  เส้นทางจากปราจีนบรีุ เป็นเส้นทางท่ีก่อสร้างขึน้ใหมเ่ม่ือปี พ .ศ.2525 อยู่

ทางด้านทิศใต้ของอทุยานเดนิทางจากทางจงัหวดัปราจีนบรีุ จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทาง

รังสิต-นครนายก เม่ือถึงจงัหวดันครนายกให้ใช้เส้นทางปราจีน บรีุ-เขาใหญ่ เส้นทางนีมี้ความ

สะดวกและมีความชนัน้อยกวา่ทางถนนธนะรัชต์ ผา่นอ .วงัน า้เขียว ซึง่มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับ

ความนิยม และได้รับการกลา่วขานวา่เป็นแหลง่โอโซนบริสทุธ์ิของประเทศ บนเส้นทางสามารถพบ

สตัว์ป่าได้บ้าง 

 1.2.5 การจดัการพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาต ิกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

  ตามแผนโครงการการจดัท าฐานข้อมลูเพื่อการตดัสินใจในการบริหาร

จดัการอทุยานแหง่ชาต ิกรมอทุยานแหง่ชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช บริเวณโดยรอบถนนธนะรัชต์

ยงัคงมีพืน้ท่ีป่าเตง็รัง และป่าเบญจ- พรรณ หลงเหลืออยูบ้่าง แตโ่ดยสว่นมากก ลายเป็นพืน้ท่ีเพ่ือ

การเกษตร และชมุชนท่ีอยูอ่าศยั  ซึง่สอดคล้องกบัแผนก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิผงัเมืองรวม

จงัหวดันครราชสีมา (ฉบบัปรับปรุง ) ซึง่ก าหนดให้พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบถนนธนะรัชต์ซึง่ครอบคลุม 

3 ต าบลได้แก่ ต.หนองน า้แดง  ต.ขนงพระและต .หมสีู ในอ.ปากชอ่ง เป็นเขตสี เขียว หมายถึง ท่ีดนิ
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ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ,เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว หมายถึง ท่ีดนิประเภท

อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม และเขตสีเขียวออ่นและมีเส้นทแยงสีขาว หมายถึง ท่ีดนิประเภท

อนรัุกษ์ป่าไม้  

 
ภาพท่ี 52 โครงการจดัท าฐานข้อมลูเพื่อการตดัสินใจในการบริหารจดัการอทุยานแหง่ชาติ 

ท่ีมา : กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่า และพรรณพืช 

 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีอทุยานนัน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการพฒันาการ

ทอ่งเท่ียวโดยรอบพืน้ท่ี โดยเฉพาะสองข้างทางถนนธนะรัชต์ เพ่ือรองรับจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมี

มากกวา่ 1 ล้านคนตอ่ปี มีสนามกอล์ฟถึง 6 แหง่ โรงแรมและรีสอร์ท ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวมากกวา่ 

2,000 ห้อง รวมถึงบ้านพกัสว่นตวัส าหรับครอบครัวมากกวา่ 2,000 หลงั และก าลงัขยายตวัขึน้

ตลอดเวลา (อ้างอิงจากข้อมลูอธิบายสภาพตลาดเขาใหญ่ ท่ีมา www.palio-khoayai.com) สง่ผล

ให้ภาพของชมุชนริมถนนธนะรัชต์  กลายเป็นชมุชนท่ีเตบิโตอยา่งรวดเร็ว และชดัเจนพอสมควร 

โดยเจ้าของธุรกิจทอ่งเท่ียวนัน้ มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตวัเพ่ือสร้างกิจกรรมสนัทนา

การตามความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว โดยใช้สภาพธรรมชาต ิบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีดีมา

เป็นแรงจงูใจในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ี ยว ท าให้การพฒันาของชมุชนโดยรอบเขาใหญ่เกิดความ
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หลากหลาย ซบัซ้อน และชมุชนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องเข้ามามีสว่นร่วมทัง้ในการบริหารและ

ก าหนดทิศทางชมุชนของตนเอง เพื่อชว่ยในการอนรัุกษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ 

 1.3 ผลกระทบจากบริเวณถนนมิตรภาพ-ถนนธนะรัชต ์และอ.ปากชอ่ง-ถนนธนะรัชต์ 

1.3.1  บรรยากาศจากถนนมิตรภาพเข้าสูถ่นนธนะรัชต์ 

 

ภาพท่ี 53  ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนถนนมิตรภาพก่อนถึงทางแยกเข้าถนนธนะรัชต์  

 
ภาพท่ี 54 มมุมองจากถนนมิตรภาพมุง่หน้าสูส่ะพานเช่ือมถนนธนะรัชต์ 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้บนสองข้างทางของถนนท่ีมุง่หน้าสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขา

ใหญ่นัน้ เร่ิมเห็นได้ชดัตัง้แตบ่ริเวณถนนมิตรภาพ อ .มวกเหล็ก ถึงแยกเข้าอ .ปากชอ่ง เข้าสูถ่นนธ

นะรัชต์  ทัง้สองข้างทางเตม็ไปด้วยร้านของฝาก ร้านอาหาร ฟาร์ม รีสอร์ท ท่ีพกั ป้ายโฆษณาขนาด

ใหญ่  เพ่ือรองรับการเจริญเตบิโตของการทอ่งเท่ียว  การขยายตวัของกิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ี

เกิดขึน้บนถนนมิตรภาพนีเ้อง สง่ผลถึงสภาพภมูิทศัน์ของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ทัง้มมุมองจาก

ถนนมิตรภาพเอง และมมุมองจากถนนท่ีเปรียบเสมือนประตสููอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่อยา่งถนน  

ธนะรัชต์  ก็ล้วนแล้วแตถ่กูปัจจยัเร่ืองการทอ่งเท่ียวเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
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โดยไมไ่ด้ค านงึถึงสภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของการเป็นเส้นทางรองรับนกัทอ่งเท่ียวเข้าสู่

พืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ของระบบนิเวศสงู 

 
ภาพท่ี 55 มมุมองจากบนสะพานเข้าสูถ่นนธนะรัชต์ 

1.3.2 มมุมองจากเทศบาลอ.ปากชอ่ง เข้าสูถ่นนธนะรัชต์ 

  อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา เป็นอ าเภอท่ีมีเขตตดิตอ่กบัผืนป่าดง

พญาเย็น โดยใช้เส้นทางผา่นถนนธนะรัชต์ก็จะสามารถเข้าสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ได้อยา่ง

สะดวก ภายในตวัอ าเภอมีการพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการค้าสินค้าเกษตร  สินค้าพืน้เมือง อาคาร

พานิช ท่ีอยูอ่าศยั โรงแรมขนาดใหญ่และรี- สอร์ท การคมนาคมในเขตเทศบาลมีความ

สะดวกสบาย พืน้ท่ีโดยรอบมีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงูสลบักบัภเูขาท าให้สภาพอากาศทัว่ไปเย็น

เกือบตลอดทัง้ปี เหมาะแก่การท าปศสุตัว์ขนาดใหญ่ และเกษตรกรรม ตอ่มาภายหลงัได้พั ฒนาให้

มีบริเวณท่ีสามารถรองรับนกัทอ่งเท่ียว และจดักิจกรรมการเย่ียมชมภายในฟาร์มท าให้การ

ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) เกิดการพฒันาอยา่งรวดเร็ว เป็นสว่นหนึง่ท่ีสง่เสริมให้กิจกรรม

การทอ่งเท่ียวเช่ือมตอ่ไปยงัถนนธนะรัชต์ หรืออาจกลา่วได้อีกนยัหนึง่วา่ อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ก็

เป็นสว่นส าคญัท่ีชว่ยดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือมาชมธรรมชาตท่ีิสวยงาม และเข้าเย่ียมชมการ

ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรโดยรอบ สง่เสริมให้อ .ปากชอ่ง มีการเตบิโตในหลายๆด้าน เชน่ การทอ่งเท่ียว 

การคมนาคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 56 อ.ปากชอ่งในอดีต ท่ีมา นิตยสารเสรีภาพ 

 

ภาพท่ี 57 บรรยากาศตวัอ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา ในปัจจบุนั  

ท่ีมา : Wikipedia, อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา, เข้าถึงเม่ือ 10 เมษายน 2557 , เข้าถึงได้

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอปากชอ่ง 

 1.4 การทอ่งเท่ียว 

  สถานการณ์การทอ่งเท่ียวในเขตอ.ปากชอ่ง นบัวา่มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

ตลอดในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา อาจอ้างอิงได้การเพิ่มขึน้ของสถิตจิ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าสูอ่ทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่ 5 ปีลา่สดุ ตัง้แตปี่พ .ศ.2552-2556 ได้แก่ 751,397 คน 823,552 คน 754,927 

คน 852,772 คน และ 1,073,372 คน ตามล าดบั (สถาบนันวตักรรมอทุยานแหง่ชาตแิละพืน้ท่ี

คุ้มครอง ส านกัอทุยานแหง่ชาติ ) เน่ืองจากทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมมือกนัเพ่ือสร้างสรรค์การ

ทอ่งเท่ียวให้มีความหลากหลายและเช่ือมโยงกนัของกิจกรรมมากขึน้  ท าให้พืน้ท่ีอ .ปากชอ่ง 

กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีคนนิยมไปในวนัหยดุยาวอนัดบั 2 ของประเทศ เม่ือปีพ .ศ.2553 จาก

จ านวนนกัทอ่งเท่ียว  1.53 ล้านคน เพิ่มขึน้จากเดมิ 13.51% (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา) 

ปัจจยัท่ีชว่ยสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของบริเวณโดยรอบพืน้ท่ีศกึษานัน้ มีดงันี ้

 1.ระยะทางท่ีไมไ่กลจากกรุงเทพมากนกั สามารถไปเช้า-เย็นกลบั หรือพกั

ค้างแรมได้ตามความต้องการ 

 2.เส้นทางการคมนาคมและขนสง่สาธารณะมีความสะดวกสบาย มีให้

เลือกมากย่ิงขึน้ 
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 3.สภาพอากาศทีท่ีดีตลอดทัง้ปี 

 4.ความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตทิัง้ในอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่และ

บริบทโดยรอบ 

 5.กิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นกัทอ่งเท่ียวทกุประเภท 

 6.การสง่เสริม ประชาสมัพนัธ์ และจดัเทศกาลพิเศษขึน้ในทกุๆปี  

 7.มีท่ีพกัหลากหลายประเภทไว้รองรับ ทัง้โรงแรม รีสอร์ท บ้านพกั บงักะโล 

และโฮมสเตย์ 

 รูปแบบลกัษณะการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีศกึษา แบง่ออกเป็น 4 แบบ  ได้แก่ 

 1.4.1 การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี

ธรรมชาต ิอาจรวมถึงแหลง่ประวตัศิาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรมท่ีปรากฏในพืน้ท่ี  โดยมุง่เน้นท่ี

คณุคา่ลกัษณะเดน่อนัมีเอกลกัษณ์ของธรรมชาต ิเพ่ือดงึดดูใ จนกัทอ่งเท่ียว โดยต้องค านงึการ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมอยา่งมีความรับผิดชอบ มีกระบวนการการเรียนรู้ 

สร้างประสบการณ์ ความประทบัใจ  สร้างความตระหนกัและปลกูจิตส านกึท่ีถกูต้องให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว ประชาชนท้องถ่ิน และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง  

 

ภาพท่ี 58 การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศในอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่  

ท่ีมา : คูห่เูดนิทาง, สถานท่ีทอ่งเท่ียวในอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ , เข้าถึงเม่ือ 14 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก www.busbuddythailand.com  

 1.4.2 การทอ่งเท่ียวเพ่ือนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เพ่ือการพกัผอ่น สร้างความสขุ ความบนัเทิง รวมถึงการศกึษาหาความรู้ 
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เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความร่วมสมยั เชน่ ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสตัว์ สวนสนกุ สนามกีฬา 

รวมถึงท่ีพกัท่ีจดักิจกรรมครบวงจร เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 59 ร้านค้า ร้านอาหาร และหอศลิป์ 

 1.4.3 การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การทอ่งเท่ียวท่ีเน้นเรียนรู้

วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เดนิทางไปยงัพืน้ท่ีการเกษตร สวนสมนุไพร หรือฟาร์มปศสุตัว์ มีกิจกรรม

ให้นกัทอ่งเท่ียวเกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร การด ารงชีวิต ป ระเพณี วฒันธรรม และเป็นการ

น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ล้วในชมุชนมาก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้ สร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์

ควบคูไ่ปกบัการทอ่งเท่ียว บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบท่ีมีตอ่พืน้ท่ีของนกัทอ่งเท่ียวและชมุชน 

 
ภาพท่ี 60 การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา : คูห่เูดนิทาง, สถานท่ีทอ่งเท่ียวในอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ , เข้าถึงเม่ือ 14 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก www.busbuddythailand.com  

 1.4.4 การจดังานเทศกาล  (Event and Festival) สว่นใหญ่เทศกาลท่ีจดัขึน้เพ่ือ

การทอ่งเท่ียวนัน้ มกัจดัในฤดหูนาว ชว่งเดือนพฤศจิกา-ธนัวาคม เพราะเป็นชว่งท่ีอากาศเย็นสบาย 

เหมาะแก่การพกัผอ่น โดยเทศกาลท่ีได้รับความนิยมมากคือ เทศกาลดนตรี ท าให้ผู้คนจ านวนมาก

หลัง่ไหลเข้ามาในพืน้ท่ี ตวัอยา่งจากสถิตเิทศกาลดนตรีบิก๊เมาท์เทน่ ระยะเวลา 2 วนั จดัขึน้ท่ี

โบนนัซา่ เขาใหญ่ท่ีผา่นมา 5 ครัง้ ตัง้แตปี่พ.ศ.2553-2555 มีจ านวนผู้ชมในปีแรก 25,000 คน และ

เพิ่มขึน้ในทกุปี ครัง้ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 8-9 ธนัวาคม พ.ศ.2555 มีจ านวนผู้ชมประมาณ 70,000 คน 



104 
 

 
 

 
ภาพท่ี 61 เทศกาลดนตรีบิก๊เมาท์เทน่ครัง้ท่ี 2 ปีพ.ศ.2553 

ท่ีมา : Genie-record, Big Mountain Music Festival ครัง้ท่ี 2, เข้าถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.genie-records.com/news/Big-Mountain-2.html 

 
ภาพท่ี 62 การจราจรบนถนนธนะรัชต์เม่ือมีเทศกาลดนตรี 

 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมากนีเ้อง เป็นสาเหตท่ีุท าให้การ

ทอ่งเท่ียวมีการพฒันาขึน้อยา่งรวดเร็ว และสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัถนนธนะรัชต์  ซึง่เป็นถนน

สายเดียวท่ีต้องรองรับทกุกิจกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้น ดงันัน้การศกึษาพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ ทัง้ในด้าน

ประวตัศิาสตร์ การคมนาคม เศรษฐกิจ สงัคมภมูิศาสตร์ และการทอ่งเท่ียว จงึชว่ยให้เข้าใจถึง

ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีโครงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความตระหนกัรู้

ถึงความส าคญัของพืน้ท่ีผืนป่าและระบบนิเวศอนัเปราะบางตอ่การเปล่ียนแปลงซึง่เกิดขึน้โดยการ

พฒันาของมนษุย์ เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการสร้างแนวทางการศกึษาวิจยั และจ าแนกข้อมลูท่ี ได้ 

เพ่ือท าการวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

2. การศึกษาในพืน้ท่ีโครงการวิจัย 

 
ภาพท่ี 63 มมุมองแรกเม่ือลงจากสะพานเช่ือมถนนมิตรภาพ 
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 2.1 การอธิบายสภาพทัว่ไปของบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

  ถนนธนะรัชต์ หรือ ทางหลวงหมายเลข 2090 เป็นถนนท่ีเช่ือมตอ่กบัถนน

มิตรภาพในบริเวณกิโลเมตรท่ี 165 เขตอ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา มีระยะทางทัง้หมดประมาณ 40 

กิโลเมตร จดุเร่ิมต้นอยูท่ี่ทางแยกจากถนนมิตรภาพ และไปบรรจบกบัถนนสายปราจีนบรีุ- เขาใหญ่ 

ตดัผา่นพืน้ท่ีอทุยาน ขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษาทศันคณุภาพนบัจากกิโลเ มตรท่ี 1 บริเวณทางลงจาก

สะพานเช่ือมกบัถนนมิตรภาพ จนถึงกิโลเมตรท่ี 24 บริเวณดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ อยูใ่นพืน้ท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองน า้แดง ต าบลหมสีู และต าบลขนงพระ   

  สภาพโดยทัว่ไปของถนนธนะรัชต์นัน้ การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีสองข้างทาง

โดยมากขึน้อยูก่บัลกัษณะทางภมูิประเทศ ซึง่ เป็นท่ีราบ พืน้ท่ีปิดล้อม หรือลกัษณะพิเศษของภมูิ

ทศัน์ท่ีท าให้ผู้ใช้ถนนสามารถจดจ าเส้นทางได้ สองข้างทางมีพืชพรรณหลากหลายชนิด ทัง้ ชนิด

เดมิท่ียงัพอหลงเหลืออยูบ้่างและพืชพรรณชนิดใหมท่ี่ กรมทางหลวงน ามาปลกูเม่ือตอนท ากา ร

ขยายถนน ลกัษณะทางภมูิประเทศดงักลา่วนัน้ยงัมีผลถึงลกัษณะทางกายภาพของถนน เชน่ 

ระดบัความสงูของถนน ความโค้ง ระยะของการมองเห็นในการสญัจร และลกัษณะการมองเห็น

ทิวทศัน์ข้างทาง เชน่ ทิวทศัน์แบบมีกรอบ หรือทิวทศัน์แบบพราง เป็นต้น พืน้ท่ีข้างทาง  ใช้เพ่ือ

รองรับกิจกรรมการทอ่งเท่ี ยว มีทัง้ร้านค้า รีสอร์ท ท่ีพกั รวมถึงบ้านเรือนชมุชน โรงเรียน และวดั

ตลอดทัง้เส้นทาง ในบางชว่งจะพบอาคารขนาดใหญ่ เชน่ ป๊ัมน า้มนั ร้านอาหาร หรือโรงงาน

อตุสาหกรรม แทรกอยูก่บัพืน้ท่ีการเกษตร และป่าธรรมชาตท่ีิยงัพอมีให้เห็นอยูบ้่าง ดงัท่ีจะอธิบาย

ลกัษณะของทศันียภ าพและภมูิทศัน์บริเวณท่ีศกึษาโดยแบง่เป็นชว่งกิโลเมตรตามหวัข้อดงันี ้  

ลกัษณะท่ีตัง้ , ภมูิประเทศ , การใช้ประโยชน์ท่ีดนิโดยรอบ , พืชพรรณ , สถาปัตยกรรม , จดุมองท่ี

ส าคญั และปัญหาด้านทศันียภาพ 

 
ภาพท่ี 64  บรรยากาศทางเข้าสูถ่นนธนะรัชต์จากทางอ.ปากชอ่ง 
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2.2 สภาพภมูิประเทศของถนนธนะรัชต์แบง่ตามชว่งกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 65 ภาพถ่ายทางอากาศของถนนธนะรัชต์  
ท่ีมา : Google Map, ทางหลวง2090, เข้าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
htpp://www.google.com/maps 

A จดุเร่ิมต้นพืน้ท่ีศกึษา 
บริเวณทางลงสะพานเช่ือมกบัถนนมิตรภาพ 

 

B จดุสิน้สดุพืน้ท่ีศกึษา 
ดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยาน 
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ภาพท่ี 66 แผนภาพแสดงการแบง่พืน้ท่ีศกึษาออกเป็นชว่งละ 4 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 6 ชว่งถนน 
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 ช่วงกิโลเมตรท่ี 1-4  

 
ภาพท่ี 67 บริเวณชว่งกิโลเมตรท่ี 1-4  

ตารางท่ี 6 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 1-4 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนขนาด 4 ช่องจราจรเป็นสว่นแรกท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนมิตรภาพ 

ตัง้อยู่ในช่วงต าบลหนองน า้แดง  
2.ภมูิประเทศ โดยมากเป็นท่ีราบ เป็นเส้นตรง มีเนินบ้าง ความลาดชนัเลก็น้อย  
3.การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบ ถนนในช่วงนีไ้ด้รับการขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

เม่ือปีพ.ศ.2543 ท าให้สองข้างทางไมม่ีสิ่งปลกูสร้างมากนกั มี
บ้านเรือนและร้านค้ากระจายอยู่ห่างๆกนั โดยมากยงัเป็นพืน้ท่ีท า
การเกษตร แตอ่าจไมส่ามารถมองเห็น จากบนถนนได้ เน่ืองจาก
ป่าข้างทางบดบงัทศันียภาพ 

4.พืชพรรณ เน่ืองจากการขยายถนนท าให้พืชพรรณเดิมแทบไมห่ลงเหลือให้
เห็น สองข้างทางเป็นป่าหญ้า พบต้นไม้ใหญ่เป็นบางช่วง เช่น 
มะขาม จามจรีุ  สะเดา 

5.สถาปัตยกรรม ร้านค้าข้างทางโดยมากเป็นร้านแบบเพิงชัว่คราวตัง้ไว้บริเวณหน้า
บ้านของตนเอง มีร้านอาหารแบบอาคารชัน้เดียว บ้านเรือนเป็น
ลกัษณะแบบสากล มีอาคารพานิชอยู่บ้างไมม่าก 

6.จดุมองท่ีส าคญั 
(มมุมองจากการขบัรถยนต์) 

ถนนในช่วงแรกเป็นเส้นตรงระยะยาวและมีความกว้าง ผู้ขบัข่ี
สามารถใช้ความเร็วในการสญัจร ประกอบกบัการไมม่ีบ้านเรือน 
ร้านค้าหรือสถานท่ีท่องเท่ียวมากนกั ท าให้ขาดจดุเดน่ท่ีจะจดจ า
พืน้ท่ีบริเวณนี ้

7.ปัญหาด้านทศันียภาพ(มมุมอง
จากการขบัรถยนต์) 

พบวา่ป่าหญ้าข้างทางบดบงัทศันียภาพบางสว่น มีป้ายโฆษณา
จ านวนมากบนเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ พืน้ท่ีบริเวณนีข้าดต้นไม้ขนาด
ใหญ่เพ่ือช่วยลดความร้อน และสร้างความร่มร่ืนสวยงาม 
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ภาพท่ี 68 บรรยากาศร้านค้าข้างทางและป้ายโฆษณา  

 ช่วงกิโลเมตรท่ี 4-8  

 

 

 

ภาพท่ี 69 ชว่งกิโลเมตรท่ี 4-8 

ตารางท่ี 7 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 4-8 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีทางแยกเพ่ือเข้าไปยงัชมุชนและสถานท่ีท่องเท่ียว 
2.ภมูิประเทศ ยงัคงลกัษณะเป็นท่ีราบตอ่เน่ือง ด้านขวาของฝ่ังขาเข้ามีภเูขาปิดล้อมบางช่วง 

มีโค้งขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยภเูขาระยะประชิดกบัถนน  
3.การใช้ประโยชน์ ข้างทางพบบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน วดั ป๊ัมน า้มนั และมีทาง 
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ตารางท่ี 7 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 4-8 (ตอ่) 
หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 

ท่ีดินโดยรอบ แยกเพ่ือเข้าไปยงัพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีรีสอร์ทและสถานท่ีท่องเท่ียวไว้รองรับ การใช้
ท่ีดินโดยมากอยู่ทางซ้ายมือของฝ่ังขาเข้า ด้านขวาเป็นภเูขาท่ียงัคงความเป็น
ป่าเบญจพรรณตามธรรมชาติ 

4.พืชพรรณ ต้นไม้เดิมขนาดใหญ่พบจามจรีุ และไม้เบญจพรรณบริเวณภเูขา ต้นไม้ใหมท่ี่
กรมทางหลวงน ามาปลกูคือ ชงโค 

5.สถาปัตยกรรม สว่นมากยงัคงลกัษณะเหมือนถนนช่วงท่ี 1 แตจ่ะมีร้านอาหาร ฟาร์มแกะ ท่ี
สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีแปลกตา ป๊ัมน า้มนัขนาดใหญ่ท่ีมี
ร้านสะดวกซือ้และร้านอาหารอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั และโรงงานน า้ผลไม้ขนาด
ใหญ่ 

6.จดุมองท่ีส าคญั 
(มมุมองจากการขบั
รถยนต์) 

ได้แก่บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ฟาร์มเลีย้ งแกะ ร้านอาหาร  ป๊ัมน า้มนั
ขนาดใหญ่ และบริเวณทางแยกเข้าชมุชนหรือสถานท่ีท่องเท่ียว 

7.ปัญหาด้าน
ทศันียภาพ 
(มมุมองจากการขบั
รถยนต์) 

- ถนนในช่วงนีเ้ร่ิมมีสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่แทรกกบับ้านเรือน ท าให้เม่ือมี
เทศกาลหรือวนัหยดุยาว จะเป็นช่วงท่ีการจราจรติดขดัมาก เน่ืองจ ากถนน
ในช่วงตอ่ไปจะลดขนาดเหลือ 2 ช่องจราจร เป็นช่วงคอขวด 
- ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยโุรปท าให้สามารถจดจ าพืน้ท่ีได้ สร้าง
จดุเดน่บนถนนสายธนะรัชต์ แตม่ีความขดัแย้งกบับริบทและภมูิทศัน์อยู่มาก 
- โรงงานขนาดใหญ่ตัง้อยู่บริเวณทางโค้ง บดบงัทศันียภาพภเูขา ซึง่จะคอ่ยๆ
ปรากฏสูส่ายตาเม่ือสญัจรผ่าน 
-  มีป้ายโฆษณา ป้ายร้านค้า ร้านอาหารอยู่ริมถนนตลอดทัง้ช่วง 
-  ขาดต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มร่ืน และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสญัจร 

 ช่วงกิโลเมตรท่ี 8-12 

 

ภาพท่ี 70 วดัถ า้เพชรพิมาน  กิโลเมตรท่ี 10 
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ภาพท่ี 71 สนามแขง่รถโกคาร์ท และไร่โชคชยั 3 กิโลเมตรท่ี 12 

ตารางท่ี 8 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 8-12 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนกว้าง 2 ช่องจราจร  
2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ ถนนโค้งบ้างในบางช่วง ท าให้เกิดมมุปิดของทศันียภาพ 
3.การใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยรอบ 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวบ้าง โดยอยู่ทางซ้ายของฝ่ังขาเข้า  ด้านขวายงัเป็นพืน้ท่ี
เกษตร วดั และบ้านเรือน อยู่ห่างกนัเป็นช่วงๆ 

4.พืชพรรณ ไม้ยืนต้นในช่วงนีย้งัมีอยู่มาก เพราะยงัไมม่ีการขยายถนน  เช่น มะมว่ง สะ เดา 
โพธ์ิ ยางนา และสกั พืชพรรณท่ีท าการเกษตร ได้แก่ หญ้าเพ่ือเลีย้งสตัว์ มนั
ส าปะหลงั และข้าวโพด 

5.สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน สถานท่ีท่องเท่ียว หรือรีสอร์ท ตัง้อยู่ในระยะท่ีห่างกนัเป็นช่วงๆ 
สว่นมากเป็นอาคารชัน้เดียว แตเ่น้นสีสนัสดใสเพ่ือความสะดดุตา  
รีสอร์ท สร้างเลียนแบบบ้านชนบทของยโุรป 

6.จดุมองท่ีส าคญั 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

เม่ือถนนมีขนาดเลก็กวา่ใน 2 ช่วงแรก ท าให้ต้องลดความเร็วในการสญัจรลง 
สามารถมองเห็นสถานท่ีข้างทางได้ง่าย แตก่ารท่ีมีต้นไม้ใหญ่เกือบตลอดทัง้ช่วง 
ช่วยพรางสายตาของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างข้างทางได้ดี จดุ
สงัเกตสุ าคญัเป็นบริเวณสามแยกเพ่ือเข้าไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ  

7.ปัญหาด้าน
ทศันียภาพ 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

- ถนนมีโค้งในบางช่วง ท าให้การมองเห็นเป็นมมุปิด และคอ่ยๆเผย
ทศันียภาพ ไมเ่ห็นภาพแบบกว้าง 

- บางช่วงถนนพบที่วา่งแบบปิด(Enclosure space)ด้วยสิ่งปลกูสร้างและ
ต้นไม้ใหญ่  

- ตลอดเส้นทางช่วงนีม้ีความร่มร่ืน มองเห็นภมูิทศัน์การเกษตรเป็นมมุกว้าง มี
ลกัษณะของอโุมงค์ต้นไม้บางช่วง 

- บริเวณสามแยก มีการสญัจรพลกุพลา่นจะท าให้การจราจรติดขดัมากเม่ือมี
เทศกาล 

- มีป้ายโฆษณา และป้ายบอกทางตลอดทัง้ช่วง และพบมากบริเวณสามแยก 
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 ช่วงกิโลเมตรท่ี 12-16 

 
ภาพท่ี 72 กิโลเมตรท่ี 13 สามแยกเข้าชมุชนบ้านใหมส่ามคัคี 

 
ภาพท่ี 73 กิโลเมตรท่ี 15 ร้านค้าต้นไม้ข้างทาง อยูด้่านขวาของฝ่ังขาเข้า 

ตารางท่ี 9 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 8-12 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ตัง้อยู่ในต าบลหมสูี ถนนกว้าง 2 ช่องจราจร  
2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ มีโค้งเลก็น้อย สามารถสญัจรด้วยความเร็วปานกลาง 
3.การใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยรอบ 

สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตร และบ้านเรือนอยู่ห่างๆแบบกระจายตวั ช่วงกิโลเมตร
ท่ี 15 มีร้านค้าไม้ดอกไม้ประดบัแบบเพิงชัว่คราว  

4.พืชพรรณ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ตลอดทัง้ช่วง  ร้านค้าแบบเพิงชัว่คราวได้ใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้ใหญ่ด้วย 

5.สถาปัตยกรรม โดยมากเป็นบ้านเรือนของคนในพืน้ท่ี 
6.จดุมองท่ีส าคญั 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

ถนนธนะรัชต์ในช่วงนีม้ีสถานท่ีท่องเท่ียวน้อย จดุสนใจจงึอยู่ท่ีร้านค้าไม้ดอกไม้
ประดบั ซึง่นกัท่องเท่ียวนิยมแวะซือ้ และบริเวณสามแยกเพ่ือเข้าชมุชนบ้านใหม่
สามคัคี ท่ีจะมีร้านค้า ร้านอาหาร ของคนในชมุชน ท าให้มีรถจอดกนัมาก 

7.ปัญหาด้าน
ทศันียภาพ 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

- ระหวา่งเส้นทางในช่วงนีม้ีป้ายโฆษณาหรือป้ายบอกทางริมถนนน้อยลง แต่
จะมีมากบริเวณสามแยกเข้าชมุชน 

- หากนกัท่องเท่ียวต้องการแวะชมร้านไม้ดอกไม้ประดบั จะต้องจอดรถบน
ไหลท่าง อาจเกิดอนัตรายและท าให้การสญัจรไมส่ะดวก 

- ร้านค้า ป่าหญ้า และต้นไม้ใหญ่บางช่วง บดบงัภมูิทศัน์โดยรอบ 
- เป็นช่วงถนนท่ีขาดจดุดงึดดูความสนใจ ความร่มร่ืนน้อยลง แตย่งัพอมี

อโุมงค์ต้นไม้อยู่บ้างในช่วงตอ่เน่ืองกิโลเมตรท่ี 16-17 
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 ช่วงกิโลเมตรท่ี 16-20 

 
ภาพท่ี 74 อโุมงค์ต้นไม้ชว่งตอ่เน่ืองของกิโลเมตรท่ี 16-17 

 
ภาพท่ี 75 กิโลเมตรท่ี 17 หน้า Palio 

 
ภาพท่ี 76 กิโลเมตรท่ี 18 ชมุชนหน้าโรงเรียนบ้านหมสีู 

 
ภาพท่ี 77 กิโลเมตรท่ี 19.5 Greenery resort 

ตารางท่ี 10 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 16-20 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนกว้าง 2 ช่องจราจร  

2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ มีทางโค้งบ้าง มีภเูขาโอบล้อมทัง้ 2 ด้าน แตด้่านซ้ายของฝ่ังขาเข้ามี
พืน้ท่ีราบมากกวา่ ท าให้มีการตัง้อาคารร้านค้า และโรงแรมขนาดใหญ่อยู่ 
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ตารางท่ี 9 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 16-20 (ตอ่) 
หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 

 ประชิดกบัภเูขา 
3.การใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยรอบ 

เป็นช่วงท่ีมีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสดุบนถนน 
ธนะรัชต์ แตส่ดัสว่นของพืน้ท่ีเกษตรจะน้อยลงกวา่ในช่วงอ่ืนๆ กลายมาเป็น
ร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท และโรงแรมขนาดใหญ่ อยู่ร่วมกบัชมุชน ซึง่ตวัชมุชน
ก็ได้ปรับตวัด้วยการตัง้เพิงร้านค้าชัว่คราวเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในบริเวณนี ้

4.พืชพรรณ บริเวณหน้าสถานท่ีท่องเท่ียว พบต้นไม้ใหญ่น้อยมาก แตย่งัคงหลงเหลืออยู่บ้าง
บริเวณหน้าโรงเรียน และชมุชนบ้านหมสูี ซึง่ยงัไมถ่กูพฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียว 
เช่น ต้นยางนา สกั มะขาม กระถิน กร่าง หกูวาง สะเดา และจามจรีุ  

5.สถาปัตยกรรม รูปแบบของสถาปัตยกรรมในช่วงนีก้็มคีวามหลากหลายตามการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน บ้างเป็นเพิงร้านค้าริมถนน มีรูปแบบของบ้านไม้สองชัน้แบบพืน้ถ่ิน และ
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
สีสนัแปลกตา 

6.จดุมองท่ีส าคญั 
(มมุมองจากการขบั
รถยนต์) 

จดุเดน่บนถนนช่วงนีค้ือสถานท่ีทอ่งเท่ียวแบบยโุรป ท่ีเม่ือขบัรถผ่านก็จะสะดดุ
ตาและดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียว ซึง่จะเป็นสถานท่ีพกัผ่อนของการ
ท่องเท่ียวบนถนนธนะรัชต์จดุสดุท้าย ก่อนจะถงึดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ  

7.ปัญหาด้าน
ทศันียภาพ 
(มมุมองจากการขบั
รถยนต์) 

- ก่อนเข้าสูช่่วงกิโลเมตรท่ี 16 สองข้างทางยงัคงมีความร่มร่ืนของต้นไม้ใหญ่ 
แตบ่ริเวณหน้าอาคารขนาดใหญ่ซึง่เป็นภมูิทศัน์แบบปิดล้อมกลบัไมม่ีต้นไม้
ใหญ่เลย มีเพียงลานจอดรถอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 

- เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างหลากหลาย บริเวณชมุชนอยู่ร่วมกบั
แหลง่ท่องเท่ียวและท่ีพกัขนาดใหญ่ท าให้ช่วงเทศกาลมีการจราจรหนาแน่น 

- มีป้ายโฆษณาลดน้อยลงเม่ือถงึบริเวณแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว 
- บริเวณหน้าสถานท่ีท่องเท่ียวเอกชนไมม่ีต้นไม้ใหญ่เน่ืองจากการจดัการพืน้ท่ี

ของสถานท่ีนัน้ๆ และมีการติดตัง้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนน 
 ช่วงกิโลเมตรท่ี 20-24 
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ภาพท่ี 78 กิโลเมตรท่ี 20 ตลาดบ้านหมสีู 

ตารางท่ี 11 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 20-24 (ชว่งท่ี 1) 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 

1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนกว้าง 3 ช่องจราจร ขาเข้า 2 ช่องจราจร ขาออก 1 ช่องจราจร พืน้ท่ีไหลท่าง

กว้าง อยู่ในช่วงต าบลหมสูี 

2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ ทางโค้ง มีภเูขาโอบล้อม 

3.การใช้ประโยชน์

ท่ีดินโดยรอบ 

เป็นพืน้ท่ีตลาดของชมุชน มีป๊ัมน า้มนัขนาดเลก็ สวนสนกุขนาดเลก็ อาคาร

พานิช คลินิก ร้านค้า และลานกว้างส าหรับตลาดนดั ถดัจากริมถนนเข้าไปเป็น

พืน้ท่ีเกษตร 

4.พืชพรรณ ชมุชนบริเวณทางโค้งมีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก บรรยากาศเป็นลานโลง่  

5.สถาปัตยกรรม เป็นอาคารบ้านเรือนแบบทัว่ไป อาคารพานิชสงูสองชัน้ ร้านค้าแบบเพิงหลงัคา

จาก และป๊ัมน า้มนัขนาดเลก็ 

6.จดุมองท่ีส าคญั 

(มมุมองจากการ

ขบัรถยนต์) 

บริเวณโค้งมีการจราจรพลกุพลา่น เน่ืองจากเป็นตลาดของชมุชนท้องถ่ิน 

นกัท่องเท่ียวไมค่อ่ยนิยมแวะ แตจ่ดัวา่เป็นพืน้ท่ีลานโลง่ท่ีเป็นจดุสงัเกตได้ง่าย 

7.ปัญหาด้าน

ทศันียภาพ 

(มมุมองจากการ

ขบัรถยนต์) 

- เน่ืองจากบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีตลาด และมีตลาดนดัในบางช่วงเวลา ท าให้มี
รถจอดบนไหลท่างเป็นจ านวนมาก 

- พืน้ท่ีบริเวณอาคารร้านค้ามีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแตล่ะอาคาร
แตกตา่งกนั 

- ลานโลง่หน้าอาคารร้านค้า ขาดต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มร่ืน และช่วย
กรองทศันียภาพให้มีความกลมกลืนกบัภเูขาด้านหลงัท่ีโอบล้อมโค้งเอาไว้ 

- ป้ายขนาดใหญ่ของสวนสนกุ และป้ายบริเวณทางแยก บดบงัและท าลาย
ภมูิทศัน์ธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 79 กิโลเมตรท่ี 22 

ตารางท่ี 12 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 20-24 (ชว่งท่ี 2) 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 

1.ลกัษณะท่ีตัง้ ถนนกว้าง 2 ช่องจราจร 

2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ ทางตรงตลอดช่วง 

3.การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

โดยรอบ 

สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีการเกษตร มีท่ีพกั รีสอร์ทขนาดเลก็ และร้านอาหาร

ข้างทางพร้อมจดุพกัรถ 

4.พืชพรรณ มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มร่ืนตลอดช่วง พืชพรรณท่ีเพาะปลกูได้แก่ มนั

ส าปะหลงั 

5.สถาปัตยกรรม ท่ีพกัหรือรีสอร์ท เป็นอาคารขนาดเลก็ มีร้านอ าหารและจดุพกัรถท่ี

สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในตา่งประเทศ มีสนัฉดูฉาด ลานจอดรถ

อยู่ในระยะประชิดกบัถนน 

6.จดุมองท่ีส าคญั 

(มมุมองจากการขบั

รถยนต์) 

ลกัษณะของรีสอร์ท ท่ีพกั หรือร้านค้า สร้างโดยมีระยะห่างจากถนน

พอสมควร ท าให้เม่ือมองจากถนนแล้วไมเ่ป็นจดุเดน่ ยกเว้นร้านอาหาร

และจดุพกัรถ 

7.ปัญหาด้านทศันียภาพ 

(มมุมองจากการขบั

รถยนต์) 

สีสนัและรูปแบบของสถาปัตยกรรมไมก่ลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 80 ร้านขายของท่ีระลกึหน้าดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ 

 
ภาพท่ี 81 ดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

 
ภาพท่ี 82 เม่ือเข้ามาจากดา่นฯ บริเวณหน้าศาลเจ้าพอ่เขาใหญ่  

ตารางท่ี 13 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 20-24 (ชว่งท่ี 3) 

หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 
1.ลกัษณะท่ีตัง้ ช่วงสดุท้ายของพืน้ท่ีศกึษา 
2.ภมูิประเทศ เป็นท่ีราบ ทางตรง มุง่สูอ่ทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
3.การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
โดยรอบ 

ร้านค้าแบบชัว่คราว วดั และดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ รวมถงึทางแยกเพ่ือ
เข้าไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม รีสอร์ท บ้านพกัตากอากาศ ซึง่อยู่ติดกบัพืน้ท่ี
ขอบอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

4.พืชพรรณ มีต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง เช่น โพธ์ิ สกั ยาง  
5.สถาปัตยกรรม ร้านค้าเป็นเพิงไม้หลงัคามงุจากแบบชัว่คราว ด้านขวาของฝ่ังขาเข้ายาวประมาณ 

800 เมตร ตัง้อยู่ห่างจากดา่นประมาณ 500 เมตร อาคารรับรองของอทุยานเป็น
อาคารชัน้เดียว ยกพืน้ พร้อมป้ายสญัลกัษณ์มรดกโลกขนาดใหญ่ 
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ตารางท่ี 13 ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ ชว่งกิโลเมตรท่ี 20-24 (ชว่งท่ี 3) (ตอ่) 
หวัข้อท่ีศกึษา ลกัษณะของทศันียภาพและภมูิทศัน์ 

6.จดุมองท่ี
ส าคญั 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

ป้ายอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่และดา่นเก็บคา่ธรรมเนียม เป็นจดุหมายปลายทาง
ของนกัท่องเท่ียว รวมถงึร้านขายของท่ีระลกึริมทางอีกด้วย 

7.ปัญหาด้าน
ทศันียภาพ 
(มมุมองจากการ
ขบัรถยนต์) 

- นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาโดยรถยนต์สว่นตวั มกัจอดรถบนไหลท่างเพ่ือซือ้
สินค้า หรือรับประทานอาหารก่อนเข้าอทุยานฯ 

- รถโดยสารขนาดใหญ่ไมส่ามารถเข้าอทุยานได้ จะจอดรอรับนกัท่องเท่ียวอ ยู่
บริเวณนีด้้วย 

- ร้านขายของท่ีระลกึไมม่ีการจดัระเบียบ และใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้
ร่มเงา บดบงัภมูิทศัน์ธรรมชาติ 

3. การวิเคราะห์หน่วยพืน้ท่ี 

 จากลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปของถนนธนะรัชต์ มีลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

และพืชพรรณท่ีแตกตา่งกนั โดยเม่ือน าข้อมลูเบือ้งต้นมาพิจารณาควบคูไ่ปกบัข้อมลูลกัษณะภมูิ

ประเทศ ก็จะสามารถจ าแนกประเภทของภมูิทศัน์ และรูปแบบของทศันียภาพท่ีมีความ

หลากหลายแตกตา่งกนั 

 3.1 ประเภทของภมูิทศัน์ 

  สภาพพืน้ท่ีตลอดเส้นทางของถนนธนะรัชต์ ซึง่เป็นเส้นทางหลกัน าเข้าสูอ่ทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ่ โดยสว่นมากจะเป็นภเูขา สลบักบัท่ีราบเปิดโลง่ซึง่ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือ

การเกษตร ชมุชนท่ีพกัอาศยั และการทอ่งเท่ียว เป็นหลกั ท าให้เกิดประเภทของภมูิทศัน์ท่ี

หลากหลาย  

 3.1.1 ภเูขา  
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ภาพท่ี 83 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นภเูขา 

 
ภาพท่ี 84 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบภเูขา 

 ภเูขา เป็นภมูิทศัน์ท่ีมีความเป็นธรรมชาต ิอนัเกิดจากสณัฐานของแผน่ดนิท่ีมี

ความสงูต ่า ลาดชนัและพนัธุ์ไม้ตา่งๆท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิโดยบริเวณนีใ้นอดีตเคยเป็นผืนป่าดง

พญาเย็นมาก่อนท่ีจะมีการพฒันาการคมนาคม เน่ืองจากลกัษณะทางภมูิประเทศท่ีเป็นภเูขา

ขนาบทัง้ 2 ด้านของถนน มีท่ีราบไมเ่พียงพอท่ีจะเอือ้อ านวยตอ่การเกษตร และการสร้างอาคาร
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บ้านเรือน ท าให้พืน้ท่ีโดยรอบยงัคงความเป็นธรรมชาตอิยูม่าก พืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วได้แก่ชว่ง 

กิโลเมตรท่ี 3-5, 8-10, 16-17 และ 19-21 

 3.1.2 ท่ีราบ 

 

ภาพท่ี 85 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นท่ีราบ 

 
ภาพท่ี 86 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบท่ีราบ 
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 ท่ีราบ มีลกัษณะเป็นภมูิทศัน์แบบเปิดโลง่ ตามภมูิประเทศท่ีเป็นท่ีราบ เป็นพืน้ท่ีท่ี

เกิดการพฒันามากท่ีสดุเม่ือเทียบกบับริเวณอ่ืนๆของถนนธนะรัชต์ พบได้บริเวณกิโลเมตรท่ี 1-4, 

5-8, 10-16 และ 21-24  สามารถแบง่การพฒันาตามสภาพปัจจบุนัได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

 1.พฒันาเป็นพืน้ท่ีการเกษตร  มีการท าพืชไร่เป็นหลกั เชน่ ข้าวโพด มนั

ส าปะหลงั เป็นต้น 

 2.พฒันาเพื่อเป็นชมุชน ท่ีอยูอ่าศยั มีการสร้างบ้านเรือน กระจายตวัอยูเ่ป็น

ชว่งตลอดเส้นทาง รวมถึงร้านค้า วดั โรงเรียนและสถานท่ีราชการ ซึง่เป็นองค์ประกอบของชมุชน  

รูปแบบของอาคารมีความหลากหลาย เชน่ เรือนไม้ บ้านเด่ียว อาคารพานิชย์ เป็นต้น 

 3.พฒันาเพื่อรองรับการทอ่งเท่ียว มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ส่ งผลให้พืน้ท่ี

การเกษตรท่ีเคยมีอยูม่ากลดลงอยา่งเห็นได้ชดั เปล่ียนแปลงเป็นอาคาร สิ่งปลกูสร้างท่ีแปลกตา 

และดงึดดูความสนใจนกัทอ่งเท่ียวได้เป็นอยา่งดี 

 3.1.3 ป่าไม้ 

 

 

ภาพท่ี 87 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นป่าไม้ 
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ภาพท่ี 88 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบป่าไม้ 

 เป็นลกั ษณะของภมูิทศัน์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิประกอบด้วยพืชพรรณ

หลากหลายชนิด สามารถพบเห็นได้เพียงบางชว่งของถนนธนะรัชต์ ภมูิทศัน์แบบป่าไม้สามารถ

เปล่ียนแปลงไปตามแตฤ่ดกูาล ท าให้เกิดความสวยงาม แปลกตาแก่ผู้พบเห็น ทัง้นี ้ป่าไม้ยงัเป็น

หวัใจส าคญัของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ เพ่ือใช้ในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย  จะพบได้บริเวณ

กิโลเมตรท่ี 8-10, 11-12, 15-17 และ 24 

 3.1.4 พืน้ท่ีเกษตร 

 

ภาพท่ี 89 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตร 
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ภาพท่ี 90 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบพืน้ท่ีเกษตร 

 เป็นลกัษณะภมูิทศัน์แบบเปิดโลง่ตามสภาพภมูิประเทศท่ีเป็นท่ีราบ มีการท า

เกษตรกรรมพืชไร่โดยสว่นมากปลกูมนัส าปะหลงัและทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ สว่นพืชพรรณชนิดอ่ืนๆ มี

ปะปนอยูบ้่างเพียงเล็กน้อย พืน้ท่ีเกษตรสามารถพบเห็นแบบกระจายเป็นจดุๆ อยูร่่วมไปกบัพืน้ท่ี

ราบท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดนิรูปแบบอ่ืน เชน่ บริเวณกิโลเมตรท่ี 7-8 และ 12-13 

3.1.5 ชมุชนชนบท 

 

ภาพท่ี 91 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นชมุชนบท 
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ภาพท่ี 92 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบชมุชนชนบท 

 ชมุชนชนบท ลกัษณะของภมูิทศัน์ท่ีประกอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างตา่งๆ กระจาย

ตวัอยูต่ลอดเส้นทาง ในบางจดุมีการกระจกุตวัของชมุชน เพราะมีสถานท่ีส าคญั เชน่ วดั โรงเรียน 

สถานท่ีราชการ ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อรองรับวิถีชีวิตในชมุชน รวมไปถึงการทอ่งเท่ียว เชน่ ตลาด

นดั ร้านค้า ร้านอาหาร รูปแบบสถาปัตยกรรมมีความหลากหลาย เชน่ เรือนไม้ บ้านเด่ียว อาคาร

พานิช ร้านค้าแบบหลงัคาจาก เป็นต้น ซึง่จะพบภมูิทศัน์ท่ีเป็นชมุชนบท บริเวณชว่งกิโลเมตรท่ี  1-

4, 7-8, 14-15 และ18-22 

 3.1.6 ร้านค้า ร้านอาหาร เพ่ือการทอ่งเท่ียว 
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ภาพท่ี 93 ภมูิทศัน์ท่ีเป็นร้านค้า ร้านอาหาร  

 

ภาพท่ี 94 แผนภาพแสดงบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์แบบร้านค้า ร้านอาหาร เพ่ือการทอ่งเท่ียว  

 เป็นภมูิทศัน์ท่ีเกิดจากการพฒันาการทอ่งเท่ียว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี

หลากหลายเพ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียวไทย และชาวตา่งชาต ิทัง้ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ี

ระลกึ และร้านขายต้นไม้ เป็นต้น  สามารถพบเห็นได้บริเวณชว่งกิโลเมตรท่ี 2-7,14-15 และ17-23 

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบเห็นได้ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  อาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

เขตร้อน, อาคารท่ีเลียนแบบสถาปัตยกรรมยโุรป และอาคารร้านค้าแบบเพิงพกัชัว่คราว 
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 เม่ือน าประเภทของภมูิทศัน์ทัง้หมดท่ีได้ ท าการเก็บข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีศกึษา

ถนนธนะรัชต์นัน้ มารวบรวมเพื่อสร้างเป็นแผนภาพ ก็จะสามารถเห็นความสมัพนัธ์ของประเภท

ของภมูิทศัน์ท่ีซ้อนทบักนัอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั และล าดบัการเข้าถึงในการรับรู้ภมูิทศัน์ ( Visual 

Sequence) เหลา่นัน้ ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ ท่ีจะท าการศกึษาในล าดบัตอ่ไป  ดงัตวัอยา่ง

แผนภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 95 แผนภาพแสดงประเภทของภมูิทศัน์ท่ีปรากฏบนถนนธนะรัชต์ เรียงตามล าดบัการเข้าถึง 
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 3.2 รูปแบบของทศันียภาพ 

  จากการศกึษาสภาพภมูิประเทศตลอดถนนธนะรัชต์พบวา่ เส้นทางท่ีมุง่หน้าเข้า

สูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ได้พาดผา่นทัง้บริเวณท่ีเป็นท่ีราบ เนินเขา และภเูขา ท าให้มีระดบัความ

สงูต ่าของภมูิประเทศ ความโค้ง และความคดเคีย้วแตกตา่งกนัโดยตลอด ประกอบกบั

สภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีเป็นสิ่งปลกูสร้าง และพืชพรรณท่ีมีความหลากหลาย สง่ผลต่ อมมุมอง

และทศันียภาพแก่ผู้ ท่ีพบเห็นเป็นอยา่งมาก กลา่วคือ เม่ือระดบัของภมูิประเทศ หรือทิศทางมีการ

เปล่ียนแปลงไป ก็จะเกิดรูปแบบของทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไปด้วย เชน่ ทศันียภาพแบบ

ปิดบงั หรือเปิดโลง่ ซึง่จากการลงส ารวจพืน้ท่ี สามารถแบง่รูปแบบทศันียภาพท่ีสามารถพ บเห็นได้

บนถนนธนะรัชต์เป็น 4 ประเภท คือ 

 3.2.1 ทศันียภาพแบบปิด  เป็นทศันียภาพท่ีถกูจ ากดัมมุมองด้วยการปิดล้อมจาก

องค์ประกอบทางธรรมชาต ิเชน่ กลุม่ของต้นไม้ หรือภเูขา และอาจมีองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้

ร่วมอยูด้่วย เชน่ อาคารบ้านเรือน  

 

ภาพท่ี 96 ทศันียภาพแบบปิด 

3.2.2 ทศันียภาพแบบเปิด  เป็นทศันียภาพท่ีสามารถมองเห็นได้ระยะไกล มี

ลกัษณะเปิดกว้างไมมี่สิ่งใดกีดขวางการมองเห็น เชน่ ทุง่นา, ภเูขา, ชายหาด เป็นต้น  

 
ภาพท่ี 97 ทศันียภาพแบบเปิด 
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3.2.3 ทศันียภาพแบบชอ่งวิว  เป็นการจ ากดัมมุมองของทศันียภาพในลกัษณะ

ล้อมกรอบด้วยองค์ประกอบในภมูิทศัน์ เชน่ ภเูขา พืชพรรณ หรืออาคารบ้านเรือน  เรียงตวั

เป็นแนวขนานไปตลอด 2 ข้างทาง เป็นเสมือนเส้นน าสายตาไปสูว่ิวทิวทศัน์ท่ีอยูจ่ดุปลาย

สดุ 

 

ภาพท่ี 98 ทศันียภาพแบบชอ่งวิว 

 3.2.4 ทศันียภาพแบบวิวกรอง  เป็นทศันียภาพท่ีมองเห็นแบบก่ึงปิด หรือเห็นเป็น

ชว่งๆ มองเห็นทิวทศัน์ผา่นสิ่งกีดขวาง เชน่ แนวล าต้นของพืชพรรณข้างทาง เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 99 ทศันียภาพแบบวิวกรอง 

 เม่ือน าลกัษณะขององค์ประกอบท่ีปรากฏอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีถนนธนะรัชต์ ได้แก่ 

ประเภทของภมูิทศัน์ และรูปแบบของทศันียภาพ น ามาแทนด้วยภาพสญัลกัษณ์  และท าการเขียน

บนัทกึลายเส้น (Notation) ตามล าดบัการพบเห็นเม่ือสญัจรผา่น ท าการบนัทกึในแตล่ะชว่ง

กิโลเมตร โดยเร่ิมจากกิโลเมตรท่ี 1-24 จะได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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วิวปิด         ชอ่งวิว  วิวปิดล้อมหนึง่ด้าน       วิวปิดล้อมสองด้าน 

                                         

 วิวกรอง    ป่าไม้ธรรมชาต ิ       พืชไร่          อโุมงค์ต้นไม้     

                         

  ชมุชน                อาคารขนาดใหญ่        ร้านค้าแบบเพิงชัว่คราว          วิวระยะไกล 

 

           ภเูขา                ทางแยก                เนิน                เลีย้วซ้าย                เลีย้วขวา 

ภาพท่ี 100 สญัลกัษณ์(Notation)แทนประเภทของทิวทศัน์ และรูปแบบของทศันียภาพท่ีเห็นได้   

                  จากถนนธนะรัชต์ 
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 เน่ืองจากพืน้ท่ีศกึษาบริเวณถนนธนะรัชต์จากบริเวณทางแยกถนนมิตรภาพ ถึงดา่น

เก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ รวมเป็นระยะทางทัง้สิน้ 24 กิโลเมตร จงึต้องมีการ

จ ากดัพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความชดัเจนของพืน้ท่ีในแตล่ะหนว่ย โดยใช้การจ าแนกพืน้ท่ี

ออกเป็นหนว่ยยอ่ยตามลกัษณะการมองเห็นท่ีมีความคล้ายคลงึกนั ซึง่จากการศกึษาวิธีการ

จ าแนกหนว่ยพืน้ท่ีนัน้ เกณฑ์ท่ีจะน าใช้กบัพืน้ท่ีศกึษาได้แก่ ลกัษณะท่ีปรากฏบ นผืนดนิ (Land 

cover) อนัได้แก่ การใช้ท่ีดนิและพืชพรรณ (Land Use and Vegetation) น ามาพิจารณาประกอบ

กบัสภาพภมูิประเทศ (Topography) แตเ่ม่ือพิจารณาข้อมลูบริเวณพืน้ท่ีศกึษาแล้วพบวา่ การปิด

ล้อม (Enclosure) และทศันียภาพในแตล่ะบริเวณยงัก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ท่ีมีความแตกตา่งกนัของ

แตล่ะพืน้ท่ีด้วย ดงันัน้จงึน าเกณฑ์ทัง้หมดข้างต้นมาใช้ในการจ าแนกพืน้ท่ี 

 3.3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกหนว่ยพืน้ท่ี  

 3.3.1 การใช้ท่ีดนิ (Land Use) เน่ืองจากลกัษณะท่ีใช้ท่ีดนิตลอดแนวถนนธนะ

รัชตมี์ความแตกตา่งอยา่งเดน่ชดั และสามารถจ าแนกลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดนิได้อยา่งชดัเจน 

เชน่ ภเูขา ป่าไม้ ชมุชนชนบท พืน้ท่ีเกษตรกรรม ท่ีวา่ง จดุชมวิว ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีพกั เป็นต้น 

จงึน าการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมาเป็นเกณฑ์ส าคญัในการใช้จ าแนกหนว่ยพืน้ท่ี 

 3.3.2 พืชพรรณ (Vegetation) จากการส ารวจพืน้ท่ีศกึษาจะพบวา่ ตลอดเส้นทาง

ของถนนธนะรัชต์มีพืชพรรณหลากหลายชนิดทัง้สองฝ่ังถนน ทัง้พืชพรรณท่ีเกิดจากธรรมชาต ิและ

เกิดจากการจดัภมูิทศัน์ของทางหลวง ท าให้มมุมองตา่งๆ ถกูก าหนดขอบเขตการมองเห็นด้วยแนว

ของต้นไม้ ดงันัน้ เม่ือน าเกณฑ์พืชพร รณมาใช้ในการจ าแนกพืน้ท่ี จะได้เกณฑ์ในเร่ือง ความ

หนาแนน่ (Density) และรูปแบบการปลกู (Pattern)  

 3.3.3 สภาพภมูิประเทศ (Topology) ด้วยลกัษณะของภมูิประเทศท่ีมีความสงูต ่า 

ท าให้เส้นทางมีความคดเคีย้ว สง่ผลให้มมุมองท่ีเกิดขึน้เม่ือสญัจรมีความแตกตา่งกนั ซึง่จากการ

ส ารวจพืน้ท่ี สามารถแบง่ลกัษณะภมูิประเทศออกได้เป็น ท่ีราบ เนินเขา และภเูขา 

 3.3.4 การปิดล้อม (Enclosure) จากการปิดล้อมของสิ่งท่ีปรากฏบนพืน้ดนิ (Land 

cover) ได้แก่ อาคารสิ่งปลกูสร้างและพืชพรรณตา่งๆ ประกอบกบัลกัษณะภมูิประเทศ สร้างให้เกิด

การปิดล้อมท่ีวา่งในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั อนัสง่ผลกระทบตอ่มมุมองและความรู้สกึ โดยลกัษณะ
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การปิดล้อมท่ีเกิดขึน้บนถนนธนะรัชต์ แบง่ออกได้เป็น การเปิดโลง่ การปิดล้อมทัง้สองด้าน การปิด

ล้อมด้านเดียว ลกัษณะของการปิดล้อมท่ีวา่งสามารถแทนได้ด้วยสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

   ทิวทศัน์แบบเปิดโลง่ 

 ทิวทศัน์แบบปิดล้อมด้านเดียว 

      ทิวทศัน์แบบปิดล้อมสองทัง้สองด้าน ไมมี่ท่ีราบ 

  ทิวทศัน์แบบปิดล้อมทัง้สองด้าน มีพืน้ท่ีราบ 

  ทิวทศัน์แบบชอ่งวิว 

ภาพท่ี 102 สญัลกัษณ์แทนประเภทของลกัษณะการปิดล้อม  

 3.3.5 ทศันียภาพ (View) ทศันียภาพและมมุมองท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถแบง่ออกได้

เป็น วิวปิด ชอ่งวิว วิวกรอง และวิวเปิด ซึง่จากลกัษณะท่ีตา่งกนัของปัจจยัข้างต้น ได้แก่ สภาพภมูิ

ประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ และพืชพรรณท่ีพบ ท าให้แตล่ะพืน้ท่ีมีทศันียภาพแตกตา่งกนัออกไป  

 เม่ือน าเกณฑ์ในการจ าแนกพื ้ นท่ีมาพิจารณาตามแนวของถนนธนะรัชต์ ท าให้

สามารถจ าแนกหนว่ยพืน้ท่ีออกเป็นหนว่ยยอ่ยๆ ทัง้หมด 12 หนว่ย ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 103 แผนภาพแสดงการแบง่หนว่ยพืน้ท่ีออกเป็น 12 หนว่ย 

จากการแบง่หนว่ยพืน้ท่ีตามเกณฑ์ของลกัษณะท่ีปรากฏบนผืนดนิ (Landcover) อนัได้แก่ 

การใช้ท่ีดนิและพืชพรรณ (Land Use and Vegetation) ประกอบกบัสภาพภมูิประเทศ 

(Topography) รวมถึงการปิดล้อม (Enclosure) ปัจจยัดงักลา่วนีเ้อง ท าให้เกิดทศันียภาพอนัเป็น

เอกลกัษณ์ของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี ซึง่สามารถจ าแนก และอธิบายโดยตารางดงัตอ่ไปนี ้

 

หนว่ยท่ี 5 

หนว่ยท่ี 6 

หนว่ยท่ี 7 

หนว่ยท่ี 8 

หนว่ยท่ี 1 

หนว่ยท่ี 2 

หนว่ยท่ี 3 

หนว่ยท่ี 4 

หนว่ยท่ี 10 

หนว่ยท่ี 9 

หนว่ยท่ี 11 

หนว่ยท่ี 12 
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 3.4 การเลือกภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี 

  การเลือกตวัแทนภาพของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี ใช้เพ่ือแสดงลกัษณะทัว่ไป (Typical 

Point) และแสดงจดุท่ีมีลกัษณะส าคญัเป็นพิเศษ (Critical Point) ทัง้ในทางบวกและทางลบ เชน่ 

บริเวณท่ีมีความงามเป็นพิเศษ หรือมีความนา่เกลียด เป็นต้น โดยมีวิธีพิจารณาเลือกภาพตวัแทน

ของแตล่ะหนว่ยจากภาพทัง้หมดท่ีได้จากการส ารวจ หากพบภาพท่ีมีความคล้ายคลงึกนั ก็จะ

เลือกใช้ภาพตวัแทนเพียง 1 ภาพ  

 หน่วยที่ 1 

 

ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 
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 หน่วยที่ 2 

 
 หน่วยที่ 3 

 
 หน่วยที่ 4 

 
 หน่วยที่ 5 

 
ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 
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 หน่วยที่ 6 

 
 หน่วยที่ 7 

 

 

 
ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 
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 หน่วยที่ 8 

 

 

 
 หน่วยที่ 9 

 

 
ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 
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 หน่วยที่ 10  

 

 

 
 หน่วยที่ 11 

 
ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 
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 หน่วยที่ 12 

 

ภาพท่ี 104 ภาพตวัแทนในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี จ านวน 30 ภาพ 

 จากการแบง่หนว่ยพืน้ท่ีออกเป็น 12 หนว่ย โดยจ าแนกตามเกณฑ์ของลกัษณะท่ี

ปรากฏบนผืนดนิ (Landcover) ในข้างต้น ท าให้สามารถเลือกภาพตวัแทนของทัง้ 12 หนว่ยยอ่ย

ออกมาได้จ านวน 30 ภาพ และน าภาพตวัแทนพืน้ท่ีท่ีได้ ไปใช้เพ่ือการประ เมินคณุภาพทิวทศัน์

ตอ่ไป 
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4. วิธีการประเมินคุณภาพทวิทัศน์ (Classification) 

 เม่ือได้ภาพตวัแทนของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีตลอดแนวถนนธนะรัชต์แล้วนัน้ ขัน้ตอน

ตอ่ไปคือการน าภาพท่ีได้มาประเมินคณุภาพทิวทศัน์  ซึง่การประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในการศกึษา

ครัง้นี ้เลือกใช้วิธีการประเมินโดยการท าแบบสอบถาม และเทคนิค VRM แล้วจงึน าผลการประเมิน

คณุภาพทิวทศัน์ท่ีได้จากเทคนิค VRM มาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินท่ีได้จากแบบสอบถาม 

เน่ืองจาก VRM เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย และเป็น

ท่ียอมรับในหนว่ยงานตา่งๆของรัฐ โดยใช้ผู้ประเมินท่ีได้รับการอบรมหรือฝึกฝน (Trained 

Professional) ด้านการประเมินทางสนุทรียภาพ เป็นผู้ท าการประเมินแตเ่พียงผู้ เดียว ด้วยเหตนีุ ้

จงึน าเทคนิคดงักลา่วมาทดลองใช้กบัถนนธนะรัชต์ เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของ

เคร่ืองมือท่ีมีเง่ือนไขของสภาพแวดล้อม และความชอบของคนท่ีแตกตา่งกนั หากผลท่ีได้ออกมามี

ลกัษณะเหมือนกนั จะสามารถสรุปได้วา่วิธีดงักลา่วมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้กบั

ถนนธนะรัชต์ และอาจน าไปใช้ในการศกึษาโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัได้อีกด้วย แตห่าก

ผลท่ีได้จากวิธีดงักลา่วมีความแตกตา่งกนักบัผลท่ีได้จากแบบสอบถาม นัน่แสดงวา่วิธีดงักลา่วยงั

ไมมี่ความเหมาะสม หากจะน ามาใช้ในการประเมิน ควรต้องปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึน้ 

  4.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

 4.1.1 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ 

  แบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ จะใช้

แบบสอบถามประกอบกบัภาพถ่ายท่ีได้เลือกไว้เพ่ือเป็นตวัแทนลกัษณะของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี เพ่ือ

หาระดบัคณุภาพทิวทศัน์ในแตล่ะภาพ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ จากค าตอบปลาย

ปิดท่ีก าหนดเป็นระดบัของคณุภาพทิวทศัน์ไว้  

 การวดัระดบัของคณุภาพทิวทศัน์จะใช้การแบง่ระดบัออกเป็น ความงามทิวทศัน์

สงู (High Scenic Beauty) ปานกลาง (Neutral) และความงามทิวทศัน์ต ่า (Low Scenic Beauty) 

แตจ่ะเห็นได้วา่ ระดบัคณุภาพของทิวทศัน์ทัง้ 3 ระดบัข้างต้นนัน้ เป็นคณุภาพในทางบ วกทัง้หมด 

ทัง้ท่ีในความเป็นจริงนัน้ ระดบัคณุภาพสามารถเป็นได้ทัง้คา่บวก (สวย) คา่ลบ (นา่เกลียด) และคา่

กลาง (ศนูย์ หรือเฉยๆ ) ก็เป็นไปได้ ดงันัน้ การแบง่ระดบัดงักลา่วจงึยงัไมเ่หมาะสม และค าท่ีใช้
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อาจจะเข้าใจยากส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่บคุคลทัว่ไป ดงันั ้ น การจดัล าคบัคา่ของ

คณุภาพทิวทศัน์ท่ีจะใช้ในแบบสอบถามเพ่ือประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ จงึจดัเรียง

ดงัตอ่ไปนี ้นา่เกลียดมาก หรือไมส่วยอยา่งมาก (Most Ugly), นา่เกลียด หรือ ไมส่วย (Ugly), 

เฉยๆ (So So), คอ่นข้างสวย (Beautiful) และสวยมาก (Most Beautiful) โดยก ากบัด้วยคา่คะแนน 

–2,-1,0,1,2 ตามล าดบั เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจความหมายของแตล่ะตวัเลือกมากขึน้ 

โดยสาเหตท่ีุไมใ่ช้คา่คะแนนเป็นล าดบัเรียงกนั (Ordinal Scale) เชน่ 1,2,3,4,5 เน่ืองจากต้องการ

เน้นความเข้าใจความหมายคะแนนท่ีมีชว่งหา่งเทา่กนั (Interval Scale) ให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ดงั

ตวัอยา่งแบบสอบถามตอ่ไปนี ้

(Most Ugly)                  (Ugly)                 (So So)       (Beautiful)           (Most Beautiful) 

ไมส่วยอยา่งมาก(-2) ไมส่วย(-1)              เฉยๆ(0)      คอ่นข้างสวย(1)    สวยมาก(2) 

 

ภาพท่ี 105 ชว่งคะแนนท่ีใช้วดัคณุภาพทิวทศัน์ 

 โดยเม่ือผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนภาพตวัแทนของทิวทศัน์ในแตล่ะภาพ

แล้วนัน้ ยงัมีค าถามเพิ่มเตมิอีกหนึง่สว่น คือ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน โดยเป็นลกัษณะของ

ค าถามปลายเปิดอยูด้่านลา่งของชอ่งคา่คะแนน เพ่ือให้ผู้ ตอบแบบสอบถามให้เหตผุลวา่ ท่ีตอบวา่

สวย เพราะเหตใุด หรือนา่เกลียดเพราะเหตใุด แล้วน าค าตอบท่ีได้มาพิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ตดัสินคณุภาพทิวทศัน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และน าไปเปรียบเทียบกบัผลของเทคนิค VRM 

ทัง้นี ้หากผลท่ีได้แตกตา่งกนั จงึจะท าการปรับเกณฑ์ของ VRM ให้มีความเหมาะสมกบัเกณฑ์ท่ี

บคุคลทัว่ไปใช้ประเมิน 

 นอกจากแบบสอบถามใน 2 สว่นข้างต้นนัน้ ยงัมีค าถามเพิ่มเตมิ โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกภาพท่ีเป็นตวัแทนของถนนธนะรัชต์ หรือภาพท่ีสามารถแสดงถึงเอกลกัษณ์ของ

ถนนธนะรัชต์ ซึง่เปรียบเสมือนประตสููอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก

ภาพใดก็ได้ไมจ่ ากดัจ านวน จากตวัแทนภาพทัง้หมด 20 ภาพ รวมทัง้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง

ความคดิเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์อีกด้วย  และ

ในสว่นสดุท้ายของแบบสอบถาม จะเป็นค าถามในลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอ บถามซึง่
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อาจตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ถนนธนะรัชต์ เชน่ เพศ อาย ุ

การศกึษา อาชีพ ยานพาหนะท่ีใช้ จ านวนครัง้ท่ีใช้ถนน จดุประสงค์ของการใช้ถนน เป็นต้น ข้อมลู

ท่ีได้จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ไป 

 4.1.2 กลุม่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ก าหนดจากความเหมาะสมของจ านวน

แบบสอบถามท่ีมีผลตอ่การวิเคราะห์ทางสถิต ิประกอบกบัข้อจ ากดัของการวิจยั ได้แก่ ระยะเวลา

และงบประมาณในการเก็บข้อมลู ซึง่จ านวนของแบบสอบถามนัน้ ได้ก าหนดไว้ท่ี 120 ชดุ โดย

แบง่กลุม่ของผู้ตอบแบบสอบถามดงันี ้

1. กลุม่คนท้องถ่ิน (Local) 40 ชดุ 

2. กลุม่นกัทอ่งเท่ียวคนไทย (Thai Tourists) 50 ชดุ 

3. กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิ(Foreigner Tourist) 30 ชดุ 

4.กลุม่คนท่ีประกอบอาชีพสถาปนิก และภมูิสถาปนิก ซึง่จดัวา่เป็น

ผู้ เช่ียวชาญ 30 ชดุ 

  จากจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 150 ชดุ จะเห็นได้วา่จ านวน

ของกลุม่คนท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวคนไทย แบง่ไว้ในปริมาณเกือบจะเทา่กนักลุม่ละ 40 และ 50 

ชดุ เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณถนนธนะรัชต์เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิซ้อนทบักนัในแตล่ะหนว่ย

พืน้ท่ียอ่ย เชน่ ในบริเวณชมุชนก็มีร้านค้าเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว หรือ ในพืน้ท่ีการเกษตร ก็พบวา่มี

อาคารท่ีพกันกัทอ่งเท่ียวอยูต่ดิกบัพืน้ท่ีธรรมชาต ิดงันัน้การวิจยัในครัง้นี ้จงึให้น า้หนกัของการ

ประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่นีเ้ทา่ๆกนั และเน่ืองจากกลุม่ของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความหลากหลาย ดงันัน้เพ่ือให้ ค าถาม และค าตอบเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ตลอดจน

หาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม จงึได้มีการท าการทดสอบแบบสอบถามก่อนการน าไปใช้จริง 

 4.1.3 การทดสอบแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง 

  ในการทดสอบแบบสอบถามนัน้ ได้ท าการทดลองก่อนน าไปใช้จริง 1 ครัง้ 

โดยในครัง้แรก ได้เลือกภาพของพืน้ท่ีบริ เวณถนนธนะรัชต์กิโลเมตรท่ี 1-24 จ านวนทัง้หมด 30 

ภาพ ซึง่ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเข้าใจในจดุประสงค์ และความหมายของการให้คา่คะแนนเป็นอยา่งดี แตบ่างภาพอาจมี
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ลกัษณะคล้ายคลงึกนั  รวมถึงในบางภาพอาจยงัเป็นตวัแทนหนว่ยของพื ้ นท่ีท่ีไมช่ดัเจน เม่ือได้ผล

ของการทดลองแบบสอบถามในครัง้ท่ี 1 มาแล้ว จงึได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามครัง้ท่ี 2 ให้มี

ความกระชบั สามารถแสดงถึงวตัถปุระสงค์ได้อยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยการตดัภาพท่ีมีความซ า้ 

หรือคล้ายคลงึกนัออกไป และใช้หลกัการในการเลือกภาพตวัแทนข องแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีเข้ามาเป็น

เกณฑ์ในการคดัเลือกภาพ จงึได้ภาพตวัแทนในการท าแบบสอบถามครัง้ท่ี 2 จ านวน 30 ภาพ และ

ใช้วิธีการสมัภาษณ์ร่วมด้วยเพ่ือเก็บข้อมลูในสว่นท่ีเป็นค าถามปลายเปิด ซึง่ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภมูิทศัน์ จึ งท าให้ระยะเวลา

ในการท าแบบสอบถามสัน้ลงเหลือเพียงประมาณ 10 นาที ท าให้แบบสอบถามมีความเหมาะสม

ส าหรับการท าวิจยัในครัง้นีม้ากยิ่งขึน้ 

 4.2 การประเมินโดยใช้วิธี VRM ของ BLM 

  จากการศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในบทท่ี 2 อนัได้แก่ 

VRM (Visual Resource Management) ซึง่ถกูพฒันาขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัลกัษณะ

ทางการมองเห็นท่ีปรากฏขึน้บนผืนดนิ หรือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ อนัสง่ผลตอ่การรับรู้ทางสนุทรียภาพ 

รวมถึงเพ่ือลดผลกระทบทางสายตาท่ีเกิดจากการพฒันา ดงันัน้ลกัษณะท่ีปรากฏขึน้ใน

สภาพแวดล้อมจงึถกูประเมินด้วยการมองเห็น   

  เคร่ืองมือ VRM นี ้ถกูน าไปสร้างเป็นแบบจ าลองเพ่ือศกึษาคณุภาพของทิวทศัน์ 

ทัง้แบบจ าลองของ BLM (Bureau of Land Management) และ ASLA (American Society of 

Landscape Architects) ทัง้นีก้ารประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของ ASLA และ BLM มีความ

คล้ายคลงึกนั จะแ ตกตา่งกนัอยูบ้่างเพียงแคใ่นรายละเอียด ซึง่เม่ือน ามาพิจารณาประกอบกบั

ลกัษณะของสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีศกึษาแล้ว วิธีการท่ีเหมาะสมในการวิจยัครัง้นีคื้อ VRM ท่ี

พฒันาขึน้โดยหนว่ยงาน BLM ด้วยเหตผุลคือ ขัน้ตอนในการศกึษาคณุภาพทิวทศัน์มีความชดัเจน

เป็นล าดบั ได้แก่  

 ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัท ารายการ (Inventory), การอธิบาย (Description) และจ าแนก

ระบบ (Classification System)  
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  ขัน้ตอนท่ี 2 Management Classes เป็นการจดัการพืน้ท่ีในด้านการยอมให้มีการ

เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในระดบัท่ีแตกตา่งกนัตามความส าคญัของระดบัคณุคา่ของทศันียภาพ (Scenic 

Quality) 

  โดยเม่ือท าการเปรียบเทียบแบบจ าลอง ทัง้ของ BLM และ ASLA พบวา่ เกณฑ์การให้

คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ (Scenic Quality) ของ BLM มีความชดัเจนมากกวา่ จะเห็นได้จากการ

แบง่ชว่งคะแนนของทิวทศัน์แตล่ะแบบ และการให้ค าจ ากดัความของแตล่ะชว่งคะแนน พร้อมทัง้

ภาพประกอบเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการตดัสินคณุภาพทิวทศัน์ ประกอบกบัเกณฑ์การให้คะแนนของ 

BLM มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และลกัษณะการใช้ท่ีดนิของถนนธนะรัชต์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี

มีชมุชนอยูร่่วมกบัพืน้ท่ีธรรมชาต ิและมีการพฒันาในลกัษณะท่ีหลากหลาย กลา่วคือ เกณฑ์ท่ี 

BLM ใช้นัน้ ได้น าลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันา (Cultural Modifications) เข้ามาใช้ในการ

พิจารณาด้วย ขณะท่ีเกณฑ์ของแบบจ าลอง ASLA นัน้ พิจารณาแตเ่พียงลกัษณะทางธรรมชาต ิ

เทา่นัน้ 

  จากการศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ในบทท่ี 2 เม่ือน า

เคร่ืองมือ VRM ของแบบจ าลอง ทัง้ 2 มาเปรียบเทียบกนั จงึสรุปได้วา่ เกณฑ์การให้คะแนนของ

แบบจ าลอง BLM มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของภาพตวัแทน

ทัง้ 30 ภาพ หลงัจากนัน้จงึน าผลท่ีได้จากแบบจ าลอง BLM ท่ีท าการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ มา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลท่ีได้จากแบบสอบถามตอ่ไป 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถติิ 

 การเลือกวิธีหรือเทคนิคทางสถิตเิทคนิคใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมลู จะต้องพิจารณา

จากวตัถปุระสงค์ นัน้คือ จะต้องเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีผลลพัธ์จากการวิเคราะห์นัน้ ตอบค าถาม

ของวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ท าให้ต้องเลือกตวัแปรท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ให้สมัพนัธ์กนั โดยจะต้ อง

พิจารณาวา่ตวัแปรท่ีเลือกจะต้องเป็นตวัแปรชนิดใดตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์ และอาจต้องใส่

คา่ตา่งๆ ตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์นัน้ เม่ือท าการวิเคราะห์แล้ว จงึแปลผลลพัธ์ท่ีได้ ซึง่จะอยูใ่น 

Output Navigator โดยผู้ใช้จะต้องแปลผล และน าไปประยกุต์ใช้ด้วยตนเอง 
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  ดงันัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลูของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณถนนธนะรัชต์ จงึเลือกใช้โปรแกรม  

Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมลู เน่ืองจากมีการจดัการฐานข้อมลูอยา่งเป็นระบบ สามารถ

ใช้ข้อมลูเพื่อค านวณและวิเคราะห์ได้โดยอตัโนมตัจิากวิธีทางสถิตสิ าเร็จรูปท่ีมีให้เลือก ท าให้ลด

ข้อผิดพลาดจากการค านวณ นอกจากนีแ้ล้ว โปรแกรม Microsoft Excel  ยงัแสดงผลของการ

ค านวณทัง้หมดจากการวิเคราะห์ ท าให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ โดยการท าวิจยัครัง้นี ้ได้

น าโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในสว่นของคา่สถิต ิได้แก่ คา่เฉล่ีย หรือคา่กลางเลขคณิต 

(Mean), คา่ฐานนิยม (Mode) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  ในการประเมินคณุภาพทิวทศัน์จากแบบสอบถามทัง้หมด 150 ชดุนัน้ จะต้องน า

ค าตอบท่ีเป็นการให้คะแนนในแตล่ะชดุมาท าการหาคา่เฉล่ีย 1* (Mean) เพ่ือให้ได้คณุภาพของ

ทิวทศัน์ในแตล่ะภาพ ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาประกอบกบัค่ าฐานนิยม2** (Mode) ซึง่คา่ฐานนิยมจะ

เป็นระดบัคะแนนท่ีมีผู้ เลือกมากท่ีสดุ ท าให้คา่เฉล่ียและคา่ฐานนิยมอาจจะออกมาไมต่รงกนั หรือ

มีความแกตา่งกนัมากเน่ืองจากการกระจายของค าตอบ ดงันัน้จงึต้องวดัการกระจายของข้อมลู

ด้วยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบก ารพิจารณา หากคา่เบี่ยงเบน

มาตรฐานมีคา่มาก หมายความวา่ มีการกระจายตวัของข้อมลูมาก เป็นต้น 

  ในการศกึษาคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ ได้น าโปรแกรม Microsoft Excel เข้า

มาใช้เพ่ือชว่ยในการรวบรวมข้อมลูนัน้ ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการน าข้อมลูท่ีได้จ าแนกไว้แล้ว

น าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ของคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ ทัง้ผลท่ีได้จากการท าแบบสอบถาม 

และผลท่ีได้จากเกณฑ์การประเมินของ BLM ดงัท่ีจะได้ท าการวิเคราะห์ในบทตอ่ไป 

 

 

 

 

 1*คา่เฉล่ีย คือ คา่ท่ีได้จากการเอาผลรวมของคะแนนทัง้หมด หารด้วยจ านวนคะแนน

ทัง้หมด เพ่ือเป็นคา่กลางของข้อมลู 

 2**คา่ฐานนิยม คือ คา่ของข้อมลูสว่นหนึง่ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ กรณีท่ีเป็นข้อมลูท่ีแจก

แจงความถ่ี คา่ฐานนิยมจะเป็นคา่ของจดุกึ่งกลางของอนัตรภาคชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ ได้ท าการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม

กบักลุม่ประชากรวิจยั ซึง่เป็นผู้ ท่ีใช้ถนนธนะรัชต์เพ่ือการสญัจร ได้แก่ กลุม่ชาวบ้านพืน้ถ่ิน 

นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวตา่งชาต ิตลอดจนน ามาใช้กบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร ทัง้ผู้ ท่ีเคย หรือไมเ่คยใช้เส้นทางถนนธนะรัชต์ รวมจ านวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 

150 ชดุ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาบนัทกึลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูใน

การวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นัน้ ได้ใช้คา่ทางสถิต ิได้แก่ คา่เฉล่ีย , คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ผล

จากการวิเคราะห์ มีดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 

 1.1 คณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ 

  1.1.1 คณุภาพทิวทศัน์ในแตล่ะจดุของถนนธนะรัชต์ 

 จากการลงพืน้ท่ีถนนธนะรัชต์เพ่ือเก็บข้อมลูแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง

ประชากรวิจยั เพ่ือให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ในแบบสอบถามจ านวนภาพตวัแทนทัง้หมด 30 ภาพ 

เรียงตามล าดบัการเข้าถึงจากจดุเร่ิมต้นบริเวณทางลงจากสะพานเช่ือมกบัถนนมิตรภาพกิโลเมตร

ท่ี 1 ถึงดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ กิโลเมตรท่ี 24 โดยมีภาพตวัแทนท่ี 1-30 

ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 106 ภาพตวัอยา่งถนนธนะรัชต์ท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 106 ภาพตวัอยา่งถนนธนะรัชต์ท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 106 ภาพตวัอยา่งถนนธนะรัชต์ท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 106 ภาพตวัอยา่งถนนธนะรัชต์ท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 106 ภาพตวัอยา่งถนนธนะรัชต์ท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 107 ภาพตวัอยา่งท่ีใช้ในการท าแบบสอบถามเรียงตามล าดบัการเข้าถึง  
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 จากภาพตวัแทนจ านวน 30 ภาพข้างต้น ในการตอบแบบสอบถามได้แบง่เป็นชว่ง

คะแนนของคณุภาพทิวทศัน์ ดงันี  ้

      (Most Ugly)                (Ugly)               (So So)                 (Beautiful)       (Most Beautiful) 

ไมส่วยอยา่งมาก(-2) ไมส่วย(-1) เฉยๆ(0)                คอ่นข้างสวย(1)           สวยมาก(2) 
 

  ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้ก าหนดคา่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เป็น 1 = ไมส่วยอยา่ง

มาก , 2 = ไมส่วย, 3 = เฉยๆ, 4 = สวย และ 5 = สวยมาก แล้วจงึน าผลท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย ซึง่เป็น

คา่กลางท่ีได้จากกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด พบวา่  

ตารางท่ี 15 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 

                  แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า 

ภาพ
ที ่

ตวัอยา่งภาพ คะแนน
ที่ได้ 

5 

 

4.37 

30 

 

4.03 

24 

 

3.97 
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ตารางท่ี 14 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 
                  แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า  (ตอ่)  
ภาพ 
ที ่

ตวัอยา่งภาพ คะแนน
ที่ได้ 

6 

 

3.97 

22 

 

3.86 

10 

 

3.82 

25 

 

3.67 

29 

 

3.64 

8 

 

3.49 
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ตารางท่ี 14 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 
                แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า  (ตอ่) 
ภาพ 
ที ่

ตวัอยา่งภาพ คะแนน
ที่ได้ 

7 

 

3.38 

16 

 

3.37 

9 

 

3.35 

1
15 

 

3.18 

1
12 

 

3.16 

28 
 
 

 

3.13 
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ตารางท่ี 14 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 
                แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า  (ตอ่) 
ภาพ 
ที ่

ตวัอยา่งภาพ คะแนน
ที่ได้ 

20 

 

3.12 

23 

 

3.11 

18 

 

3.05 

17 

 

3.05 

2 

 

3.04 

3 
 

 

 

3.03 
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ตารางท่ี 14 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 
                แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า  (ตอ่) 
ภาพ 
ที ่

ตวัอยา่งภาพ 

 
คะแนน
ที่ได้ 

4 

 

2.97 

14 

 

2.95 

13 

 

2.90 

19 

 

2.85 

26 

 

2.83 

1 
 
 

 
  

2.55 
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ตารางท่ี 14 แสดงคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของภาพตวัแทน 30 ภาพ ท่ีได้จากการท า 
                  แบบสอบถาม เรียงล าดบัจากภาพท่ีคณุภาพเชิงทศัน์สงู ไปต ่า  (ตอ่) 
ภาพ
ที ่

ตวัอยา่งภาพ คะแนน
ที่ได้ 

21 

 

2.53 

11 

 

2.51 

27 

 

2.31 

                  จากการจดัอนัดบัคะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์โดยใช้ภาพตวัแทน 
30 ภาพ เรียงตามล าดบัการเข้าถึง เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์สงูใน
ความเห็นของกลุม่ประชากรตวัอยา่งนัน้ จะเป็นภาพท่ีมีองค์ประกอบท่ีเป็นธรรมชาต ิ
(Natural Elements) เชน่ ต้นไม้ ภเูขา เป็นต้น สว่นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่านัน้ จะเป็น
ภาพท่ีมีองค์ประกอบท่ีปรากฏจากการพฒันา (Cultural Modification) เชน่ร้านค้า ป้าย
โฆษณา และมีองค์ประกอบท่ีเป็นธรรมชาตน้ิอยกวา่ภาพอ่ืนๆ โดยเม่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพ จะได้ดงันี  ้



162 
 

 
 

 

ภาพท่ี 108 แผนภาพแสดงระดบัคะแนนของคณุภาพทิวทศัน์ถนนธนะรัชต์ 

 จากแผนภาพแสดงระดบัคะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของภาพตวัแทนจ านวน 30 ภาพ

นัน้ คะแนนเฉล่ียของคณุภาพทิวทศัน์จากภาพตวัแทนอยูท่ี่ 3.24 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัเฉยๆ ถึง

คอ่นข้างสวย โดยเม่ือเรียงล าดบัทิวทศัน์ตามการเข้าถึงของเส้นทางถนนธนะรัชต์ถึงดา่นเก็บ

คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ และวิเคราะห์คา่คะแนนทิวทศัน์เป็นจดุจะพบวา่ บางจดุบน

เส้นทางมีคณุภาพของทิวทศัน์อยูใ่นระดบัคะแนนคอ่นข้างสวย ถึงสวยมาก แตจ่ะตอ่เน่ืองอยูเ่พียง

บางชว่ง และจะถกูคัน่ด้วยทิวทศัน์ท่ีมีคณุภาพต ่า อธิบายได้วา่ เม่ือสญัจรโดยใช้เส้นทางถนนธนะ

รัชต์ขาเข้าอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จะพบทิวทศัน์ท่ีสวยงามเพียงบางชว่งเทา่นัน้ ขาดความ

ตอ่เน่ืองของการรับรู้ความสวยงามจากทิวทศัน์ธรรมชาต ิและไมเ่กิดความประทบัใจแก่ผู้ใช้

เส้นทาง  

 ข้อมลูคา่คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม

ข้างต้น มีการจดัชว่งของคะแนนเพ่ือเป็ นเกณฑ์ในการวดัระดบัคณุภาพเชิงทศัน์ดงันี ้ชว่งคะแนน 

0-1.0 (นา่เกลียดมาก), 1.1-2.0 (นา่เกลียด), 2.1-3.0 (เฉยๆ), 3.1-4.0 (คอ่นข้างสวย), 4.1-5.0 

(สวยมาก) แตข้่อมลูคา่คะแนนจริงท่ีได้จากแบบสอบถามจ านวน 150 ชดุ กลบัมีชว่งคะแนน

คณุภาพเชิงทศัน์อยูท่ี่ชว่ง 2.0-4.5 เทา่นัน้ อาจนิยามได้วา่ คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์

ตลอดเส้นทาง 24 กิโลเมตรมีระดบัคณุคา่เชิงทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัมาก อยูใ่นชว่งท่ีนา่เกลียด ถึง

คอ่นข้างสวยงาม สลบักนัไปตลอดเส้นทาง เม่ือวิเคราะห์คา่คะแนนท่ีได้แล้ว จงึต้องท าการจดัชว่ง

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กิโลเมตรที่ 5-6 กิโลเมตรที่15-16 
กิโลเมตรที่ 24 กิโลเมตรที่ 22 กิโลเมตรที่10 

ภาพตัวแทนที่ 1-30 เรียงตามล าดับการเข้าถึง 

คะแนนคุณภาพเชิงทศัน์ 
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คะแนนใหม ่เพ่ือจ าแนกรายละเอีย ดของคณุคา่เชิงทศัน์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัการ

น าไปปรับใช้ และเพื่อให้ง่ายตอ่การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบท่ีปรากฏใน

สภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลถึงคณุภาพเชิงทศัน์ได้ละเอียดมากยิ่งขึน้ โดยเกณฑ์ท่ีสร้างขึน้ใหมน่ัน้

สามารถจ าแนกได้ 5 ระดบั ดงันี  ้

ตาราง 16 แสดงการจดัเกณฑ์คณุภาพเชิงทศัน์ตามผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม  

ชว่งคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ สีแทนคณุภาพเชิงทศัน์ ความหมายของชว่งคะแนน 
2.1-2.5                          สีแดง นา่เกลียด 
2.6-3.0                          สีเหลือง ระหวา่งนา่เกลียดถึงเฉยๆ 
3.1-3.5                          สีฟ้า ระหวา่งเฉยๆ ถึงสวย 
3.6-4.0                          สีน า้เงิน ระหวา่งสวยถึงสวยมาก 
4.1-4.5                          สีเขียว สวยมาก 

 เม่ือจ าแนกเกณฑ์คา่คะแนนใหมเ่ป็น 5 ระดบั อ้างอิงตามผลการวิเคราะห์

แบบสอบถาม และก าหนดสีของคณุภาพเชิงทศัน์ในแตล่ะชว่งคะแนน เพ่ือน ามาประกอบกบัแผนท่ี

ถนนให้สามารถเห็นถึงความเช่ือมโยงกนัของระดบัคณุคา่เชิงทศัน์ และล าดบัการเข้าถึงกิโลเมตรท่ี 

1- 24 โดยมีภาพตวัแทนทัง้ 30 ภาพประกอบด้วย เพ่ือความชดัเจนวา่ ทิวทศัน์แบบใดท่ีมีคณุคา่สงู 

และทิวทศัน์แบบใดท่ีมีคณุคา่ต ่า จะได้แผนภาพดงัตอ่ไปนี  ้
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ภาพท่ี 109 คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้จากแบบสอบถาม พร้อมภาพตวัอยา่ง 30 ภาพ 
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 จากแผนภาพแสดงคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ เรียงตามล าดบัการเข้าถึง 

ข้างต้น แสดงให้เห็นวา่สามารถแบง่คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ออก เป็น 5 กลุม่ ตามเกณฑ์

คะแนนจากแบบสอบถาม ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 ชว่งคะแนน 2.1-2.5 มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ นา่เกลียด ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีปรากฏ

การแทรกแซงจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้มากท่ีสดุ เน่ืองจากการแทรกแซงนัน้ เกิดขึน้ในพืน้ท่ีธรรมชาติ

ท่ีมีความสมบรูณ์มาก อยูใ่กล้ทางเข้ าอทุยานแหง่ชาต ิซึง่สามารถมองเห็นองค์ประกอบทาง

ธรรมชาตไิด้อยา่งชดัเจน จดัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเปราะบางของพืน้ท่ีสงู (Highest Sensitivity)  

 กลุม่ท่ี 2 ชว่งคะแนน 2.6-3.0 มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ ระหวา่งนา่เกลียดถึงเฉยๆ มีผล

มาจากปัจจยัหลายด้าน เชน่ พืน้ท่ีเป็นท่ีร าบ เป็นแหลง่ชมุชน มีร้านค้าและป้ายแทรกข้างทางบ้าง

ประปราย มีการแทรกแซงจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ มีการพฒันาท่ีสง่ผลกระทบทางสายตาในระดบั

ท่ียงัไมรุ่นแรงมากนกั เน่ืองจากมีการปรากฏขององค์ประกอบทางธรรมชาตน้ิอยกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆ   

 กลุม่ท่ี 3 ชว่งคะแนน 3.1-3.5 มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ ระหวา่งเฉยๆ ถึงสวย จดัเป็น

คณุภาพเชิงทศัน์ท่ีพบได้มากท่ีสดุบนถนนธนะรัชต์ กลา่วคือ เป็นพืน้ท่ีท่ีปรากฏการพฒันาแตไ่ม่

สง่ผลกระทบทางสายตารุนแรงมากนกั มีทศันียภาพใกล้เคียงท่ีสง่เสริมการมองเห็นบ้าง เชน่ วิว

ระยะไกล หรือมีความกลมกลืนกนัระหวา่งสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ กบัธรรมชาต ิ 

  กลุม่ท่ี 4  ชว่งคะแนน 3.6-4.0 เป็นพืน้มีความโดดเดน่ สง่เสริมให้คณุภาพเชิงทศัน์

บริเวณพืน้ท่ีบริเวณนัน้ อยูใ่นเกณฑ์รหวา่งสวยถึงสวยมาก เน่ืองมาจากลกัษณะของภมูิประเทศท่ี

สามารถมองเห็นพืน้ท่ีธรรมชาตไิด้อยา่งชดัเจน มีทศันียภาพใกล้เคี ยงท่ีสง่เสริมการมองเห็น เชน่ 

ภเูขา พืน้ท่ีเกษตร รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบตา่งประเทศ ท าให้ผู้ใช้พืน้ท่ีสามารถ

จดจ าพืน้ท่ี และมีรูปแบบของทศันีภาพท่ีสง่เสริมคณุภาพเชิงทศัน์ เชน่ ทศันียภาพแบบเปิด 

ทศันียภาพแบบชอ่งวิว ทศันียภาพแบบวิวกรอง เป็นต้น  

 กลุม่ท่ี 5 ชว่งคะแนน 4.1-4.5 เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ อยูใ่นเกณฑ์สวยมาก พบ

เพียง 2 จดุบนถนนธนะรัชต์ ได้แก่ บริเวณกิโลเมตรท่ี 4-5 ภาพตวัแทนท่ี 5 และบริเวณกิโลเมตรท่ี 

24 ภาพตวัแทนท่ี 30 ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ของธรรมชาตมิากท่ีสดุ ไมมี่การพฒันาท่ี

รบกวนการมองเห็น มีความหลากหลายในชนิดและลกัษณะของพืชพรรณ มีทศันียภาพใกล้เคียงท่ี

สง่เสริมการมองเห็น เชน่ ภเูขา และป่าไม้ 
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 จากผลคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีปรากฏในแผนภาพข้างต้นนัน้ สามารถน ามาคดิ

เป็นร้อยละของระยะทางทัง้หมดบนถนนธนะรัชต์ระยะทาง 24 กิโลเมตร แสดงให้เห็นวา่ คณุภาพ

เชิงทศัน์ท่ีพบเห็นได้มากท่ีสดุ อยูใ่นคา่คะแนนระหวา่งเฉยๆถึงสวย ซึง่คดิเป็นร้อยละ 50.09 จาก

ระยะทางทัง้หมด และคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีพบเห็นได้ในระดบัรองลงมา คือ ระหวา่งนา่เกลียดถึง

เฉยๆ คดิเป็นร้อยละ 26.47 จากระยะทางทัง้หมด  

ตารางท่ี  17 ผลคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้จากแบบสอบถามมา แปลงเป็นร้อยละของระยะทางตามชว่ง  

                   คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ 

ช่วงคะแนน
คณุภาพเชิงทศัน์ 

สแีทนคณุภาพเชิงทศัน์ ความหมาย 
ของช่วงคะแนน 

ร้อยละของระยะทางแต่
ละช่วงคะแนน 

2.1-2.5                สีแดง นา่เกลียด 1.59 
2.6-3.0                สีเหลือง ระหวา่งนา่เกลียดถึงเฉยๆ 26.47 
3.1-3.5                สีฟ้า ระหวา่งเฉยๆ ถึงสวย 50.09 
3.6-4.0                สีน า้เงิน ระหวา่งสวยถึงสวยมาก 17.66 
4.1-4.5                สีเขียว สวยมาก 4.20 

รวม 100 
 จากตารางท่ี 17 เห็นได้ชดัวา่ คณุภาพเชิงทศัน์โดยรวมนัน้ มีชว่งระดบัคณุภาพท่ีอยู่

ในระหวา่งนา่เกลียดถึงสวย กลา่วคือ ชว่งคะแนนท่ี 2.6-3.5 ซึง่ยงัมีความไมเ่หมาะสมในฐานะของ

การเป็นเส้นทางหลกัท่ีใช้มุง่หน้าสูอ่ทุยานแหง่ชาต ิอนัเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก ซึง่จากการศกึษาใน

ล าดบัตอ่ไป จะท า การวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ในพืน้ท่ีวา่สิ่ง

ใดบ้างท่ีมีความส าคญั ชว่ยสง่เสริมความสวมงามของภมูิทศัน์ และสิ่งใดบ้างท่ีเป็นปัจจยัรบกวน

การมองเห็น ท าให้เกิดความไมส่วยงาม 

 1.1.2 คณุภาพทิวทศัน์ตลอดแนวถนนธนะรัชต์ 

 เม่ือสอบถามความคดิเห็นของผู้ท าแบบสอบถามในตอนท้ายวา่ โดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามคดิวา่คณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์นัน้อยูใ่นเกณฑ์ใด ก็จะพบวา่  

 

 

 



167 
 

 
 

ตารางท่ี 18 คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์โดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบสอบถาม  

เกณฑ์คะแนน จ านวนคน คดิเป็นร้อยละ 
ไมส่วยอยา่งมาก (-2)  3 2 
ไมส่วย (-1) 20 13.33 
เฉยๆ (0) 41 27.33 
คอ่นข้างสวย (1) 70 46.67 
สวยมาก (2) 10 6.67 
ไมมี่ความเห็น 6 4 

รวม 150 100 

  จากตารางสรุปข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 46.67% เห็นวา่คณุภาพ

ทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์อยูใ่นเกณฑ์ คอ่นข้างสวย และ 27.33% เห็นวา่ เฉยๆ ซึง่เม่ือน ามา

เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการให้คะแนนภาพตวัแทนในแบบสอบถามสว่นแรกซึง่มี

คะแนน 3.24 คะแนน จดัอยูใ่นชว่งเกณฑ์เฉยๆถึงคอ่นข้างสวย นัน่แสดงวา่ผลของแบบสอบถาม

จากทัง้ 2 สว่น มีความใกล้เคียงกนั นอกจากนีแ้ล้ว หากพิจารณากลุม่ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิ ทาง

มายงัอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ โดยใช้เส้นทางถนนธนะรัชต์ มากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป คดิเป็น 63.80% 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด พบวา่สาเหตท่ีุท าให้เดนิทางกลบัมาอีกนัน้เป็นเพราะธรรมชาตท่ีิ

สมบรูณ์ของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ และความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีได้พบเห็นระหวา่งการ

ท่องเท่ียว รวมถึงความร่มร่ืนของถนนธนะรัชต์ เหมาะแก่การมาพกัผอ่น เชน่เดียวกบักลุม่คน

ท้องถ่ิน ซึง่เป็นกลุม่ท่ีใช้เส้นทางถนนธนะรัชต์เป็นประจ า ก็ให้คะแนนทิวทศัน์อยูใ่นเกณฑ์เฉยๆถึง

คอ่นข้างสวย เชน่เดียวกนั จงึนา่จะสรุปได้วา่ถนนธนะรัชต์นัน้มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ เฉย (So So) 

ถึง คอ่นข้างสวย (Beautiful) ทัง้ในสายตานกัทอ่งเท่ียวและคนท้องถ่ิน  

  1.1.3 คณุภาพทิวทศัน์ท่ีสมัพนัธ์กบัผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะกลุม่  

  เม่ือพิจารณาการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์กบัตวัแปรตา่งๆในกลุม่ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ในสว่นของข้อมลูทัว่ไป อนัได้แก่ เพศ , อาย,ุ ระดบัการศกึษา, อาชีพ ประกอบ

กบัค าถามสว่นของข้อมลูการเดนิทางทอ่งเท่ียว เชน่ จ านวนครัง้ท่ีใช้เส้นทาง , ยานพาหนะท่ีใช้, 

เส้นทางท่ีเคยใช้เพ่ือมายงัอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่, จ านวนสมาชิกในการเดนิทาง, จดุหมายใน
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การเดนิทาง, สิ่งท่ีช่ืนชอบหรือประทบัใจบนถนนธนะรัชต์ เป็นต้น เม่ือพิจารณาจากตวัแปรข้างต้น 

สามารถสรุปได้วา่ ระดบัการศกึษา , อาชีพ, พาหนะท่ีใช้ และความคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีนัน้ มี

ความสมัพนัธ์กบัการให้คะแนน และมีนยัส าคญัทางสถิต ิดงันี  ้

 1.การศกึษา ในกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศกึษาสงู (ปริญญาโทหรือ

สงูกวา่) มีแนวโน้มในการให้ค าตอบเป็นนา่เกลียด หรือเฉยๆ กลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวน

มากท่ีสดุคือกลุม่การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มการให้ค าตอบอยูใ่นชว่งท่ีกว้างขึน้คือ นา่

เกลียด เฉยๆหรือคอ่นข้างสวย และกลุม่สดุท้ายคือกลุม่ท่ีมีการศกึษาต ่า (ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี) 

ให้ค าตอบในทางตรงกนัข้ามกบัสองกลุม่แรก โดยมากมกัตอบวา่คอ่นข้างสวยหรือสวยมาก  

 2.อาชีพ กลุม่อาชีพสถาปนิก และภมูิสถาปนิกมกัมีแนวโน้มของค าตอบ

เป็น นา่เกลียด เน่ืองจากพืน้ฐานความรู้ด้านความงาม หรือองค์ประกอบในทิวทศัน์ ในขณะท่ีกลุม่

อาชีพอ่ืนๆ มกัจะตอบวา่ เฉยๆ หรือคอ่นข้างสวย 

 3.กลุม่คนท้องถ่ินกบันกัทอ่งเท่ียว เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคน 2 กลุม่นีจ้ะ

พบวา่ กลุม่คนในพืน้ท่ีมกัตอบวา่ คอ่นข้างสวย ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวสว่นมากให้ค าตอบวา่เฉยๆ ถึง

คอ่นข้างสวย 

 4.ความคุ้นเคยพืน้ท่ี วดัจากจ านวนครัง้ท่ีมาทอ่งเท่ียวหรือใช้เส้นทางถนนธ

นะรัชต์พบวา่ผู้ ท่ีคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีเป็นอยา่งมาก ได้แก่ กลุม่คนท้องถ่ิน จะตอบวา่ คอ่นข้างสวย 

เชน่เดียวกบักลุม่คนท่ีมาเยือนถนนธนะรัชต์ 2-3 ครัง้ ก็ตอบวา่คอ่นข้างสวยเชน่เดียวกนั แต่

นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีเยือนถนนธนะรัชต์เป็นครัง้แรก กลบัให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์วา่ สวยมาก  

 1.2 เหตผุลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีวา่สวยหรือไมส่วยในแตล่ะภาพ  

 1.2.1 เหตผุลสว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากค าถามในแบบสอบถามท่ีได้ถามถึงเหตผุลของผู้ตอบวา่ ภาพท่ีเห็นนัน้สวย 

เพราะเหตใุด หรือไมส่วยเพราะเหตใุด เม่ือน ามาพิจารณาพบวา่ในภาพเดียวกนันัน้ เหตผุลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคล้ายคลงึกนั และซ า้กนัอยูม่าก แสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี  ้
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ตารางท่ี 19 เหตผุลสว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามวา่ ภมูิทศัน์ท่ีปรากฏในภาพตวัอยา่งนัน้ สวย   

                หรือไมส่วยเพราะอะไร 

ภาพที่ เหตผุลที่สวย เหตผุลที่ไมส่วย 
1 ความสะดวกในการสญัจร การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
2 ความสะดวกในการสญัจร การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
3 ถนนสะอาด การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
4 ถนนสะอาด การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
5 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ * 

6 
การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาติ
และสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้างท าให้ธรรมชาติ
ลดน้อยลง 

7 วิวระยะไกล การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
8 วิวระยะไกล, องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
9 วิวระยะไกล, องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

10 
การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาติ
และสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

* 

11 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
12 * มีความเป็นธรรมชาติน้อย 
13 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง, จอดรถริมทาง 
14 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
15 สถาปัตยกรรม มีความเป็นธรรมชาติน้อย, จอดรถริมทาง 

16 
วิวระยะไกล, องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้างท าให้ธรรมชาติ

ลดน้อยลง 

17 
การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาติ
และสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

18 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
19 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
20 วิวระยะไกล การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง, จอดรถริมทาง 
21 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
22 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
23 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

24 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ * 

25 การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาต ิ สถาปัตยกรรม 
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ตาราง 19 เหตผุลสว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามวา่ ภมูิทศัน์ท่ีปรากฏในภาพตวัอยา่งนัน้ สวย   
                หรือไมส่วยเพราะอะไร (ตอ่) 

ภาพที่ เหตผุลที่สวย เหตผุลที่ไมส่วย 
 และสิง่ที่มนษุย์สร้าง  

26 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
27 * การแทรกแซงของสิง่ที่มนษุย์สร้าง 
28 องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ * 

29 
การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาติ
และสิง่ที่มนษุย์สร้าง 

* 

30 องค์ประกอบทางธรรมชาติที่สมบรูณ์ มีสายไฟฟ้าในพืน้ท่ีธรรมชาต ิ

หมายเหต ุ *จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ไมมี่ผู้ใดให้เหตผุลในข้อนัน้ เน่ืองจากไมมี่ผู้ใดคดิวา่

ภาพนัน้ๆ สวย หรือไมส่วย เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่  

 จากตารางเหตผุลข้างต้น จะเห็นวา่ ในแตล่ะภาพนัน้ มีเหตผุลท่ีสวย หรือไมส่วย

ซ า้ๆกนั ดงันี ้เหตผุลท่ีสวย เป็นเพราะองค์ประกอบทางธรรมชาต ิ (Natural Elements) เชน่ ต้นไม้, 

ภเูขา, ป่าไม้ และพืน้ท่ีการเกษตร เป็นต้น ในอีกทางหนึง่เหตผุลท่ีไมส่วย หรือนา่เกลียด มาจากการ

แทรกแซงของสิ่งท่ีมนษุย์สร้าง (Man-Made Intrusion) เชน่ บ้าน , อาคาร, ร้านค้า, ป้ายโฆษณา 

เสาไฟฟ้า ฯลฯ ซึง่เหตผุลเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กบัการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ คือ ภาพท่ีมี

คะแนนคณุภาพทิวทศัน์สงูนัน้ จะพบวา่มีองค์ประกอบทางธรรมชาตเิป็นสว่นใหญ่ สว่นภาพท่ีมี

คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ต ่า จะพบวา่โดยสว่นมากจะมีการแทรกแซงโดยสิ่งท่ีมนษุย์สร้าง ดงันัน้ 

เหตผุลในสว่นนีจ้งึเป็นข้อสนบัสนนุท่ีวา่ ภาพท่ีสวยท่ีสดุนัน้มีสาเหตมุาจากองค์ประกอบท่ีเป็น

ธรรมชาต ิแล ะภาพท่ีนา่เกลียดนัน้ มีสาเหตมุาจากองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว 

เม่ือพิจารณาในเหตผุลท่ีมีการตอบในระดบัรองลงไปพบวา่ เหตผุลท่ีมีผู้ให้ไว้ซ า้กนัอีกได้แก่ 

ความรู้สกึถึงความร่มร่ืน หรือแห้งแล้ง และความรู้สกึเร่ืองความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ซึง่ก็คือ การ

ประเมินด้วยการวดัจากการดแูลของผู้ ท่ีอาศยัอยู ่ (Fitness) หรือระเบียบ (Order) มีข้อสงัเกตใน

บางภาพตวัอยา่งของผู้ ท่ีให้เหตผุลวา่สวย มาจากความสะดวกในการสญัจร หรือทศันวิสยัเม่ือใช้

เส้นทางบนถนนธนะรัชต์ในบริเวณนัน้ๆ จงึควรน าปัจจยัทางกายภาพของการใช้ถนนมาพิจารณา

ร่วมกบัคณุภาพทิวทศัน์ด้วย  
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 1.2.2 เหตผุลท่ีตอบวา่สวย หรือไมส่วยของแตล่ะภาพในแง่ท่ีสมัพนัธ์กบัผู้ตอบ

แบบสอบถามในแตล่ะกลุม่ กลา่วคือ เหตผุลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบกบัความสมัพนัธ์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะกลุม่นัน้ เม่ือน ามาพิจารณาความส าคญัทางสถิตแิล้วจะพบวา่ไม่ มี

นยัส าคญัทางสถิตเิลย เน่ืองจากในแตล่ะภาพนัน้ มีเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณาหา

ความสมัพนัธ์ของเหตผุลกบักลุม่ผู้ตอบแบบสอบถาม จะพบวา่มีบางกลุม่ท่ีมีการตอบ

แบบสอบถามด้วยเหตผุลท่ีแตกตา่งกนัออกไป หรือมีการให้เหตผุลซ า้กนัอยา่งมีรูปแบบ (Pattern) 

ดงันี ้

 1.เหตผุลท่ีตอบวา่สวย 

  การศกึษา พบวา่ ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู มกัตอบด้วยหลกัการ หรือเหตผุล

ทางศลิปะ (Artistic) เชน่ องค์ประกอบในภาพมีความกลมกลืนกนั สีของอาคารไมข่ดัแย้งกบับริบท

โดยรอบ การเรียงตวัเป็นแนวของต้นไม้ ในสว่นกลุม่ของผู้ ท่ีมีการศกึษาน้อย มกัจะตอบด้วย

ลกัษณะทางกายภาพท่ีมองเห็นในทิวทศัน์ (Physical Characteristics of Scene) เชน่ 

องค์ประกอบทางกายภาพ ต้นไม้ ภเูขา เป็นต้น รวมถึงให้เหตผุลจากความรู้สกึ เชน่ ร่มร่ืน หรือแห้ง

แล้ง อีกด้วย 

  อาชีพ พบวา่ กลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าอาชีพสถาปนิกมกัจะตอบ

ด้วยเหตผุลทางศลิปะ และการจดัองค์ประกอบ เชน่เดียวกบักลุม่คนท่ีมีการศกึษาสงู เน่ืองจากเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่เดียวกนั สว่นกลุม่อาชีพทัว่ไป เชน่ ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั หรือพนกังาน

บริษัท มกัจะตอบวา่สวยเพราะองค์ประกอบทางธรรมชาต ิและมีความสะอาดเป็นระเบียบ  

  กลุม่คนพืน้ท่ี กบันกัท่ องเท่ียว คนในพืน้ท่ีมกัตอบวา่สวย โดยให้เหตผุล

เร่ืองความสะอาดเรียบร้อย หรือทศัน ะวิสยัในการสญัจร สว่นกลุม่นกัทอ่งเท่ียว ให้เหตผุลของ

ความสวยงามวา่เกิดจากองค์ประกอบท่ีเห็นในภมูิทศัน์ การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทาง

ธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 

  เชือ้ชาต ิ นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และชาวตา่งชาต ิให้เหตผุลของความ

สวยงามไว้ใกล้เคียงกนั นัน่คือ องค์ประกอบทางธรรมชาต ิซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการมาเยือน

ถนนธนะรัชต์และอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ แตน่กัทอ่งเท่ียวชาวไทยประมาณ 1 ใน 3 มีความช่ืน



172 
 

 
 

ชอบในสถาปัตยกรรมท่ีสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมของตา่งประเทศ จงึน ามาใช้เป็นเหตผุลวา่

ทิวทศัน์นัน้มีความสวยงาม 

 2.เหตผุลท่ีตอบวา่ไมส่วย 

  การศกึษา กลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศกึษาน้อย ให้เหตผุลวา่ 

ทิวทศัน์นัน้ไมส่วยเน่ืองจากมีต้นไม้น้อย หญ้าริมทางรกไมไ่ด้รับการดแูล ร้านค้าไมเ่ป็นระเบียบ 

ป้ายโฆษณาระเกะระกะ ข้างทางสกปรก นัน่คือเป็นการพิจารณาด้วยลกัษณะทางกายภาพท่ี

สามารถมองเห็นได้ในทิวทศัน์ และการดแูลของผู้ ท่ีอาศยัอยู ่สว่นกลุม่ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูนัน้ ให้

เหตผุลวา่ องค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่ ป้าย อาคาร ร้านค้า เป็นปัจจยัท่ีท าให้ทิวทศัน์ นัน้มี

ความสวยงามลดน้อยลง 

  อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าอาชีพสถาปนิก หรือภมูิสถาปนิก มกัจะ

ตอบ และให้เหตผุลไปในทางเดียวกบัผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู นัน่คือ ไมส่วยเพราะองค์ประกอบท่ีมนษุย์

สร้าง ขณะท่ีกลุม่อาชีพอ่ืนๆ จะตอบวา่ ไมส่วยเพราะมีต้นไม้น้อย ขาดการดแูลรักษาพืน้ ท่ีข้างทาง 

หญ้าริมทางรก ป้ายไมเ่ป็นระเบียบ  

  กลุม่คนพืน้ท่ี กบันกัทอ่งเท่ียว  สาเหตท่ีุกลุม่คนพืน้ท่ีบอกวา่ไมส่วย คือ 

หญ้าข้างทางรก มีต้นไม้น้อย ดแูห้งแล้ง ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวบอกวา่ไมส่วยจากองค์ประกอบท่ี

มนษุย์สร้างขึน้ แตค่น 2 กลุม่นี ้ให้เหตผุลท่ีตรงกนั คื อ การจอดรถริมทาง หรือ ร้านค้าท่ีอยูช่ิดเขต

ถนนมากเกินไป อาจท าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ง่าย และดไูมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย  

  เชือ้ชาต ิกลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ให้เหตผุลวา่ ความไมเ่ป็นระเบียบ

เรียบร้อยและมีต้นไม้น้อย ท าให้ทิวทศัน์ไมส่วย ตรงกบันกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชา ตท่ีิบอกวา่สิ่งท่ี

มนษุย์สร้างขึน้นัน้ ลดทอนความเป็นธรรมชาตใินภมูิทศัน์ ท าให้เกิดความไมส่วยงาม  

   จากเหตผุลข้างต้น สามารถอธิบายได้วา่ กลุม่ท่ีมีการศกึษาสงู ซึง่เป็น

กลุม่เดียวกบัผู้ ท่ีท าอาชีพสถาปนิก หรือภมูิสถาปนิกนัน้ จะให้เหตผุลท่ีเห็นได้จากลกัษณะทาง

กายภาพ  น ามาประกอบกบัหลกัการจดัองค์ประกอบทางศลิปะด้วยความเคยชินในวิชาชีพ สว่น

กลุม่ท่ีมีการศกึษาน้อย หรือผู้ ท่ีท าอาชีพอ่ืนๆทัว่ไป มกัให้เหตผุลจากลกัษณะทางกายภาพท่ี

มองเห็นจากทิวทศัน์ หรือเป็นความรู้สกึท่ีตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อม ขณะท่ีคนในพืน้ท่ี โดยสว่น

ใหญ่จะให้ความส า คญัจากการใช้งานเส้นทาง (Fit from Function) เชน่ ความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อย การจอดรถข้างทาง ร้านค้าข้างทาง เป็นต้น ซึง่แตกตา่งกบักลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีพิจารณา

จากองค์ประกอบโดยรวมท่ีอยูใ่นทิวทศัน์ นัน่คือ การอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบทางธรรมชาตแิละ

องค์ประกอบท่ีมนุ ษย์สร้างขึน้ แตเ่ม่ือพิจารณาถึงความแตกตา่งด้านเชือ้ชาตขิองจ านวน

นกัทอ่งเท่ียวทัง้หมดท่ีตอบแบบสอบถาม กลบัพบวา่ นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย มีความช่ืนชอบใน

องค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่สถาปัตยกรรมท่ีเลียนแบบตา่งประเทศเป็นพิเศษ รวมถึงให้

เหตผุลด้วยความรู้สกึท่ีตอบส นองตอ่สภาพแวดล้อม สว่นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตนิัน้ ให้

ความส าคญักบัองค์ประกอบทางธรรมชาตเิป็นหลกั และถือเป็นจดุหมายในการเดนิทางมายงั

ถนนธนะรัชต ์

 1.2.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพทิวทศัน์ในแตล่ะภาพ จากเหตผุลวา่สวย 

เน่ืองมาจาก องค์ประกอบทางธรรมชาต ิและเหตผุลท่ีนา่เกลียด เน่ืองมาจาก การแทรกแซงโดยสิ่ง

ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ซึง่เป็นเหตผุลท่ีได้ใช้เพ่ืออธิบายคณุภาพเชิงทศัน์ในข้างต้น ของภาพตวัแทนท่ีมี

คณุภาพเชิงทศัน์สู งและต ่า นอกจากนัน้ ยงัมีเหตผุลอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเหตผุลดงักลา่วอีก นัน่คือ 

ความรู้สกึท่ีเกิดจากการตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมหรือทิวทศัน์ อนัได้แก่ ความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ซึง่เป็นเหตผุลท่ีมีการตอบซ า้ ดงันัน้นอกจากเหตผุลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้

กลา่วถึงแล้วนัน้ ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆท่ีปรากฏในทิวทศัน์ท่ีสง่ผลท าให้เกิดคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่ง

กนัทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ  

 กลุม่ท่ี 1 มีลกัษณะการปรากฏของการพฒันา (Cultural Modification), มีการจดั

องค์ประกอบของทิวทศัน์ (Organization of the scene) เชน่ ฉากหน้า ฉากหลงั และใ ห้ความรู้สกึ

ลกึลบั (Mystery) 

 กลุม่ท่ี 2 มีลกัษณะท่ีไมป่รากฏการพฒันาใดๆทัง้สิน้ (Absence of 

Development), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) และมีความเช่ือมโยงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

(Cohesion) ท่ีส าคญัคือ ภาพในกลุม่นีเ้ป็นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์สงูท่ีสดุ 

 กลุม่ท่ี 3 มีลกัษณะของทิวทศัน์ท่ีเป็นวิวระยะไกล (Distance View) และมีการปิด

ล้อมท่ีวา่ง (Enclosure) ท่ีชดัเจน 

 กลุม่ท่ี 4 มีลกัษณะของการแทรกแซงด้วยองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง (Cultural 

Modification), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) หรือมีทศันียภาพท่ีดีแตถ่กูบดบงั (Potential 
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Depth), มีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และให้ความรู้สกึลกึลบั

ซบัซ้อน (Complexity) ซึง่ภาพในกลุม่นีจ้ะเป็นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่าทัง้หมด 

 จากการจดัความสมัพนัธ์ข้างต้นโดยเฉพาะในกลุม่ท่ี 2 และ 4 ท่ีเป็นกลุม่ท่ีมี

คณุภาพทิวทศัน์สงูและต ่าตามล าดบันัน้ ท าให้สามารถสรุปได้วา่นอกจากในเร่ืองขององค์ประกอบ

ทางธรรมชาต ิและการแทรกแซงจากองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้แล้วนัน้ ระยะหา่งของจดุมอง 

(Distance View) และความรู้สกึทางจิตวิทยา (Psychological) ท่ีตอบสนองตอ่ทิวทศัน์ อนัได้แก่ 

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Cohesion) ความซบัซ้อน (Complexity) และความรู้สกึลกึลบั 

(Mystery) ยงัสง่ผลตอ่คณุภาพทิวทศัน์ด้วย 

1.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพเชิงทศัน์ กบัองค์ประกอบในภมูิทศัน์  

  หลงัจากท่ีได้รวบรวมเหตผุลท่ีชอบหรือไมช่อบในภาพตวัแทน 30 ภาพจากการ

ท าแบบสอบถามแล้วนัน้ จะพบวา่ มีความเช่ือมโยงกบัผลของคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้วิเคราะห์ไว้

เบือ้งต้น เม่ือน าผลการวิเคราะห์ของทัง้สองสว่นมาประกอบกนัท าให้ทราบวา่ เหตผุลท่ีท าให้คา่

คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์นา่เกลียด เฉยๆ หรือสวย ในแตล่ะชว่งถนนนัน้ มีปัจจยั

อะไรบ้างเป็นสว่นประกอบ และองค์ประกอบนัน้ๆ สง่ผลอยา่งไรตอ่การรับรู้ของผู้ใช้ถนน รวมถึง

เป็นประโยชน์ในการศกึษาหาแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ในล าดบั

ตอ่ไป โดยองค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ี มีผลกระทบตอ่คณุภาพเชิงทศัน์แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ีสง่เสริมให้ภมูิทศัน์มีความสวยงาม และองค์ประกอบท่ีลดความสวยงามของภมูิ

ทศัน์ โดยน าองค์ประกอบเหลา่นัน้มาแสดงลงบนแผนท่ีล าดบัการเข้าถึงบนถนนธนะรัชต์ พร้อม

บอกคา่คะแนนคณุคา่เชิงทศัน์ท่ีปรากฏเพ่ือพิจารณาประกอบ ดงัแผนภาพตอ่ไปนี  ้
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ภาพท่ี 110 องค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีมีผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์  
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 จากแผนภาพแสดงองค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ข้างต้น 

สามารถสรุปได้วา่ พืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาน้อย หรือหากมีการพฒันา การพฒันานัน้ก็สง่ผลกระทบตอ่

การมองเห็นน้อย มีความเป็นธรรมชาตสิมบรูณ์ มีองค์ประกอบในภมูิทศัน์เป็นต้นไม้ ภเูขา จะเป็น

พืน้ท่ีท่ีได้คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์ตัง้แตเ่ฉยๆขึน้ไป แตห่ากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการแทรกแซง

จากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ซึง่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีเป็นธรรมชาต ิสง่ผลกระทบให้ความเป็นธรรมชาตลิด

น้อยลง พืน้ท่ีนัน้ๆ ก็จะได้คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ต ่าลง อยูใ่นเกณฑ์นา่เกลียด  
 1.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพเชิงทศัน์กบัประเภทของภมูิทศัน์  

  จากลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปของถนนธนะรัชต์ มีลกัษณะการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิตามลกัษณะของภมูิประเทศท่ีปรากฏ เชน่ เม่ือเป็นท่ีราบ ก็จะมีการสร้างบ้านเรือน ชมุชน 

ร้านค้า หรือเม่ือเป็นพืน้ท่ีภเูขา มีการปิดล้อมพืน้ท่ีเกิดขึน้ พืน้ท่ีนัน้ๆมกัจะไมป่รากฏการพฒันา 

หรือมีระดบัการพฒันาแตอ่ยูใ่นระดบัท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สายตาอยา่งรุนแรง รวมถึงบางบริเวณท่ี

เป็นพืน้ท่ีพิเศษซึง่มีการอยูร่่วมกนัของการแทรกแซงจากมนษุย์กบัธรรมชาต ิซึง่จะต้องวิเคราะห์

ตอ่ไปวา่ การอยูร่่ วมกนันีเ้ป็นสิ่งท่ีลดคณุคา่ หรือเพิ่มคณุคา่เชิงทศัน์ให้กบัถนนธนะรัชต์  โดย

ประเภทของภมูิทศัน์ท่ีจะน ามาพิจารณาร่วมกบัคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ ได้แก่ ภเูขา ท่ีราบ ป่าไม้ 

พืน้ท่ีเกษตร ชมุชนชนบท และร้านค้า ร้านอาหารเพ่ือการทอ่งเท่ียว จะพบวา่ การอยูร่่วมกนัของ

ประเภทภมูิทศัน์ลกัษณะใดบ้าง ท่ีสง่ผลให้ระดบัคณุภาพเชิงทศัน์ลดลงหรือเพิ่มขึน้ ดงัแผนภาพ

ตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 111 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทของภมูิทศัน์และคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์  
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 จากแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทของภมูิทศัน์ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพเชิง

ทศัน์ สามารถอธิบายสรุปได้ดงันี ้

 พืน้ท่ีท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์ต ่า (ชว่งคะแนนน้อยกวา่ 3.0) โดยมากเป็นท่ี

ราบ ไมมี่ลกัษณะภมูิสณัฐานท่ีชดัเจน ไมมี่ทศันียภาพใกล้เคียงท่ีสง่เสริมการม องเห็น และมีการ

พฒันาท่ีสง่ผลกระทบทางการมองเห็น เชน่ มีบ้านเรือน ร้านค้าข้างทางท่ีไมเ่ป็นระเบียบ ขดัแย้งกบั

บริบทท่ีเป็นพืน้ท่ีธรรมชาติ 

 พืน้ท่ีท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์สวย (ชว่งคะแนน 3.6-4.0) พบวา่ โดยสว่นมาก

เป็นพืน้ท่ีท่ีปรากฎลกัษณะของการพฒันาบ้าง แต่การพฒันานัน้ไมส่ง่ผลกระทบรุนแรงทางสายตา 

ประกอบด้วยชมุชน ร้านค้า พืน้ท่ีเกษตร แตก็่ยงัสามารถมองเห็นพืน้ท่ีธรรมชาตไิด้ชดัเจน เชน่ 

ภเูขา ป่าไม้ หรือเน่ืองจากลกัษณะโดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีเป็นภมูิประเทศแบบท่ีราบ ท าให้มองเห็น

วิวเป็นมมุกว้าง (Panorama) สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล (Distance View) 

 พืน้ท่ีท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์สวยมาก (ชว่งคะแนน 4.1-4.5) พบวา่เป็นพืน้ท่ี

ท่ีมีความอมุสมบรูณ์ของธรรมชาตมิากเป็นพิเศษ มีความโดดเดน่ในเร่ืองขององค์ประกอบในภมูิ

ทศัน์มากวา่บริเวณอ่ืนๆของถนนธนะรัชต์ ได้แก่ บริเวณกิโลเมตรท่ี  4-5 ซึง่มีภเูขาปิดล้อม 1 ด้าน มี

ความหลากหลายของพืชพรรณ และสามารถมองเห็นพืน้ท่ีภมูิทศัน์แบบป่าได้อยา่งชดัเจน และ

บริเวณกิโลเมตรท่ี 24 อนัเป็นจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยือนอทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ ถือเป็นภมูิสญัลกัณ์ (Landmark) ท่ีส าคญัของพืน้ ท่ี และภมูิประเทศแบบท่ีราบ ก็ยงัชว่ย

สง่เสริมการมองเห็นวิวระยะไกลอีกด้วย 

  1.5 ภาพตวัแทนของถนนธนะรัชต์ 

  จากข้อมลูท่ีได้จากการประเมินแบบสอบถาม ท่ีถามถึงภาพท่ีเป็นตวัแทนของ

ถนนธนะรัชต์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจากภาพท่ีได้ท าการให้คะแนนไปแล้ว 30 ภาพ โดย

สามารถ เลือกได้มากกวา่ 1 ภาพ และไมต้่องเรียงตามล าดบัความชอบ ผลท่ีได้เรียงตามล าดบั

ความถ่ีของการถกูเลือกในแตล่ะภาพ ได้แก่ 5, 30, 29, 6, 24 และ 22 
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ภาพท่ี 112 ภาพท่ีแสดงจินตภาพของถนนธนะรัชต์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้เป็นตวัแทนมาก  

                 ท่ีสดุ ได้แก่ภาพท่ี 5 และ 30 

      

 
ภาพท่ี 113 ภาพท่ีแสดงจินตภาพของถนนธนะรัชต์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกให้เป็นตวัแทน 

                 รองลงมา ได้แก่ภาพท่ี 29 และ 6 
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ภาพท่ี 114 แผนภาพแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้เลือกของภาพตวัแทนถนนธนะรัชต์  

 จะเห็นวา่ภาพท่ีถกูเลือกเพ่ือเป็นตวัแทนของถนนธนะรัชต์ทัง้ 4 ภาพ จะเห็นวา่มี

องค์ประกอบท่ีคล้ายคลงึกนั นัน่คือ องค์ประกอบทางธรรมชาต ิได้แก่ต้นไม้ และภเูขา ดงัเชน่ภาพ

ท่ี 5 ท่ีได้คะแนนสงูสดุ ซึ่ งมีทัง้ต้นไม้และภเูขาอยูใ่นภาพเดียวกนั ภาพท่ี 30 เป็นภาพท่ีมีคะแนน

เป็นอนัดบัท่ี 2 ซึง่มีความสมบรูณ์ของธรรมชาตมิาก ภาพท่ี 29 เป็นภาพท่ีดา่นเก็บคา่ธรรมเนียม

อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ มีต้นไม้ร่มร่ืน รวมถึงเป็นจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน 

และภาพท่ี 6 เป็นภาพของวิวระยะไกลท่ีสามารถมองเห็นภเูขา ถนนมีความสะอาด เรียบร้อย และ

สถาปัตยกรรมท่ีเลียนแบบตา่งประเทศ 

 1.6 จดุหมายหรือเหตผุลในการมาเยือนถนนธนะรัชต์ 

  จากค าถามในตอนท้ายของแบบสอบถาม ได้ถามถึงเป้าหมาย หรือความ

คาดหวงัท่ีผู้คนมีตอ่ถนนธนะรัชต์ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

ตามความสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีให้มีความเหมาะสมและตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้สอยพืน้ท่ีให้มากท่ีสดุ สามารถสรุปได้ดงันี  ้

 1.6.1 สถานท่ีจดุหมายในการทอ่งเท่ียวของทา่นคือสถานท่ีใด  (เรียงตามล าดบั

ความถ่ี) ได้แก่ อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ (98 คะแนน), สถานท่ีเลียนแบบบรรยากาศตา่งประเทศ 

(44 คะแนน), รีสอร์ทท่ีมีกิจกรรมครบวงจร (43 คะแนน), ฟาร์มเลีย้งสตัว์ เชน่ ม้า แกะ ววั อลัปาก้า 

(24 คะแนน), ใช้เป็นเส้นทางผา่น (16 คะแนน) 
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 1.6.2 บรรยากาศการทอ่งเท่ียวบนถนนธนะรัชต์-อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ท่ีอยาก

ให้มีเพิ่มมากขึน้ (เรียงตามล าดบัความถ่ี) ได้แก่ การทอ่งเท่ียงเชิงเกษตร (74 คะแนน), การ

ทอ่งเท่ียวแบบนนัทนาการ (47 คะแนน), ตลาดขายสินค้า พืช ผกั ผลไม้ท้องถ่ิน (41 คะแนน), 

ทอ่งเท่ียวตามเทศกาลท่ีมีการจดัขึน้ (31 คะแนน) 

 1.6.3 สิ่งท่ีทา่นช่ืนชอบบนถนนธนะรัชต์ (เรียงตามล าดบัความถ่ี) ได้แก่ ต้นไม้ร่ม

ร่ืนสวยงาม (109 คะแนน), บรรยากาศท่ีพกั (45 คะแนน), พืน้ท่ีการเกษตร (23 คะแนน), สถานท่ี

เลียนแบบตา่งประเทศ และร้านค้าข้างทาง (20 คะแนน), บ้านเรือนผู้คน (14 คะแนน) 

 1.6.4 กิจกรรมท่ีทา่นช่ืนชอบในการมาทอ่งเท่ียวบนถนนธนะรัชต-์อทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ ได้แก่อะไรบ้าง (เรียงตามล าดบัความถ่ี ) ชมธรรมชาต ิ (102 คะแนน ), ถ่ายภาพ (81 

คะแนน ), พกัผอ่นในรีสอร์ทท่ีพกั (54 คะแนน ), ข่ีจกัรยาน (28 คะแนน ), ซือ้สินค้า (19 คะแนน ),

เลน่เคร่ืองเลน่ผาดโผน (17 คะแนน), ศกึษาหาความรู้ ( 15 คะแนน)และกิจกรรมอ่ืนๆเชน่ ใช้เป็น

เส้นทางผา่น หรือมาเพื่อรับประทานอาหาร เป็นต้น 

  จากค าถามในสว่นท่ี 2 ของแบบประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ เพ่ือท าการส ารวจ

ความเห็นของกลุม่ประชากรวิจยัถึงความช่ืนชอบ และเหตผุลท่ีมีเยือนถนนธนะรัชต์ ท าให้ทราบถึง

ความต้องการของผู้มาเยือน หรื อความคาดหวงัของการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยใน

ค าถามท่ีได้ถามวา่ บรรยากาศการทอ่งเท่ียวบนถนนธนะรัชต์- อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ท่ีอยากให้มี

เพิ่มมากขึน้นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามหลายทา่นให้ความเห็นวา่ ไมอ่ยากให้พฒันาการทอ่งเท่ียว

มากกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั เพราะการพั ฒนาเหลา่นัน้ กลบัท าลายสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิ

และถือเป็นสิ่งท่ีกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความช่ืนชอบมากท่ีสดุ จากค าถามในข้อ 4.1.3.3 และ

กิจกรรมท่ีผู้มาเยือนช่ืนชอบมากท่ีสดุ นัน่คือ การชมธรรมชาต ินัน่เอง  

 1.7 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ท่ีได้จาก

แบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดงันี ้

 1.7.1 การจดัระเบียบป้าย ป้ายท่ีพบบนถนนธนะรัชต์มี 2 ลกัษณะ คือ ป้าย

โฆษณา และ ป้ายบอกทาง โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้ป้ายโฆษณาตา่งๆ ควรก าหนดขนาด รูปแบบ

และสีสนัเพ่ือความเป็นระเบียบ และให้กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิโดยเฉพาะป้าย

ท่ีอยูใ่นจดุท่ีบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามควรน าออกไป หรือจ ากดัขอบเขตพืน้ท่ีบางชว่งของถนนท่ี
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สามารถตัง้ป้ายโฆษณาได้  อีกสว่นหนึง่คือ ป้ายบอกทาง ซึง่มีทัง้ป้ายของทางหลวงและป้ายบอก

ทางเพื่อไปยงัแหลง่ทอ่ง เท่ียวหรือท่ีพกั ควรมีการก าหนดรูปแบบท่ีสามารถแบง่ประเภทของป้าย

อยา่งชดัเจนเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสงัเกตเห็นได้โดยง่าย รวมถึงตดิตัง้ในจดุท่ีไมบ่ดบงั

ทศันียภาพ  

  1.7.2 การรักษาพืน้ท่ีธรรมชาต ิเน่ืองจากจดุหมายปลายทางของผู้ ท่ีมียงัถนน  

ธนะรัชต์ คืออทุยานแหง่ ชาตเิขาใหญ่ ดงันัน้พืน้ท่ีธรรมชาตจิงึเป็นสิ่งท่ีผู้มาเยือนอยากสมัผสั 

นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ หรือการผิวทางจราจร จงึควรค านงึถึงการอนรัุกษ์ควบคูไ่ปกบัการ

พฒันา โดยเฉพาะการเน้นลกัษณะภมูิทศัน์ของธรรมชาตหิรือป่าไม้ให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ ใน

สว่นท่ีมีการพฒันาโดยองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างขึน้นัน้ก็ควรกระทบตอ่สภาพแวดล้อมให้น้อย

ท่ีสดุเชน่กนั 

 1.7.3 การปลกูต้นไม้เพิ่มเตมิ ในบางชว่งของถนนธนะรัชต์ควรมีการปลกูต้นไม้

ใหญ่เพิ่มขึน้ เพ่ือให้ร่มเงา และปลกูไม้ประดบัเพ่ือความสวยงาม โดยใช้พืชพรรณพืน้ถ่ิน ควรดแูล

พืชพรรณท่ีปลกูให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมทัง้รักษาต้นไม้เก่าแก่ท่ีมีอยูเ่ดมิอยา่ง

เหมาะสม และอนรัุกษ์ไว้ให้ยาวนานสืบไป 

 1.7.4 การเว้นระยะไหลท่าง  เน่ืองจากตลอดแนวถนนธนะรัชต์มีการตัง้ร้านค้า

แผงลอย เพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียว ท าให้บางบริเวณมีรถจอดข้ างทาง เป็นอปุสรรคแก่การสญัจร

และอาจเกิดอนัตราย จงึควรเว้นระยะไหลท่าง หรือจดัพืน้ท่ีท่ีปลอดภยัในบางชว่งของถนนส าหรับ

การตัง้ร้านค้าแผงลอยเพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียว 

 1.7.5 ระยะถอยร่นของอาคาร ไหลท่างและระยะถอยร่นของอาคารท่ีอยูช่ิดกบั

ถนนควรมีการขยายระยะเพิ่มขึน้ ร วมถึงปลกูต้นไม้เพ่ือชว่ยกรองทิวทศัน์บริเวณลานจอดรถหน้า

อาคาร เพิ่มความร่มร่ืนสวยงาม และเกิดความปลอดภยัในการใช้ถนน 

 1.7.6 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม  บนถนนธนะรัชต์ มีความหลากหลายของ

ลกัษณะสถาปัตยกรรม มีตัง้แตอ่าคารขนาดใหญ่ อาคารพานิชย์ โรงงานอตุสาหกรรม ร้านค้าแผง

ลอย  ตลอดจนบ้านเรือนในชมุชน จงึควรมีการควบคมุลกัษณะของสถาปัตยกรรมให้เกิดความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพืน้ท่ีธรรมชาต ิทัง้ในเร่ืองของขนาด รูปแบบ และสีสนั เพ่ือท าให้

เกิดความสวยงามของทิวทศัน์แก่สายตาของผู้มาเยือน 



183 
 

 
 

 1.7.7 แนวเสาไฟ-สายไฟ ควรมีการจดัการแนวสายไฟให้ เป็นระเบียบ โดยเฉพาะ

ในพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นธรรมชาตสิงู ยิ่งพืน้ท่ีนัน้มีความเป็นธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์มาก ย่ิงไมค่วรมีการ

แทรกแซงจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ สว่นพืน้ท่ีชมุชน หรือพืน้ท่ีท่ีเกิดการพฒันาไปแล้วนัน้ อาจมีการ

ก าหนดรูปแบบให้มีความสวยงามปลอดภยั ไมบ่ดบงัทิว ทศัน์ในชว่งท่ีมีความสวยงาม หากเป็นไป

ได้ควรฝังลงใต้ดนิ เพ่ือท่ีการมองเห็นทิวทศัน์ได้อยา่งเตม็ท่ี 

 1.7.8 การสร้างเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี  ควรมีการสง่เสริมเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี เพราะ

เป็นถนนหลกัท่ีมุง่สูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ซึง่มีความส าคญัเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก หากสร้า ง

เอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีได้โดยการปรับปรุง อนรัุกษ์และพฒันาพืน้ท่ีธรรมชาตใิห้มีความสมบรูณ์ เม่ือ

นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนก็จะเกิดความประทบัใจในความงามของทิวทศัน์ ในสว่นของการพฒันา อาจ

สร้างรูปแบบขององค์ประกอบถนน (Street Furniture) ตา่งๆ ให้สะท้อนถึงเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี

อยา่งกลมกลืนอีกด้วย 

 1.7.9 ความสะอาด และเป็นระเบียบ ควรมีการรักษาความสะอาดของถนน 

บ ารุงรักษาพืน้ท่ีข้างทางให้มีความสวยงาม ไมร่กเรือ้ จดัระเบียบป้ายและร้านค้า ให้เป็นระเบียบ 

จะชว่ยให้เกิดความสวยงามในทิวทศัน์เพิ่มมากขึน้ 

 1.7.10 องค์ประกอบของถนนเพื่อสง่เสริม การทอ่งเท่ียว เน่ืองจากพืน้ท่ีถนน  

ธนะรัชต์ ต้องรองรับนกัทอ่งเท่ียวเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี รวมถึงกลุม่คนท้องถ่ินท่ีใช้ถนนเพ่ือ

การสญัจรในชีวิตประจ าวนั จงึมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มไฟสอ่งสวา่งในเวลากลางคืน เพ่ือความ

ปลอดภยัในบางจดุ มีจดุชมวิว หรือจดุพกัรถท่ีมีสิ่งอ านว ยความสะดวก เชน่ ท่ีนัง่พกัชมวิว หรือ

ห้องน า้สาธารณะ รวมถึงองค์ประกอบทัว่ไปเชน่ เก้าอี ้ถงัขยะ ก็ควรมีรูปแบบเดียวกนั ท่ีสามารถ

สะท้อนเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีได้อีกด้วย 

 1.7.11 สร้าง Node หรือ Landmark ของพืน้ท่ี เพ่ือการรับรู้พืน้ท่ีอยา่งชดัเจน มี

จดุมุง่หมายในการเ ดนิทาง อาจเป็นจดุชมวิว หรือใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบในทิวทศัน์ท่ีมีอยู่

เดมิ เชน่ อโุมงค์ต้นไม้ หรือต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ และท าการสง่เสริมให้มีความสวยงาม โดดเดน่ เป็นท่ี

นา่จดจ ามากย่ิงขึน้ 

 จากข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม จะเห็นวา่ ข้อเสนอแนะ

สว่นมากนัน้ เป็นการปรับปรุงพืน้ท่ีสว่นท่ีเป็นชมุชน หรือบริเวณอาคารร้านค้า แสดงให้เห็นวา่ การ
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แทรกแซงของสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้นัน้ เป็นสิ่งท่ีไมส่วยงาม หรือไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

พืน้ท่ีธรรมชาต ิสว่นในพืน้ท่ีท่ียงัมีความเป็นธรรมชาตสิมบรูณ์ หรือพืน้ท่ีเกษตรท่ียงัเป็นพืน้ท่ีสีเขียว 

มีการเสนอแนะเพียงการก าจดัองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้างออกไป เชน่ ป้ายโฆษณา หรือเสาไฟฟ้า 

เป็นต้น 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง VRM ของ BLM 

 หลงัจากท่ีท าการประเมินคณุคา่ทิวทศัน์ด้วยแบบสอบถามแล้ว จงึน าผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัผลของการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ (Scenic Quality) จากวิธีของ BLM โดยใช้

เกณฑ์การให้คะแนนดงัตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์กบัภาพชดุเดียวกบัท่ีใช้

แบบสอบถาม ซึง่เกณฑ์ดงักลา่วจะพิจารณาจากองค์ประกอบของธรณีสณัฐาน , พืชพรรณ, น า้, สี, 

ทิวทศัน์ใกล้เคียง, สิ่งท่ีหายาก และการปรากฏของการพฒันา 

ตารางท่ี 20 ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ 

                 ด้วยวิธี VRM ของ BLM              

ธรณีสณัฐาน 
 

พืชพรรณ 
 

น า้ 
 

ส ี
 

ทศันียภาพ
ใกล้เคียง 

สิง่ที่หายาก การปรากฏ
การพฒันา 

-เป็นท่ีราบสงู 
-มีความ
แตกตา่งของ
ระดบัผิวดิน
มาก           5 

-มีความ
หลากหลาย
ในชนิดและ
ลกัษณะของ
พืชพรรณ  5 

-มีน า้เป็น
องค์ประกอบ
ที่ชดัเจน 
 
                  5 

-มีสทีี่
หลากหลาย
และเห็นได้ชดั 
 
                   5 

-มี
ทศันียภาพ
ใกล้เคียงที่
สง่เสริมการ
มองเห็น    5 

-มีสิง่ที่หาได้
ยากอยูใ่น
พืน้ท่ี 
 
                6 

-ไมม่ีการ
พฒันาที่
รบกวนการ
มองเห็น 
                   2 

-มีความชนั
หรือเป็นเนิน 

 
 

                 3 

-มีความ
หลากหลาย
เพียง
เลก็น้อย (1-
2 ชนิด)     3 

-มีน า้เป็น
องค์ประกอบ 
แตไ่มม่ีความ
ชดัเจน 
                  3 

-มีสบ้ีางใน
องค์ประกอบที่
ไมใ่ช่จดุเดน่
ของทิวทศัน์ 
                   3 

-ทศันียภาพ
ใกล้เคียง
สง่เสริมการ
มองเห็นบ้าง 
                3 

-สิง่ที่มี
ลกัษณะเดน่
ในพืน้ท่ีเป็น
สิง่ที่หาได้
ทัว่ไป        2 

-มีการพฒันา
แตไ่มส่ง่ผล
กระทบทาง
สายตาที่
รุนแรง         0 

-เป็นท่ีราบ 
 
 
 

                 1 

-ไมม่ีความ
หลากหลาย
หรือ
แตกตา่งของ
พืชพรรณ  1 

-ไมม่ีน า้เป็น
องค์ประกอบ 
 
 
                  0 

-ไมม่ีความ
แตกตา่งของสี
เลย 
 
                   1 

-ไมม่ี
ทศันียภาพ
ใกล้เคียงที่
สง่เสริมการ
มองเห็น    0 

-ไมม่ีสิง่ใด
นา่สนใจใน
พืน้ท่ี 
 
                1 

-มีการพฒันา
ที่สง่ผลกระทบ
ทางการ
มองเห็นอยา่ง
รุนแรง        -4 
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 จากตารางเกณฑ์การให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ด้วยวิธี VRM ของ 

BLM ข้างต้น ท าให้มีเกณฑ์ในการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของภาพตวัแทนจ านวน 30 ภาพ ซึง่

เป็นภาพชดุเดียวกบัท่ีใช้ในแบบสอบถาม จงึได้คะแนนดงัท่ีแสดงในตารางตอ่ไปนี  ้

ตารางท่ี 21 การให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนด้วยวิธี VRM ของ BLM 

No. Landform Vegetation Water Color 
Adjacent 

Scarcity 
Cultural 

Total 
Scenery Modification 

1 1 3 0 3 3 1 -4 7 
2 1 5 0 5 0 1 -4 8 
3 1 3 0 3 0 1 -4 4 

4 1 3 0 3 3 2 0 12 
5 3 5 0 1 5 6 2 22 
6 1 3 0 3 5 6 -4 14 
7 1 5 0 5 5 6 -4 18 

8 1 5 0 5 3 6 -4 16 
9 1 5 0 3 5 6 0 20 

10 1 5 0 1 5 6 0 18 
11 1 5 0 5 0 1 -4 8 

12 1 3 0 3 3 2 0 12 
13 1 3 0 5 0 1 -4 6 
14 1 5 0 3 0 2 0 11 
15 1 5 0 5 5 6 -4 18 

16 1 5 0 3 5 2 -4 12 
17 1 3 0 3 3 2 0 12 
18 1 5 0 5 0 2 -4 9 
19 1 3 0 5 3 2 -4 10 
20 1 3 0 5 5 6 -4 16 

21 1 3 0 3 5 6 -4 14 
22 1 5 0 1 3 6 0 16 
23 1 5 0 5 5 6 -4 18 
24 1 3 0 1 3 2 0 10 

25 1 5 0 5 3 1 0 15 
26 1 5 0 5 3 1 -4 11 
27 1 3 0 5 0 1 -4 6 
28 1 3 0 3 0 1 -4 4 

29 1 5 0 3 5 6 0 20 
30 1 5 0 1 5 6 2 20 
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 2.1 คณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ท่ีได้การประเมินด้วยแบบจ าลอง VRM ของ 

BLM 

  จากการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ด้วยเกณฑ์ของ BLM จะเห็นได้วา่ภาพท่ีมี

คะแนนสงูท่ีสดุคือ 22 คะแนน ได้แก่ภาพท่ี 5 คะแนนในอนัดบัรองลงมา คือ 20 คะแนน ได้แก่ภาพ

ท่ี 9, 29, 30 ส าหรับภาพท่ีมีคะแนนน้อย คือ 6 คะแนนได้แก่ภาพท่ี 13, 27 และภาพท่ีได้คะแนน

น้อยท่ีสดุคือ 4 คะแนน ได้แก่ภาพท่ี 3, 28  

 
ภาพท่ี 115 แสดงรูปภาพท่ี 5 เป็นภาพท่ีมีคะแนนสงูสดุจากเกณฑ์ของ BLM 

 
 

 

 

 

ภาพ 

ท่ี 4-11 แสดงรูปภาพท่ี 9, 29, 30 เป็นภาพท่ีมีคะแนนรองลงมาจากเกณฑ์ของ BLM 



187 
 

 
 

 

 
ภาพท่ี 116 แสดงรูปภาพท่ี 13, 27 เป็นภาพท่ีมีน้อยคือ 6 คะแนนจากเกณฑ์ของ BLM 

 

 
ภาพท่ี 117 แสดงรูปภาพท่ี 3, 28 เป็นภาพท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุจากเกณฑ์ของ BLM 

 เม่ือน าผลการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ท่ีได้จากการท าแบบสอบถาม เปรียบเทียบกบั

ผลท่ีได้จากการใช้แบบจ าลอง VRM ของ BLM พบวา่ ภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ดีท่ีสดุได้ผลลพัธ์ท่ี

ตรงกนั ได้แก่ภาพท่ี 5 เชน่เดียวกบัภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่า คือภาพท่ี 3และ 28 ซึง่ก็มีผลท่ี

คล้ายคลงึกนั 

 2.2 ล าดบัของคณุภาพทิวทศัน์ตลอดแนวถนนธนะรัชต์จากเกณฑ์ของ BLM 
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 เม่ือน าคะแนนท่ีได้มาเรียงเป็นล าดบัของการ มองเห็น โดยเร่ิมต้นจากกิโลเมตรท่ี 1 

บริเวณทางลงสะพานท่ีเช่ือมจากถนนมิตรภาพ จนถึงดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขา

ใหญ่ จะมีคณุภาพเป็นล าดบัดงันี ้

ภาพท่ี 118  กราฟแสดงคณุภาพทิวทศัน์ท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM 

 จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้วา่ลกัษณะของกราฟคะแนนคณุภาพทิวทศัน์ท่ีได้จาก

เกณฑ์ของ BLM นัน้ มีรูปแบบท่ีสงูต ่าสลบักนัไป ในบางชว่งมีคณุภาพทิวทศัน์ท่ีสงูมาก แตไ่ม่

ตอ่เน่ืองตลอดทัง้แนวถนน เชน่เดียวกบัแผนภาพท่ีได้จากคะแนนการประเมินแบบสอบถาม ท่ีมี

ลกัษณะของกราฟใกล้เคียงกนั 

 จากแผนภาพ จดุท่ีสงูท่ีสดุคือต าแหนง่ของภาพท่ี 5 และจดุท่ีต ่าท่ีสดุคือต าแหนง่ของ

ภาพท่ี 3 และ28 แตโ่ดยรวมคะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของภาพตวัแทนทัง้ 30 ภาพนัน้ จะเกาะกลุม่

กนัอยูท่ี่ชว่งคะแนนประมาณ 8-18 ซึง่หากพิจารณาตามชว่งคะแนนท่ี BLM ได้แบง่กลุม่คณุภาพ

ทิวทศัน์ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ 0-11 คะแนน เป็นทิวทศัน์ท่ีไมมี่สิ่งใดนา่สนใจ 12-18 คะแนน เป็น

ทิวทศัน์ท่ีธรรมดา หรือมีสิ่งนา่สนใจอยูบ้่างแตไ่มเ่ดน่ชดั และ 19-33 คะแนน เป็นทิวทศัน่ีมี

ลกัษณะเดน่เป็นพิเศษ หรือความสวยงาม นัน่แสดงวา่คณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์จาก

เกณฑ์การประเมินของ BLM โดยรวมนัน้อยูใ่นชว่งของทิวทศัน์ธรรมดา หรือมีสิ่งท่ีนา่สนใจอยูบ้่าง

แตไ่มเ่ดน่ชดั ซึง่มีผลสอดคล้องกบัผลท่ีได้จากแบบสอบถามเชน่เดียวกนั 

 

3. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพทวิทัศน์ที่ได้จากทัง้ 2 วิธี       

                 การน าผลท่ีได้จากแบบสอบถามแ ละวิธีการให้คะแนนของ BLM ท่ีมีเกณฑ์ในการวดั
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หรือการให้คะแนนท่ีแตกตา่งกนัมาเปรียบเทียบกนันัน้ จ าเป็นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงชว่งของ

การวดัคะแนนให้ตรงกนัเสียก่อน จงึจะสามารถน าผลมาเปรียบเทียบกนัได้ ซึง่การแปลงชว่งของ

การวดัคะแนนดงักลา่วสามารถท าได้ 3 วิธี คือ การปรับชว่งของการวดัคะแนนตามชว่งคะแนนท่ีใช้

วดัให้อยูใ่นชว่ง 0-1 เหมือนกนั (Scale), การปรับชว่งของการวดัคะแนนตามชว่งคะแนนสงูสดุ-

ต ่าสดุให้อยูใ่นชว่ง 0-1 เหมือนกนั (Score) และการปรับชว่งของการวดัคะแนนตามความหมาย

ของการให้คะแนนให้ตรงกนั (Meaning) แตใ่นการเปรียบเทียบ ด้วยวิธีปรับชว่งคะแนนให้มี

ความหมายตรงกนันัน้จะท าความหมายของการวดัคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามและวิธีการของ 

BLM มีความใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัอีก 2 วิธี เน่ืองจากมีความหมายตรงกนัมากกวา่ 

ในท่ีนีจ้งึท าการเปรียบเทียบโดยปรับจากชว่งคะแนนท่ีมีความหมายตรงกนั  กลา่วคือ การให้

คะแนนของแบบสอบถามนัน้ ใช้ชว่งคะแนนคณุภาพภมูิทศัน์เป็น 1-5 ดงันัน้คา่กลางของชว่ง

คะแนนจงึเป็น 3 ซึง่หมายถึงทิวทศัน์ท่ีให้ความรู้สกึเฉยๆ ซึง่จะมีความหมายตรงกบัการให้คะแนน

ของ BLM ในกลุม่ชว่งคะแนน 12-18 คะแนน ซึง่หมายถึงทิวทศัน์ท่ีมีลกัษณะธรรมดา  หรือมีสิ่ง

นา่สนใจอยูบ้่างแตไ่มเ่ดน่ชดั โดยคา่กลางของชว่งคะแนน 12-18 คือ 15 ดงันัน้ในการเปรียบเทียบ

ผลท่ีได้จากการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ทัง้ 2 วิธี  จงึน าชว่งของคะแนนท่ีได้มาปรับให้มีคา่กลาง

ของแบบสอบถาม คือ 3 ตรงกบัคา่กลางของชว่งคะแนน 12-18 นัน่ก็คือ 15 ผลท่ีได้ออกมาเป็น

ดงันี ้ 

 

   ผลจากแบบสอบถาม   ผลจากเกณฑ์ของ BLM 

ภาพท่ี 119 กราฟแสดงคณุภาพทิวทศัน์เปรียบเทียบระหวา่งผลของแบบสอบถาม และผลการ 

                 ประเมินตามเกณฑ์ของ BLM        
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ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ดีท่ีสดุจากแบบสอบถาม และเกณฑ์ 

                  การประเมินของ BLM 

ภาพท่ีได้คะแนนมากที่สดุจากการตอบแบบสอบถาม ภาพท่ีได้คะแนนมากที่สดุจากเกณฑ์ BLM 

 
ภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 30 

 
ภาพท่ี 24 

 
ภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 9

 
ภาพท่ี 29 

 
ภาพท่ี 30 

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลของคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีดีท่ีสดุจากการท า

แบบสอบถาม และเกณฑ์การประเมินของ BLM นัน้ จะเห็นได้วา่ ภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ดีท่ีสดุ 

เป็นภาพเดียวกนั ได้แก่ภาพท่ี 5 ซึง่มีลกัษณะท่ีไมป่รากฏการพฒันาใดๆ ทัง้สิน้ (Absence of 

Development) เป็นวิวระยะไกล (Distance View) และมีความเช่ือมโยงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

(Cohesion)  

 สว่นภาพในล าดบัรองลงมา เป็นภาพท่ีมีองค์ประกอบใกล้เคียงกนั กลา่วคือ มี

ลกัษณะการปรากฏของการพฒันา (Cultural Modification) แตไ่มอ่ยูใ่นระดบัท่ีรบกวนการ

มองเห็น มีการจดัองค์ประกอบของทิวทศัน์ (Organization of the scene) เชน่ ฉากหน้า ฉากหลงั 

สามารถมองเห็นวิวระยะไกล (Distance View) และภาพทัง้หมดมีความเป็นธรรมชาตมิากกวา่สิ่ง

แทรกแซงจากมนษุย์  
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ตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่าท่ีสดุจากแบบสอบถาม และเกณฑ์ 

                  การประเมินของ BLM 

ภาพท่ีได้คะแนนน้อยที่สดุจากการตอบแบบสอบถาม ภาพท่ีได้คะแนนน้อยที่สดุจากเกณฑ์ BLM 

 
ภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 28 

 
ภาพท่ี 13 

 
ภาพท่ี 27 

  จากตารางแสดงการเปรียบเทียบคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้จากผลของแบบสอบถาม 

และเกณฑ์การประเมินของ BLM นัน้ ภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่า จากทัง้สองวิธีการมีความ

แตกตา่งกนัอยูบ้่าง ดงันี ้ภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่า จากแบบสอบถาม จะเป็นกลุม่ท่ีมีลกัษณะ

ของการแทรกแซงด้วยองค์ ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง (Cultural Modification), เป็นวิวระยะไกล 

(Distance View), มีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และมีเกณฑ์ใน

เร่ืองจิตวิทยาเข้ามาเป็นปัจจยัในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ด้วย เชน่ ความไมส่ะอาด ไมเ่ป็น

ระเบียบ ความแห้งแล้ง เป็นต้น 

 สว่นภาพท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่า จากเกณฑ์การประเมินของ BLM นัน้ พบวา่ ปัจจยัท่ี

สง่ผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ มีสาเหตจุากการท่ีพืน้ท่ีเป็นท่ีราบ ไมมี่ธรณีสณัฐานท่ีชดัเจน ความ

หลากหลายของพืชพรรณน้อย ไมมี่ทศันียภาพใกล้เคียงท่ีสง่เสริมการมองเห็น และไมมี่สิ่งใด
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นา่สนใจในพืน้ท่ี สามารถจดักลุม่คณุภาพเชิงทศัน์ท่ีมีความใกล้เคียงกนัจากเกณฑ์ทัง้ 2 วิธี แบง่

ออกเป็น 4 กลุม่ โดยท่ีในแตล่ะกลุม่ประเภทของพืน้ท่ี อาจจะมีความแตกตา่งกนัในรายละเอียด

ขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์ตามล าดบัการรับรู้พืน้ท่ีแตล่ะกลุม่ 

 

4. การจัดกลุ่มของทวิทัศน์บนถนนธนะรัชต์ ตามผลของคุณภาพเชิงทัศน์ทัง้ 2 วิธี 

  จากการเปรียบเทียบคณุภาพเชิงทศัน์ของทัง้ 2 วิธี ซึง่ผลท่ีได้มีความใกล้เคียง หรือมี

แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนันัน้ ท าให้สามารถแบง่ประเภทของทิวทศัน์บนถนนธนะรัชต์ออกได้

เป็น 4 กลุม่ โดยเกณฑ์ ท่ีใช้แบง่ได้แก่ วิว หรือมมุมอง (View or Vista), องค์ประกอบทางภมูิทศัน์ 

(Landscape Element), คณุลกัษณะของท่ีวา่ง (Spatial Characteristic), ล าดบัการมองเห็น 

(Visual Sequence) ประกอบกบัผลคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ ซึง่จากการแบง่ประเภททิวทศัน์นีเ้อง 

ชว่ยให้สามารถจ าแนกองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ดงัแผนภาพท่ี

แสดงตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 120 แผนภาพแสดงการจดักลุม่คณุภาพทิวทศัน์  
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กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย พืน้ท่ี D และ H 

 

 
ภาพท่ี 121 ลกัษณะพืน้ท่ี D และ H 

 มีลกัษณะการปรากฏของการพฒันา (Cultural Modification) เพ่ือประโยชน์ในด้าน

การทอ่งเท่ียว และการเกษตรโดยไมร่บกวนการมองเห็น  มีการจดัองค์ประกอบของทิวทศัน์ 

(Organization of the scene) เชน่ ฉากหน้า ฉากหลงั และให้ความรู้สกึลกึลบั (Mystery) โดยมี

การพรางทิวทศัน์ข้างทางเป็นบางชว่ง รวมถึงมีการปิดล้อมท่ีวา่ง ท่ีชดัเจน (Spatial 

Characteristic) มีอโุมงค์ต้นไม้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีความพิเศษหาดไูด้ยาก พืน้ท่ีกลุม่ท่ี 1 นี ้จดัวา่มี

คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์อยูใ่นเกณฑ์สวย และสามารถใช้เป็นตวัอยา่งของแนวทางในการปรับปรุง

คณุภาพเชิงทศัน์ได้อีกด้วย 

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยพืน้ท่ี B และ J  
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ภาพท่ี 122 ลกัษณะพืน้ท่ี B และ J 

 ลกัษณะพืน้ท่ี B และ J นัน้ มีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั กลา่วคือ พืน้ท่ี B มี

ลกัษณะท่ีไมป่รากฏการพฒันาใดๆทัง้สิน้ (Absence of Development), เป็นวิวระยะไกล 

(Distance View) และมีความเช่ือมโยงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Cohesion) แตกตา่งกบัพืน้ท่ี J ซึง่

เป็นพืน้ท่ีสดุท้ายก่อนเข้าอทุยานแหง่ชาต ิปรากฏการพฒันาอยา่งชดัเจน แตก่ารพฒันานัน้ ไม่

รบกวนการมองเห็น และสามารถกลมกลืนไปกบัธรรมชาต ิรวมทัง้บริเวณดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมยงั

ถือเป็นภมูิสญัลกัษณ์ (Landmark) ท่ีส าคญัของพืน้ท่ี สามารถมองเห็นและรับรู้ได้ถึงความเป็น

พืน้ท่ีป่า มีป้ายแสดงการเป็นผืนป่ามรดกโลกอยา่งชดัเจน จงึท าทัง้ 2 พืน้ท่ีนี ้มีคะแนนคณุภาพเชิง

ทศัน์สงูท่ีสดุ 

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยพืน้ท่ี C, E และ F 
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ภาพท่ี 123 ลกัษณะพืน้ท่ี B, E และ F 

 พืน้ท่ีกลุม่ท่ี 3 มีการปรากฏของการพฒันาอยา่งชดัเจน พืน้ท่ีในกลุม่นีมี้ระดบั

คณุภาพเชิงทศัน์อยูท่ี่ระหวา่งเฉยๆ ถึงสวย เน่ืองจากเป็นท่ีราบจงึสามารถมองเห็น ทิวทศัน์ท่ีเป็นวิว

ระยะไกล (Distance View) และมีการปิดล้อมท่ีวา่ง (Enclosure) ท่ีชดัเจน  และมีทัศนียภาพท่ี

สง่เสริมการมองเห็น ได้แก่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีเลียนแบบตา่งประเทศ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวมี

ความช่ืนชอบ และให้ความสนใจ จดัได้วา่เป็นจดุส าคญัของพืน้ท่ี แตไ่มส่ามารถเรียกได้วา่เป็นภมูิ

สญัลกัษณ์ (Landmark) เน่ืองจากรูปแบบอาคารมีความขดัแย้งกบับริบท สภาพแ วดล้อมท่ีเป็น

พืน้ท่ีป่า ไมแ่สดงออกถึงอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ี และไมส่ามารถชว่ยในเร่ืองของการรับรู้วา่เส้นทาง

ถนนธนะรัชต์เป็นเส้นทางท่ีมุง่หน้าไปสูอ่ทุยานแหง่ชาติ  

 แนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีกลุม่ท่ี  3 นี ้อาจท าได้โดยการสร้างแนวต้นไม้ เพ่ือพราง

สายตาไมใ่ห้สีสนั และขนาดของตวัอาคาร สง่ผลกระทบกบัการมองเห็นมากนกั และเพิ่มระยะถอย

ร่นจากริมถนน ไมอ่นญุาตให้นกัทอ่งเท่ียวจอดรถบริเวณไหลท่าง กีดขวางการจราจร มีลานจอดรถ

ท่ีใช้ต้นไม้ใหญ่ปกคลมุ  
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กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยพืน้ท่ี A, G และ I 

 

 

 

 
ภาพท่ี 124 ลกัษณะพืน้ท่ี A, G และ I 

 พืน้ท่ีกลุม่ท่ี 4 มีลกัษณะของการแทรกแซงด้วยองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง (Cultural 

Modification), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) หรือมีทศันียภาพท่ีดีแตถ่กูบดบงั (Potential 

Depth), มีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และให้ความรู้สกึลกึลบั

ซบัซ้อน (Complexity) ซึง่ภาพในกลุม่นีจ้ะเป็นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่าทัง้หมด 

 แนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของพืน้ท่ีกลุม่ 4 นี ้เป็นไปได้คอ่นข้างยาก 

อาจต้องท าการจดัพืน้ท่ีโดย ก าจดั (Remove) สิ่งท่ีสง่ผลกระทบทางสายตาอยา่งรุนแรง เชน่ 

ร้านค้าข้างทางท่ีอยูช่ิดถนนมากจนเกินไป ป้ายท่ีไมมี่การจดัระเบียบ การจดัการพืน้ท่ีจอดรถ
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บริเวณชมุชนและหน้าดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยาน รวมถึงพืน้ท่ีบริเวณนี ้มีความเป็นธรรมชาติ

น้อยมาก จ าเป็นต้องใช้พืชพรร ณเข้ามาชว่ยในการสร้างความร่มร่ืนให้มากขึน้ เพ่ือสง่เสริม  

อตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีป่าให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ สร้างสนุทรียภาพในการชมทิวทศัน์ให้ตอ่เน่ือง

ตลอดเส้นทาง 

 จากข้อมลูทัง้หมดท่ีได้ท าการศกึษาวิจยั น ามาซึง่ผลของคณุภาพเชิงทศัน์ของถนน  

ธนะรัชต์ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาท่ีได้ตัง้ไว้ใน

เบือ้งต้น ได้แก่ การค้นหาวิธีการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพืน้ท่ี

ป่าและ การประเมินคณุคา่เชิงทศัน์ท่ีเห็นได้จากบริเวณถนนธนะรัชต์นัน้ ถือวา่สามารถด าเนินการ

ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์เป็นอยา่งดี สามารถตอบค าถามของการวิจยั ท่ีวา่ปัจจยัอะไรบ้างท่ีเป็น

องค์ประกอบ ท่ีสง่ผลประทบตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์และ พืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่เชิงทศัน์บน

ถนนธนะรัชต์คือพืน้ท่ีใด ควรมีลกัษณะภมูิทศัน์อยา่งไร  ตลอดจนวตัถปุระสงค์ข้อสดุท้ายขอ งการ

ศกึษาวิจยั เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์บนถนนธนะรัชต์ ให้

สอดคล้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว เหมาะสมกบับทบาทของการเป็นประตสููอ่ทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ ซึง่เป็นผืนป่ามรดกโลก และลดผลกระทบทางสายท่ีเกิดขึน้กบัสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาตใิห้ได้มากท่ีสดุ โดยจะกลา่วในบทตอ่ไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ – อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ (ทาง

หลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรท่ี 1-24 มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยัเพ่ือต้องการหาวิธีการประเมิน

คณุภาพเชิงทศัน์ท่ีมีความเหมาะสมกบัถนนธนะรัชต์ เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ 

และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคณุภาพทิวทศัน์บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีศกึษา โดยขอบเขตของ

การศกึษานัน้จ ากดัอยูบ่ริเวณกิโลเมตรท่ี 1-24 นัน่คือ จากบริเวณจดุเช่ือมถนนมิตรภาพ จนถึง

บริเวณดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ทิวทศัน์ท่ีสนใจศกึษาจงึเป็นทิวทศัน์ท่ีเห็น

ได้จากการสญัจรบนถนนธนะรัชต์ โดยกระบวนการและวิธีการศกึษาท่ีเลือกใช้นัน้ มาจาก

กระบวนการและวิธีการของการศกึษาพืน้ท่ีวิจยั เ พ่ือให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ซึง่ใน

ขัน้ตอนการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์นัน้ ได้ทดลองใช้เคร่ืองมือ VRM ท่ีได้ปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมในการใช้งานโดยหนว่ยงานของ BLM มาเปรียบเทียบกบัการให้คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์

ของกลุม่ประชากรวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม หลงัจากนัน้จึ งน าผลลพัธ์ท่ีได้มาสรุปผลของการวิจยั 

โดยสรุปผลตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี  ้

1. วิธีการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ที่มีความเหมาะสม 

 1.1 สรุปการเปรียบเทียบผลของคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้ จากความคดิเห็นของ

ประชาชนทัว่ไป กบัเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM 

  เม่ือเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์จากแบบสอบถาม กบั

ผลท่ีได้จากวิธีการประเมินของBLM แล้ว สามารถสรุปได้ดงันี ้

 1.1.1 ผลท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM มีแนวโน้มของค าตอบใกล้เคียง

กบัผลของแบบสอบถาม แตย่งัมีความหมายท่ีไมต่รงกนัเน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีตา่งกนั ท าให้

เกณฑ์ในการให้คะแนนเม่ือน ามาใช้กบัถนนธนะรัชต์นัน้ยงัไมมี่ความเหมาะสม ดงันัน้จงึต้องท า

การปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ในแต่

ละพืน้ท่ีศกึษา 
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 1.1.2 ผลท่ีได้จากวิธีการให้คะแนนของ BLM มีแนวโน้มของค าตอบท่ีใกล้เคียงกบั

กลุม่นกัวิชาการ อนัได้แก่ กลุม่สถาปนิก และภมูิสถาปนิก มากกวา่กลุม่ของประชาชนทัว่ไป ท าให้

วิธีการให้คะแนนของ BLM จดัวา่มีความเหมาะสมระดบัหนึง่ แตค่วรจะต้องปรับปรุงให้มีความ

ใกล้เคียงกบักลุม่ประชาชนทัว่ไปด้วย 

  จากเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM ท่ียงัมีความหมายไมต่รงกนักบัผลของ

แบบสอบถามนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม และความช่ืนชอบท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล 

ดงันัน้จงึควรปรับเกณฑ์ในการให้คะแนน และเนือ้หาท่ีใช้ในการให้คะแนนในแตล่ะประเดน็ให้มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีท าการประเมินมากย่ิงขึน้  

 1.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการประเมินคณุภาพทิวทศัน์ 

 1.2.1 ปรับเนือ้หาท่ีใช้ในการให้คะแนน จากผลการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ี

แตกตา่งกนัระหวา่งแบ บสอบถามและเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM นัน้ ท าให้ต้องปรับปรุง

เนือ้หาท่ีได้อธิบายไว้ในแตล่ะหวัข้อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยในหวัข้อธรณีสณัฐาน 

(Landform) เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณถนนธนะรัชต์จะพบวา่ 

โดยมากเป็นท่ีราบ ไมมี่ความชดัเจน หรือความแตกตา่งของระดบัผิวดนิท่ีชดัเจน จงึควรก าหนดให้

ชว่งคะแนนสงูสดุ ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นท่ีราบสงูและมีความแตกตา่งของระดบัผิวดนิท่ีชดัเจน (5) 

ในชว่งคะแนนปานกลาง ได้แก่ บริเวณท่ีมีความชนัหรือเป็นเนินบ้าง (3) และคะแนนต ่าท่ีสดุให้มี

เนือ้หาเชน่เดมิ คือเป็นท่ีราบ (1) 

 เกณฑ์การให้คะแนนในเร่ืองของน า้ (Water) ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาเป็นพืน้ท่ีป่า ท า

ให้ไมพ่บองค์ประกอบในทศันียภาพท่ีเป็นน า้ คะแนนในหวัข้อนีจ้งึไมถ่กูน ามาคดิจากทัง้ 30 ภาพ 

ซึง่มีคา่คะแนนเป็น 0 หมายถึง ไมมี่น า้เป็นองค์ประกอบ 

 เกณฑ์การให้คะแนนในเร่ืองของสี (Color) เน่ืองจากพืน้ท่ีโดยรอบถนนธนะรัชต์มี

ความหลากหลายของสีน้อยมาก เม่ือเทียบจากเกณฑ์ของ BLM ท่ีได้อธิบายไว้ ดงันัน้จงึควรปรับ

เนือ้หาในการให้คะแนนโดยพิจารณาจากโทนสี ซึง่จะท าให้เกณฑ์มีความชดัเจนและสามารถ

ตดัสินได้ง่ายกวา่การให้คะแนนจากความหลากหลายของสี โดยในชว่งคะแนน สงูสดุจะพิจารณา

จากโทนสีท่ีมีความหลากหลาย หรือมีความขดัแย้งของสี (5) คา่คะแนนปานกลาง คือโทนสีท่ีมี

ความกลมกลืนกนั (3) สว่นในชว่งคะแนนต ่านัน้จะไมมี่การให้คะแนน เน่ืองจากความหลากหลาย
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ของโทนสีในสภาพแวดล้อมของถนนธนะรัชต์สามารถแบง่ได้เพียง 2 ชว่งเทา่นัน้ นัน่คือ มี ความ

ขดัแย้งของโทนสี และไมมี่ความขดัแย้งของโทนสี 

 เกณฑ์การให้คะแนนในเร่ืองของสิ่งท่ีหายาก (Scarcity) ในบริบทของพืน้ท่ีศกึษา

นัน้ องค์ประกอบในทิวทศัน์ท่ีจดัวา่เป็นสิ่งท่ีหายาก ได้แก่ พืน้ท่ีป่าไม้ หรือภเูขา นอกจากนัน้ไมมี่

บริเวณท่ีมีลกัษณะของสิ่งท่ีหายากอีก จงึท าให้คะแนนในหวัข้อนีส้ามารถแบง่ออกได้เพียง 2 ชว่ง

เทา่นัน้ นัน่คือ มีสิ่งหายากในพืน้ท่ี หรือมีสิ่งท่ีมีลกัษณะเดน่เป็นพิเศษ (6) และชว่งคะแนนต ่าสดุ

ได้แก่ ไมมี่สิ่งท่ีเป็นลกัษณะพิเศษในพืน้ท่ีเลย (1) 

 ในหวัข้อสดุท้าย เกณฑ์การให้คะแนนในประเดน็ลกัษณะท่ีปรากฏขอ งการพฒันา

นัน้  จากผลการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้ท าการเปรียบเทียบกนัทัง้ 2 วิธีพบวา่ จากผลของ

แบบสอบถามท่ีได้จากประชาชนทัว่ไปนัน้ สามารถยอมรับการพฒันาได้มากกวา่เกณฑ์ของ BLM 

ซึง่ปฏิเสธการพฒันาอยา่งสิน้เชิง ดงัจะเห็นได้จากคา่คะแนนต ่าสดุ คือ - 4 หมายถึง กรณีท่ี การ

พฒันานัน้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตาอยา่งรุนแรง ด้วยเหตนีุจ้งึปรับเนือ้หาของการให้คะแนน

ให้เกิดความสมัพนัธ์ไปในแนวทางเดียวกนักบัความสามารถในการยอมรับการพฒันาของ

ประชาชนทัว่ไป โดยเปล่ียนให้มีเพียง 2 ชว่งคะแนน นัน่คือ ชว่งคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ไมมี่ลกัษณะท่ี

ปรากฏของการพฒันา หรือการพฒันามีลกัษณะท่ีไมส่ง่ผลกระทบทางสายตาท่ีรุนแรง และชว่ง

คะแนนปานกลาง ได้แก่ การพฒันาท่ีสง่ผลกระทบทางสายตา สว่นในชว่งคะแนนต ่าสดุนัน้ ไม่

น ามาพิจารณา เน่ืองจากความสามารถในการยอมรับการพฒันาของประชาชนทัว่ไปนัน้มีมากกวา่

เกณฑ์ท่ี BLM สร้างขึน้ 

 จากแนวทางในการปรับปรุงเนือ้หาของเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น เม่ือน ามา

ปรับให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีศกึษาแล้วนัน้ จะได้เนือ้หาดงันี  ้
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ตารางท่ี 24 เกณฑ์ในการให้คะแนนคณุภาพทิวทศัน์ของถนนธนะรัชต์ ท่ีท าการปรับปรุงให้มีความ 

                  เหมาะสมกบัพืน้ท่ีป่า 

ธรณีสณัฐาน 
 

พืชพรรณ 
 

ส ี ทศันียภาพ
ใกล้เคียง 

สิง่ที่หายาก การปรากฏการ
พฒันา 

-เป็นท่ีราบสงู 
-มีความ
แตกตา่งของ
ระดบัผิวดิน
ชดัเจน 

-มีความ
หลากหลาย
ในชนิดและ
ลกัษณะของ
พืชพรรณ 

-มีโทนสี
หลากหลาย 
-มีความขดัแย้ง
ของสอียา่ง
ชดัเจน 

-มีทศันียภาพ
ใกล้เคียงที่
สง่เสริมการ
มองเห็น 

-มีสิง่ที่หาได้
ยากอยูใ่น
พืน้ท่ี 

-มีการพฒันา
แตไ่มส่ง่ผล
กระทบทาง
สายตาที่รุนแรง 

-มีความชนัหรือ
เป็นเนินบ้าง 
 

-มีความ
หลากหลาย
เพียงเลก็น้อย  
(1-2 ชนิด) 

-มีโทนสใีน
ลกัษณะที่
กลมกลนืกนั 

-ทศันียภาพ
ใกล้เคียง
สง่เสริมการ
มองเห็นบ้าง 

 -มีการพฒันา
และสง่ผล
กระทบทาง
สายตา 

-เป็นท่ีราบ 
 
 

 

-ไมม่ีความ
หลากหลาย
หรือแตกตา่ง
ของพืชพรรณ 

 
 

 

-ไมม่ีทศันียภาพ
ใกล้เคียงที่
สง่เสริมการ
มองเห็น 

-ไมม่ีสิง่ใด
นา่สนใจใน
พืน้ท่ี 
 

 

 1.2.2 การเพิ่มเกณฑ์ในการให้คะแนน เน่ืองจากการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้

จากแบบสอบถามนัน้ มีการถามเพิ่มเตมิในประเดน็ทางด้านจิตวิทยา (Psychological) ได้แก่ 

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ (Fitness), ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

(Coherence), ความซบัซ้อน (Complexity), ความชดัเจนอา่นออกได้ (Legibility) และความ

ลกึลบั (Mystery) ดงันัน้จงึควรมีการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์เพิ่มเตมิในประเดน็ด้านจิตวิทยาร่วม

ด้วย โดยอาจจะวดัความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ด้วยความสะอาด 

เรียบร้อย เป็นต้น 

 1.2.3 การลดชว่งคะแนน จากเกณฑ์การให้คะแนน ของ BLM ท่ีมีการพิจารณาใน

ประเดน็เร่ืองธรณีสณัฐาน, พืชพรรณ, น า้, สี, ทิวทศัน์ใกล้เคียงท่ีสง่เสริมการมองเห็น, สิ่งท่ีหายาก 

และการปรากฏของการพฒันานัน้ ควรจะต้องลดชว่งคะแนนให้ต ่าลงตามลกัษณะของ

สภาพแวดล้อมของถนนธนะรัชต์ท่ีมีความหลากหลายน้อยกวา่เกณฑ์ของ BLM ท่ีได้ตัง้ไว้  
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 1.3 ข้อเสนอแนะในการใช้งานเกณฑ์การให้คะแนนคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้ท าการ

ปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะกบัพืน้ท่ีป่า 

 หลงัจากพิจารณาเกณฑ์การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ของ BLM แล้วนัน้พบวา่ เกณฑ์

ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมพอสมควร แตจ่ะต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ป ระกอบกบั

พิจารณาร่วมกบัสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีศกึษา กลา่วคือ หากจะน าเกณฑ์ไปใช้กบัพืน้ท่ีป่า ควรใช้

เกณฑ์ท่ีปรับปรุงตามตารางท่ี 5.1 ในหวัข้อ ธรณีสณัฐาน , พืชพรรณ, สี และทศันียภาพใกล้เคียง 

สว่นหวัข้อเร่ือง สิ่งท่ีหายาก และลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันานัน้ อาจจะต้องปรับใช้ไปในแตล่ะ

พืน้ท่ี เน่ืองจาก พืน้ท่ีป่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความออ่นไหวตอ่การพฒันามากกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท าให้ต้องมี

การควบคมุการพฒันาเป็นพิเศษ เชน่ ชว่งคะแนนสงูสดุ เกณฑ์คือ ไมมี่ลกัษณะปรากฏของการ

พฒันาเลย หรือการพฒันาท่ีเกิดขึน้ไมส่ง่ผลกระทบทางสายตา , ชว่งคะแนนปานกลาง เกณฑ์คือ 

ลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันาสง่ผลกระทบทางสายตาน้อย และชว่งคะแนนต ่าสดุ เกณฑ์คือ 

ลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันาสง่ผลกระทบทางสายตามาก เป็นต้น  

 ในกรณีท่ีพืน้ท่ีศกึษาเป็น ชมุชนเมือง เกณฑ์ในเร่ืองของธรณีสณัฐานอาจจะไมมี่ผล

มากนกั อาจไมน่ ามาเป็นเกณฑ์เพ่ือพิจ ารณา เกณฑ์ท่ีควรให้ความส าคญั และพิจารณาเป็นหลกั 

คือ เร่ืองสิ่งท่ีหายาก ซึง่อาจเป็นรูปแบบ หรือลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ มี

ความสวยงาม หรือเป็นอาคารเก่าแก่ ควรคา่แก่การอนรัุกษ์ นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้ความส าคญั

ของยา่นชมุชน ท่ีมีประวตัศิาสตร์มายาวนาน เป็นชมุชนดัง้เดมิ มีเอกลกัษณ์ชดัเจน จดัอยูใ่นเกณฑ์

เร่ืองของสิ่งท่ีหากยากอีกด้วย  

 ในเกณฑ์ข้อสดุท้ายท่ีพิจารณาเร่ืองการปรากฏของการพฒันา ก็ควรพิจารณาถึง

ความซบัซ้อนท่ีเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาเฉพาะบริเวณนัน้ๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี

มากท่ีสดุ เชน่  ชว่งคะแนนสงู เกณฑ์คือ ลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันาไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ

มองเห็น และชว่งคะแนนต ่า เกณฑ์คือ มีลกัษณะการปรากฏของการพฒันามาก และสง่ผลกระทบ

ตอ่การมองเห็นอยา่งรุนแรง 

 เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือการวดัระดบัคณุภาพเชิงทศัน์ของ BLM นัน้ เป็นการ

พิจารณาเฉพาะลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได้ในภมูิทศัน์ เชน่ ธรณีสณัฐาน พืชพรรณ 

สีสนั ทศันียภาพใกล้เคียงท่ีสง่เสริมการมองเห็น สิ่งท่ีหายาก และลกัษณะท่ีปรากฏของการพฒันา 
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แตย่งัขาดเกณฑ์ในเร่ืองจิตวิทยา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ เห็ นได้จากผลของ

แบบสอบถามในเร่ืองของ ประโยชน์ในการใช้สอย ความสะดวกในการสญัจร ความสะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความรู้สกึปลอดภยั  

 เกณฑ์อีกประการหนึง่ท่ีมีความส าคญัตอ่บริบทการพิจารณาคณุภาพเชิงทศัน์ ได้แก่ 

ประเดน็ทางวฒันธรรม หรือสิ่งท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจของแต่ ละพืน้ท่ี ดงันัน้ เพ่ือให้การประเมิน

คณุภาพเชิงทศัน์ครบถ้วนทกุด้าน ทัง้ในด้านของจิตวิทยา , ประโยชน์ใช้สอย, ประวตัศิาสตร์ และ

วฒันธรรม รวมถึงสิ่งท่ีมีคณุคา่ด้านจิตใจอีกด้วย 

 

2. ผลการประเมินคุณค่าเชิงทัศน์ของถนนธนะรัชต์  

2.1 องค์ประกอบท่ีสง่ผลประทบตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ 

  จากผลการวิเคราะห์คณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้จากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้วา่ 

คณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์อยูใ่นเกณฑ์เฉยๆ ถึงสวย โดยสิ่งท่ีประชากรวิจยัใช้เป็นเกณฑ์ใน

การประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ ได้แก่ 

  2.1.1 จากวตัถท่ีุมองเห็น (Object) 

   เกณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากใช้เพ่ือประเมินคณุภาพเชิงทศัน์นัน้ 

มาจากวตัถท่ีุสามารถมองเห็นได้ในภมูิทศัน์ หรือลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ได้แก่ 

องค์ประกอบทางธรรมชาต ิเชน่ น า้ ต้นไม้ ภเูขา หรือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ และจะตดัสินสิ่งเหลา่นัน้

ด้วยความหลากหลาย (Variety)  ท่ีปรากฏ กลา่วคือ ย่ิงมีความหลากหลายขององค์ประกอบใน

ภมูิทศัน์มาก ย่ิงมีคณุภาพเชิงทศัน์สงู 

 2.1.2 ระยะจากจดุมอง (Distance View) 

  เป็นการประเมินจากระยะการมองเห็น ซึง่ปรากฏในรูปแบบของทิวทศัน์

ระยะใกล้ หรือไกล โดยถ้าหากเป็นทิวทศัน์ระยะไกล จะมีคณุภาพมากกวา่ระยะใกล้นัน่เอง  

2.1.3 ความรู้สกึทางจิตวิทยา (Psychological) 

  เป็นการใช้ความรู้สกึเข้ามาชว่ยในการตดิสิน ได้แก่ ความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ (Fitness) โดยวดัจากความรู้สกึของผู้ใช้พืน้ท่ี เชน่ ความสะอาด

, ความเป็นระเบี ยบ และความรู้สกึท่ีเกิดจากการเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเกิดการแปล
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ความหมาย ได้แก่ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Coherence), ความซบัซ้อน (Complexity), 

ความชดัเจนอา่นออกได้ (Legibility) และความลกึลบั (Mystery) 

 จากสิ่งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้

กลา่วมาข้างต้น ควรน ามาเป็นเกณฑ์พืน้ฐานในการพิจารณา  ประกอบกบัเกณฑ์ของ BLM ซึง่มี

การใช้เกณฑ์เร่ืองของวตัถท่ีุมองเห็น และระยะจากจดุมอง ขาดแตป่ระเดน็ในเร่ืองของจิตวิทยา จงึ

ควรน าเกณฑ์เหลา่นีม้าประกอบกนัทัง้หมด 

 2.2 ลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีมีคณุคา่เชิงทศัน์บนถนนธนะรัชต์  

  ลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีมีคณุคา่เชิงทศัน์มากท่ีสดุบนถนนธนะรัชต์ เป็นลกัษณะของ

พืน้ท่ีธรรมชาต ิพืน้ท่ีป่า ซึง่แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีได้อยา่งชดัเจน เม่ือมีผู้มาเยือน พืน้ท่ี

ธรรมชาตท่ีิปรากฏอยูนี่เ้อง จะสามารถสร้างการรับรู้ได้วา่ถนนสายนีมุ้ง่หน้าไปสูอ่ทุยานแหง่ชาต ิ

โดยเฉพาะบริเวณท่ียงัคงพอมองเห็นภเูขา ป่าไม้เดมิ หรืออโุมงค์ต้นไม้ จะได้คะแนนคณุภาพเชิง

ทศัน์สงูเป็นพิเศษ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความโดดเดน่ จากลกัษณะภมูิทศัน์รูปแบบอ่ืนๆอยา่งเห็นได้ชดั 

  ลกัษณะของทิวทศัน์ท่ีเป็นองค์ประกอบรองลงมา คือ พืน้ท่ีเกษตร ซึง่สอดคล้อง

กบัผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของจงัหวดันครราชสีมา พืน้ท่ีเกษตรท่ีปรากฏ ยงัสามารถมองเห็น

ภาพรวมของทิวทศัน์สองข้างทางเป็นพืน้ท่ีสีเขียว รวมทัง้ยงัถือเป็นภมูิทศัน์วฒันธรร มท่ีส าคญัของ

พืน้ท่ี ชว่ยสง่เสริมให้ทิวทศัน์ในภาพรวมยงัเป็นพืน้ท่ีสีเขียว ไมข่ดัแย้งกบับริบทท่ีเป็นพืน้ท่ีธรรมชาต ิ

และสามารถสร้างการรับรู้พืน้ท่ีได้เชน่เดียวกนั 

 

3. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 

 แนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของถนนธนะรัชต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ลกัษณะ ดงันี ้ 

 3.1 แนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัพืน้ท่ีป่า  

  เน่ืองจากถนนธนะรัตช์ เป็นถนนเส้นหลกัท่ีใช้ในการเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ขาติ

เขาใหญ่ จงึควรสร้างแนวทางในการปรับปรุงในภาพรวม เพื่อให้เกิดความรู้สกึรับรู้ถึงก ารเข้าสูผื่น

ป่า จากในปัจจบุนัท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิอยา่งหลากหลาย สง่ผลให้คณุภาพเชิงทศัน์ในแตล่ะ
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ชว่งมีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั ทิวทศัน์ท่ีมองเห็นมีความสวยงามแตไ่มต่อ่เน่ืองกนั ซึง่ใน

การรับรู้ทศันียภาพนัน้เป็นการรับรู้ท่ีตอ่เน่ืองกนัในแตล่ะจดุตลอดแนว เส้นทาง ดงันัน้ในการ

ปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์จงึต้องพิจารณาล าดบัท่ีตอ่เน่ืองกนัของทศันียภาพอีกด้วย ซึง่ในการน า

ข้อเสนอแนะไปปรับใช้นัน้ จะต้องพิจารณาปรับปรุงใน 2 สว่น คือ 

  3.1.1 ปรับปรุงจดุท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่า ให้มีคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีสงูขึน้ 

 3.1.2 ปรับปรุงจดุท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์ต ่า ซึง่ตอ่เน่ืองกบัจดุท่ีมีคณุภาพเชิงทศัน์สงู 

ให้มีคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีดีขึน้ 

 

ภาพท่ี 125 ประเภทของทิวทศัน์ท่ีปรากฏหลงัท าการปรับปรุงภมูิทศัน์ตามข้อเสนอแนะ 

สญัลกัษณ์/ค าอธิบาย 

 ร้านค้า ร้านอาหาร 
อาคารท่ีพกัเพื่อ
การทอ่งเที่ยว 

พืน้ท่ีเกษตร 
พืน้ท่ีชมุชน 

พืน้ท่ีธรรมชาต ิ
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 จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นวา่ลกัษณะทิวทศัน์ หรือการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีปรากฏ

บริเวณถนนธนะรัชต์นัน้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ พืน้ท่ีธรรมชาต ิพืน้ท่ีชมุชน พืน้ท่ี

เกษตร และร้านค้า ร้านอาหา ร อาคารท่ีพกัเพ่ือการทอ่งเท่ียว ซึง่ในปัจจบุนั ประเภทของทิวทศัน์

เหลา่นี ้กระจายตวัไปตลอดแนวถนนธนะรัชต์ ท าให้ในบางชว่งของถนนมีคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์

ต ่า โดยมากจะทิวทศัน์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร อาคารท่ีพกัเพ่ือการทอ่งเท่ียว แตก่ลบัอยูร่่วมกนั

ในพืน้ท่ีข้างเคียงท่ี มีคะแนนคณุภาพเชิงทศัน์สงู เชน่พืน้ท่ีธรรมชาตท่ีิมีความสมบรูณ์ ดงัจะเห็นได้

ชดัเจนบริเวณกิโลเมตรท่ี 23-24 หน้าดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิจากสาเหตนีุเ้อง ท า

ให้ต้องเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงภาพรวมของถนนธนะรัชต์ให้เกิดความสวยงาม นา่จดจ า 

และสร้างประสบการณ์ท่ีนา่ประทบัใจให้กบัผู้ใช้เส้นทาง ดงันี ้

 3.1.1  พืน้ท่ีธรรมชาต ิผลจากการศกึษาพบวา่ พืน้ท่ีธรรมชาตเิป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ใช้

เส้นทางมีความช่ืนชอบ และคาดหวงัท่ีจะได้พบเห็นมากท่ีสดุ แตเ่น่ืองจากการพฒันาทางด้านการ

คมนาคม จงึสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีธรรมชาตใิห้ต้องลดน้ อยลงไป ข้อเสนอแนะเพ่ือรักษาพืน้ท่ี

ธรรมชาตใิห้ยงัคงอยูน่ัน้ ท าได้โดยการปลกูต้นไม้เพิ่มในบริเวณท่ียงัดแูห้งแล้ง ไมร่่มร่ืน โดย

ประโยชน์ของการใช้พืชพรรณเข้ามาชว่ยในการปรับปรุงพืน้ท่ีถนนแบง่ออกได้เป็นหลายด้าน ดงันี ้

ด้านการใช้งาน ชว่ยให้เกิดร่มเงา ด้านสนุทรียภ าพ ชว่ยสง่เสริมการมองเห็น บดบงัสิ่งไมพ่งึ

ประสงค์ หรือเน้นบริเวณท่ีมีความส าคญั และสร้างความกลมกลืนกบัภมูิประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดอณุหภมูิ ลดมลภาวะ ป้องกนัการชะล้างหน้าดนิ และเป็นการรักษาธรรมชาต ิ 

 จากประโยชน์ของการใช้พืชพรรณท่ีกลา่วมาข้างต้น ประกอบกบัแ ผนภาพจะ

เป็นได้วา่ พืน้ท่ีธรรมชาต ิควรจะปรากฏตลอดแนวถนนธนะรัชต์ และควรเพิ่มความเดน่ชดัให้มาก

ยิ่งขึน้เม่ือเดนิทางเข้าใกล้พืน้ท่ีป่า ชว่ยเน้นให้บริเวณทางเข้าอทุยานมีความส าคญั เป็นหวัใจของ

ถนนธนะรัชต์มากย่ิงขึน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีการผสมผสานกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิใ นรูปแบบอ่ืนๆให้มี

ความสอดคล้องกนั 

 3.1.2 พืน้ท่ีชมุชน เป็นพืน้ท่ีท่ีแทรกอยูบ่นถนนธนะรัชต์ แตมี่การรวมกลุม่กนัเป็น

ชว่งๆ แบง่ออกเป็นหมูบ้่าน มีองค์ประกอบของชมุชนอยา่งชดัเจน เชน่ บ้าน วดั โรงเรียน สถานท่ี

ราชการ ท่ีตัง้ร้านค้าอาคารพานิช ซึง่การขยายตวัของชมุชนท า ให้พืน้ท่ีธรรมชาตลิดน้อยลง และ

จากการศกึษาพบวา่ พืน้ท่ีชมุชนสง่ผลตอ่ความรู้สกึทางจิตวิทยา ในเร่ืองของความสะอาด ความ
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สะดวกสบาย หรือความไมเ่ป็นระเบียบ ท าให้แนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีชมุชนบนถนนธนะรัชต์

นัน้ ท าได้โดยการจดักลุม่ของชมุชน ลดการกระจายตวั เพ่ือรักษาพื ้ นท่ีธรรมชาต ิในสว่นของพืน้ท่ี

ชมุชนเดมิ ควรให้มีการปลกูต้นไม้ทดแทน ให้มีความร่มร่ืน ชว่ยบดบงัสิ่งท่ีไมส่วยงาม เพื่อให้ผู้มา

เยือนเกิดความประทบัใจมากยิ่งขึน้ 

 3.1.3 พืน้ท่ีเกษตร จดัเป็นภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอปากชอ่ง 

จงัหวดันครราชสีมา ซึง่พื ้ นท่ีเกษตรกรรมนีเ้อง เป็นสิ่งท่ีชว่ยสง่เสริมให้การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 

(Agrotourism) เกิดการพฒันาอยา่งเห็นได้ชดั เป็นการน าเอาทรัพยาการท่ีมีอยูแ่ล้วในชมุชนมา

ก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้ สร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ควบคูไ่ปกบัการทอ่งเท่ียว บนพืน้ฐาน

ของความรับผดิชอบท่ีมีตอ่นกัทอ่งเท่ียวและชมุชน โดยในข้อเสนอแนะตามแผนภาพจะเห็นวา่ เม่ือ

เข้าใกล้พืน้ท่ีป่า หรือพืน้ท่ีธรรมชาต ิจะมีใช้พืน้ท่ีเกษตรเป็นพืน้ท่ีในการเช่ือมตอ่ความเป็นชมุชนกบั

ธรรมชาตเิข้าด้วยกนั เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งการพฒันาและการอนรัุกษ์บนถนนธนะรั ชต์ 

และยงัท าให้ภาพรวมของถนนเป็นพืน้ท่ีสีเขียว มีความสอดคล้อง กลมกลืนกบับริบทท่ีเป็นพืน้ท่ี

ธรรมชาตไิด้เป็นอยา่งดี  

 3.1.4 พืน้ท่ีร้านค้า ร้านอาหารและอาคารท่ีพกัเพ่ือการทอ่งเท่ียว เป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้

คณุภาพเชิงทศัน์ต ่าอยูใ่นเกณฑ์ต ่าท่ีสดุบนถนนธนะรัชต์ เน่ือง จากการพฒันาด้านการทอ่งเท่ียว

สง่ผลกระทบทางสายตาอยา่งรุนแรง บางอาคารมีการใช้สีสนัท่ีขดัแย้งกบับริบทพืน้ท่ีธรรมชาต ิ

และยงัสร้างความไมเ่ป็นระเบียบ มีป้ายตลอดสองข้าง โดยมีแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทศัน์

หลกัๆ 4 แนวทาง ได้แก่ การย้ายออก (Remove), การย้ายต าแหนง่ (Relocate), การออกแบบใหม ่

(Redesign) และการปิดบงั (Screening)   

 การจดัการพืน้ท่ีท่ีเกิดจากการพฒันาการทอ่งเท่ียวเหลา่นี ้ท าได้โดยการย้าย

ต าแหนง่ (Relocate) เพ่ือให้อยูห่า่งจากพืน้ท่ีธรรมชาตมิากท่ีสดุ จดักลุม่ให้อยูใ่นบริเวณเดียวกบั

ชมุชน เพ่ือให้เกิดเป็นยา่น (District) ของพืน้ท่ีธนะรัชต์ ซึง่มีกิจกรรมรองรับการทอ่งเท่ียวอยา่ง

ครบถ้วน เชน่ ร้านค้า ร้านอาคาร จดุพกัรถ ป๊ัมน า้มนั ห้องน า้ ท่ีพกัผอ่น เป็นต้น เม่ือจดัพืน้ท่ีเหลา่นี ้

ร่วมกบัพืน้ท่ีชมุชน ท าให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน และลดการขยายตวัของการ

พฒันา สามารถรักษาพืน้ท่ีธรรมชาตไิว้ได้ และพืน้ท่ีธรรมชาตท่ีิถกูท าลายลงไปแล้ว ก็จดัให้มีการ
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ปลกูพืชพรรณโดยใช้ชนิดของพืชพรรณเดมิท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีป่าเขาใหญ่เพ่ือสร้างบรรยากาศการรับรู้

พืน้ท่ีให้มากยิ่งขึน้ 

 ในสว่นของป้ายโฆษณา ท่ีท าให้เกิดความไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อยนั ้ น ควรใช้

วิธีการก าจดัออก (Remove) เพ่ือให้พืน้ท่ีธรรมชาตมีิความสวยงาม ไมถ่กูรบกวนทางสายตา หรือ

ในพืน้ท่ีชมุชนท่ีเกิดเป็นศนูย์รวม (Node) หรือยา่น (District) ท าให้เกิดความขดัแย้งกบับริบท

โดยรอบท่ีเป็นพืน้ท่ีป่านัน้ ควรใช้พืชพรรณเข้ามาชว่ยในการปิดบงั (Screening) สว่นท่ีไมค่อ่ย

สวยงาม หรือรบกวนทางสายตา เม่ือน าวิธีเหลา่นีม้าใช้ร่วมกนั ก็จะท าให้ถนนธนะรัชต์มีความ

สวยงาม และสนุทรียภาพมากยิ่งขึน้ 

เม่ือท าการพิจารณาในภาพรวมตามแผนภาพข้างต้น จะเห็นวา่ ประเภทของภมูิทศัน์

ซึง่เป็นพืน้ท่ีธรรมชาต ิจะคอ่ยๆมีความชดัเจนมากขึน้ และจะชดัเจนท่ีสดุเม่ือเดนิทางไปถึงชว่ง

สดุท้ายของถนนธนะรัชต์บริเวณหน้าดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิซึง่เรียกได้วา่เป็นพืน้ท่ี

รอยตอ่ระหวา่งการพฒันาการทอ่งเท่ียวและพืน้ท่ีธรรมชาตท่ีิมีความสมบรูณ์  

 
ภาพท่ี 126 ทิวทศัน์ในชว่งก่อนถึงดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ  

 ในทางกลบักนั เม่ือมีการเพิ่มพืน้ท่ีธรรมชาตใิห้มีความหนาแนน่ ให้สามารถมองเห็น

ได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ พืน้ท่ีท่ีมีการแทรกแซงจากสิ่งท่ี มนษุย์สร้างขึน้กลบัต้องมีการลดจ านวนลง 

และถกูจดับริเวณไว้เป็นสดัสว่น เพ่ือลดผลกระทบทางสายตาท่ีจะเกิดขึน้ เชน่ ร้านค้า ร้านอาหาร 

อาคารท่ีพกัเพ่ือการทอ่งเท่ียว ก็จ าเป็นต้องใช้วิธีในการจดัการ อยา่งท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

รวมถึงมีการใช้พืน้ท่ีเกษตร เป็นสว่นช่วยในการสร้างความกลมกลืนกนัระหวา่งพืน้ท่ีธรรมชาตแิละ

พืน้ท่ีท่ีสง่ผลกระทบทางการมองเห็นอีกทางหนึง่ 
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จากข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาในภาพรวมของถนนธนะรัชต์นัน้ เม่ือน ามาพฒันาให้เกิด

ความชดัเจนในด้านการสร้างสนุทรียภาพ เพ่ือสร้างความประทบัใจในการทอ่งเท่ียว ให้ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการสร้างอทุยานวิถี( Scenic Route) กลา่วคือ เป็นเส้นทางท่ีมีภมูิทศัน์สวยงาม มี

ต้นไม้เขียวชอุม่ ร่มร่ืน  มีอโุมงค์ต้นไม้ ให้ความสขุและความเพลิดเพลินระหวา่งการเดนิทางสู่

จดุหมาย และก่อให้เกิดความประทบัใจ มีการจ ากดัความเร็วของรถ พืชพรรณสองข้างทางนัน้ ควร

เป็นพืชพรรณท่ีมีอยูเ่ดมิในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในอีกทางหนึง่ 

 3.2 การปรับปรุงถนนธนะรัชต์เพ่ือพฒันาเป็นอทุยานวิถี 

  เม่ือมีวตัถปุระสงค์ของการปรับปรุงถนนธนะรัชต์อยา่งชดัเจนแล้วนัน้ จงึได้ท า

การร่างแผนภาพถนนธนะรัชต์ในอดุมคตขิองการเป็นอทุยานวิถี โดยใช้พืน้ฐานอยา่งทรัพยากรท่ีมี

อยูเ่ดมิในปัจจบุนั ชว่ยเสริมสร้างให้ถนนมีความพร้อมในการรองรับการทอ่งเท่ียว และสร้าง

สนุทรียภาพให้เกิดแก่ผู้ใช้เส้นทางมากยิ่งขึน้ ตามหลกัของการจดัองค์ประกอบในภมูิทศั น์ เชน่ การ

สร้างประเภทของภมูิทศัน์ท่ีหลากหลาย ให้เกิดความนา่สนใจ เม่ือผา่นภมูิทศัน์แบบปิด แบบเปิด

กว้าง หรือแบบชอ่งวิว ในบางชว่งของถนนท่ีมีต้นไม้ใหญ่เดมิหนาแนน่ ก็ควรอนรัุกษ์และเม่ือต้นไม้

เหลา่นัน้สงูขึน้ จะเกิดเป็นอโุมงค์ต้นไม้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึ งธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ของพืน้ท่ี 

พิจารณาจากแผนภาพ ดงันี ้
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ภาพท่ี 127 องค์ประกอบท่ีเกิดขึน้จากการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ตามข้อเสนอแนะ  
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 ในสว่นของสิ่งปลกูสร้าง อาคารบ้านเรือน หรือร้านค้า สามารถจดักลุม่ให้เกิดเป็น

ยา่น (District) เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาใช้ป ระโยชน์เป็นจดุหลกัๆ เทา่นัน้ หากมีการกระจายตวั

ของร้านค้าข้างทางบ้าง ให้ใช้วิธีการเพิ่มระยะถอยร่น มีแนวต้นไม้บดบงั ชว่ยพรางสายตา และท า

ให้ภมูิทศัน์สองข้างทางมีความกลมกลืนกนัไปตลอดแนวถนน 

 

 

ภาพท่ี 128 การเพิ่มระยะถอยร่นบริเวณหน้าอาคาร เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ และปลกูต้นไม้ใหญ่เพ่ือ 

                 ชว่ยพรางสายตา 

 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทางสายตา สีสนั 

หรือลกัษณะท่ีเลียนแบบสถาปัตยกรรมจากตา่งประเทศ ควรมีการจ ากดัขนาดความสงูและสีของ

อาคารเพ่ือให้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม  รวมถึงการจดักลุม่ร้านค้า การบริการ

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ จดุพกัรถ ป๊ัมน า้มนั ห้องน า้สาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร เม่ือมีการรวมกลุม่กนั

ของพืน้ท่ีบริการเหลา่นี ้ก็จะท าให้การกระจายตวัของอาคาร แล้วสง่ผลตอ่พืน้ท่ีธรรมชาตลิด

น้อยลง 
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 ประเดน็สดุท้ายได้แก่ เร่ืองพืชพรรณ ท่ี จ าเป็นจะต้องน ามาใช้เพ่ือชว่ยสง่เสริมให้

ถนนธนะรัชต์มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะพืชพรรณพืน้ถ่ินบริเวณพืน้ท่ีป่าเขาใหญ่ ซึง่

พืน้ท่ีถนนธนะรัชต์แตเ่ดมินัน้ เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยไม้ยืนต้นผลดัใบ เชน่ มะคา่โมง 

ประดู ่ตะแบก ตะเคียนหน ูและแดง เป็นต้น หากสามารถฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมโดยการน าพืชพรรณ

เหลา่นีก้ลบัมายงัพืน้ท่ีถนนธนะรัชต์อีกครัง้ ก็จะเป็นการชว่ยสร้างธรรมชาตท่ีิเสียหายไปแล้ว 

กลบัคืนมา 

 3.3 แนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์จากการพิจารณาตามลกัษณะของภาพ  

       ตวัอยา่งท่ีได้ท าการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์  

  เม่ือท าการแบง่ประเภทของทิวทศัน์บนถนนธนะรัชต์ออกได้เป็น 4 กลุม่ จากผล

ของการเปรียบเทียบคณุภาพเชิงทศัน์โดยทัง้ 2 วิธีแล้วนัน้ โดยเกณฑ์ท่ีใช้แบง่ได้แก่ วิว หรือมมุมอง 

(View or Vista), องค์ประกอบทางภมูิทศัน์ (Landscape Element), คณุลกัษณะของท่ีวา่ง 

(Spatial Characteristic), ล าดบัการมองเห็น (Visual Sequence) ประกอบกบัผลคะแนนคณุภาพ

เชิงทศัน์ ซึง่จากการแบง่ประเภททิวทศัน์นีเ้องชว่ยให้สามารถจ าแนกองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่

คณุภาพเชิงทศัน์ได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ และเป็นเกณฑ์ในการเลือกภาพถ่ายตวัแทน เพ่ือเสนอแนะ

วิธีการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของแตล่ะกลุม่ 

 ภาพท่ี 6

 

 
ภาพท่ี 129 ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 6 ก่อนและหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์ 
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 เป็นภาพในกลุม่ท่ี 3 มีการปรากฏของการพฒันาอยา่งชดัเจน และเน่ืองจากเป็นท่ี

ราบจงึสามารถมองเห็น ทิวทศัน์ท่ีเป็นวิวระยะไกล (Distance View) มีการปิดล้อมท่ีวา่ง 

(Enclosure) ท่ีชดัเจน และมีทศันียภาพท่ีสง่เสริมการมองเห็น ได้แก่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ี

เลียนแบบตา่งประเทศ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวมีความช่ืนชอบ และให้ความสนใจ จดัได้วา่เป็นจดุส าคญั

ของพืน้ท่ี แตไ่มส่ามารถเรียกได้วา่เป็นภมูิสญัลกัษณ์ (Landmark) เน่ืองจากรูปแบบอาคารมีความ

ขดัแย้งกบับริบท ไมแ่สดงออกถึงอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ี และไมส่ามารถชว่ยในเร่ืองของการรับรู้วา่

เส้นทางถนนธนะรัชต์เป็นเส้นทางท่ีมุง่หน้าไปสูอ่ทุยานแหง่ชาติ  ทิวทศัน์ท่ีดีเป็นทิวทศัน์ระยะไกล 

จงึควรเน้นให้มีความเดน่ชดัมากยิ่งขึน้ ด้วยเส้นน าสายตา หรือการสร้างกรอบให้ภาพภมูิทศัน์ สว่น

อาคารท่ีมีความขดัแย้งกบับริบท ก็ใช้พืชพรรณชว่ยบดบงัไมใ่ห้สามารถมองเห็นได้เดน่ชดั เพ่ือลด

ผลกระทบทางสายตาในภมูิทศัน์โดยรวม 

 ภาพท่ี 9 

 

 

ภาพท่ี 130 ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 9 ก่อนและหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 เป็นภาพในกลุม่ท่ี 2  กลา่วคือ มีลกัษณะท่ีไมป่รากฏการพฒันาใดๆทัง้สิน้ 

(Absence of Development), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) และมีความเช่ือมโยงเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนั (Cohesion) และสามารถกลมกลืนไปกบัธรรมชาต ิสามารถมองเห็นและรับรู้

ได้ถึงความเป็นพืน้ท่ีป่า ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 9 นีอ้ยูใ่นเกณฑ์เฉยๆถึงสวย ซึง่เป็นระดบัคะแนน
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ทิวทศัน์โดยรวมของถนนธนะรัชต์ กลา่วคือ มีลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาตอิยา่งชดัเจน แตถ่กูรบกวน

จากการแทรกแซงของสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ในท่ีนีไ้ด้แก่ป้ายโฆษณา และเสาไฟฟ้า ท าการปรับปรุง

โดยการก าจดัออก (Remove) เพ่ือให้ภมูิทศัน์มีความเป็นระเบียบ ธรรมชาตไิมถ่กูรบกวน โดยเสา

ไฟสอ่งสวา่งนัน้ จ าเป็นต้องมีอยูเ่พ่ือประโยชน์ในด้านการสญัจร แตอ่าจจะลดจ านวนให้น้อยลง 

เพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่ภมูิทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติ 

 ภาพท่ี 15 

 

 
ภาพท่ี 131 ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 15 ก่อนและหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 เป็นภาพในกลุม่ท่ี 3  มีลกัษณะปรากฏของการพฒันา  (Cultural Modification) ,

เป็นวิวระยะไกล (Distance View) และมีความขดัแย้งระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา 

(Contrast) อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมเลียนแบบตา่งประเทศ 

ซึง่มีความขดัแย้งกบัริบทรอบด้าน จ าเป็นต้องใช้พืชพรรณชว่ยบดบงับริเวณลานจอดรถไมใ่ห้

สามารถมองเห็นได้เดน่ชดั และชว่ยลดความขดัแย้งของสีอาคารกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีเป็น

ภเูขา บริเวณภเูขา ท าการฟื้ นฟโูดยการปลกูไม้ยืนต้นท่ีเป็นพรรณไม้พืน้ถ่ินเพิ่มเตมิ เชน่ ประดู ่

มะคา่  ชว่ยให้ธรรมชาตดิสูมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ก าจดัป้ายท่ีไมเ่ป็นระเบียบบริเวณข้างทาง วิวท่ี

เกิดขึน้เป็นวิวแบบชอ่งมอง ซึง่การเน้นเส้นน าสายตา จะชว่ยให้ลดความสนใจตอ่อาคารขนาดใหญ่

ท่ีตัง้อยูข้่างทางได้  
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 ภาพท่ี 21 

 

 

ภาพท่ี 132 ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 21 ก่อนและหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 พืน้ท่ีกลุม่ท่ี 4 มีลกัษณะของการแทรกแซงด้วยองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง (Cultural 

Modification), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) หรือมีทศันียภาพท่ีดีแตถ่กูบดบงั (Potential 

Depth), มีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และให้ความรู้สกึลกึลบั

ซบัซ้อน (Complexity) ซึง่ภาพในกลุม่นีจ้ะเป็นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่าทัง้หมด 

 เน่ืองจากบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีชมุชน มีการรวมตวักนัของตลาดนดั ร้านค้า ป๊ัมน า้มนั 

ทางแยกเพ่ือไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ  ท าให้บริเวณนีก้ลายเป็นจดุศนูย์รวม (Node) และยา่น 

(District) การค้าท่ีส าคญัของชมุชนท่ีอยูบ่นถนนธนะรัชต์ ความส าคญัอีกประการหนึง่คือ บริเวณ

กิโลเมตรท่ี19-20 นีเ้อง เป็นชว่งสดุท้ายของถนนท่ีจะสามารถมองเห็นวิวระยะไกลได้ เม่ือผา่ นพืน้ท่ี

นีไ้ปแล้วจะเดนิทางเข้าสูว่ิวแบบปิด และแบบกรอง เน่ืองจากใกล้พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตมิากยิ่งขึน้ 

โดยทิวทศัน์แบบชมุชนชนบทท่ีมีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และ

ความรู้สกึท่ีซบัซ้อน (Complexity) เม่ืออยูร่่วมกบัทิวทศัน์ท่ีมีศกัยภาพ หรื อมีทศันียภาพท่ีดีใน

ระยะไกล (Potential Depth) ท าให้การปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณนีท้ าได้โดยการ เน้นวิวระยะไกลให้

เดน่ชดัมากยิ่งขึน้ ด้วยการปลกูต้นไม้เพ่ือน าสายตา แตพ่รรณไม้ท่ีใช้จะต้องมีความสงูโปร่ง ทรงพุม่

ไมบ่ดบงัสายตาของผู้สญัจร รวมถึงใช้พรรณไม้ท่ีหลากหลายตามแ บบพืน้ท่ีธรรมชาตใิห้มีความ
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กลมกลืนกบัทิวทศัน์ท่ีเป็นภเูขาและป่าไม้  ใช้ไม้พุม่เตีย้ชว่ยพรางพืน้ดนิด้านลา่งท่ีเป็นลานแห้งแล้ง 

ให้กลมกลืนกบัพืน้ท่ีธรรมชาตมิากยิ่งขึน้ ก าจดัขยะ ป้าย และสิ่งสกปรก ท่ีมีผลตอ่ความรู้สกึทาง

จิตวิทยาในเร่ืองของความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ภาพท่ี 26 

 

 

ภาพท่ี 133 ภาพถ่ายตวัแทนท่ี 26 ก่อนและหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 พืน้ท่ีกลุม่ท่ี 4 มีลกัษณะของการแทรกแซงด้วยองค์ประกอบท่ีมนษุย์สร้าง (Cultural 

Modification), เป็นวิวระยะไกล (Distance View) หรือมีทศันียภาพท่ีดีแตถ่กูบดบงั (Potential 

Depth), มีความขดัแย้งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละการพฒันา (Contrast) และให้ความรู้สกึลกึลบั

ซบัซ้อน (Complexity) ซึง่ภาพในกลุม่นีจ้ะเป็นภาพท่ีมีคณุภาพทิวทศัน์ต ่าทัง้หมด 

 บริเวณหน้าดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ ซึง่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของการ

เดนิทางถึงจดุหมาย มีการตัง้ร้านค้าเพ่ือจ าหนา่ยของท่ีระลกึ ท าให้นกัทอ่งเท่ียวจอดรถบริเวณไหล่

ทาง ร้านค้ามีลกัษณะแบบเพิงชัว่คราว ท าให้พืน้ท่ีหน้าดา่นฯ ไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย และยงับด

บงัทศันยภาพท่ีเป็นพืน้ท่ีธรรมชาตท่ีิมีความสมบรูณ์ การจดัการท าได้โดยการย้ายร้านค้าไปตัง้ใน

บริเวณท่ีมีชมุชนอยูเ่ดมิ ชว่งกิโลเมตรท่ี 19-20 เพ่ือให้ยา่นนัน้ กลายเป็นจดุพกัรถของนกัทอ่งเท่ียว 
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มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน (ภาพท่ี 21) และเม่ือผา่นชว่งบริเวณดงักลา่วแล้ว ก็จะเดนิ

ทางเข้าสูพื่น้ท่ีธรรมชาตท่ีิมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

 การปรับปรุงคณุภาพทิวทศัน์บนถนนธนะรัชต์ สามารถสรุปได้ดงันี  ้

 3.3.1 ทิวทศัน์ท่ีมีศกัยภาพหรือมีทิวทศัน์ระยะไกล ควรเน้นให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้

ด้วยการสร้างเส้นน าสายตา หรือการสร้างกรอบของภาพ รวมทัง้ก าจดัสิ่งท่ีปิดบงัมมุมองออกไป 

เพ่ือเปิดให้สามารถมองเห็นภาพทิวทศัน์ได้กว้าง และชดัเจนมากย่ิงขึน้  

 3.3.2 ทิวทศัน์ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นพืน้ท่ีธรรมชาต ิอยูร่่วมกบัการพฒันานัน้ หาก

ยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความธรรมชาตอิยูม่าก ควรสง่เสริมให้เกิดความกลมกลืนกนัระหวา่งธรรมชาติ

และการพฒันา เชน่ การก าจดัป้าย เสาไฟฟ้า เพ่ือลดความขดัแย้งภายในภาพ รวมทัง้ใช้พืชพรรณ

ในการบดบงัสว่นท่ีไมน่า่มอง หรืออาคาร สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ควรใช้สีสนัท่ีมีความกลมกลืนกบั

ธรรมชาต ิและเปิดมมุมองให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 3.3.3 ทิวทศัน์ท่ีเป็นชมุชนชนบท เป็นทิวทศัน์ท่ีคอ่นข้างขดัแย้งกบัสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นธรรมชาต ิดงันัน้จงึควรค วบคมุ หรือออกแบบรูปแบบลกัษณะอาคารให้มีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดล้อม (Coherence) ความสงูของอาคารไมบ่ดบงัทศันียภาพ หรือใช้ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน ชว่ยสร้างเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี รวมถึงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ให้เกิดเป็นระบบ (Order) ในบริเวณทิวทศัน์ท่ี เป็นชมุชน ควบคมุป้ายโฆษณาให้อยูใ่นระเบียบ ใช้

พืชพรรณชว่ยบดบงัสิ่งท่ีรบกวนสายตา และมีไฟสอ่งสวา่งเพื่อการใช้งานท่ีปลอดภยั  

 ตวัอยา่งวิธีการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ เป็นวิธีท่ีใช้ได้โดยทัว่ไป 

แตห่ากจะน าไปใช้เพ่ือพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกตา่งกนัในรายละเอียด เชน่ พืน้ท่ีทะเล พืน้ท่ีเมือง 

จ าเป็นจะต้องหาแนวทางเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะสภาพแวดล้อม รวมถึงในการ

น าไปปรับใช้จริง จะต้องมีการท างานร่วมกนัระหวา่งผู้พฒันา และคนในชมุชน อาจะท าในรูปแบบ

ของประชาพิจารณ์ให้เจ้าของพืน้ท่ีได้มีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเท่ียวควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์

พืน้ท่ีธรรมชาต ิเพ่ือท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาตซิึง่เป็นจดุมุง่หมายส าคญัในการศกึษาวิจยั 

 

4.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยขัน้ต่อไป 

 4.1 ปัญหาท่ีพบ 
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  4.1.1 ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู 

   1.การเลือกภาพถ่ายตวัแทนเพ่ือใช้ในแบบสอบถาม 

  การใช้ภาพถ่ายตวัแทนเพ่ือประกอบแบบสอบถามจ านวน 30 ภาพนัน้ 

มาจากการแบง่หนว่ยพืน้ท่ี ท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือเป็นตวัแทนหนว่ยพืน้ท่ี

นัน้ๆ ซึง่การเลือกภาพถ่ายตวัแทน ควรต้องค านงึถึงจ านวนภาพ เน่ื องจากระยะเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม ควรจะใช้เวลาน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ ไมค่วรเลือกภาพถ่ายตวัแทนท่ีมีความคล้าย หรือมี

ภมูิทศัน์ใกล้เคียงกนั ภาพท่ีใช้ควรมีลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีครอบคลมุลกัษณะของแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ี 

และสามารถแสดงลกัษณะของภมูิทศัน์ในหนว่ยนัน้ๆ ได้อยา่งชดัเจน 

  2.ลกัษณะมมุมองในภาพถ่ายตวัแทน 

     ภาพถ่ายตวัแทนท่ีใช้ จะต้องมีมมุมองใกล้เคียงกบัการมองเห็นภมูิ

ทศัน์จริง จงึไมค่วรใช้เทคนิคในการจดัองค์ประกอบภาพ หรือแสงและเงาท่ีเกินจริง และควรเป็น

ภาพถ่ายท่ีถ่ายในระยะเวลาใกล้เคียงกนั เน่ืองจากแสงในชว่งเวลาท่ีตา่งกนั จะส่ งผลตอ่ความรู้สกึ

ของผู้ตอบแบบสอบถามให้มีความแตกตา่งกนั เพ่ือให้ค าตอบท่ีได้นัน้ มีความแมน่ย า ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ ไมมี่ผลจากปัจจยัอ่ืนๆเข้ามาเก่ียวข้อง 

  3. สถานท่ีในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูแบบสอบถาม 

     เน่ืองจากการวิจยัในครัง้นี ้เป็นการท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องกั บการ

ทอ่งเท่ียวอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ สถานท่ีในการเก็บข้อมลูจงึนา่จะมีผลตอ่ความรู้สกึของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีสภาพแวดล้อม ดงันัน้ ควรเลือกสถานท่ีในการลงเก็บข้อมลูแบบสอบถามให้มี

ความหลากหลาย และวิเคราะห์ผลท่ีได้ เปรียบเทียบระหวา่งผลจากพืน้ท่ีวิจยั บริเวณถนนธนะรั ชต์

หรืออทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ เปรียบเทียบกบัผลท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทดสอบวา่สถานท่ีในการเก็บข้อมลูนัน้ มีผลตอ่ความรู้สกึของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยูใ่น

สภาพแวดล้อมแตกตา่งกนัหรือไม ่

  4.จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  เน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บข้ อมลูแบบสอบถามมีความจ ากดั 

ท าให้การแบง่กลุม่ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามยงัไมค่อ่ยเหมาะสม จากจ านวนแบบสอบถาม

ทัง้หมด 150 ชดุนัน้ มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่คนในท้องถ่ินจ านวน 40 ชดุ และนกัทอ่งเท่ียว
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ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตริวม 80 ชดุ ซึง่จากบริบทของพืน้ท่ี ซึง่เป็นถนนหลวงท่ีตดัผา่นทัง้ชมุชน

และสถานท่ีทอ่งเท่ียว จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามใน 2 กลุม่นี ้ควรมีความใกล้เคียงกนั เพ่ือให้เกิด

การมีสว่นร่วมจากความคดิเห็นของคนในท้องถ่ิน และนกัทอ่งเท่ียว ประกอบกนั 

 4.1.2 การเปรียบเทียบผลของคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้ ระหวา่งผลของแบบสอบถาม 

และเกณฑ์การประเมินของ VRM 

  ในการวิจยัครัง้นี ้ท าการวิเคราะห์ผลของคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้มาจาก 2 วิธี ซึง่

วิธีท่ีใช้เกณฑ์การประเมินของ VRM นัน้ เป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยตวัของผู้วิจยั

เองซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านการออกแบบสภาพแวดล้อม น ามาเปรียบเทียบกั บผลท่ีได้จากกลุม่

ประชากรวิจยัในการตอบแบบสอบถาม ดงันัน้ เพ่ือไมใ่ห้ตวัของผู้วิจยัซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีมีผลตอ่

คณุภาพเชิงทศัน์ เกิดการตัง้สมมตฐิานหรือคาดเดาผลของแบบสอบถาม จงึควรใช้วิธีประเมินโดย

เกณฑ์ของ VRM ก่อนท่ีจะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูแบบสอบถาม และน าข้อมู ลท่ีได้มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกนัภายหลงั 

 4.1.3 การพฒันาวิธีประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของ

ประเทศไทย 

  จากกการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ด้วยเกณฑ์ของ VRM ท่ีผา่นมานัน้ ยงัมี

ความไมเ่หมาะสมกบับริบท และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึง่มีความหลากหลาย แล ะมี

ความชดัเจนน้อยกวา่ในตา่งประเทศ ในเร่ืองของ ธรณีสณัฐาน สี ชนิดของพืชพรรณ  ดงันัน้ จงึ

ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ดงัท่ีได้เสนอแนะไปข้างต้น

(ตารางท่ี 24 หน้า 201) และน าไปทดลองใช้กบัพืน้ท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกบัถนนธนะรั ชต์ 

ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการอยูร่่วมกนัของป่าและชมุชน เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวให้สอดคล้องกบัการ

อนรัุกษ์ และพฒันาถนนสายอ่ืนๆ ให้เกิดเป็น “อทุยานวิถี” (Scenic Route) เน่ืองจากในประเทศ

ไทยมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตเิป็นจ านวนมาก เชน่ วนอทุยาน เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ ป่า อทุยาน

แหง่ชาต ิการพฒันาวิธีประเมินคณุภาพเชิงทศัน์จะชว่ยให้เกิดองค์ความรู้ในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

ควบคูไ่ปกบัการทอ่งเท่ียว สร้างความสวยงาม ความประทบัใจแก่ผู้มาเยือน และเป็นต้นแบบใน

การจดัสร้าง หรือปรับปรุงถนนสายอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกบัการเป็นถนนอทุยานวิถี 
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