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 เนืองจากการพฒันาอาคารสงูเพือการอยู่อาศยัเกิดขึนเป็นจํานวนมากในพืนทีใกล้ตามแนวเส้นทาง
ขนส่งมวลชนระบบราง  ทําให้เกิดปัญหามลทศัน์จากอาคารสงูอนัเนืองมากจากการขาดความเข้าใจถึงผลที
ตามมา ทําให้เกิดผลกระทบกับสถานทีสําคัญทีตงัอยู่ก่อน โดยเฉพาะวดั ซึงเป็นอาคารสําคัญ มีคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์ บอกเลา่ความเป็นมาของพืนที  และมีคณุค่าทางศิลปสถาปัตยกรรมทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ซึง
ควรได้รับการดแูลไมใ่ห้คณุคา่ทีมีอยูถ่กูทําลายไป 
 การวิจยันีมีจดุมุง่หมายเพือสร้างความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมของวดัตามหลกัวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย  กบัผลกระทบทางสายตาจากอาคารสงูเพือ
การอยูอ่าศยัทีสง่ผลตอ่คณุคา่ของวดัในกรุงเทพมหานคร 
 ขันตอนการดําเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขันตอน ได้แก่ (1) กําหนดพืนทีศึกษาและ เลือกวัด
กรณีศึกษา (2) จดัทําแบบสอบถามรูปภาพ (Photo-questionnaire) โดยการจําลองอาคารสงูซ้อนทบัภาพถ่าย 
(photomontage) เปรียบเทียบกบัภาพปัจจุบนัเพือประเมินทศันคติของบคุคลทวัไปจากผลกระทบทางสายตา
ของอาคารสงูทีมีต่อวดัในกรุงเทพมหานคร (3) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูเพือสร้างความเข้าใจร่วมกนัถึง
ความสาํคญัของคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดั และผลกระทบทีเกิดขนึเมือมีอาคารสงู
ขนึมาในพืนทีใกล้เคียงกบัวดั 
 ผลการศึกษา  พบว่า ระดับความชอบและการยอมรับทีมีต่อวัดของผู้ ตอบแบบสอบถาม ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอนัดบัคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดัตามความเห็นของผู้ เชียวชาญ 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัด หากแต่มองภาพโดยรวมและรู้สึกถึง
ผลกระทบการรบกวนจากอาคารในฉากหลงัของวดั   ในขณะที ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติในเชิงบวกกบัภาพ
ปัจจบุนัของทกุวดั และทศันคติจะเปลยีนไปในทิศทางลบเมือภาพตวัแทนของทกุวดัมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉาก
หลงั  แตท่ศันคติทีเปลยีนไปจากการมีอาคารสงูเพิมขนึในฉากหลงัของวดั ยงัคงไมม่ีความสมัพนัธ์กบัคณุค่าทาง
ประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดั   คนทวัไปเห็นความสาํคญัของสภาพแวดล้อม (ความสวยงามของ
วดั ความเป็นระเบียบในวดั และอาคารอืนๆ ในฉากหลงั) มากกวา่สาระคณุคา่ตามหลกัวิชาการ 
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 Rapid development of numerous residential buildings along the existing and under 
construction mass transit lines have caused visual pollution problems in places. The lack of 
understanding of the nature of visual pollution by developers and designers alike will cause severe 
visual impacts on the areas of development and their vicinity, especially the Buddhist Temples with 
great historic, artistic, and architectural values which are our unique cultural heritage that needs to 
be carefully preserved. 
 This research aims at exploring to understand the relationships between the historic, artistic 
and architectural value according to Thai architecture principles and visual impact from tall 
residential buildings on the values of the temples in Bangkok. 
 Research methodology may be described in 3 main parts; a) Defining the urban areas with 
the problems and choosing the case study temples, b) Building a Photo-questionnaire to assess the 
public’s attitude towards visual impacts of tall buildings on targeted temples, c) Collecting data by 
way of Photo-questionnaire interview on general public, 306 questionnaires were obtained, d) 
Analyzing the data obtained from survey, exploring to understand public’s attitudes towards the 6 
targeted temples and the visual impact tall residential building may have on them, comparison is 
made between the respondents’ attitudes and the value of each temple as evaluated by an expert in 
the field of Thai architecture. 
 The findings reveal that there is no direct relationship between respondent’s preference 
towards and acceptability for the physical conditions of the targeted temples and the temples’ 
historical, artistic and architectural values as assessed by the expert. In other words, it may be 
assumed that the respondents were not aware of the temple said values in judging whether they like 
and accept the physical condition of the temples. Instead, the respondents seem to use the overall 
physical appearance of the the temples and their surroundings as the most influential factor. Even 
more obvious, while the respondents expressed their preference highly to moderately highly for 
every targeted temples, the pattern of their changs in their preferences does not relate significantly to 
the expert’s ascribed values of the temples. It may be concluded that physical appearances, both of 
the temples themselves and their surroundings such as the buildings in the background, as seen in 
questionnaire photographs contribute to respondents’ preference and acceptability for the temples 
rather than the true historical, artistic and architectural value of the temples. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระนี เป็นส่วนหนึงในชดุงานวิจยัเรืองผลกระทบทางสายตาของอาคาร
สงูเพือการอยู่อาศยักับวดัในพืนทีกรุงเทพมหานคร  ซึงสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  
ทงัคณะผู้ วิจยัในชดุงานวิจยันี ได้แก่ คณุวิล์ลญา  สงค์อิม และคณุธัชรา  เลิศกิจจา   และอาจารย์
ทีปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.รุจิโรจน์  อนามบตุร   งานวิจยัชินนีจะเกิดขึนไม่ได้เลยหากขาดอาจารย์
ผู้ ให้คําปรึกษา และคําแนะนําในด้านต่างๆ ผลกัดนัให้งานวิจยันีเกิดขึน และสนบัสนุนในหลายๆ 
ด้านให้งานวิจยัสําเร็จได้ด้วยดี    รวมทงั  รศ.ดร.ชยัสิทธิ  ดา่นกิตติกลุ, อ.ดร.สินีนาถ  ศกุลรัตนเมธี 
และอ.สพุิชฌาย์  เมืองศรี ผู้ให้คําปรึกษาในด้านวิชาการ และให้คําแนะนําเสริมในหลายๆ ด้าน 
 ในการทํางานวิจยัครังนี พบทงัปัญหา อปุสรรค ซึงให้ประสบการณ์ทงัร้ายและดี และ
หลายๆ ครังก็เป็นบทเรียนแก่ผู้ วิจัย   เหล่านีคงจะผ่านไปได้อย่างยากลําบากหากขาดความรัก 
และการสนับสนุนทีดีจากครอบครัวของผู้ วิจัย "ครอบครัวรักร่วม"   รวมทังกําลังใจและความ
ร่วมมือจากคณุศกัดเิกษม สวุรรณดี  และเพือนๆ ของผู้ วิจยั ทีชว่ยให้งานชินนีสําเร็จไปได้ด้วยดี 
 สิงทีได้จากงานวิจยันี นอกจากได้ให้ประสบการณ์และความรู้หลายอย่างแก่ตวัผู้ วิจยั
เอง   ในด้านวิชาการ ผู้ วิจยัก็หวงัเป็นอย่างยิงว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างต่อผู้ ทีสนใจ   และถือเป็น
ความสําเร็จเป็นอย่างมากหากจะส่งผลในวงกว้าง ให้บุคคลทวัไปตระหนักถึงความสําคญัของ
คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดั  และนําไปสู่การดแูลบรูณะ และอนรัุกษ์
วดัอยา่งถกูต้องตามหลกัวิชา   และตระหนกัถึงปัญหามลทศัน์ทีนบัวนัจะเพิมจํานวนมากขึน   หาก
งานวิจยัชินนี มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ วิจยัต้องขออภยัมา ณ ทีนีด้วย 
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