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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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คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดั  และนําไปสู่การดแูลบรูณะ และอนรัุกษ์
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บทที 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

 การขยายตัวของกรุงเทพมหานครทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากยิงขึน   
รัฐบาลจึงมีนโยบายพฒันาขนส่งมวลชนระบบรางในพืนทีกรุงเทพมหานครและพืนทีเชือมต่อ ทงั
รถไฟฟ้าบนดิน (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และกลายเป็นวิธีเดินทางทีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก  ส่งผลให้ราคาทีดินใกล้แนวเส้นทางโครงการขนส่งมวลชนระบบรางมีราคาสงูขึนอย่าง
รวดเร็ว  การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใกล้แนวโครงการเพือต้องการความคุ้มคา่และกําไรจากทีดินให้
มากทีสดุ จงึเป็นไปในรูปแบบการเพิมจํานวนชนัและความสงูของอาคารให้มากทีสดุตามกฎหมาย   
และการพฒันาอาคารสูงจะต้องมีการศกึษาผลกระทบทางสิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) เพือประเมินปัญหาทีเกิดขนึในบริบทพืนทีแตกตา่งกนั 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเก่าแก่ทีมีการตงัถินฐานมาตงัแต่ในอดีต   เมืองจึงมี
ร่องรอยของยคุสมยัหลงเหลืออยู่  ทงัวดั วงั อาคารสําคญัหรือย่านชมุชนเก่า ล้วนแล้วแตเ่ป็น
หลกัฐานทีบอกเล่าเรืองราวความเป็นมา และรากเหง้าของเมือง  โดยเฉพาะวดัซึงมีคณุค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมทีงดงามเป็นเอกลกัษณ์จํานวนมาก   จึงยงัคงเป็นทีถกเถียง
กนัว่า เมือเมืองขยายตวัเพิมความหนาแน่น การสร้างอาคารสงูใกล้กับวดันนั สมควรหรือไม่ หรือ
จะเป็นการทําลายความงดงามเอกลกัษณ์ดงัเดมิทีเป็นตวัแทนของยคุสมยั 
 โดยเฉพาะ มลทศัน์ หรือ มลพิษทางสายตา (Visual Pollution) นนั มีเพียงคนส่วน
น้อยเท่านันทีตระหนักถึงปัญหานี   เนืองจากส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเหล่านี ไม่ได้ก่อให้เกิด
อนัตรายทางกายภาพหรือสุขภาพโดยตรงแก่ตวัผู้พบเห็น และบางส่วนคิดว่าความสวยงามเป็น
เรืองความเห็นเฉพาะบคุคล   ซึงหากศกึษาอย่างแท้จริงแล้ว อาจจะทําให้เห็นแบบแผน ทีแสดงถึง
ความงามทีคนส่วนใหญ่เห็นร่วมกัน   และนําไปสู่ความเข้าใจทีถูกต้องของสังคมเกียวกับ
ผลกระทบทางสายตาทีเกิดจากอาคารสงูในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษา และทําความเข้าใจทัศนคติของบุคคลทัวไป ทีมีต่อวัดทีมีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมในระดบัทีแตกตา่งกนัตงัแตม่าก - ปานกลาง - น้อย 

2.2 ศึกษา และทําความเข้าใจทัศนคติของบุคคลทัวไป ทีมีต่อเรือง ผลกระทบทาง
สายตาของอาคารสงูเพือการอยูอ่าศยัทีพฒันาขนึมาใกล้วดัในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

2.3 ประเมิน และเสนอแนะแนวทางการให้ความสําคญักบัวดัทีมีคณุคา่ตา่งๆ ในพืนที
กรุงเทพมหานคร ทีอาจได้รับผลกระทบจากอาคารสูง  โดยพิจารณาเปรียบเทียบทัศนคติของ
บคุคลทวัไปกบัการให้คณุคา่อยา่งมีหลกัเกณฑ์ทางวิชาการของผู้ เชียวชาญ 
 
3. คาํถามของการวิจัย 

3.1 อาคารสูงเพือการอยู่อาศัยทีสร้างขนึใกล้วดั   มีผลกระทบทางสายตาในทาง
ลบต่อวัดหรือไม ่อยา่งไร 

3.2 เมือมีอาคารสูงเพือการอยู่อาศัยสร้างขึนใกล้วัด ปัจจัยดังต่อไปนีมี
ความสัมพันธ์กับผลกระทบทางสายตามากน้อยเพียงใด 

3.2.1 คุณค่าทางประวัตศิาสตร์และสถาปัตยกรรมของวัด ในกรณีที
สร้างอาคารสูงเพือการอยู่อาศัยขึนใกล้วัดทีมีคุณค่าแตกต่างกัน ได้แก่ วัดทีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมมาก วัดทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมปาน
กลาง วัดทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมน้อย   จะเกิดผลกระทบทางสายตา
แตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 

3.2.2 บริบทแวดล้อม ในกรณีทีอาคารสงูสร้างใกล้วดัโดยทีบริบทหรือ
ย่านทีก่อสร้างซึงเห็นในฉากหลงัของวดัมีความแตกต่างกัน ได้แก่ พืนทีในเมืองย่านเศรษฐกิจ
การค้าซึงจะเห็นอาคารสงูในฉากหลงัของวดัมาก   และพืนทีในเมืองย่านชุมชนทีอยู่อาศยัซึงจะ
เห็นอาคารสงูในฉากหลงัของวดัน้อย จะมีผลกระทบทางสายตาแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านพืนทีศึกษา  
 กําหนดพืนทีศกึษา คือ พืนทีกรุงเทพมหานคร เนืองจาก เป็นพืนทีทีมีการขยายตวัของ
เมืองอย่างรวดเร็ว และมีการสร้างอาคารสูงเพือการอยู่อาศยัเป็นจํานวนมากเพือรองรับจํานวน
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ประชากรทีไหลเข้ามาในเมืองใหญ่   โดยแบ่งบริบทกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ 
ดงันี 

4.1.1 ย่านเศรษฐกิจการค้า คือ พืนทีศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็นทีตงั
ของอาคารสํานักงาน  ห้าง ร้านต่างๆ  ซึงมักเป็นอาคารสูง  พร้อมไปด้วยสาธาณูปโภค 
สาธารณปูการ และการคมนาคมทีสะดวก รวมทงัการรองรับด้วยระบบขนส่งมวลชนทีเข้าถึงได้ง่าย   
หากดูในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร คือ พืนทีเขตสีแดง - ย่านการใช้ประโยชน์ทีดินประเภท
พาณิชยกรรม เชน่ เขตสมัพนัธวงศ์ เขตบางรัก เป็นต้น  

4.1.2 ย่านชุมชนทีอยู่อาศัย คือ พืนทีอยู่อาศยัในเมือง ซึงมกัเป็นพืนที
ชมุชนมาตงัแตอ่ดีต จึงมกัมีความหนาแน่นของอาคารมาก และเนืองจากส่วนใหญ่เป็นทีพกัอาศยั 
อาคารในบริบทพืนทีจึงมีความสูงไม่มากนกัเมือเทียบกับอาคารในย่านเศรษฐกิจ ซึงได้แก่ เขตสี
นําตาล - ย่านการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเขตสีส้ม - ย่านทีดิน
ประเภทอยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง เชน่ เขตธนบรีุ เขตดนิแดง เขตยานนาวา เป็นต้น  

 
4.2 การกาํหนดวัดทีจะศึกษา  

  โดยในงานวิจยันีจะกําหนดลกัษณะของวดัทีจะทําการศกึษาตามคณุคา่ในด้านตา่ง ๆ 
ของวดั ได้แก่  

4.2.1 วัดทีมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมมาก 
คือ วดัทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ และมีความเป็นมาทียาวนานเกิน 100 ปี ซึงเป็นตวัชีวดั
ความเป็นโบราณสถาน  มีลักษณะของสถาปัตยกรรมทีสวยงาม เป็นตวัแทนของยุคสมยั หรือมี
ความเกียวข้องกบับคุคลสําคญัในประวตัศิาสตร์  

4.2.2 วัดทีมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมปาน
กลาง คือ  วัดทีมีความเป็นมายาวนานเกิน 100 ปี ซึงเป็นตัวชีวัดความเป็นโบราณสถาน  มี
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีเก่าแก่ มีแบบแผน 

4.2.3 วัดทีมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมน้อย 
คือ วัดทีก่อตังมาไม่เกิน 100 ปี  ไม่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ทียาวนาน และไม่มี
สถาปัตยกรรมทีมีความสวยงามตามแบบแผนในอดีต 
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4.3 ขอบเขตด้านเนือหา  
  งานวิจยันี ศึกษาทศันคติของบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทวัไป และบุคคลทีมีความ
เชียวชาญด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ทีมีต่อ ผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงประเภทอยู่
อาศัยทีสร้างขึนใกล้วัดทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมต่างกัน เพือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตวัแปร และสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ความสําคญักับวัดต่างๆ ต่อไป   
โดยวิเคราะห์และประเมินจากการสอบถามในลกัษณะของการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ (Visual 
Impact Assessment)   
 
5. ข้อตกลงเบืองต้น 

5.1 พืนทีศกึษาอยูใ่นขอบเขตกรุงเทพมหานครซึงมีความหนาแน่นของปริมาณอาคาร
สงูเพือการอยูอ่าศยัมาก 

5.2 วดัทีใช้ในการศึกษา ต้องเป็นวดัทีมีความงามทางสถาปัตยกรรมตามแบบแผน
สถาปัตยกรรมไทย  เพือควบคมุให้ตวัแปรคณุคา่ทางศลิปสถาปัตยกรรมไปในทิศทางเดียวกนั 
 
6. ความจาํกัดของการวิจัย 

6.1 ความยาวของแบบสอบถามทีเหมาะสม ต้องไม่ยาวจนเกินไป  ส่งผลต่อจํานวน
รูปตวัแทนทีใช้ในการสอบถาม และการออกแบบการวิจยั ให้มีความกระชบั เพือความร่วมมือของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

6.2 มมุมองตวัแทนของวดักรณีศกึษา มมุมองทีใช้เป็นตวัแทนต้องสามารถเห็นภาพ
มมุกว้างของวดั เพือศกึษาถึงการรบกวนของอาคารในฉากหลงัของวดัได้  
  
7. ประโยชน์ทีได้รับ 

7.1 เพือเป็นแนวทางในการตดัสินเรืองการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม(EIA) 
จากสิงก่อสร้างประเภทอาคาร ทีสร้างขึนใกล้วดั  ด้วยผลทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์จากการ
วิจยั 

7.2 เป็นข้อพิจารณาในการเลือกพืนทีพัฒนาโครงการอาคารสูงเพือการอยู่อาศยัที
เหมาะสม  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตาตอ่วดัซึงเป็นอาคารสําคญัของชมุชนและหลายแห่ง
เป็นมรดกของชาต ิ
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7.3 เพือกระตุ้ นให้คนทัวไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัดทีมีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรม 

7.4 เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป ในด้านการอนุรักษ์วดัให้ครอบคลุมถึงประเด็น
เรืองผลกระทบทางสายตา  เพือรักษาสภาพแวดล้อมของวดัซึงเป็นมรดกสําคญัของชาติให้คงอยู่
อยา่งงดงามเฉกเชน่ในอดีต เพือสง่ตอ่สูค่นรุ่นหลงั 
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บทที 2 
วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 
 ศกึษาทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือใช้เป็นแนวทางในการทํางานวิจยั  
และใช้เพืออ้างอิง สนบัสนนุการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายข้อมลูต่อไป   โดยศกึษาเกียวกบั 6 
หวัข้อหลกัๆ ดงันี 

1. คํานิยาม และความหมายของคําศพัท์ทีเกียวข้องในการวิจยั 
2. ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัวดั และคณุคา่ของวดั 
3. ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัการอนรัุกษ์ 
4. ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัการรับรู้สภาพแวดล้อม 
5. ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัภมูิทศัน์เมือง 
6. วิธีการประเมินผลกระทบสายตา (Visual Impact Assessment) 

 
1. คาํนิยาม และความหมายของคาํศัพท์ทีเกียวข้องในการวิจัย 

 ทัศนคุณภาพ (Visual Quality)  
 หมายถึง ศกัยภาพของภมูิทศัน์ในการสร้างความหลากหลายของระดบัความพึงพอใจ
ของผู้มอง (USDA Forest Service, 1994, quoted in Pacific NorthWest LNG, 2014:17-1) 
 หมายถึง  แนวคิดทีแสดงถึงระดับทัศนคติและความชืนชอบในความงามของ
สภาพแวดล้อมโดยรอบผู้สงัเกต (Mehmet Kıvanç Ak, 2013:281) 
 มลพษิทางสายตา (Visual Pollution) 
 หรือ มลทศัน์ หมายถึง สภาพทีสภาพแวดล้อมไม่มีความสวยงาม ไม่เป็นระเบียบของ
องค์ประกอบในมุมมอง ทีสามารถรับรู้ได้โดยการมอง (Visual Perception) (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. สถาบนัวิจยัสภาวะแวดล้อม, 2549:ไม่ปรากฏเลขหน้า) หรือภาพไม่น่าดทีูทําให้ผู้
พบเห็นเกิดความหดหู ่สลดใจ   โดยมากมกัเกิดในเมืองใหญ่ทีพฒันาอยา่งรวดเร็ว (ภิตินนัท์ อรทยั, 
2556:1) 
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 คุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม  
 หมายถึง คณุคา่ของศลิปะในสาขาสถาปัตยกรรม ซงึต้องอาศยัองค์ความรู้ทงัทางด้าน
ศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงเป็นทงัศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ขนึมาอยา่งวิจิตรงดงาม 
 คุณค่าทางประวัตศิาสตร์ 
 หมายถึง  อายุ ความเก่าแก่  มีความสําคัญในอดีต มีความเป็นหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์   
 อาคารสูง 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 1 ให้ความหมายของอาคารสูงไว้ว่า  
อาคารทีบคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสงูตงัแต ่23.00 เมตรขึนไป  การวดัความสงู
ของอาคารให้วดัจากระดบัพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจวัหรือปันหยาให้วดั
จากระดบัพืนดนิทีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชนัสงูสดุ 
 ความชอบ 
 หมายถึง ความพงึพอใจ ความชืนชอบ    
 การยอมรับ 
 หมายถึง การเห็นด้วย การยินยอม  
 
2. ทฤษฎี และหลักการทีเกียวกับวัด และคุณค่าของวัด 

2.1 ความหมายของวัด 
 วดั หมายถึง สถานทีทางพระพุทธศาสนาซึงปกติมักประกอบด้วยพระอุโบสถ พระ
วิหาร พระเจดีย์ รวมทงัมีพระภิกษุสงฆ์อาศยั (สมคดิ จิระทศันกลุ, 2554:6) 
  

2.2 ชนิดของวัด 
 ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทย พุทธศกัราช 2505 แบ่งวดัออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ วัดทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึงหมายถึงพืนทีทีขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตก่อตงัวดัขึน โดยจะหมายถึงพืนทีตงัอุโบสถเท่านนั   และ สํานักสงฆ์ หมายถึงที
พํานกัอาศยัของภิกษุ แตไ่มไ่ด้ขอพระบรมราชานญุาตจดัตงัวดั จงึไมมี่พระอโุบสถ 
 โดย วัดทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ยงัแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี :- 
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2.2.1 วัดหลวง หรือ พระอารามหลวง หมายถึง วดัทีพระมหากษัตริย์
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึน หรือ มีผู้ สร้างแล้วขอพระราชทานให้เป็นพระอารามหลวง 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ชนั คือ 

1) พระอารามหลวงชันเอก มีเจตยิสถานสําคญั บรรจพุระบรมอฐิั หรือ
มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะชนัผู้ใหญ่ขนึไป 

2) พระอารามหลวงชันโท เป็นวดัทีมีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชา
คณะสามญัขนึไป 

3) พระอารามหลวงชันตรี เป็นวัดทีมีเกียรติ หรือวัดสามัญทีมีเจ้า
อาวาสเป็นพระครูชนัสงูขนึไป 
  ซงึพระอารามหลวงยงัแบง่ออกเป็นลําดบัชนัตามฐานนัดรศกัด ิคือ 
  - ราชวรมหาวิหาร พระอารามทีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี หรือ
สมเดจ็พระยพุราช ทรงสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ มีสิงปลกูสร้างใหญ่โตสมพระเกียรต ิ
  - วรมหาวิหาร คล้ายกบัราชวรวิหาร แตสํ่าคญัน้อยกวา่ 
  - ราชวรวิหาร พระอารามทีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี หรือ
สมเดจ็พระยพุราช ทรงสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ 
  - วรวิหาร พระอารามทีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จ
พระยพุราช ทรงสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ แล้วพระราชทานเพือเป็นเกียรตแิก่ผู้ อืน 

2.2.2 วัดราษฎร์ หมายถึงวดัทีราษฎรสร้างขึนเองตามกําลงั และความ
ศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
  

2.3 ความสาํคัญ และบทบาทของวัด 
 - แสดงความเป็นปึกแผ่นมันคงของบ้านเ มือง  ในอดีตการส ร้ างและ
บรูณะปฏิสงัขรณ์วดัเป็นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ทีต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าบ้านเมือง
เจริญรุ่งเรืองสามารถสร้างวดัได้สวยงามวิจิตร มีผลในแง่จิตวิทยาทางการเมือง เป็นการข่มขวญั
ศตัรูอีกด้วย 
 - สืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยังยืนถาวร เนืองจากสงครามในอดีตทําให้
พระพทุธศาสนาเสือมโทรม จงึเป็นหน้าทีของกษัตริย์ทกุรัชกาลทีจะฟืนฟูพระพทุธศาสนาให้รุ่งเรือง
สืบตอ่ไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 
 - วิวัฒนาการในฐานะสถาบันทางการศึกษา พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตล้วนผ่าน
การบวชเรียนจากวดัมาก่อน   รวมทงัในสมยัรัชกาลที 3 ยงัให้วดัเป็นทีรวบรวมศิลปวิทยาการ
เพือให้คนทวัไปมาศึกษา  ตอ่มาในสมยัรัชกาลที 5 ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงเรียนสําหรับราษฎร
ขนึครังแรกก็ทรงเริมทีวดั  ในปัจจบุนั นอกจากวดัจะเป็นทีสอนศาสนาให้กบัสามเณรและพระ บาง
วดัก็ยงัเปิดสอนพทุธศาสนาให้กบัประชาชนทวัไปอีกด้วย 
 - เป็นทีพึงทางจิตใจ ในอดีตพระได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในฐานะผู้ นําของ
ชุมชนเนืองจากถือว่าเป็นผู้ มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เป็นทีนบัถือของชาวบ้านในด้าน
คณุธรรมและความดีงาม   แม้ในปัจจบุนับทบาทจะลดน้อยลงไปเนืองจากการเสือมศรัทธาของ
ประชาชนตอ่พฤตกิรรมของพระสงฆ์บางกลุ่ม  แตป่ระชาชนก็ยงัคงใช้วดัเป็นทีพึงทางจิตใจ ศกึษา
ธรรมมะ ทําสมาธิซงึเป็นกิจกรรมทีได้รับการยืนยนัทางวิทยาศาสตร์วา่ชว่ยฟืนฟจูิตใจ 
 - เป็นศูนย์รวมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนืองจากความศรัทธาทีคนมีต่อ
ศาสนา ผู้ สร้างวัดจึงได้สร้างให้มีความวิจิตรงดงาม ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประตมิากรรม ตา่งๆ ในวดั ล้วนมาจากศรัทธาและจิตทีเป็นกศุล   โดยเฉพาะวดัหลวงใช้ช่างหลวง
ทีมีฝีมือสืบทอด ทําให้งานทีออกมามีความงดงามวิจิตรกว่าวดัราษฎร์ทวัไป   วดัทีสร้างในแต่ละ
ยคุสมยั ต่างก็มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ตามความนิยมและอิทธิพลในยุคนนั  ซึงสามารถบ่ง
บอกยคุสมยัทีสร้าง และเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ได้เป็นอยา่งดี 
 - ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ วดัในอดีตมกัตงัอยู่ในจุดศนูย์กลางของชมุชน มี
ลานกว้าง และศาลาซงึเป็นทีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวบ้าน  เป็นสถานทีจดังานเทศกาล งานรืนเริง
ต่างๆ ซึงเป็นโอกาสพบปะของหนุ่มสาว รวมทงัเป็นทีวิงเล่นของเด็กเล็กอีกด้วย  พระในอดีตก็มี
หน้าทีตัดสินกรณีพิพาทเล็กน้อยในหมู่บ้าน และยังเป็นทีพักแรมให้กับผู้ เดินทางไกล   ดัง
ตวัอยา่งเช่น วดัท่าเกวียน หรือ วดัมหาพฤฒาราม เป็นวดัทีพ่อค้าเกวียนร่วมกนัสร้างขึนเพือเป็นที
พกัเวลาพ่อค้าเข้ามาในเมืองหลวง เป็นต้น   อีกทงัวดัยงัเป็นสถานพยาบาล และเป็นทีฌาปนกิจ
ศพอีกด้วย (เนตรนภิศ นาควชัระ, ปิยนาถ บนุนาค และจลุทศัน์ พยาฆรานนท์, 2525: 255-294) 
 จะเห็นวา่วดัมีบทบาทสําคญักบัสงัคมไทยมาตงัแตใ่นอดีต และมีความสมัพนัธ์กบัทกุ
ช่วงชีวิตของชาวไทย ตังแต่เด็กจนตาย  รวมทังศิลปกรรมในวัดยังเป็นตัวบอกความรุ่งเรือง 
ลกัษณะทางสงัคม การปกครอง วฒันธรรม อิทธิพลจากชาติต่างๆ ทีมีเข้ามามีบทบาท  ร่องรอย
การตงัถินฐาน ซึงเป็นสิงทีสร้างเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของชาติ และสืบทอดจากอดีตมาสู่
ปัจจบุนั เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ได้เป็นอยา่งดี  
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2.4 คุณค่าของวัดในสังคมไทยทีเปลียนแปลงไป 
 ในอดีต วดัเป็นสถาบนัทีสําคญัของสงัคมไทย เป็นจุดเชือมโยงความสมัพนัธ์ของทุก
ชนชนั มีฐานะเป็นศนูย์กลางของสงัคม   จนกระทงัอิทธิพลจากชาตติะวนัตกทีเข้ามาในสมยัรัชกาล
ที 5  ไทยจําเป็นต้องเปลียนโครงสร้างบางประการของสงัคมให้เป็นไปตามชาติตะวนัตก ส่งผลให้
วัดทีเคยเป็นศูนย์กลางของสังคมมีบทบาททีเปลียนไปด้วย กล่าวคือ มีการเปลียนแปลงการ
ปกครองเป็นระบบ กระทรวง ทบวง กรม รวมทงัการสร้างสาธารณูปโภคตา่งๆ  จดัตงัหน่วยงานทีมี
หน้าทีเฉพาะ เชน่ การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น   ชาวบ้านจึงเริมหนัมาพึงหน่วยงานของ
รัฐ ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน   การบวชเรียนในสงัคมไทยจึงคอ่ยๆ หายไป  วดัทีเคยเป็นทีพึงชอง
ชมุชนในทกุเรืองก็ลดความสําคญัลงเป็นเพียงพืนทีประกอบกิจกรรมทางศาสนา ไม่ใช่สถาบนัทีให้
ความรู้อีกตอ่ไป 
 จากเดิมทีทุกชนชันของสังคมนิยมสร้างวัด ทังชนชันปกครอง  (วัดหลวง) และ
ประชาชนทวัไป(วดัราษฎร์) แตต่อ่มาในชว่งรัชกาลที 5 นนั แทบจะไมมี่การสร้างวดัขึนมาใหม่   จน
เริมกลบัมานิยมสร้างกันอีกครังในรัชกาลปัจจุบนั (รัชกาลที 9)  หากแต่วตัถปุระสงค์ในการสร้าง
เปลียนไปจากเดิมทีต้องการสร้างเพืออานิสงส์ผลบุญ และสืบทอดพุทธศาสนา  กลายเป็นการ
สร้างเพือมุง่เน้นวตัถนุิยมเป็นหลกั เน้นทีตวับคุคลหรือชือเสียงของพระรูปใดรูปหนึง  กลายเป็นการ
สร้างเพือพุทธพาณิชย์ มุ่งเน้นผลกําไรมากกว่าความเชือตามหลักศาสนา (สมคิด จิระทัศนกุล, 
2554:6) 
 

2.5 เขตและพืนทีของวัด 
 วดัโดยทวัไปแบง่พืนทีภายในออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ (สมคิด จิระทศันกลุ, 2554 : 34-
36) คือ  

1) เขตพุทธาวาส คือ เขตประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   คําว่า "พุทธาวาส" มี
ความหมายว่า ทีประทบัของพระพทุธเจ้า ซึงเป็นพืนทีศกัดิสิทธิ  มกัประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที
สําคญัของวดั เชน่ พระเจดีย์ พระอโุบสถ พระวิหาร เป็นต้น  

2) เขตสังฆาวาส คือ พืนทีอยู่อาศยัของสงฆ์เพือประกอบกิจสว่นตวัมกัประกอบด้วย 
หมูก่ฏิุ หอฉนั ห้องสรงนํา เป็นต้น  

3) เขตธรณีสงฆ์ คือ พืนทีนอกเหนือจาก เขตพุทธาวาสและสงัฆาวาส ใช้สอยเพือ
สาธารณประโยชน์ มกัใช้เพือสร้างเมรุ หรือโรงเรียน ตลาดนดั เป็นต้น 
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2.6 การวางอาคารในตาํแหน่งพุทธาวาส 
 พุทธสถาปัตยกรรมของไทยได้รับอิทธิพลคติความเชือมาจาก เจติยสถาน หรือ ถํา
วิหาร ในอินเดีย  ซึงมีลกัษณะเป็นวิหารลึกเข้าไปในถําโดยมีเจดีย์เป็นประธาน   ตอ่มาเมือพฒันา
เปลียนเจดีย์ออกมาอยู่นอกอาคาร ก็ยงัคงรักษาแนวแกนเดิม   โดยในการวางผงัของพระอาราม 
ให้มี พระเจดีย์  ในทีนีกล่าวรวมถึง พระปรางค์ และ พระมณฑป ด้วย  นับเป็นกลุ่มอาคาร
สําคญัทีสดุ เป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้า และเป็นอาคารประธานของวดั  จึงยงัคงอยู่ในตําแหน่งที
ดีสดุในเขตพทุธาวาส   และมีพระวิหารหรือพระอโุบสถ เป็นอาคารสําหรับประกอบพิธีกรรมวางตวั
อยู่ในแกนเดียวกันกับพระเจดีย์  เพือแสดงถึงพิธีกรรมอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน     มีผัง
ลกัษณะตา่งๆ กนั 5 แบบ (สมคดิ จิระทศันกลุ, 2554:36-44) ได้แก่  

1) ผังแบบแนวแกนเดียว อาคารสําคัญทังหมดวางตัวอยู่ในแนวแกนประธาน
เดียวกนัทงัหมด 

 
ภาพที 1 ผงัแบบแนวแกนเดียว 

 
2) ผังแบบแนวแกนคู่ มีอาคารสําคญัวางตวัในแนวแกนประธานสองแนวคูข่นานกนั 

และมีความสําคญัเทา่กนั 

 
ภาพที 2 ผงัแบบแนวแกนคู ่
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3) ผังแบบแนวขนาน 3 แกน มีแนวแกนหลกัตรงกลาง และแนวแกนรองประกบ
ขนาบทงั 2 ข้าง 
 

 
ภาพที 3 ผงัแบบแนวขนาน 3 แกน 

 
4) ผังแบบแนวแกนฉาก มีแนวแกนประธานหลกัวางในทิศทางทีตงัฉากกบัแนวแกน

รอง 
 

 
ภาพที 4 ผงัแบบแนวแกนฉาก 
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5) ผังแบบกากบาท มีแนวแกนประธานหลกั วางตงัฉากตดักบัแนวแกนรอง 
 

 
ภาพที 5 ผงัแบบกากบาท 

 
3. ทฤษฎี และหลักการทีเกียวกับการอนุรักษ์ 
 การอนุรักษ์ (Conservation) คือ การกระทําเพือป้องกันความทรุดโทรม รวมทัง
กิจกรรมทงัหลายทียืดอายมุรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของเรา จดุประสงค์เพือเสนอ แสดง
ตอ่ผู้ใช้และผู้ชมอาคารทางประวตัศิาสตร์เหลา่นนัด้วยความฉงนพิศวง ในทางศลิปะและข้อมลูของ
มนุษยชาติในด้านต่างๆ ทีปรากฏอยู่ในอาคารนนั  การกระทําทีมีประสิทธิภาพและน้อยทีสุดเป็น
เรืองดีทีสดุ (สมชาต ิ จงึสิริอารักษ์, 2558:1-3) 
 ในการประชมุนานาชาตวิา่ด้วยการศกึษา การสงวนรักษาและการบรูณะทรัพย์สินทาง
วฒันธรรม (The International Center for the Study of the Preservation&Restoration of 
Cultural Property หรือ ICCROM) ได้กําหนดให้คุณค่าหลกั 2 ประการ ทีเป็นหวัใจของการ
อนรัุกษ์โบราณสถาน คือ คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ และ คณุคา่ทางศลิปะ โดยใหนําหนกักบัคณุคา่
ทงัสองอยา่งเทา่กนั (สมชาต ิ จงึสิริอารักษ์, 2558:2-15 - 2-16) 
 
4. ทฤษฎี และหลักการทีเกียวกับการรับรู้สภาพแวดล้อม 

4.1 อิทธิพลทีส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพทบุีคคลรับรู้  
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   ในสภาพแวดล้อมมีข่าวสารมากมายเกินกว่าทีบุคคลจะรับรู้ได้หมด แต่
การรับรู้ของบุคคลนนัจะเลือกรับรู้เฉพาะสิงทีเป็นจุดสนใจ  โดยลกัษณะเด่นของสภาพแวดล้อม
อาจเป็นสิงเร้า ช่วยดึงดูดความสนใจให้บุคคลรับรู้ได้  องค์ประกอบบางอย่างอาจกลายเป็นสิง
ดงึดดูตาเนืองจากมีลกัษณะทีแตกต่างจากบริบทแวดล้อม  และจุดสนใจของบุคคลนนัจะเป็นไป
ตามเป้าหมายพฤตกิรรม เชน่ ภายในห้องทํางาน จดุสนใจจะอยู่ทีโต๊ะทํางาน เป็นต้น  แตอ่ย่างไรก็
ดี การรับรู้นนัขึนอยู่กับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมด้วย  เช่น การรับรู้ระยะห่าง ขึนอยู่กับความ
แตกต่างของสิงทีเรารับรู้กับบริบทโดยรอบ  หรืออิทธิพลจากบุคคลโดยรอบ เมือต้องตอบคําถาม
พร้อมกันเป็นกลุ่ม มีการทดลองพบว่า บุคคลมีแนวโน้มทีจะปรับคําตอบของตนให้ใกล้เคียงกับ
คําตอบของกลุม่ เป็นต้น   การรับรู้จดุสนใจยงัคงต้องสามารถคาดคะเนความสมัพนัธ์ของสิงตา่งๆ 
ทีอยูโ่ดยรอบได้ เพือให้มนษุย์สามารถคาดคะเนพฤตกิรรมทีจะเกิดขึนตอ่ไป และเป็นธรรมชาติของ
มนษุย์ทีพยายามจะจดัการกบัความยุง่เหยิง จดัระบบระเบียบให้เกิดขนึในการรับรู้  

2) ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลทรัีบรู้สภาพแวดล้อม  
  เนืองจากมนษุย์ คาดคะเนสิงทีจะทําในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต  
การมองเห็นจะถกูนํามาประมวลผลรวมกบัประสบการณ์ในอดีต   มนษุย์มีการรับรู้ความคงทีทาง
วตัถขุองสิงตา่งๆ เช่น เรารับรู้ขนาดของอาคารใหญ่ เมือเราเคลือนตวัห่างออกมา มองเห็นอาคาร
เล็กลง แตก่ารรับรู้ของเรายงัคงที อาคารไม่ได้มีขนาดเล็กลงอย่างทีปรากฏในตา  มนษุย์ไม่ได้รับรู้
ลกัษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมดงัทีประสาทสมัผสัรับรู้ หากแต่รับรู้คณุสมบตัิทงัหมด
สมัพนัธ์ร่วมกบัประสบการณ์ในอดีต    

3) ความใส่ใจและการให้คุณค่า 
  ความใส่ใจ เป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนเพือตอบสนองพฤติกรรมในอนาคต  
การมีข้อมูลข่าวสารมากมายในสภาพแวดล้อม หากแต่มนุษย์เลือกรับรู้เฉพาะสิงทีใส่ใจ เพือ
ตอบสนองเป้าหมายทางพฤติกรรมในอนาคต เช่น แม่จะได้ยินเสียงลูกร้อง แม้จะอยู่ท่ามกลาง
เสียงดงั เป็นต้น 
  การให้คณุค่า เป็นสิงทีทําให้เกิดความแตกตา่งในการรับรู้ ซึงเป็นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต   บุคคลมีคุณค่าทียึดถือแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของสังคม  โดย
คณุคา่เป็นเกณฑ์ทีสงัคมยดึถือโดยทวัไป ซงึจะแตกตา่งจาก ทศันคติ เป็นการตอบสนองของบคุคล
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และอาจเป็นส่วนหนึงของคณุค่าทีบุคคลยึดถือ เช่น ผู้ ทีอยู่อาศยัในพืนทีทีมี
ความหนาแนน่สงู จะเห็นคณุคา่ของพืนทีเปิดโลง่ เป็นต้น (วิมลสิทธิ  หรยางกรู, 2549 : 62-79)  
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5. ทฤษฎี และหลักการทีเกียวกับภูมิทัศน์เมือง 

5.1 การรับรู้องค์ประกอบเมือง 
 จากทฤษฎีของเควิน ลินซ์ ซึงค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบของเมือง และเป็นทฤษฎีที
ได้รับการยอมรับแพร่หลาย อธิบายถึงองค์ประกอบของเมือง 5 ประการ ได้แก่ 

1) เส้นทาง (Path) เป็นระบบโครงขา่ย เชือมโยงสถานทีตา่งๆ ของเมืองเข้าด้วยกนั 
 2) ขอบเขต (Edge) แนวเชือมตอ่ระหว่างสองสิง เช่น แนวคเูมือง แนวกําแพง หรือ
อาจจะปรากฏในลกัษณะทีคอ่ยๆ รู้สกึถึงความเปลียนแปลงของขอบเขต ไมส่ามารถเห็นได้ชดัเจน 
 3) ย่าน (District) บริเวณทีรวมสิงทีคล้ายกนั เชน่ ยา่นพกัอาศยั ยา่นธุรกิจ เป็นต้น 
 4) ทีรวมกิจกรรม (Node) บริเวณทีมีการรวมตวัอย่างหนาแน่นของกิจกรรมหนึงๆ 
มากกวา่บริเวณอืน เชน่ ตลาด สีแยก เป็นต้น 
 5) ทีหมายตา (Landmark) สิงทีมีลักษณะโดดเด่น สังเกตได้จากระยะไกล หรือใช้
เป็นจดุอ้างอิงได้ เชน่ อนสุาวรีย์ อาคารทีมีลกัษณะแปลกโดดเดน่ เป็นต้น 
  

5.2 หลักการทส่ีงเสริมความสวยงามของเมือง 
 สภาพแวดล้อมของเมืองทีสวยงามมาจากการจดัการองค์ประกอบย่อยของเมือง อนั
ได้แก่ สภาพธรรมชาติ อาคาร ทีเว้นว่าง ทางสัญจร และกิจกรรม เข้าด้วยกันในลักษณะที
เหมาะสมกลมกลืน โดยต้องมองทุกอย่างเป็นภาพรวมเสมอ โดยสภาพแวดล้อมของเมืองที
สวยงามต้องยดึถือหลกัการ ดงันี 
 - ความเป็นระเบียบ การมองเห็นภาพทีดูเป็นระเบียบเรียบร้อย องค์ประกอบของ
เมืองถกูจดัไว้อยา่งกลมกลืน ไมอ่ยู่ในสภาพทีชํารุด รวมถึงความสะดวกในการทํากิจกรรม หาสิงที
ต้องการได้สะดวก 
 - ความสบาย หมายถึง ความสบายอนัสมควรแก่อัตภาพ  พืนทีไม่แคบหรืออึดอัด
จนเกินไป จดัเตรียมพืนทีหลบฝน หรือ หลบความร้อน เพือสนองความต้องการพืนฐาน เป็นต้น 
 - การมีสารูป (Image) ทีชัดเจน คือ ภาพรวมของเมืองทีบุคคลจําได้หลังจาก
กลบัมาจากการเยียมเยือนเมืองนนัไปแล้ว 
 - การมีเอกลักษณ์ทีชัดเจน เช่น เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาต ิเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นต้น   เอกลกัษณ์ดงักลา่วทําให้เข้าใจและรู้จกัเมืองนนัมาก
ยิงขึน เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที เมือได้เข้าไปรับรู้เรืองราวของสิงนันๆ จะทําให้เกิด
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ความสมัพันธ์กับสิงนันๆ  การทีได้รับรู้เอกลักษณ์ของเมืองก็จะทําให้เกิดความสมัพนัธ์กับเมือง
เชน่กนั 
 - การมีลักษณะทางสุนทรียภาพทีดี สร้างความสบายใจและรืนรมย์ใจแก่ผู้พบเห็น 
โดยจะเกิดได้จากความกลมกลืนขององค์ประกอบเมือง ไม่ขดัแย้งกบัสภาพแวดล้อม สนบัสนนุซึง
กันและกัน   การจัดวางองค์ประกอบจึงเป็นสิงสําคัญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, 2531:2-3 - 2-6) 
 
6. วิธีการประเมินผลกระทบสายตา (Visual Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบทางสายตา  เป็นขันตอนหนึงในการประเมินผลกระทบ
สิงแวดล้อมทีจะเกิดขึนจากโครงการ   โดยขนัตอนนีจะช่วยคาดคะเนผลกระทบทางสายตาทีจะ
เกิดขึนเมือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ   ในหนังสือคู่มือการประเมินผลกระทบทางสายตาจาก
สิงก่อสร้างประเภทอาคาร (รุจิโรจน์ อนามบตุร และวิลาสินี สขุสว่าง, 2555 : 15-45) ได้อธิบาย
ขนัตอนการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิงก่อสร้างประเภทอาคารไว้ 7 ขนัตอน ดงันี :- 
 ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน 
 ศกึษาข้อมลูอาคารเพือเข้าใจลกัษณะ และการใช้งานโครงการ  ศกึษาข้อมลูพืนทีตงั
โครงการ ทําความเข้าใจความสําคญัและคณุคา่บริเวณทีตงัโครงการ เพือกําหนดปัญหาคณุภาพ
เชิงทศัน์ทีอาจจะเกิดขึน เช่น เป็นบริเวณทีมีคุณภาพเชิงทัศน์สูง สวยงามและสําคญัมาก เป็น
บริเวณทีมีคณุค่าทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรม หรือเป็นบริเวณทีมีคน
ผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก เป็นต้น   จากนันจึงทําแผนทีแสดงจุดสําคัญต่างๆ  เพือแสดง
ความสมัพนัธ์กบัพืนทีโครงการ  
 ขันตอนที 2 การคาดคะเนผลกระทบเบืองต้น 
 พืนทีทีมีคุณภาพเชิงทศัน์สูง พืนทีมีคุณค่าทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
และวฒันธรรม หรือพืนทีทีมีคนผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสายตาได้มาก โดยศึกษาขอบเขตของผลกระทบ และลกัษณะของผลกระทบทีจะ
เกิดขนึในระยะก่อสร้างโครงการ และเมือโครงการเสร็จสมบรูณ์   โดยอาจเปรียบเทียบกบัโครงการ
ใกล้เคียงหรือโครงการในลกัษณะเดียวกนัทีมีอยู ่
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 ขันตอนที 3 การศึกษาและสาํรวจทรัพยากรทางสายตา 
 ใช้แผนทีและภาพถ่ายเพืออธิบายสภาพทัวไปของบริเวณ และจุดทีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบทางสายตา   แจกแจงพืนทีทีมีคณุคา่เชิงทศัน์ ศกึษาข้อมลู ความเป็นมา และคณุคา่ของ
ทีนนัๆ เชน่ คณุคา่ทางศลิปะ ประวตัศิาสตร์ การทอ่งเทียว ธรรมชาต ิหรือแหลง่ชมุชน  
 ขันตอนที 4 การกาํหนดจุดควบคุมการมอง 
 กําหนดจดุควบคมุการมองโดยใช้เกณฑ์ 3 ประการ ดงันี :- 
 - สมรรถนะในการดดูกลืนสายตา (Visual Absorbability) เป็นคณุสมบตัิของพืนทีใน
การลดทอนการดงึดดูสายตา   
 - ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual Sensitivity) เมือเกิดการเปลียนแปลงของพืนที
แล้วจะก่อให้เกิดการรับรู้ผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
 - ทศันวิสยั (Visibility) ความสามารถให้การมองเห็นโครงการ ซึงขึนอยู่กบัระยะในการ
มองและสภาพอากาศ 
 จากนัน จึงเลือกเฉพาะจุดทีสําคญัเพือศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด เรียกว่า จุด
ควบคมุการมอง (Visual Control Point) และจดุควบคมุการมองวิกฤติ (Critical Visual Control 
Point)  
 ขันตอนที 5 การคาดคะเนผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน 
 คาดการณ์ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน โดยมกัใช้วิธีสร้างภาพจําลอง (Simulation) โดย
อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดขึนเองถกูต้องตามมาตราส่วนตามสภาพทีคาดว่าจะเกิดขึน
จริง   ส่วนวิ ธี ทีนิยมใช้ในปัจจุบันมากทีสุด  คือ  การสร้างภาพจําลองซ้อนทับภาพถ่าย 
(Photomontage) ซึงใช้ภาพจําลองของโครงการ นํามาซ้อนทบัภาพถ่ายจริงจากจดุควบคมุการ
มองทีกําหนด 
 ขันตอนที 6 การประเมินผลกระทบทางสายตา 
 ประเมินภาพตวัแทนทีสร้างขึนมาสําหรับจุดควบคมุการมองวิกฤติ (Critical Visual 
Control Point) โดยใช้ผู้ เชียวชาญ (Expert) ทีทรงคณุวฒุิและเป็นทียอมรับในสาขาทีเกียวข้องกบั
ความงามและสภาพแวดล้อม   หรืออาจใช้สาธารณชน (Public) เป็นผู้ประเมิน โดยวิธีการทีนิยม
คือการใช้แบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-questionaire) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผล
กระทบโดยให้คะแนนบนสเกล (Likert Scale) โดยผู้ตอบแบบสอบถามอาจเป็นได้หลายกลุ่มตาม
ลกัษณะผลกระทบจากโครงการ   จากนนั นําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เพือสรุปความรุนแรง
ของผลกระทบทีจะเกิดขนึ 
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 ขันตอนที 7 การเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา 
 เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) สําหรับแต่ละจุด เช่น ลดขนาด 
ลดความสูง เปลียนรูปทรงอาคาร หรืออาจใช้วิธีการพรางหรือปิดบงับางส่วนของอาคาร เป็นต้น   
ในกรณีทีผลกระทบรุนแรงและไมส่ามารถลดทอนได้ อาจเสนอให้มีการยกเลิกโครงการ 
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บทที 3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัทีเกียวข้องดงัทีแสดงในบทที 2   นําไปสู่
การออกแบบวิธีดําเนินการวิจยั เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมของวัด กับผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงเพือการอยู่อาศัย ทีมีต่อวัดใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีขนัตอนการดําเนินการวิจยั ดงันี :- 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 2. ศึกษารายละเอียดตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

 2.1 กําหนดพืนทีศกึษา 
 2.2 ศกึษาวดัเพือนํามาใช้เป็นกรณีศกึษา 
  2.2.1 การสํารวจวดัในพืนทีศกึษา 
  2.2.2 ถ่ายถาพมุมมองตวัแทนสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของ
วดั 
 2.3 ศกึษาลกัษณะของอาคารสงูเพือการอยูอ่าศยั 
  2.3.1 ระดบัราคา 
  2.3.2 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 2.4 ศกึษาความเหมาะสมของตวัแปร 
  2.4.1 แบบสอบถามฉบบัทดลอง ครังที 1 
  2.4.2 การประเมินคณุคา่โดยผู้ เชียวชาญด้านประวตัิศาสตร์
สถาปัตยกรรมไทย 
  2.4.3 แบบสอบถามฉบบัทดลอง ครังที 2 

 3. สรุปตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 
  3.1 วดักรณีศกึษา 
  3.2 อาคารทีใช้ในการศกึษา 
 4. สร้างแบบสอบถามเพือประเมินทัศนคต ิ
  4.1 สร้างภาพตวัแทน 
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  4.2 การวดัทศันคต ิ
 5. การลงพืนทีเก็บแบบสอบถาม 
 6. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 ในบทที 2 ได้ศกึษาทฤษฎี แนวคดิและงานวิจยัทีเกียวข้อง ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี :- 
 1) คํานิยาม และความหมายของคําศพัท์ทีเกียวข้องในการวิจยั 
 2) ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัวดั และคณุคา่ของวดั 
 3) ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัการอนรัุกษ์ 
 4) ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัการรับรู้สภาพแวดล้อม 
 5) ทฤษฎี และหลกัการทีเกียวกบัภมูิทศัน์เมือง 
 6) วิธีการประเมินผลกระทบสายตา (Visual Impact Assessment) 
 
2. ศึกษารายละเอียดตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

 ตวัแปรทีใช้ในการศกึษาครังนี ประกอบด้วย 
 1) วดัในระดบัคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมทีตา่งกนั 
 2) อาคารสงูเพือการอยูอ่าศยั 
 3) คณุสมบตัขิองผู้สงัเกต 
 โดยศกึษาถึงรายละเอียดของตวัแปรแตล่ะตวั เพือนํามาใช้ในการกําหนดลกัษณะและ
รูปแบบของตวัแปรทีใช้เป็นกรณีศกึษา ตามหวัข้อตา่งๆ ดงันี :- 
 
 2.1 กาํหนดพืนทีศึกษา 
 จากการศกึษาการเพิมขึนของการก่อสร้างอาคารสงู ซึงพบว่ามีการขยายตวัมากตาม
แนวขนส่งมวลชนระบบรางทงัในเขตเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ทงัโครงการทีมีอยู่
แล้ว โครงการทีกําลงัก่อสร้าง และโครงการทีจะสร้างในอนาคต  จึงเลือกศกึษาวดัในบริเวณพืนทีที
มีแนวรถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดนิผา่น 
 โดยพืนทีกรุงเทพมหานคร แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ทีดินไว้ 10 ประเภท  ตาม
แผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ทีดินตามทีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ ได้แก่ 
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 - เขตสีเหลือง ย.๑-ย.๔  ทีดนิประเภททีอยูอ่าศยัหนาแนน่น้อย 
 - เขตสีส้ม  ย.๕-ย.๗ ทีดนิประเภททีอยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง 
 - เขตสีนําตาล ย.๘-ย.๑๐ ทีดนิประเภททีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก 
 - เขตสีแดง  พ.๑-พ.๕ ทีดนิประเภทพาณิชยกรรม 
 - เขตสีมว่ง  อ.๑-อ.๒ ทีดนิประเภทอตุสาหกรรม 
 - เขตสีเม็ดมะปราง อ.๓ ทีดนิประเภทคลงัสินค้า 
 - เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว   ก.๑-ก.๓    ทีดินประเภทอนรัุกษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 
 - เขตสีเขียว  ก.๔-ก.๕ ทีดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 - เขตสีนําตาลออ่น ศ.๑-ศ.๒ ทีดินประเภทอนุรักษ์เพือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศลิปวฒันธรรมไทย 
 - เขตสีนําเงิน ส. ทีดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูป- 
โภคและสาธารณปูการ 
 

 
ภาพที 6 แผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ทีดนิตามทีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั 
             ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 จากการแบ่งการใช้ประโยชน์ทีดินข้างต้น เลือกศึกษาเฉพาะวัดในพืนทีทีมีความ
เป็นไปได้ทีจะเกิดมีการพฒันาโครงการอาคารสูง ประเภททีอยู่อาศยั   ประกอบกับพิจารณาจาก
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ลกัษณะความเป็นย่านของพืนทีนนัๆ   โดยสํารวจวัดในย่านชุมชนทีอยู่อาศัย และวัดในย่าน
เศรษฐกิจการค้า  
  
 2.2 ศึกษาวัดเพือนํามาใช้เป็นกรณีศึกษา 
 จากการศกึษาเรืองคณุคา่ของวดั และการอนรัุกษ์ซึงมีหวัใจหลกั 2 ประการคือ คณุคา่
ทางประวตัศิาสตร์ และคณุคา่ทางศิลปะ  ในการวิจยันีเน้นเรืองระดบัทีแตกตา่งกนัของคณุคา่ทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม  โดยพิจารณาจากอายุของวัด ความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ และความโดดเด่นทางศิลปสถาปัตยกรรม และจากการกําหนดพืนทีศึกษา จึงคดั
กรองวดัทีมีระยะไมไ่กลจากแนวขนสง่มวลชนระบบรางซงึมีความเป็นไปได้ทีจะมีอาคารสงูเพือการ
อยูอ่าศยัขนึในบริเวณใกล้เคียงกบัวดั    
  2.2.1 สาํรวจวัดในพืนที  
  โดยสํารวจวดัในพืนทีใกล้แนวขนส่งมวลชนระบบราง ในย่านชมุชนทีอยู่
อาศยั ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตธนบรีุ เขตดินแดง เขตดอนเมือง เขตยานนาวา เขตสวนหลวง และ
ในย่านเศรษฐกิจการค้า ได้แก่ เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตคลองสาน และเขตปทุมวัน   
จงึได้วดัเป้าหมายเบืองต้น 24 วดั  เพือเลือกใช้เป็นกรณีศกึษา 
  2.2.2 ถ่ายภาพมุมมองตัวแทนสภาพแวดล้อมปัจจุบันของวัด 
  ถ่ายภาพในมมุมองสําคญัของวดั ซึงเป็นมมุมองทีคาดว่าจะมีผลกระทบ
ทางสายตาอยา่งมีนยัยะสําคญั และส่งผลกระทบทางสายตาตอ่คนทวัไปมากทีสดุ  ซึงใช้เป็นภาพ
ตวัแทนสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของวดั  การถ่ายภาพ ใช้กล้อง Olympus OMD EM-5 และเลนส์ 
12-40mm. เก็บภาพในมมุกว้าง (Panorama) นํามาตกแตง่ในโปรแกรม Photoshop เพือลดความ
บดิเบือนของเลนส์ ให้คล้ายกบัสายตาคนมากทีสดุ 
 
ตารางที 1 วดัเป้าหมายเบืองต้นทีทําการสํารวจ 24 วดั 

เขตทตีัง ขนส่งมวลชนระบบราง วัด 

ย่า
นชุ

มช
นท

อีย
ู่อา

ศัย
 เขตธนบรีุ BTS วงเวียนใหญ่ วดับางนําชน  
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ตารางที 1 วดัเป้าหมายเบืองต้นทีทําการสํารวจ 24 วดั (ต่อ) 

เขตทตีัง ขนส่งมวลชนระบบราง วัด 

ย่า
นชุ

มช
นท

อีย
ู่อา

ศัย
 เขตภาษีเจริญ BTS วฒุากาศ วดันางชี  วดันาคปรก 

  
 

BTS โพธินิมิตร วดัจนัทราราม วดัราชคฤห์ 

  
 

วดัอินทาราม  

 
 

 

เขตดินแดง MRT ห้วยขวาง วดัพรหมวงศาราม วดักนุนทีรุทธาราม 

  
 

เขตดอนเมือง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสี
แดงเข้ม สถานีดอนเมือง 
(โครงการในอนาคต) 

วดัสีกนั  

 
 

 

เขตยานนาวา MRT คลองเตย วดัชอ่งลม  
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ตารางที 1 วดัเป้าหมายเบืองต้นทีทําการสํารวจ 24 วดั (ต่อ) 

เขตทตีัง ขนส่งมวลชนระบบราง วัด 

ย่า
นชุ

มช
นท

อีย
ู่อา

ศัย
 เขตสวนหลวง BTS ออ่นนชุ วดัมหาบศุย์ วดัยาง 

 
 

 
วดัทองใน วดัต้นไทรย์ 

 
 

 

ย่า
นเ
ศร

ษฐ
กิจ

กา
รค้

า เขตสาทร BTS ตากสิน วดัยานนาวา วดัสทุธิวราราม 

 
 

 
เขตบางรัก BTS ตากสิน วดัมว่งแค วดัสวนพล ู

 
 

 
MRT หวัลําโพง วดัมหาพฤฒาราม วดัแก้วแจม่ฟ้า 

 
 

 
เขตปทมุวนั BTS สยาม วดัปทมุวนาราม  
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ตารางที 1 วดัเป้าหมายเบืองต้นทีทําการสํารวจ 24 วดั (ต่อ) 

เขตทตีัง ขนส่งมวลชนระบบราง วัด 

ย่า
นเ
ศร

ษฐ
กิจ

กา
รค้

า เขตวฒันา BTS เอกมยั วดัธาตทุอง วดัภาษี 

 
 

 
เขตคลองสาน BTS กรุงธนบรีุ วดัทองนพคณุ  

 
 

 

 
 2.3 ศึกษาลักษณะของอาคารสูงเพือการอยู่อาศัย 
 เริมจากการสํารวจโครงการอาคารสูงเพือการอยู่อาศัยเกิดขึนในปัจจุบัน  นํามา
วิเคราะห์ลกัษณะของอาคารในตลาดสว่นใหญ่  ประมวลผลเพือสร้างแบบจําลองอาคารสงูเพือการ
อยู่อาศยัให้มีลกัษณะใกล้เคียงกบัรูปแบบทีเกิดขึนจริงมากทีสดุ  เพือความคลาดเคลือนของผลที
น้อยทีสุด   โดยสํารวจลกัษณะอาคารสูงเพือการอยู่อาศยั หรือ คอนโดมิเนียมในปัจจุบนั ในด้าน
ตา่งๆ ดงันี :- 
  2.3.1 ระดับราคา 
  ในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมมีหลายระดับราคา โดยส่วนใหญ่ขึนอยู่กับ
ทําเลทีตงั การออกแบบ คณุภาพวสัด ุสิงอํานวยความสะดวก เป็นต้น ส่งผลให้คอนโดมิเนียมแบง่
ออกเป็นหลายระดบั ดงันี :- 
  - Super Economy Class เป็นคอนโดราคาประหยดั มีสิงอํานวยความ
สะดวกน้อย มีกลุม่ลกูค้าเป็นคนวยัเริมทํางาน 
  - Economy Class, Main Class, Upper Class เป็นระดบัทีนิยมทํากนั
มาก ทําเลทีตงัใกล้รถไฟฟ้า มีกลุม่ลกูค้าระดบักลาง 
  - High Class, Luxury, Super Luxury เป็นคอนโดทําเลดีมาก ใช้วสัดุ
คณุภาพดี มีการออกแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ มีกลุม่ลกูค้าระดบัสงูและเฉพาะกลุม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
  ในงา
และ Upper Class ซงึเป็นคอน
 
ตารางที 2 ลกัษณะคอนโดมิเ
ระดับของ

คอนโดมิเนียม 
Economy 
Class 

Lumpini Ville สุ
(สงู 18 ช

Main Class 

Centric Scene 
(สงู 22 ช

Upper Class 

The Seed Mingle 
(สงู 32 ช

 

ทีมา: Lumpini Ville Sukhum
http://www.tursai.com/revie
ทีมา: Nan [นามแฝง], The N
Development [PREVIEW], 
http://thinkofliving.com/201

านวิจยันี เลือกศกึษาคอนโดมิเนียมระดบั Economy
นโดมิเนียมในระดบัราคาทีนิยมทํากนัมาก (beamig, 

เนียมระดบั Economy Class, Main Class และ Up
ตัวอย่างคอนโดมิเนียม 

 
ขมุวิท 77-2   
ชนั) 

 
The Niche Mono รัชวิภา 

(สงู 27 ชนั) 
The Nich

(ส

 
สขุมุวิท 64 
ชนั) 

 
Aspire เอราวณั 

(สงู 31 ชนั) 
The Key 

(ส

 
สาทร-สวนพล ู
ชนั) 

 
IDEO Mobi สาทร 

(สงู 31 ชนั) 
Life@

(ส

mvit 77-2, เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก
ew-264-lumpini-ville-sukhumvit-77-2 
iche Mono รัชวิภา คอนโดใหม่บนถนนรัชดาภเิษ
เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
3/11/21/niche-mono-รัชวิภา-คอนโดใหมบ่นถน/ 

26 

y, Main Class 
2554) 

pper Class  

 
he รัชดา-ห้วยขวาง 
สงู 16 ชนั) 

 
สาทร-เจริญราษฎร์ 
สงู 38 ชนั) 

 
@ ลาดพร้าว 18 
สงู 32 ชนั) 

ก 

ษก จาก Sena 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทีมา: Pure [นามแฝง], คอนโด เดอะ นิช รัชดา-ห้วยขวาง THE NICHE RATCHADA-
HUAYKWANG, เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.homenayoo.com/the-
niche-ratchada-huaykwang/ 
ทีมา: Pure [นามแฝง], คอนโด เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 Centric Scene Sukhumvit 64, 
เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558 , เข้าถึงได้จาก http://www.homenayoo.com/centric-scene-
sukhumvit-64/ 
ทีมา: เช็คราคา.com, Aspire Erawan (แอสปาย เอราวัณ), เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.checkraka.com/release/condo/1355903/ 
ทีมา: Land&House, The key Sathorn-Charoenraj, เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558 , เข้าถึงได้จาก 
http://thekey.lh.co.th/th/sathorn-charoenraj/concept 
ทีมา: เดอะ ซิด มิงเกิล สาทร -สวนพลู, เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.condo-hothit.com/guide_show.php?id=146 
ทีมา: Beamig [นามแฝง], IDEO Mobi สาทร คอนโดใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี 
[รีวิวฉบับที 82], เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://thinkofliving.com/2012/01/25/ideo-mobi-สาทร/ 
ทีมา: AP (Thailand) public company limited, Life Ladprao 18, เข้าถึงเมือ 5 มิถนุายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.apthai.com/คอนโด/life/life-ladprao-18/ 
 

  2.3.2 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
  เมือประมวลลกัษณะของคอนโดมิเนียมระดบั Economy Class, Main 
Class และ Upper Class แล้ว พบว่า มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น หน้าตาเรียบง่าย 
เน้นประโยชน์ใช้สอย เนืองจากหน้าตาและการใช้สอยพืนทีทีเหมือนกันเกือบทุกชัน จึงเน้นใช้
ลวดลายเรขาคณิตและสีเป็นตวัสร้างลกัษณะเฉพาะ   ผงัของอาคารมีทงัแบบตวัย ู(U) ตวัแอล (L) 
และตวัไอ (I) พบได้ทงัอาคารเดียวและกลุ่มอาคาร ทงันีขนึอยู่กบัพืนทีตงัอาคารและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบ    ความสงูของอาคารมีตงัแตอ่าคาร Low-rise สงู 7-8 ชนั ไม่เกิน 23.00 เมตร ซึง
ไม่จดัเป็นอาคารสงู และสงูตงัแต ่8 ชนั ขึนไป หรือสงูกว่า 23.00 เมตร เป็นความสูงทีเราจะใช้ใน
การศกึษา 
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 2.4 ศึกษาความเหมาะสมของตัวแปร 
 การศึกษาครังนี เป็นการสอบถามทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อคณุค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมของวดัทีแตกตา่งกนั กบัผลกระทบทางสายตาจากอาคารสงู
เพือการอยู่อาศัย ทีมีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร  จึงใช้แบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-
questionnaire) และนําไปทดลองสอบถามบคุคลทวัไป   โดยมีการการทําแบบสอบถามทงัหมด 3 
ครัง ดงันี :- 
  2.4.1 แบบสอบถามฉบับทดลอง ครังที 1 
  การทําแบบสอบถามในครังนี มีจุดประสงค์เพือเลือกวดักรณีศึกษาเป็น
ตวัแทนคณุคา่ของวดัในระดบัตา่งๆ ให้เหลือ 6 วดัจาก 24 วดั เนืองด้วยข้อจํากดัทางเวลาในการ
ทําแบบสอบถาม   ซึงในแบบสอบถามครังนี ได้สอบถามบคุคลทวัไปจํานวน 30 คน  ถึงระดบั
ความสวยและระดบัการยอมรับของสภาพแวดล้อมในภาพตวัแทน   และสัมภาษณ์ผู้ เชียวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย ถึงทัศนคติทีมีต่อวัด รวมถึงข้อเท็จจริงด้านคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และความงามตามแบบศลิปสถาปัตยกรรมไทย 
  ในแบบสอบถามประกอบไปด้วย ภาพปัจจบุนัของวดั โดยเลือกมมุมองที
คาดวา่จะมีผลกระทบทางสายตาอยา่งมีนยัยะสําคญัเพือเป็นตวัแทนของมมุมองทีจะส่งผลกระทบ
ทางสายตาตอ่คนทวัไปมากทีสดุ และภาพตวัแทนกรณีมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉากหลงัของวดั ใน
ลกัษณะทีแตกตา่งกนัไปในหลายกรณี ดงันี :- 
  - ตาํแหน่งของคารสร้างใหม่ ศกึษาความแตกตา่งของตําแหน่งอาคาร
สร้างใหม่ทีปรากฏในภาพตวัแทน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งหลงัอาคารสําคญัของวดั ตําแหน่ง
ด้านข้างอาคารสําคญัของวดัทีสามารถเห็นได้ชดัเจน และตําแหน่งด้านข้างอาคารสําคญัของวดัที
มองเห็นได้บางสว่น 
  - ความสูงของอาคารสร้างใหม่ ศึกษาความสูงทีแตกตา่งกัน 3 ระดบั 
ได้แก่ สูงน้อยกว่าอาคารสําคญัของวัด สูงใกล้เคียงกับอาคารสําคญัของวัด และสูงกว่าอาคาร
สําคญัของวดั 
  - ระยะห่างระหว่างจุดถ่ายภาพกับอาคารสร้างใหม่ ศึกษาระยะห่าง
ทีแตกตา่งกนั 3 ระยะ ได้แก่ ระยะใกล้ ระยะปานกลาง และระยะไกล 
  - สีของอาคารจําลอง ศึกษาสีของอาคารทีต่างกัน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
อาคารสีเข้ม อาคารสีเข้มสลบัสีออ่น อาคารสีออ่น 
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  ผลจากการสอบถามบุคคลทัวไป พบว่า ตวัแปรบางส่วนมีแนวโน้มที
จะส่งผลต่อทศันคติขอผู้ตอบแบบสอบถาม บางส่วนไม่เป็นเช่นนนั และพบตวัแปรอืนทีส่งผลต่อ
การศกึษาทีจําเป็นต้องควบคมุตอ่ไป ดงันี :- 
  - ตาํแหน่ง เป็นตวัแปรทีมีแนวโน้มจะสง่ผลตอ่ทศันคตขิองผู้ตอบแบบ- 
สอบถาม  โดยมีแนวโน้มทีจะรู้สกึถึงผลกระทบได้มากเมืออาคารอยูใ่นตําแหนง่ข้างอาคารสําคญั
ของวดัทีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 
  - ความสูงของอาคารสร้างใหม่ ก็เป็นตวัแปรทีมีแนวโน้มทีจะส่งผลตอ่
ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามเช่นกนั โดยยิงอาคารสร้างใหม่มีความสงูมาก ทศันคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามยิงไปในทางลบ 
  - ระยะห่างระหว่างวัดกับอาคารสูงทีสร้างใหม่  พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงความตา่งของระยะห่างในภาพตวัแทน แต่จะรับรู้ในรูปแบบของ
ความสงูทีเปลียนไปเนืองจากระยะหา่งแทน 
  - สีของอาคารสร้างใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางลบกับ
อาคารสร้างใหม่ทีมีสีเข้มมากทีสุด  รองลงมา คือ อาคารสร้างใหม่สีเข้มสลับสีอ่อน  และส่งผล
กระทบน้อยสดุ คือ อาคารสร้างใหมสี่ออ่น 
  - องค์ประกอบภายในวัด นอกจากนียงัพบว่าองค์ประกอบภายในวัด
หลายอยา่งรบกวนทศันคตขิองผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ องค์ประกอบกึงถาวรจําพวก เต๊นท์ เสาธง 
เสาไฟ สายไฟ ป้าย ร้านค้า ภูมิทศัน์ทีไม่สวยงามของวดั อาคารแปลกปลอมทีไม่กลมกลืนกับวดั 
หรือแม้กระทงัคน และรถยนต์ทีติดเข้ามาในรูปภาพ เหล่านีเป็นองค์ประกอบทีดึงความสนใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไปจากตวัแปรทีต้องการศึกษา  ทําให้คะแนนความสวยงามของวดัลดลง จึง
นําไปสูก่ารตดัองค์ประกอบทีรบกวนออกไปจากภาพตวัแทนทีใช้ในแบบสอบถามฉบบัจริง 
 

2.4.2 การประเมินคุณค่าโดยผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมไทย 
  ในอีกทางหนงึ ได้สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญด้านประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม
ไทย ถึงทศันคติทีมีต่อวดั รวมถึงข้อเท็จจริงด้านคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และความงามตามแบบ
ศลิปสถาปัตยกรรมไทย แบง่วดัออกเป็น 2 กลุม่คณุคา่ คือ 

1) กลุ่ม คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม 
ค่อนข้างมาก ถึง มาก ได้แก่ วดัยานนาวา วัดปทุมวนาราม วัดทองนพคณุ วดันางชี วดัมหา
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พฤฒาราม วดัจนัทาราม วดัราชคฤห์ วดัอินทาราม และวดัสทุธิวราราม (คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์
อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมากถึงมาก แตค่ณุคา่ทางสถาปัตยกรรมอยูใ่นระดบัปานกลางถึงน้อย) 
  2) กลุ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม ปาน
กลาง ถึง น้อย ได้แก่ วดัสวนพล ูวดัม่วงแค วดัภาษี วดัต้นไทรย์ วดัมหาบศุย์ วดัแก้วแจ่มฟ้า วดั
ช่องลม วดัยาง วดัทองใน วดัสีกนั วดับางนําชน วดันาคปรก วดัธาตทุอง วดัพรหมวงศาราม และ
วดักนุนทีรุทธาราม  
  จากการทําแบบสอบถามฉบับทดลองครังที 1 ทําให้สามารถจัดกลุ่ม
คุณค่าของวัดตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมไทยโดยใช้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมเป็นเกณฑ์ในการจดักลุม่วดั และใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตําแหน่ง ระดบัความ
สงู ระยะหา่งจากวดักบัอาคารสร้างใหม ่และสีและของอาคารได้  นอกจากนนัยงัได้แนวทางในการ
ตดัตวัแปรทีไมเ่กียวข้องและรบกวนการศกึษาอีกด้วย 
 
  2.4.3 แบบสอบถามฉบับทดลอง ครังที 2 
  การทําแบบสอบถามครังนีมีจุดประสงค์เพือทดลองสอบถามหลงัจากได้
สรุปตวัแปรทีใช้ในการสอบถาม  เพือดูความเหมาะสมของแบบสอบถาม ทงัความยาว คําถาม 
และตวัแปรตา่งๆ เมือไมพ่บปัญหาจงึนําไปสูก่ารทําแบบสอบถามฉบบัจริงตอ่ไป 
 
3. สรุปตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 
 3.1 วัดกรณีศึกษา 
  3.1.1 เกณฑ์ในการเลือกวัดทีใช้เป็นวัดกรณีศึกษา 
  จากการศกึษาหลกัการและทฤษฎี ประกอบกบัการทําแบบสอบถามฉบบั
ทดลองและการสอบถามผู้ เชียวชาญ  จงึได้เกณฑ์ในการเลือกวัดทีใช้เป็นวัดกรณีศึกษา ดงันี:- 
  - เป็นตวัแทนของคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในระดบัมาก 
ปานกลาง และน้อย ตามการจดัอนัดบัของผู้ เชียวชาญ 
  - เป็นตวัแทนของวดัใน บริบทพืนทีเศรษฐกิจการค้าซึงจะมองเห็นอาคาร
ในฉากหลงัของวดั และบริบทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยัซงึจะไมค่อ่ยมี ถึง ไมมี่อาคารในฉากหลงั 
  - ไมมี่องค์ประกอบรบกวนภายในวดั หรือมีน้อยทีสดุ 
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  3.1.2 วัดกรณีศึกษาทีเป็นตัวแทนในด้านต่างๆ 
  จากเกณฑ์ดังกล่าวทีได้จากผู้ เชียวชาญ และการทําแบบทดลองทัง 2 
ครัง   จงึเลือกวดักรณีศกึษาออกมา 6 วดั จากทงัหมด 24 วดั ดงันี :- 

1) วัดอินทาราม เป็นตวัแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และศลิปสถาปัตยกรรมมาก อยูใ่นบริบทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยั ไมมี่อาคารในฉากหลงั 

2) วัดปทุมวนาราม เป็นตวัแทนของวดัในกลุม่คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์
และศลิปสถาปัตยกรรมมาก อยูใ่นบริบทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

3) วัดมหาบุศย์ เป็นตวัแทนของวดัในกลุม่คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และ
ศลิปสถาปัตยกรรมปานกลาง อยูใ่นบริบทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยั ไมมี่อาคารในฉากหลงั 

4) วัดสวนพลู เป็นตวัแทนของวดัในกลุ่มคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และ
ศลิปสถาปัตยกรรมปานกลาง อยูใ่นบริบทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

5) วัดธาตุทอง เป็นตวัแทนของวดัในกลุ่มคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และ
ศลิปสถาปัตยกรรมน้อย อยูใ่นบริบทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

6) วัดกุนนทีรุทธาราม เป็นตัวแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมน้อย อยู่ในบริบทพืนทีชมุชนอยู่อาศยั มีอาคารในฉากหลงั
น้อย 
 

3.1.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวัด
กรณีศึกษา 
  โดยแต่ละวัดมีรายละเอียดในด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรม ดงันี :- 
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  1) วัดอินทาราม 

 
ภาพที 7 วดัอินทาราม 
 
  สถานะและทตีัง 
  มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร ได้รับการขึนทะเบียน
โบราณสถาน  มี เ นือที  25 ไ ร่  ตังอยู่ เลขที  432 ถนนเทอดไท  แขวงบางยี เ รือ  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  ใกล้กบัรถไฟฟ้าสถานีโพธินิมิตร  
  ประวัตคิวามเป็นมา 
  สร้างขนึตงัแตส่มยักรุงศรีอยธุยา โดยไมป่รากฏชือผู้สร้าง และไม่ทราบว่า
สร้างมาเมือใด   เดมิชือ วดับางยีเรือนอก หรือวดัสวนพล ูหรือวดับางยีเรือไทย   
  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โปรดให้ปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยให้ขยายทีดินให้กว้างขึน ขุดคูวดั บูรณะพระอุโบสถ พระวิหาร พระ
เจดีย์ และสร้างเสนาสนะ   พระองค์โปรดให้มีการประกอบพระราชกุศล และมาทรงศีล บําเพ็ญ
กรรมฐานประทบัแรมทีวดัแหง่นีอยูเ่สมอ  และเมือเสดจ็สวรรคตก็ได้ประดิษฐานพระบรมศพ ถวาย
พระเพลิง และบรรจพุระบรมอฐิัทีวดันีด้วย 
  สมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระยา
ศรีสหเทพ (เพ็ง) ต้นตระกูล "ศรีเพ็ญ" ได้ปฏิสงัขรณ์ และสร้างถาวรวตัถขุึนใหม่ ตงัแตพ่ระอุโบสถ 
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พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ พระปรางค์ หอพระไตรปิฎก หอระฆัง เป็นต้น และ
พระราชทานนามวา่ วดัอินทาราม   เรียกได้วา่พระยาศรีสหเทพเป็นผู้ ฟืนฟวูดัอินทารามขนึมาใหม ่
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - พระอุโบสถหลังเก่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้สร้างขึน 
มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบแผนของสมัยกรุงธนบุรี  แต่เดิมเป็นอาคารไม่มีหน้าต่าง 
สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นอุโบสถแบบมหาอุด รูปแบบสมยัอยธุยาตอนปลาย และมาเจาะหน้าต่าง
เพิมในภายหลัง   ปัจจุบนั เป็นพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ฉลองพระองค์ของ
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ใต้องค์พระบรรจพุระบรมราชสรีรังคารของพระองค์  
  - พระอุโบสถหลังใหม่ สนันิษฐานว่าเป็นงานก่อสร้างสมัยรัชกาลที 3  
หลงัคาหน้าบนั 2 ชนั แบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชนัล่างเจาะหน้าตา่ง 2 ช่อง หลงัคาลด 3 ชนั มุง
กระเบือง ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ งานหน้าบนัประดบักระจกสีลวดลายดอกไม้   พระยา
ศรีสหเทพ สร้างขนึบริเวณทีประดษิฐานพระบรมศพของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  
  - พระวิหารน้อย หรือ พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที
ประดษิฐานพระแทน่ทีพระองค์ใช้ประทบัแรม ทรงศีลและทรงกรรมฐาน  
  - พระเจดีย์กู้ชาติ เป็นเจดีย์คู่ 2 องค์ เป็นเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของ
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช คูก่บั เจดีย์บรรจพุระบรมอฐิัของพระอคัรมเหสี   ทงั 2 มีขนาดและ
รูปแบบทีใกล้เคียงกัน ต่างกันตรงเจดีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นเจดีย์ย่อมุมประเภท
ทรงเครือง มีฐานสิงห์ บวัทรงคลุ่มเถารองรับองค์ระฆงัย่อมมุไม้สิบสอง ยอดเป็นบวัคลุ่มเถา   ซึง
เป็นรูปแบบทีนิยมสมยัอธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ส่วนของพระอคัรมเหสีเป็นเจดีย์
ย่อมุมไม้สิบสองไม่ทรงเครือง มียอดเป็นปล้องไฉนแบบเจดีย์ทัวไป ไม่ใช่ทรงบัวคลุ่มเถา เป็น
รูปแบบทีนิยมในสมยัอยุธยาตอนกลาง  แต่เจดีย์มีรูปแบบทีต่างไปจากแบบแผนประเพณี  อาจ
เกิดจากการบรูณะจากชา่งทีไมคุ่้นเคย 
  - พระปรางค์คู่ซ้ายขวา ตงัอยูห่ลงัพระอโุบสถ เป็นพระปรางค์เหลียมย่อ
มมุไม้สิบสอง ตงัอยูบ่นฐานสงูประดบัเครืองลายคราม ซงึพระยาศรีสหเทพสร้างไว้คูก่บัพระอโุบสถ
หลงัใหมใ่นสมยัรัชกาลที 3  มีลกัษณะผอมสงูชะลดู เป็นรูปแบบเฉพาะของพระปรางค์ในสมยันี 
  - ศาลาการเปรียญเก่า ตงัอยูด้่านซ้ายของพระอโุบสถใหม ่พระยาศรีสห
เทพสร้าง โดยผนงัมีลกัษณะเป็นชอ่งเสมาทงั 4 ทิศ ประดษิฐานพระพทุธรูปรวม 148 ชอ่ง 
  - พระวิหารเดิม ตงัอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถ พระยาศรีสหเทพสร้าง
ขนึ ตามทีปรากฏหลกัฐาน มีกําแพง 2 ชนั ชนันอกมีประตหูน้าตา่งเหมือนวิหารธรรมดา ส่วนชนัใน
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มีประตเูขียนลายรดนําเป็นรูปนารีผล ด้านในก่อแท่นวางตู้พระไตรปิฎก  ตามฝาผนงัมีช่องสีมาไว้
พระพทุธรูป 221 ชอ่ง 
  - ซุ้มสีมา ลกัษณะแบบทีปรากฏในสมยัรัชกาลที 3 เป็นซุ้มสีมาทรงเรือน 
มีฐานสิงห์รองรับทรงเรือนทีมียอดเป็นเจดีย์ทรงเครือง 
  - เจดีย์ทรงเครือง เจดีย์มีรูปแบบสวยงามถกูต้องตามแบบพระราชนิยม
ในสมยัรัชกาลที 3 
  - เจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบพระราชนิยมสมยัรัชกาลที 4 
(กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2551: 200-201; คณุหญิงสริุยา รัตนกลุและคนอืนๆ, 2550 
: 741-751) 
 
  2) วัดปทุมวนาราม 
 

 
ภาพที 8 วดัปทมุวนาราม 
 
  สถานะและทตีัง 
  เป็นพระอารามหลวงชันตรี ชนิดราชวรวิหาร ได้รับการขึนทะเบียน
โบราณสถาน  มี เ นือที  18 ไ ร่  9 ตารางวา  ตังอยู่ เลขที  969 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  ใกล้กบัรถไฟฟ้าสถานีสยาม 
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  ประวัตคิวามเป็นมา 
  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดให้สร้างขึนด้านฝังตะวนัตก
ของวงัสระปทมุ เพือพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี แล้วพระราชทานชือว่า วดั
ปทุมวนาราม นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารมาประจํา และอัญเชิญพระเสริม พระแสน 
และพระไสจากเมืองเวียงจนัทร์มาประดษิฐาน 
  ต่อมาปีพ.ศ.2469 สมเด็จพระศรีวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา
อยัยิกาเจ้า ได้ทรงสร้างโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และได้บรรจุพระบรม
สรีรังคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทีมุขของโรงเรียนพระ
ปริยตัธิรรม 
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - แผนผังวัด แบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที 4 มีเจดีย์ทรงระฆังเป็น
ประธานของวัด  ไม่มีระเบียงคตล้อมรอบ   เจดีย์วางตวัอยู่กลางแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก   
ด้านหน้าเจดีย์เป็นพระอโุบสถ ด้านหลงัเป็นพระวิหาร  และมีต้นศรีมหาโพธิอยู่ด้านหลงัพระวิหาร 
ซงึได้รับอิทธิพลรูปแบบจากสมยัอยธุยาตอนต้น 
  - เจดีย์ประธาน เจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที 4  
ฐานยกสงูเป็นลานประทกัษิณ 1 ฐาน  เหนือไปเป็นสว่นของฐานหน้ากระดานรองรับฐานบวั 1 ฐาน  
ถดัขึนไปเป็นส่วนรองรับองค์ระฆงัทีเป็นมาลยัเถา 3 ฐาน   องค์ระฆงัคอ่นข้างเล็ก มีบลัลงัก์อยู่ใน
ผงัสีเหลียม ก้านฉตัรมีเสาหาน ตอ่ด้วยปล้องและปลี   ตามระเบียบของเจดีย์ทรงระฆงัทวัไป 
  - พระวิหาร เป็นหลงัคาลด 2 ชนั ตอ่ระเบียงยืนหน้าหลงั  ประดบัช่อฟ้า
ใบระกา หน้าบนัปิดกระจก ชนับนประดษิฐานพระพทุธรูปปางมารวิชยัในซุ้มปิดกระจก   พระวิหาร
มีขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถเล็กน้อย  มุขลดด้านหน้าและหลังมีพาไลและเสาพาไลเป็นตัวรับ
นําหนกัอาคาร   หลงัคาแบบไทยประเพณี ประกอบด้วยเครืองลํายองทีมีไขรา ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ นาคลํายอง 
  - พระอุโบสถ  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มี รูปทรงแบบสมัย
รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนูหลงัคาลด 2 ชนั มงุกระเบอืงทําลอนลกูฟูกแบบจีน ประดบัช่อ
ฟ้าใบระกา   หน้าบนัเป็นรูปพระราชลญัจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ล้อมด้วย
ลายกนกเปลว ด้านลา่งเป็นรูปสระบวัซงึสือถึงสระปทมุ   ซุ้มประตแูละหน้าตา่งเป็นปนูปันรูปมงกฏุ  
ตามมมุและเสาระเบียงข้างนอกมีแผ่นศิลาเขียวสลกัรูปกอบวั   บานประตหูน้าตา่งประดบัลายปนู
ปัน เป็นรูปชีวิตชาวนาซึงแสดงถึงลกัษณะวิถีชีวิตในบริเวณนนั ในสมยัเริมสร้างวดั   ด้านในประตู
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หน้าตา่งเขียนรูปเครืองบูชาแบบจีน   ผนงัภายในเขียนภาพการเสด็จประพาสสระบวัและกิจวตัร
ของภิกษุ  ด้านหลงัพระประธานเป็นภาพดอกบวัสวรรค์ขนาดใหญ่ แตล่ะดอกมีนางฟ้าฟ้อนรําอยู ่
7 นาง  
  - พระเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆงั แบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที 4 
ลกัษณะทรงกลม 2 ชนั ชนัล่างเป็นสีเหลียมมีมุมทงั 4 ด้าน  มีพุ่มดอกบวัซ้อน 4 ชัน ฐานข้างใน
โปร่งตรงกลางประดษิฐานพระพทุธบาทจําลองหินอ่อน   มีบนัไดขึนไปชนับนประดิษฐานพระพทุธ
ไสยาสน์หินออ่น 
  - เจดีย์บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก เป็นเจดีย์ครึงองค์ มีพระพทุธรูปประจําพระชนมวารประดษิฐานไว้ด้วย 
(กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2551:162-163; คณุหญิงสริุยา รัตนกลุและคนอืนๆ, 2550 
:109-124) 
 
  3) วัดมหาบุศย์ 
 

 
ภาพที 9 วดัมหาบศุย์ 
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  สถานะและทตีัง 
  เป็นวดัราษฎร์ มีเนือที 12 ไร่ 32 ตารางวา  ตงัอยู่ที 747/1 สขุุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีออ่นนชุ 
  ประวัตคิวามเป็นมา  
  สร้างในปีพ.ศ.2305 สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ก่อนเสียกรุงครังที 2 
เพียง 5 ปี  เดิมชือ วดัสามบตุร เนืองจากบตุรชายสามคนพีน้องร่วมกนัสร้างขึน สนันิษฐานว่าเป็น
เครืองไม้จึงน่าจะเกิดการหกัพงั ในทีสดุกลายสภาพเป็นวดัร้าง   ตอ่มาพระมหาบตุร เปรียญธรรม 
5 ประโยค ได้มาเยียมญาตใินคลองพระโขนง  ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านให้อยู่ประจําวดัสามบตุร เพือ
เป็นผู้ นําในการบูรณะวดั  จากนนัเปลียนชือใหม่จาก วดัสามบุตร เป็น วดัมหาบุตร ตามชือของ
พระทีเป็นผู้ นําในการบูรณะวดั ภายหลงัได้เขียนชือวดัทางราชการว่า วดัมหาบศุย์   แตป่ระชาชน
นิยมเรียกว่า วดัแม่นาคพระโขนง เนืองจากอิทธิพลของตํานานเรืองเล่าขานทีนําไปสู่วรรณกรรม
และภาพยนตร์เรืองแม่นาคพระโขนง ซึงเป็นผีตายทงักลมทีเล่าขานกันว่ามีความเฮียนมาก และ
เชือวา่มีตวัตนจริงในประวตัศิาสตร์ 
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร    หน้าบนัสลกัลายกนกไทยรูป
พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั หลงัคาสองชนั   
  - กุฏิ 5 หลงั อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลงั  อาคารไม้ 1 หลงั 
  - ศาลาการเปรียญ สร้างเมือปีพ.ศ. 2468   เป็นอาคารไม้ทรงโบราณ
กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
  - วิหาร 
  - ศาลาบาํเพญ็กุศล 
  - ฌาปนสถาน 
  - สุสาน 
(กระทรวงศกึษาธิการ. กรมการศาสนา, 2526:229-230; วดัมหาบศุย์, 2558) 
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  4) วัดสวนพลู 
 

 
ภาพที 10 วดัสวนพล ู
 
  สถานะและทตีัง 
  เป็นวดัราษฎร์ มีเนือที 5 ไร่ 1 งาน  ตงัอยู่ที 58 ซ.เจริญกรุง (ซอยโรงแรม
แชงกรีลา) 42/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. ใกล้กบัรถไฟฟ้าสถานีตากสิน 
  ประวัตคิวามเป็นมา 
  สร้างขึนในปีพ.ศ.2340 สมยัรัชกาลที 1  ไม่ทราบนามและประวตัิผู้สร้าง  
เดมิชือวดัคลองล้อม เนืองจากในอดีตมีคลองนําใหญ่ล้อมรอบวดั เรียกว่า คลองสีลม แยกออกมา
จากแมนํ่าเจ้าพระยา ใช้สญัจรตงัแตส่วนลมุไปถึงประตนํูา แตใ่นปัจจบุนัได้ถมเป็นถนนตามความ
นิยมในการสญัจร   ตอ่มา ในสมยัรัตนโกสินทร์คนนิยมกินหมากพล ูพืนทีบริเวณรอบๆ วดัมีชาวจีน
ปลกูพลกูนัเป็นอาชีพ จึงร่วมกนัสร้างวดัขึนเพือเป็นศนูย์รวมทางจิตใจ จากทีเคยเรียกว่า วดัคลอง
ล้อม จงึเปลียนมาเป็น วดัสวนพล ูมาจนถึงปัจจบุนั 
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - หมู่กุฏิขนมปังขิง คาดว่าสร้างขึนในช่วงปีพ.ศ.2470 ซึงวดัเริมมีการ
สอนปริยัติธรรม รูปแบบของสถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยลวดลายไม้ฉลุ ซึงเป็นลักษณะพิเศษ 
เรียกว่า ขนมปังขิง โดยรับอิทธิพลมาจากบ้านสไตล์วิคตอเรียนขององักฤษ ในสมยัทีต่างชาติเข้า
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มาอย่างแพร่หลายในช่วงรัชกาลที 4 เป็นต้นมา   กุฏิเป็นเรือนไม้สองชัน ทาด้วยสีเหลืองคาดสี
นําตาลเข้ม ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ด บริเวณชายคาประดบัด้วยไม้ฉลุทีแผงกันแดดเหนือทางเข้า ราว
ลูกกรงระเบียงและแผงกันแดดระหว่างเสาระเบียง  โดยความสวยงามของหมู่กุฏิได้รับรางวัล
อนรัุกษ์ดีเดน่ มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในปีพ.ศ. 2545 
  - ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสตัว์องค์นีสนันิษฐานว่าน่าจะสร้าง
ตงัแตส่มยัรัชกาลที 1 ทีมีชาวจีนเข้ามาอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก  
  - อุโบสถ สร้างเมือปีพ.ศ.2341 และได้รับการบรูณะใหม่  กว้าง 7 เมตร 
ยาว 21 เมตร   งานปนูปันประดบักระจก เครืองบนของอโุบสถมีปนูปันรูปเทวดา นางฟ้าประดบัอยู ่
  - วิหารพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ทีชาวบ้านเชือว่าได้
สร้างปาฏิหารย์คุ้มครองให้ชมุชนรอดจากระเบดิในสมยัสงครามโลกครังที 2  
  - ศาลาการเปรียญ สร้างเมือปีพ.ศ. 2477 กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร 
(กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา, 2526:229-230; สํานกังานบางรัก, 2558; วดัสวนพลู, 
2558; หมูก่ฏิุขนมปังขิงทีวดัสวนพล,ู 2555) 
 
  5) วัดธาตุทอง 
 

 
ภาพที 11 วดัธาตทุอง 
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  สถานะและทตีัง 
  มีสถานะเป็นพระอารามหลวง ชนัตรี ชนิดสามญั  มีเนือที 54 ไร่ 3 งาน 
82 ตารางวา  ตงัอยู่ริมถนนสขุมุวิท เลขที 1325 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ใกล้รถไฟฟ้าสถานีเอกมยั 
  ประวัตคิวามเป็นมา 
  เดิมมี 2 วัด คือวัดหน้าพระธาตุ และวัดทองล่าง และไม่ได้ตังอยู่ใน
ตําแหนง่ปัจจบุนั แตเ่นืองจากในปีพ.ศ.2480 รัฐบาลในสมยันนัต้องการเวนคืนทีดินเพือสร้างท่าเรือ
กรุงเทพฯ  วดัทงัสองตงัอยูบ่ริเวณนนัจงึถกูเวนคืนโดยชดใช้เงินให้ไปรวมกบัวดัอืนหรือสร้างวดัใหม่
ขึน   จึงรวมเข้าด้วยกันแล้วมาสร้างในทีตงัปัจจุบนั และย้ายเสนาสนะถาวรวตัถุจากวดัหน้าพระ
ธาตแุละวดัทองล่าง มาปลกูสร้างรวมกนั   โดยนําชือของวดัทงัสองมารวมกนัเป็น วดัธาตทุอง ใน
ปัจจบุนั  
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - พระเจดีย์ บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุย้ายมาจากวดัหน้าพระธาต ุ
  - พระอุโบสถ สร้างเมือปีพ.ศ.2504 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร  
  - ศาลาการเปรียญ สร้างเมือปีพ.ศ.2499 ย้ายมาจากวดัทองลา่ง 
  - ฌาปนสถานทรงไทย 2 หลังติดกัน กว้าง 11.80 เมตร ยาว 37.30 
เมตร 
  - กุฏิสงฆ์ 25 หลงั เป็นอาคารทรงไทยสองชนั 
  - หอสวดมนต์ สร้างเมือปีพ .ศ .2520 ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา 
ลวดลายทีหน้าบนั 
  - วิหาร 
  - ศาลาบาํเพญ็กุศล 
(กระทรวงศกึษาธิการ. กรมการศาสนา, 2526:229-230; วดัธาตทุอง, 2557) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  6) วัดกุนนทีรุทธาราม 
 

 
ภาพที 12 วดักนุนทีรุทธาราม 
 
  สถานะและทตีัง 
  เป็นวดัราษฎร์ ทีดินประมาณ 9 ไร่ 50 ตารางวา ตงัอยู่เลขที 88 ถนน 
สทุธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 หมู่ที 2 แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   
ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดนิสถานีห้วยขวาง 
  ประวัตคิวามเป็นมา 
  สร้างเมือปีพ.ศ.2428 สมยัรัชกาลที 5 โดยมีนางคล้าย ไม่ทราบนามสกลุ 
เป็นผู้บริจาคทีดนิสร้างวดั ตอ่มา นายฟ้อน ซือสตัย์ ได้บริจาคทีดินเพิมขึนอีก   เดิมชือวดัห้วยขวาง
เนืองจากตําบลทีตงั และเปลียนชือเป็น วดักุนนทีรุทธาราม   เนืองจากในอดีตวดัอยู่ในถินกนัดาร
เดิมเป็นทุ่งนา การคมนาคมไม่สะดวก มีพระจําพรรษาไม่มาก วดัจึงขาดการบํารุงรักษา ชํารุดไป
ตามสภาพ 
  ศิลปสถาปัตยกรรม 
  - พระอุโบสถ สร้างเมือพ.ศ. 2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปพืูน
ด้วยหินออ่น หลงัคาลด 3 ชนั มีช่อฟ้าใบระกา ประดบักระจก  หน้าบนัประตหูน้าตา่งลงรักปิดทอง 
พืนปดู้วยหินออ่น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
  - กุฏิ
  - หอ
  - ศา
หินขดั 
(กระทรวงศกึษาธิการ. กรมกา
 
 3.2 อาคารทีใช้ใ
 จากการศึกษาลกั
ฉบับทดลอง ผลทีได้นําไปสู่ก
อาคารสงูเพือการอยูอ่าศยัเพิม
 โดยมีลกัษณะเป็น
ระดบักลางทีพบเห็นได้มากใน
กระทบทางสายตาอยูแ่ล้วเพือ
50.00 เมตร เพือไม่ให้กินพืนที
ชดัในฉากหลงั ใกล้กบัอาคารส
 

ภาพที 13 แผนผงัของอาคารที
 

ฏิสงฆ์ เป็นอาคาร 2 ชนั  จํานวน 22 หลงั 
อสวดมนต์ เป็นอาคาร 2 ชนั ด้านลา่งเป็นหอฉนั 
าลาการเปรียญ เป็นอาคาร 2 ชนั  ประดบัด้วยช่อฟ้

ารศาสนา, 2526:25-26; วดักนุนทีรุทธาราม, 2558) 

ในการศึกษา 
ักษณะอาคารสูงเพือการอยู่อาศยัในปัจจุบนั และทํ
การสร้างโมเดลจําลองอาคาร ทีจะนําไปใส่ในภาพ
มขนึในฉากหลงัของวดั   
นอาคารสงู 25 ชนั หรือประมาณ 75.00 เมตร เนืองจ
นปัจจบุนั และไม่เป็นความสงูทีมากเกินไปจนเห็นได้ช
ความเป็นกลาง   มีลกัษณะเป็นอาคารเดียว กว้าง 1
ทีในฉากหลงัของวดัมาก สีอ่อนสลบัเข้ม และอยู่ในตํ
สําคญัของวดั  

ทีใช้เป็นตวัแทนอาคารสงูเพือการอยูอ่าศยั 
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ฟาใบระกา พืนปู

าแบบสอบถาม
พตัวแทนกรณีมี

จากเป็นความสงู
ชดัว่าย่อมส่งผล
6.20 เมตร ยาว 
ตําแหน่งทีเห็นได้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ภาพที 14 รูปด้านของอาคารที
 
4. จัดทําแบบสอบถามฉบับ
สายตาของอาคารสูงทีมีต่อ
 เพือศกึษาทศันค
จงึจดัทําแบบสอบถามโดยมีวิธี
 
 4.1 การสร้างภา
 ภาพตัวแทนสภา
OMD EM-5 และเลนส์ 12-4
Photoshop เพือลดความบิดเ
แบบสอบถามฉบบัทดลองจึงล
เพือลดตวัแปรทีอยูน่อกเหนือก
 ภาพตัวแทนกรณี
จําลองทีสร้างขึน ซ้อนทบัไปบ
ภาพกลมกลืนกนัเพือให้คล้าย
 โดยจุดถ่ายภาพจ
เป็นระยะทีสามารถมองเห็นอา

 
ทีใช้เป็นตวัแทนอาคารสงูเพือการอยูอ่าศยั 

บจริงเพือประเมินทัศนคติของบุคคลทัวไปจากผ
วัดในกรุงเทพมหานคร 
ติของบคุคลทวัไปเรืองผลกระทบทางสายตาจากอา
ธีการ ดงันี :- 

าพตัวแทน 
าพแวดล้อมปัจจุบันของวัด ใช้การถ่ายภาพด้วยก
0mm. เก็บภาพในมมุกว้าง (Panorama) นํามาตกแ
เบือนของเลนส์ ให้คล้ายกบัสายตาคนมากทีสดุ  แล
ลบองค์ประกอบทีรบกวน เช่น คน รถยนต์ สายไฟ เส
การควบคมุ 
ณีมีอาคารสูงเพือการอยู่อาศัยขึนมาในฉากหลังขอ
บนภาพถ่าย (Photomontage) ในตําแหน่งทีกําหนด
กบัสถานการณ์จริงมากทีสดุ 
จะอยู่ห่างจากอาคารสร้างใหม่ประมาณ 200-300 
าคารสงูทีจําลองขนึได้ทงัอาคาร 
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ผลกระทบทาง

คารสงูทีมีต่อวดั  

กล้อง Olympus 
แตง่ในโปรแกรม 
ะผลจากการทํา
สาตา่งๆ เป็นต้น 

องวัด ใช้อาคาร
ดไว้ และปรับให้

เมตร เนืองจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 1) วัดอินทารา
สถาปัตยกรรมมาก อยูใ่นบริบ
 
ตารางที 3 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง 

วดัอินทาราม 

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดัอินทาราม 

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดัอินทาราม 

ม เป็นตัวแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทางประวัติศ
ทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยั ไมมี่อาคารในฉากหลงั 

ดัอินทาราม 
ภาพ 
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าสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 2) วัดปทุมวนา
สถาปัตยกรรมมาก อยูใ่นบริบ
 
ตารางที 4 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง  

วดัปทมุวนาราม 

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดัปทมุวนาราม 

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดัปทมุวนาราม 

ราม เป็นตวัแทนของวัดในกลุ่มคณุค่าทางประวัติศ
ทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

ดัปทุมวนาราม 
ภาพ 
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ศาสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 3) วัดมหาบุศย์
สถาปัตยกรรมปานกลาง อยูใ่น
 
ตารางที 5 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง 

วดัมหาบศุย์ 

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดัมหาบศุย์ 

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดัมหาบศุย์ 

ย์ เป็นตัวแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทางประวัติศ
นบริบทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยั ไมมี่อาคารในฉากหลงั 

ดัมหาบุศย์ 
ภาพ 
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ศาสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 4) วัดสวนพลู 
สถาปัตยกรรมปานกลาง อยูใ่น
 
ตารางที 6 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง  

วดัสวนพล ู

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดัสวนพล ู

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดัสวนพล ู

เป็นตัวแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทางประวัติศา
นบริบทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

ดัสวนพลู 
ภาพ 
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าสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 5) วัดธาตุทอง 
สถาปัตยกรรมน้อย อยูใ่นบริบ
 
ตารางที 7 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง  

วดัธาตทุอง 

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดัธาตทุอง 

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดัธาตทุอง 

เป็นตัวแทนของวัดในกลุ่มคุณค่าทางประวัติศ
ทพืนทีเศรษฐกิจการค้า มีอาคารในฉากหลงั 

ดัธาตทุอง 
ภาพ 
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ศาสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 6) วัดกุนนทีรุทธ
สถาปัตยกรรมน้อย อยูใ่นบริบ
 
ตารางที 8 ภาพตวัแทนของวั

ชือภาพ 

แผนผงัแสดงตาํแหน่งจดุ
ถ่ายภาพ อาคารจําลอง  
วดักนุนทีรุทธาราม 

ภาพตวัแทนสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนัของวดักนุนทีรุ

ทธาราม 

ภาพตวัแทนกรณีมีอาคาร
สงูขึนหลงัวดักนุนทีรุทธาราม 

ธาราม เป็นตวัแทนของวดัในกลุ่มคณุคา่ทางประวตัิศ
ทพืนทีชมุชนอยูอ่าศยั มีอาคารในฉากหลงัน้อย 

ดักุนนทีรุทธาราม 
ภาพ 
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ศาสตร์และศิลป

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 4.2 การวัดทัศน
 ในการศึกษาครัง
การมีอาคารสูงเพือการอยู่อา
ระดบัต่างกัน   การประเมินทั
จากนนัดภูาพตวัแทนทีละภา
ระดบัความชอบตงัแต ่ไม่ชอบ
ยอมรับไม่ไดอ้ย่างมาก ไปจนถึ
 การสอบถาม ถึง
ระดับความชอบ แสดงถงึคว
จะต่างจากระดับการยอม
ปรากฏในภาพตัวแทน กล่
สภาพแวดล้อมในภาพตวัแทน
และยินยอมให้สภาพแวดล้อม
 

ภาพที 15 Likert Scale เครือ
 
5. การเก็บแบบสอบถาม 
 การสอบถามใช้ ิ
สอบถามบุคคลทวัไปชาวไทย
ผู้ เชียวชาญทางด้านสถาปัตย
ทงัหมด 306 คน   กําหนดสถา
เหมาะสมในการทําแบบสอบถ

นคต ิ
งนี ใช้การสอบถามทศันคติเพือเป็นสิงทีชีวัดถึงความ
าศยัใกล้วัดทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถ
ทศันคติใช้วิธีให้ผู้ ตอบแบบสอบถามอ่านประวตัิความ
พและให้คะแนนบน Likert Scale ซึงมีระดบัตงัแต
บอย่างมาก ไปจนถึง ชอบอย่างมาก  และคา่ระดบัก
ถึง ยอมรับไดอ้ย่างมาก (ดภูาพที 15) 
ง ความชอบ และ การยอมรับ ทีมีต่อสภาพแวดล้อ
วามพงึพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทีปรากฏในภ
มรับซึงบ่งบอกถึงการเห็นด้วย ยินยอมกับสภา
าวคือ ผู้ ตอบแบบสอบถาม อาจมีระดบัความชอบ
น แตใ่นขณะเดียวกนัอาจจะมีระดบัการยอมรับทีสงูกว
มเป็นไปตามภาพตวัแทนได้   

องมือวดัความชอบ และการยอมรับทีใช้ในแบบสอบ

วิธีการสุ่มถามทังตัวบุคคลและสถานที โดยกําหน
ยจํานวน 250 คน   ผู้ เชียวชาญด้านออกแบบสภา
กรรมไทยรวม 6 คน   บคุคลทวัไปชาวตา่งชาติ จําน
านทีสอบถามเป็นพืนทีในกรุงเทพมหานคร ซึงควรเป็
ถาม  
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มเหมาะสมของ
ถาปัตยกรรมใน
มเป็นมาของวัด 
ต่ 1 - 6  ซึงมีค่า
ารยอมรับตงัแต ่

อมในภาพ โดย
ภาพตัวแทน ซึง
าพแวดล้อมที
ตํา หรือไม่ชอบ
ว่า หรือเห็นด้วย

 
บถาม 

นดสัดส่วนกลุ่ม  
าพแวดล้อมและ
วน 50 คน รวม
นพืนทีทีมีความ
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6. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพือสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวัด และผลกระทบทีเกิดขึนเมือมีอาคารสูง
ขึนมาในพืนทีใกล้เคียง  
 นําแบบสอบถามฉบับจริงทีได้มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม IBM 
SPSS Statistics Version 20 สําหรับ Window สร้างฐานข้อมูล และวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ   
ตีความหมายคา่ทางสถิติทีได้เพือตอบคําถามการวิจยัตอ่ไป  โดยกําหนดใช้คา่ระดบันยัยะสําคญั
ทางสถิตทีิ 0.10 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจยันี ใช้แบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-questionaire) ในการประเมิน
ทศันคตขิองบคุคลในเรือง ผลกระทบทางสายตาของอาคารสงูเพือการอยู่อาศยัทีมีตอ่วดัในบริเวณ
กรุงเทพมหานคร   จากการทําแบบสอบถามทงัหมด 306 ชดุ ประมวลและวิเคราะห์ได้ ดงันี 
 
1. สถานทสีาํรวจข้อมูล และลักษณะข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมี 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนคําถามซึงมีลกัษณะเป็นแฟ้มรูปภาพขนาด 
A3 และส่วนของกระดาษคําตอบขนาด A4    วิธีการเก็บข้อมูลให้ผู้ตอบแบบสอบถามดภูาพ
ทงัหมด 42 ภาพ และตอบคําถามในกระดาษคําตอบ ซึงโดยเฉลียใช้เวลาคนละ 15-30 นาที พืนที
ทีไปสอบถามสว่นใหญ่จงึเป็นสถานทีทีเอือตอ่การทําแบบสอบถาม คนส่วนใหญ่มาพกัผ่อน หรือมี
เวลาว่างในการตอบแบบสอบถาม   เช่น ในหมู่บ้าน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
สํานกังาน วดั มหาวิทยาลยั สวนสาธารณะ หอศิลป์ และสนามกอล์ฟ   โดยเกือบครึงหนึง (43%) 
ของสถานทีทําแบบสอบถาม อยู่ในย่านชุมชนเมือง เช่น เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบางนา 
เป็นต้น   รองลงมา (35%) อยู่ในย่านธุรกิจการค้า เช่น เขตวฒันา เขตพญาไท เขตสาทร เป็นต้น   
สว่นทีเหลือได้สอบถามคนในยา่นอนรัุกษ์ (14%) และยา่นชานเมือง ปริมณฑล (8%) 
 ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทงัหมด 306 คน ประกอบด้วยบุคคลทวัไปทีเป็นชาว
ไทย 250 คน บุคคลทัวไปชาวต่างชาติ 50 คน ผู้ เชียวชาญด้านออกแบบสภาพแวดล้อมและ
ผู้ เชียวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยรวม 6 คน 
 ลักษณะของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ในจํานวนทังหมด 306 คน มีจํานวนผู้ หญิง 
(55.3%) ใกล้เคียงกบัผู้ชาย (46.7%)   ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาย ุ26-35 ปี (37.6%) รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 18-25 ปี (22.9%)  กลุ่มอายุ 36-45 ปี (15%) นอกนนัเป็นผู้ตอบแบบสอบถามทีอยู่ใน
กลุ่ม 46-55 ปี (11.8%)  ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุ 56-65 ปี (11.1%)   และสุดท้ายคือกลุ่มอายุ
มากกวา่ 65 ปี (1.6%) 

   ส
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 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (80.1%) ทีเหลือนบัถือศาสนาคริสต์ 
(10.8%) ศาสนาอิสลาม (1.6%) และศาสนาอืนๆ (6.9%) 
 ระดับการศึกษาของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(60.1%) รองลงมาจบการศึกษาตํากว่าระดับปริญญาตรี (23.5%) และสุดท้ายคือกลุ่มระดับ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี (14.1%)   รายได้ตอ่เดือนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 10,000-25,000 บาท 
(31.7%) และกลุ่ม 25,001-50,000 บาท (30.1%) รองลงมาคือกลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
(19%) กลุม่รายได้ตํากวา่ 10,000 บาท (14.4%) และกลุม่ไมมี่รายได้ (4.9%) 
 เกือบครึงหนึงของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนกังานเอกชน (44.8%)  รองลงมาเป็น
นักเรียน/นักศึกษา (12.4%) อาชีพอิสระ (12.1%) เจ้าของกิจการ (9.5%) ข้าราชการ (6.2%) 
ค้าขาย (5.9%) เกษียณอายุ (4.2%) และแม่บ้าน/พ่อบ้าน (2.6%)  โดยส่วนใหญ่ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม (28.4%)  และสาขา
ธุรกิจการค้า (26.5%) รองลงมาคือสาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ (15.7%) และสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (13.1%) ส่วนน้อยคือสาขาการแพทย์และสาธารณสุข (3.3%) 
และสาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (2%) 
 
2. ทัศนคตขิองบุคคลทัวไปและผู้เชียวชาญทมีีต่อภาพปัจจุบันของวัดกรณีศึกษาทัง 6 วัด 

 การประเมินทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อวัดตวัแทนทัง 6 วัด โดยใช้ภาพ
ปัจจบุนัของวดั และภาพเชิงซ้อน (Photomontage) จําลองภาพอาคารสงูขึนมาในตําแหน่งทีเห็น
ได้ชดั   เพือให้ผู้ตอบแบบสอบถามดทีูละภาพและให้คะแนนบน Likert Scale ซึงมีระดบัตงัแต ่1-6 
โดยแตล่ะระดบัมีความหมาย ดงัตารางที 9 
 
ตาราง 9 ความหมายของระดบัคะแนนความชอบ และการยอมรับทีใช้ในแบบสอบถาม 

คะแนน ความหมายของคะแนนความชอบ ความหมายของคะแนนการยอมรับ 

ทศันคติทางลบ 
1 ไมช่อบอยา่งมาก ยอมรับไมไ่ด้อยา่งมาก 
2 ไมช่อบ ยอมรับไมไ่ด้ 
3 ไมค่อ่ยชอบ ยอมรับไมค่อ่ยได้ 

ทศันคติ
ทางบวก 

4 คอ่นข้างชอบ คอ่นข้างยอมรับได้ 
5 ชอบ ยอมรับได้ 
6 ชอบอยา่งมาก ยอมรับได้อยา่งมาก 

  

   ส
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 ในสว่นของผู้ เชียว
สถาปัตยกรรมไทย โดยใช้วิธี
และจดัอนัดบัคณุคา่ทางประวั
ความคดิเห็นทีมีตอ่ผลกระทบท
 
 2.1 ทัศนคตขิอง
 ประเมินทัศนคติท
ความชอบและการยอมรับมา
เห็นว่า  ค่าเฉลียคะแนนความ
ปัจจุบนัของวดั (3.69 - 4.97)
ยอมรับได ้ไปจนถึง ยอมรับได้
 โดยเมือพิจารณา
ยอมรับสงูทีสดุ คือ วดัอินทาร
ถึง ยอมรับได้อย่างมาก (5.19
คะแนนใกล้เคียงกันอยู่ในระ
ยอมรับไดอ้ย่างมาก (5.05-5.0
ชอบ (4.12) และ ค่อนข้างยอม
ในระดบั ไม่ค่อยชอบ จนถึง ค
ยอมรับได ้(3.99-4.08)  
 
ตารางที 10 ความชอบและกา

วัด ค่าเ
วัดอินทาราม 
วัดปทุมวนาราม 
วัดมหาบุศย์ 
วัดสวนพลู 
วัดธาตุทอง 
วัดกุนนทรุีทธาราม 

วชาญ เลือกสอบถามผู้ ทีมีความรู้ความเชียวชาญด้า
สมัภาษณ์เพือสอบถามถึงเกณฑ์การให้คณุค่าควา
วตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมของวดัตวัแทนทงั 6 
ทางสายตาจากอาคารสงูทีมีตอ่วดั เพือนํามาประกอบ

งบุคคลทัวไปทีมีต่อภาพปัจจุบันของวัดกรณีศึกษ
ทีผู้ ตอบแบบสอบถามมีต่อภาพปัจจุบนัของวดัโดยใ
คํานวนหาคา่เฉลียการให้คะแนนและจดัอนัดบั  ซึงจ
มชอบของทัง 6 วดั   อยู่ในช่วง ไม่ค่อยชอบ ไปจนถึ
   และค่าเฉลียคะแนนการยอมรับของทงั 6 วดั อยู่ใ
ดอ้ย่างมาก (3.99 - 5.19) ในสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั
าในแตล่ะวดั จะพบว่าวดัทีได้คา่เฉลียของคะแนนคว
ราม  คะแนนอยู่ในกบัระดบั ชอบ (4.97) และยอมรับ
9)  รองลงมา คือ วดักุนนทีรุทธารามและวดัมหาบุศ
ะดับ ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.88-4.91) และ ยอม
09)  ถดัมาคือวดัธาตทุอง มีคะแนนอยู่ในช่วง ค่อนข้า
มรับได้ ถึง ยอมรับได้ (4.39) วดัปทมุวนาราม วดัสวน
ค่อนข้างชอบ (3.69-3.74) และ ยอมรับไม่ค่อยได้ ไป

ารยอมรับภาพปัจจุบนัของวดั ของบุคคลทวัไป 
เฉลียคะแนนความชอบ อันดับ ค่าเฉลียคะแนนการยอ

4.97 1 5.19 
3.74 5 4.08 
4.88 3 5.05 
3.69 6 3.99 
4.12 4 4.39 
4.91 2 5.09 

54 

นประวตัิศาสตร์
มสําคญัของวัด  
วดั สอบถามถึง
บการวิเคราะห์ 

ษาทัง 6 วัด 
ใช้การวิเคราะห์
จากภาพรวมจะ
ถึง ชอบ ภาพใน
ในช่วง ค่อนข้าง
นของวดั  
ามชอบและการ
บภาพปัจจุบนัได ้
ศย์ ซึงทงั 3 วดัมี
มรับได้ ไปจนถึง 
างชอบ ไปจนถึง 
นพล ูคะแนนอยู่
ปจนถึง ค่อนข้าง

มรับ อันดับ 
1 
5 
3 
6 
4 
2 
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 จากการประมวลผลทัศนคติทีมีต่อภาพปัจจุบันของวัดทัง 6 วัด พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคตใินทางบวกกับภาพปัจจุบันของวัดทุกวัด 
 
 2.2 ทัศนคตขิองผู้เชียวชาญทมีีต่อภาพปัจจุบันของวัดกรณีศึกษาทัง 6 วัด 
 ในส่วนของคุณค่าของวัด  เจาะจงสอบถามผู้ ทีมีความรู้ความเชียวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย และใช้วิธีสัมภาษณ์เพือสอบถามถึงเกณฑ์การให้คุณค่า
ความสําคญัของวดั  และจดัอนัดบัคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดัตวัแทน
ทงั 6 วดั สอบถามถึงความคิดเห็นทีมีต่อผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงทีมีตอ่วดั เพือนํามา
ประกอบการวิเคราะห์   โดยผู้ เชียวชาญได้จัดอันดับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมของวดัทงั 6 วดั  ตามเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี 
 - ตามอาย ุความเก่าแก่  
 - ความเป็นมาและความสําคญัในประวตัศิาสตร์ 
 - ลกัษณะความสวยงามของรูปแบบศลิปสถาปัตยกรรม  
 - ความเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมแหง่ยคุสมยั 
 ผู้ เ ชียวชาญจัดให้วัดอินทารามและวัดปทุมวนารามอยู่ในกลุ่มทีมีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมมาก   อธิบายโดยสงัเขป ดงันี  
 อันดับ 1 วัดอินทาราม เนืองจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาตงัแต่สมัยกรุงศรี
อยธุยา และเป็นทีบรรจพุระบรมอฐิัของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)  
รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ศิลปสถาปัตยกรรมมีความ
สวยงามและมีลกัษณะเป็นต้นแบบของยคุสมยั    
 อันดับ 2 วัดปทุมวนาราม เป็นวดัทีรัชกาลที 4 โปรดให้สร้างขึนเพือพระราชทานแด่
พระนางเทพศิรินทราบรมราชินี  เป็นวดัคูก่บัพระราชอทุยานสําหรับพกัผ่อนอิริยาบทนอกพระนคร  
รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัตนโกสินทร์  เนืองจากเป็นวดัหลวง ช่างทีใช้จึงเป็นช่างหลวงทีมี
ฝีมือเหนือกวา่ชา่งทวัไป  
 อันดับที 3 วัดมหาบุศย์ และอันดับที 4 วัดสวนพลู ผู้ เชียวชาญจดัให้อยใูนกลุ่มที
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมปานกลาง    ทังสองวัดมีสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  แต่วดัมหาบุศย์มีความเป็นมายาวนานกว่าตงัแต่สมยัอยุธยา
ตอนปลาย และมีตํานานแม่นาคพระขโนง ซึงเป็นเรืองเล่าทีอ้างอิงกบับุคคลจริงในประวตัิศาสตร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
และเป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลา
รัชกาลที 1  
 อันดับที 5 วัด
ประวัติศาสตร์และศิลปสถา
เนืองจากความเป็นมาของทงัส
เนืองจากวัดธาตุทองเป็นทีนิ
แพร่หลายเกียวข้องกบัคนสว่น
  
ตารางที 11 คณุค ่าทางประ
 ผู้ เชียวชาญทางด้
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป

สถาปัตยกรรม 
กลุ่มคุณค่า อันดับ 

มาก 

1 

2 

ปานกลาง 

3 

4 

น้อย 

5 

6 

ย   ผู้ เชียวชาญจึงให้อนัดบัคุณค่าสูงกว่าวดัสวนพล

ดธาตุทอง  และอันดับที 6 วัดกุนนทีรุทธารา
าปัตยกรรม  ผู้ เชียวชาญจึงจัดให้ 2 วัดนีอยู่ในก
สองวดัไม่เกิน 100 ปี และไม่ได้มีคณุคา่ทางศิลปสถา
นิยมของประชาชนในการจัดงานฌาปนกิจศพจึงเ
นมาก จงึนบัวา่มีคณุคา่เหนือกวา่วดักนุนทีรุทารามอยู่

ะวตั ิศาสตร์และศ ิลปสถาปัตยกรรมของวดัทัง
ด้านประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 
ป

วัด ลักษณะเด่น

วัดอินทาราม - ความเป็นมายาวนานตงัแตส่มยัอ
- มีความเกียวข้องกบัพระเจ้าตากสิ
- รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัรัตนโก
ความเก่าแก่และสวยงาม   

วัดปทุมวนาราม - เป็นวดัทีรัชกาลที 4 โปรดให้สร้างขึ
- รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเก่าแกแ่
รัตนโกสินทร์ 

วัดมหาบุศย์ - ความเป็นมายาวนานสมยัอยธุยา
- รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัรัตนโก
- มีตํานานแมน่าคพระขโนงซงึเป็นที

วัดสวนพลู - สร้างสมยัรัชกาลที 1 
- มีเจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยั

วัดธาตุทอง - มีอายไุมเ่กิน 100 ปี 
- เป็นทีนิยมใช้จดังานฌาปนกิจศพ 
- ไมมี่คณุคา่ทางศิลปสถาปัตยกรรม

วัดกุนนทรุีทธาราม - มีอายไุมเ่กิน 100 ปี  
- ไมมี่ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาทสี
- ไมมี่คณุคา่ทางศิลปสถาปัตยกรรม
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ลูทีสร้างในสมัย

าม  จากเกณฑ์
ลุ่มคุณค่าน้อย   
าปัตยกรรม   แต่
เป็นทีรู้จักอย่าง
บ้าง 

6 วดั  จดัโดย

ยธุยาตอนปลาย  
นมหาราช  
กสินทร์ตอนต้น มี

ขึน  
และสวยงามสมยั

ตอนปลาย  
กสินทร์ตอนต้น 
ทีรู้จกัของคนทวัไป 

ยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ม 

สําคญั  
ม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 จากทศันคติทีผู้ เชี
คณุคา่กบัความเก่าแก่ ความสํ
 
 2.3 เปรียบเทียบ
ทางประวัติศาสตร์และศิล
สถาปัตยกรรมไทย 
 เมือนําผลทีได้จา
พบวา่ อนัดบัความชอบและกา
การเรียงอันดบัของคุณค่าทา
ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมไ
และอนัดบั 3 วดัมหาบศุย์   
 
ตารางที 12 ความชอบและก
 เทียบกับ อนัดบัค

วดั 
คณุคา่ทางประ
และศลิปสถาป
กลุม่คณุคา่ 

วดัอินทาราม 
มาก 

วดัปทมุวนาราม 
วดัมหาบศุย์ 

ปานกลาง 
วดัสวนพล ู
วดัธาตทุอง 

น้อย 
วดักนุนทีรุทธาราม 

   
  กลุ่มทีผู้ ตอบแบ
ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ และ ย
ทธาราม และวดัมหาบศุย์  แล
ไม่ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ 

ชียวชาญมีตอ่ภาพปัจจบุนัของวดัทงั 6 วดั  จะเห็นว่า
สําคญัทางประวตัศิาสตร์ และความสวยงามทางศลิปส

บทัศนคตริะหว่างผู้ตอบแบบสอบถาม กับ การจั
ลปสถาปัตยกรรมของวัดโดยผู้เชียวชาญด้านป

ากการทําแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกบัความเห็นจ
ารยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของวดัของบคุคลทั
างประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมทีจัดโดยผู้
ไทย   มีอนัดบัทีตรงกันเพียง 2 ตําแหน่ง คือ อนัดบั 

การยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของวดัโดยผู้ตอบ
คณุค่าทางประวตัิศาสตร์ศิลปสถาปัตยกรรมโดยผู้ เชี
ะวตัศิาสตร์
ปัตยกรรม คา่เฉลียคะแนน

ความชอบ อนัดบั คา่เฉลียคะแ
ยอมรับ

อนัดบั 
1 4.97 1 5.19
2 3.74 5 4.08
3 4.88 3 5.05
4 3.69 6 3.99
5 4.12 4 4.39
6 4.91 2 5.09

บบสอบถามให้คะแนนความชอบและการยอมรับ
ยอมรับได้ ถึง ยอมรับได้อย่างมาก ได้แก่ วัดอินทา
ะกลุม่ทีคนทวัไปให้คะแนนความชอบและการยอมรับ
และ ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง ค่อนข้างยอมรับได้ ได้แก่
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า ผู้ เชียวชาญให้
สถาปัตยกรรม 

ัดอันดับคุณค่า
ประวัติศาสตร์

จากผู้ เชียวชาญ
ทวัไป ไม่ตรงกับ 
ผู้ เชียวชาญด้าน

1 วดัอินทาราม 

บแบบสอบถาม 
ชียวชาญ 

แนนการ
บ อนัดบั 

1 
5 
3 
6 
4 
2 

 

มาก อยู่ในช่วง
ราม วัดกุนนทีรุ
บน้อย อยู่ในช่วง
 วดัธาตทุอง วดั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ปทมุวนาราม และวดัสวนพล ู
วดัปทุมวนารามอยู่ในกลุ่มทีมี
สวนพลอูยูใ่นกลุม่ทีมีคณุคา่ท
รุทธารามอยูใ่นกลุม่ทีมีคณุคา่
 จากการผลข้างต้
แผนทีสอดคล้องกับความสํ
วัดเหมือนทผู้ีเชียวชาญให้ค
ทศันคตมิากกวา่นํามาใช้ในกา
 

3. ทัศนคติของผู้ตอบแบ
กรณีศึกษาทัง 6 วัด 

 เมือภาพปัจจบุนัข
ในตําแหนง่ทีเห็นได้ชดัในฉากห
กลา่วคือ คา่เฉลียคะแนนความ
ชดัในฉากหลงัของวดั  
 
ตารางที 13 เปรียบเทียบทศัน
 เพิมขึนมาในฉาก

วัด 
ค่าเฉลีย

ความ
วัดอินทาราม 4.9
วัดปทุมวนาราม 3.7
วัดมหาบุศย์ 4.8
วัดสวนพลู 3.6
วัดธาตุทอง 4.1
วัดกุนนทรุีทธาราม 4.9

ซึงขดัแย้งกบักลุ่มคณุคา่ของผู้ เชียวชาญ ซึงจดัให้วดั
มีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมมาก  วดัม
างประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมปานกลาง วดัธาตทุอ
ทางประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมน้อย (ดตูารางที 12)
นจะเห็นว่า การให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถา
าํคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาป
ความสําคัญตามหลักวิชา  หากแตน่่าจะมีปัจจยัอืน
ารให้คะแนนความชอบและการยอมรับ 

บสอบถาม เมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉา

ของวดัได้รับการดดัแปลงโดยเพิมอาคารสมมติทีเป็น
หลงั  ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดี
มชอบและการยอมรับลดลงเมือมีอาคารสงูขึนมาในตํ

นคติของบุคคลทัวไปทีมีต่อภาพปัจจุบนัของวดั กับ
กหลงัของวดั 
ภาพปัจจุบันของวัด มีอาคารสูงเพิมขึนมาใน

ยคะแนน
มชอบ 

ค่าเฉลียคะแนนการ
ยอมรับ 

ค่าเฉลียคะแนน
ความชอบ 

ค

97 5.19 2.97 
74 4.08 2.97 
88 5.05 2.98 
69 3.99 2.65 
12 4.39 3.20 
91 5.09 3.14 
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ดอินทาราม และ
มหาบุศย์และวัด
อง และวดักนุนที
) 
ามไม่ได้มีแบบ
ปัตยกรรมของ
นซึงมีอิทธิพลกบั

กหลังของวัด

นอาคารสงูขึนมา
ดียวกนัในทกุวดั 
ตําแหน่งทีเห็นได้

เมือมีอาคารสูง

นฉากหลังของวัด 

ค่าเฉลียคะแนนการ
ยอมรับ 

3.22 
3.32 
3.19 
2.90 
3.41 
3.33 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เมือพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า  วัดอินทารามและวัดมหาบุศย์  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อภาพปัจจุบนัของวัดในทางบวก โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่
ในช่วง ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.97, 4.88) และคา่เฉลียคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับได ้
ถึง ยอมรับได้อย่างมาก (5.19, 5.05)  แต่เมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉากหลงัของวัด ทัศนคติ
เปลียนไปในทางลบ โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อยชอบ (2.97, 
2.98) และค่าเฉลียคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง ค่อนข้างยอมรับได้ (3.22, 
3.19) 
 วัดกุนนทีรุทธาราม ทศันคตทีิผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ภาพปัจจบุนัของวดัเป็นไปใน
ทางบวก โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.91) และค่าเฉลีย
คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับได้ ถึง ยอมรับได้อย่างมาก (5.09) แต่เมือมีอาคารสูงเพิม
ขึนมาในฉากหลงัของวดั ทศันคติค่อนไปในทางลบ โดยมีคา่เฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่
ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.14) และคา่เฉลียคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง 
ค่อนข้างยอมรับได ้(3.33)   
 วัดธาตุทอง ทัศนคติทีผู้ ตอบแบบสอบถามมีต่อภาพปัจจุบันของวัดเป็นไปใน
ทางบวก โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ค่อนข้างชอบ ถึง ชอบ (4.12) และค่าเฉลีย
คะแนนการยอมรับอยูใ่นชว่ง ค่อนข้างยอมรับได ้ถึง ยอมรับได ้(4.39) แตเ่มือมีอาคารสงูเพิมขึนมา
ในฉากหลงัของวดั ทศันคติค่อนไปในทางลบ โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่ค่อย
ชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.20) และค่าเฉลียคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง 
ค่อนข้างยอมรับได ้(3.41)   
 วัดปทุมวนาราม ทศันคติทีผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อภาพปัจจุบนัของวดัค่อนไปใน
ทางบวก โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.74) และ
คา่เฉลียคะแนนการยอมรับอยูใ่นชว่ง ค่อนข้างยอมรับได ้ถึง ยอมรับได้ (4.08) และเมือมีอาคารสงู
เพิมขนึมาในฉากหลงัของวดั ทศันคติคอ่นไปในทางลบ โดยมีคา่เฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง 
ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อยชอบ (2.97) และค่าเฉลียคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ยอมรับไม่ค่อยได้ ถึง 
ค่อนข้างยอมรับได ้(3.32)   
 วัดสวนพลู ทศันคตทีิผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ภาพปัจจบุนัของวดัคอ่นไปในทางบวก 
โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.69) และค่าเฉลีย
คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง ค่อนข้างยอมรับได้ (3.99) และเมือมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉากหลงั
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ของวดั ทศันคติค่อนไปในทางลบ โดยมีค่าเฉลียคะแนนความชอบอยู่ในช่วง ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อย
ชอบ (2.65) และคา่เฉลียคะแนนการยอมรับอยูใ่นชว่ง ยอมรับไม่ได ้ถึง ยอมรับไม่ค่อยได ้(2.90) 
 จากการประมวลผลจะเห็นได้ว่า ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อภาพ
ปัจจุบันของวัดทัง 6 วัด เป็นไปในเชิงบวก แต่เมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉากหลังของ
วัด ทัศนคตกิ็เปลียนไปในทางลบเช่นเดียวกันทัง 6 วัด 
 
4. การเปลียนแปลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม เมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉาก
หลังของวัดกรณีศึกษาทัง 6 วัด 

 ค่าเฉลียของคะแนนทีลดลงของทุกวัดเมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉากหลังของวัด 
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติทีเปลียนแปลงไปในทางลบของผู้ ตอบแบบสอบถาม    เมือนํามา
เปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันของวัดทียังไม่มีอาคารเพิมขึนมาในฉากหลัง  โดยใช้ค่าการ
เปลียนแปลง ซงึได้จาก 
  

คา่การเปลียนแปลง = คา่เฉลียคะแนนเมือมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉากหลงัของวดั - คา่เฉลียคะแนนของภาพปัจจบุนั 

 
  คา่ทีได้แสดงถึงความแตกตา่งของทศันคตก่ิอนและหลงัมีอาคารสงูเพิมขึนในฉากหลงั
ของวดั  ยิงความแตกตา่งมาก ยิงแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความชอบ/การยอมรับต่อ
ภาพปัจจุบนัของวดัเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทศันคติเมือมีอาคารสูงขึนในฉากหลงัของวดั 
กล่าวคือ วัดทีมีค่าการเปลียนแปลงสูง แสดงให้เห็นว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามรู้สึกได้มากถึง
ผลกระทบทางสายตาทีเกิดขนึ 
 

4.1 เปรียบเทียบความชอบและการยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของวัด กับ
ภาพตัวแทนเมือมีอาคารสูงเพมิขึนมาในฉากหลังของวัด 
 จากการวิเคราะห์ค่าการเปลียนแปลงความชอบของแต่ละวัด พบว่า วัดทีมีค่าการ
เปลียนแปลงมากทีสุด ได้แก่ วดัอินทาราม จะเห็นว่ามีคา่การเปลียนแปลงสงูถึง -2.00 หมายถึง 
ตกลงมา 2 ชว่งระดบัความชอบ จากภาพปัจจบุนัทีคา่เฉลียคะแนนสงูถึง 4.97 อยู่ในช่วง ค่อนข้าง
ชอบ ถึง ชอบ แตเ่มือมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉากหลงัของวดั คา่เฉลียลดลงเหลือ 2.97 อยู่ในช่วง 
ไม่ชอบ ถึง ไม่ค่อยชอบ    อนัดบัตอ่มา ได้แก่ วดัมหาบศุย์ มีคา่การเปลียนแปลงทีสงูใกล้เคียงกับ
วดัแรก คือ -1.90 มีคา่ความชอบตกลงมาเกือบ 2 ช่วงระดบั จากภาพปัจจบุนัอยู่ในช่วง คอ่นข้าง
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ชอบ ถึง ชอบ  (4.91) ตกลงมา
เพิมขึนมาในฉากหลงัของวดั 
การเปลียนแปลงอยู่ที -1.77 
ชอบ ถึง ชอบ (4.91) เมือมีอาค
มาอยู่ในช่วง ไม่ค่อยชอบ ถึง 
ได้แก่ วดัธาตทุอง ทงัสองอนัดั
วดัมีคา่ความชอบตกลงมา 1 
ในช่วง ไม่ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้
มาอยู่ในช่วง ไม่ชอบ ถึง ไม่ค
ความชอบอยู่ในช่วง ค่อนข้าง
ตกลงมาอยูใ่นชว่ง ไม่ค่อยชอบ
 

ตารางที 14 เปรียบเทียบควา
 สูงเพิมขึนมาในฉ

วัด 
ความชอบภา

ค่าเฉลีย
คะแนน 

วัดอินทาราม 4.97 
วัดปทุมวนาราม 3.74 
วัดมหาบุศย์ 4.88 
วัดสวนพลู 3.69 
วัดธาตุทอง 4.12 
วัดกุนนทรุีทธาราม 4.91 

 
 เมือวิเคราะห์คา่ส
มีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉา
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ และเ

าอยูใ่นชว่ง ไม่ค่อยชอบ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.28) ในภ
  วดัทีมีคา่การเปลียนแปลงอนัดบัที 3 ได้แก่ วดักนุน
 จากเดิมค่าเฉลียความชอบภาพปัจจบุนัของวดัอยู่ใ
คารสงูเพิมขนึมาในฉากหลงัของวดั คา่เฉลียคะแนนค
ค่อนข้างชอบ (3.14)   อนัดบัที 4 ได้แก่ วดัสวนพลู
ดบัมีคา่การเปลียนแปลงอยู่ที -1.04 และ -0.92 ตามล
ช่วงระดบั วดัสวนพลจูากภาพปัจจบุนัคา่เฉลียคะแน
ข้างชอบ (3.69) หลงัจากมีอาคารเพิมขึนมาในฉากหล
ค่อยชอบ (2.65)   และวดัธาตุทองจากภาพปัจจุบนัค
งชอบ ถึง ชอบ (4.12) หลงัจากมีอาคารเพิมขึนมาใน
บ ถึง ค่อนข้างชอบ (3.20)  

ามชอบสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของวดั และความชอ
ฉากหลงัของวดั 
พปัจจุบัน ความชอบเมือมีอาคาร

สูงเพิมขึนมาในฉากหลัง 
ค่าการเปลียนแปลง 

อันดับ ค่าเฉลีย
คะแนน 

อันดับ ความต่าง
ค่าเฉลีย 

อันดับ 

1 2.97 4 -2.00 1 
5 2.97 4 -0.77 6 
3 2.98 3 -1.90 2 
6 2.65 5 -1.04 4 
4 3.20 1 -0.92 5 
2 3.14 2 -1.77 3 

สหสมัพนัธ์ระหว่างความชอบภาพปัจจบุนัของวดั กบั
กหลัง ซึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแป
เป็นไปในทิศทางใด   จะเห็นว่า 3 วดั ได้แก่ วดัอินทา
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าพทีมีอาคารสงู
นทีรุทธาราม ค่า
ในช่วง ค่อนข้าง
ความชอบตกลง
ล ูและอนัดบัที 5 
ลําดบั ซึงทงัสอง
นนความชอบอยู่
ลงัของวดั ตกลง
ค่าเฉลียคะแนน
ฉากหลงัของวดั

อบเมือมีอาคาร

ค่าสหสัมพันธ์ 

.046 

.567 

.136 

.325 

.457 

.081 

 

บ ความชอบเมือ
ปรทังสอง ว่ามี
าราม วดักนุนทีรุ
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ทธาราม และวัดมหาบุศย์ มีค่าสหสมัพนัธ์ตงัแต่ .046 ถึง .136  ซึงเมือค่าสหสมัพันธ์เข้าใกล้ 0 
แสดงให้เห็นว่า ความชอบในภาพปัจจบุนัของวดั กบัความชอบเมือมีอาคารสงูเพิมขึนในฉากหลงั
ของวดั มีความสมัพนัธ์กนัน้อย กล่าวคือ มีทงัผู้ตอบแบบสอบถามทีชอบภาพปัจจบุนัของวดั และ
ชอบน้อยลงเมือมีอาคารสงูเพิมขนึในฉากหลงั และมีบางส่วนทีชอบภาพปัจจบุนัของวดั แตไ่ม่ชอบ
อยา่งมากเมือมีอาคารสงูเพิมขึนในฉากหลงัของวดั    จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงทศันคติ
ทีหลากหลาย ไมเ่ป็นแบบแผนเดียวกนัทงัหมด  
 แต่ในกรณีวดัสวนพลู วดัธาตทุอง และวดัปทุมวนาราม ค่าสหสมัพนัธ์อยู่ที .325 ถึง 
.567 ซึงเมือค่าสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าความชอบในภาพปัจจุบนัของวดั กับเมือมี
อาคารสูงเพิมขึนในฉากหลังของวัด มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก กล่าวคือ เมือผู้ ตอบ
แบบสอบถามชอบภาพปัจจบุนัของวดั ก็มีแนวโน้มทีจะชอบเมือมีอาคารสงูเพิมขึนในฉากหลงัของ
วดัเชน่กนั และในทางกลบักนั เมือผู้ตอบแบบสอบถามไมช่อบภาพปัจจบุนัของวดั ก็มีแนวโน้มทีจะ
ไมช่อบเมือมีอาคารสงูเพิมขนึในฉากหลงัของวดัด้วย เป็นแบบแผนทีสอดคล้องกนั 
 จะเห็นว่า วดัอินทาราม วดัมหาบศุย์ และวดักนุนทีรุทธาราม มีค่าการเปลียนแปลงที
สงูถึง 1 ถึง 2 ระดบัความชอบ และเป็นความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นแบบแผนเดียวกนัทงัหมด   ส่วน
วดัสวนพล ูวดัธาตทุอง และวดัปทมุวนาราม มีคา่การเปลียนแปลงทีน้อยกว่าลดลง น้อยกว่า 1 ถึง 
1 ระดบัความชอบ และเป็นความสมัพนัธ์ทีเป็นแบบแผนสอดคล้องกนั 
 

4.2 ความสัมพันธ์ของการยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของวัด และการ
ยอมรับเมือมีอาคารสูงเพมิขึนมาในฉากหลังของวัด 
 จากการวิเคราะห์ค่าการเปลียนแปลงการยอมรับของทงั 6 วดั พบว่า วัดทีมีค่าการ
เปลียนแปลงการยอมรับมากทีสดุ ได้แก่ วดัอินทาราม มีคา่การเปลียนแปลงอยู่ที -1.97 หมายถึง 
เมือมีอาคารสงูเพิมขนึมาในฉากหลงั คา่เฉลียคะแนนการยอมรับก็ลดลงมาเกือบ 2 ช่วงระดบัจาก
คา่เฉลียคะแนนการยอมรับในภาพปัจจุบนั   อนัดบั 2 ได้แก่ วดัมหาบศุย์ มีคา่การเปลียนแปลง -
1.86  อนัดบั 3 วดักุนนทีรุทธาราม มีค่าการเปลียนแปลง -1.76 ซึงทงัอนัดบั 2 และ 3 ก็มีค่าการ
เปลียนแปลงสงูเกือบถึง 2 ชว่งระดบัเชน่กนั  ในสว่นของอนัดบั 4 วดัสวนพล ูมีคา่การเปลียนแปลง 
-1.09 ซึงหมายถึงคา่การเปลียนแปลงลดลงมา 1 ช่วงระดบัเมือมีอาคารสงูเพิมขึนมาในฉากหลงั
ของวดั    และอนัดบั 5 วดัธาตทุอง มีค่าการเปลียนแปลง -0.98  อนัดบั 6 วดัปทุมวนาราม มีค่า
การเปลียนแปลง -0.76  ทงัสองวดัมีคา่การเปลียนแปลงลดลงมาไมถึ่ง 1 ชว่งระดบั 
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ตารางที 15 เปรียบเทียบการย
 เพิมขนึมาในฉาก

วัด 
การยอมรับภา

ค่าเฉลีย
คะแนน 

วัดอินทาราม 5.19 
วัดปทุมวนาราม 4.08 
วัดมหาบุศย์ 5.05 
วัดสวนพลู 3.99 
วัดธาตุทอง 4.39 
วัดกุนนทรุีทธาราม 5.09 

 
 จากการวิเคราะห์
อาคารสงูเพิมขนึในฉากหลงั  แ
วดัมหาบศุย์ มีคา่สหสมัพนัธ์อ
ว่า การยอมรับภาพปัจจุบนัข
ความสมัพนัธ์กนัน้อย กลา่วคือ
ได้น้อยลงเมือมีอาคารสูงเพิม
ยอมรับไม่ได้เมือมีอาคารสูง
ทศันคตทีิหลากหลาย ไมเ่ป็นแ
 แต่ในกรณีวดัสวน
.546 ซึงเมือค่าสหสมัพนัธ์เข้
อาคารสูงเพิมขึนในฉากหลั
ค่อนข้างมาก  กล่าวคือ เมือ
ยอมรับได้เมือมีอาคารสูงเพิ
แบบสอบถามยอมรับไม่ได้ใน
เพิมขนึในฉากหลงัของวดัด้วย

ยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของวดั และการยอมรับ
กหลงัของวดั 
าพปัจจุบัน การยอมรับเมือมีอาคาร

สูงเพิมขึนมาในฉากหลัง 
ค่าการเปลียนแปลง 

อันดับ ค่าเฉลีย
คะแนน 

อันดับ ความต่าง
ค่าเฉลีย 

อันดับ 

1 3.22 4 -1.97 1 
5 3.32 3 -0.76 6 
3 3.19 5 -1.86 2 
6 2.90 6 -1.09 4 
4 3.41 1 -0.98 5 
2 3.33 2 -1.76 3 

ห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการยอมรับภาพปัจจบุนั กบั ก
แสดงให้เห็นวา่ ทงั 3 วดั ได้แก่ วดัอินทาราม วดักนุนที
ยูร่ะหวา่ง .025 ถึง .181 ซงึเมือคา่สหสมัพนัธ์เข้าใกล้
ของวัด กับ การยอมรับเมือมีอาคารสูงเพิมขึนในฉา
อ มีทงัผู้ตอบแบบสอบถามทียอมรับภาพปัจจบุนัของ
มขึนในฉากหลงั  และมีบางส่วนทียอมรับภาพปัจจุ
เพิมขึนในฉากหลังของวัด    จะเห็นว่าผู้ ตอบแบบ
แบบแผนเดียวกนั  
นพลู วดัธาตทุอง และวดัปทุมวนาราม ค่าสหสมัพนั
ข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าการยอมรับในภาพปัจจบุนัข
ังของวัด มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน แ
ผู้ ตอบแบบสอบถามยอมรับภาพปัจจุบันของวัด ก็
พิมขึนในฉากหลังของวัดเช่นกัน และในทางกลับ
นภาพปัจจุบนัของวัด ก็มีแนวโน้มทีจะยอมรับไม่ได้
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บเมือมีอาคารสงู

ค่าสหสัมพันธ์ 

.025 

.546 

.181 

.494 

.453 

.094 

 

การยอมรับเมือมี
ทีรุทธาราม และ
ล้ 0 แสดงให้เห็น
กหลังของวัด มี
งวดั และยอมรับ
บนัของวัด และ
สอบถามแสดง

นธ์อยู่ที .453 ถึง 
ของวดั กบัเมือมี
และสัมพันธ์กัน
ก็มีแนวโน้มทีจะ
บกัน เมือผู้ ตอบ
้ เมือมีอาคารสูง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 จะเห็นว่า วดัอินท
การยอมรับสูงเกือบถึง 2 ช่วง
เปลียนแปลงการยอมรับประม
ภาพปัจจุบันของวัด กับการ
แบบสอบถาม ในกรณีแตว่ดัสว
เดียวกนัและเป็นแบบแผนสอด
แผนเดียวกนั 
 

แผนภาพที 1 การเปลียนแป
 
 จากแผนภาพที 
ยอมรับสงูกว่า ความชนัของก
กลา่วคือ คา่ความชอบและกา
แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอ
หลงัของวดัได้มากกว่า ในขณ
น้อยกว่า(วดัสวนพล ูวดัธาตทุ

ทาราม วดัมหาบุศย์ และวัดกุนนทีรุทธาราม มีค่าก
งระดบั   ส่วนวดัสวนพลู วดัธาตทุอง และวดัปทุมวน
มาณ 1 ชว่งระดบั  และจากคา่สหสมัพนัธ์ แสดงให้เห็น
รยอมรับเมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉากหลังของ
วนพล ูวดัธาตทุอง และวดัปทมุวนารามมีความสมัพั
ดคล้องกนั ตา่งจากอีก 3 วดัทีเหลือ ซึงมีความสมัพนั

ปลงระดับความชอบและการยอมรับของวัดกรณี

1 จะเห็นว่ากลุ่มของวัดทีมีค่าการเปลียนแปลงควา
กราฟจะมากกว่า(วดัอินทาราม วดัมหาบศุย์ และวดักุ
รยอมรับจะลดลงมาตํามากเมือมีอาคารสงูเพิมขึนใน
อบถามรู้สึกถึงผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงที
ะทีอีกกลุ่มของวดัทีมีคา่การเปลียนแปลงทีตํา ความ
ทอง และวดัปทมุวนาราม) คือ คา่ความชอบและการย
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ารเปลียนแปลง
นาราม มีค่าการ
นว่า การยอมรับ
งวัด ของผู้ ตอบ
นัธ์ไปในทิศทาง
นธ์ไม่เป็นในแบบ

 
ณีศึกษา 

ามชอบและการ
กนุนทีรุทธาราม) 
นฉากหลงัของวดั 
ทีเพิมขึนในฉาก
ชนัของกราฟจะ
ยอมรับจะลดลง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาไม่มากเมือมีอาคารสูงเพิมขึนในฉากหลงัของวัด แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกถึง
ผลกระทบทางสายตาจากอาคารสงูทีเพิมขึนในฉากหลงัของวดัได้น้อยกว่า ค่าของความชอบและ
การยอมรับ ก่อนและหลังมีอาคารสูงขึนมาจึงไม่แตกต่างกันมากนัก   ซึงเมือพิจารณาความ
แตกตา่งของทงั 2 กลุ่ม พบว่า มีความแตกตา่งของอาคารเดิมในฉากหลงัของวดั   กลุ่มของวดัทีมี
คา่การเปลียนแปลงสงู มีอาคารเดิมในฉากหลงัของวดัน้อย ถึงไม่มีเลย  ส่วนในกลุ่มของวดัทีมีค่า
การเปลียนแปลงตํา มีอาคารเดมิในฉากหลงัของวดัคอ่นข้างมาก 
 

4.3 ความสัมพันธ์ของความชอบสภาพแวดล้อมปัจจุบันของวัด และการ
ยอมรับเมือมีอาคารสูงเพมิขึนมาในฉากหลังของวัด 
 เมือวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งความชอบภาพปัจจบุนัของวดักบัการยอมรับเมือมี
อาคารสูงเพิมขึนมาในฉากหลงัของวดั พบว่า วดัสวนพลู วดัธาตทุอง และวดัปทุมวนาราม มีค่า
สหสมัพนัธ์อยูใ่นชว่ง .247 ถึง .355  ซงึเมือคา่สหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 0 หมายถึง ทงัสองตวัแปรข้างต้น
มีความสมัพนัธ์ทีไม่เป็นแบบแผน   ซึงต่างกับวดัอินทาราม วดักุนนทีรุทธาราม และวดัมหาบุศย์  
ซึงมีคา่สหสมัพนัธ์ .036, -.031 และ -.028 ตามลําดบั  คา่สหสมัพนัธ์ทีเป็นลบหมายถึงตวัแปรทงั
สองมีความสมัพนัธ์กันในทิศทางตรงกนัข้าม กล่าวคือ ยิงมีคา่ความชอบภาพปัจจบุนัของวดัมาก
หรือชอบภาพปัจจุบนัของวดัมาก ก็ยิงมีค่าการยอมรับเมือมีอาคารสูงเพิมขึนในฉากหลงัของวัด
น้อยหรือยอมรับได้น้อยนนัเอง (ดตูารางที 16) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ตารางที 16 เปรียบเทียบความ
 เพิมขนึมาในฉาก

วัด 
ความ

ค่าเฉลี
คะแนน

วัดอินทาราม 4.97 
วัดปทุมวนาราม 3.74 
วัดมหาบุศย์ 4.88 
วัดสวนพลู 3.69 
วัดธาตุทอง 4.12 

วัดกุนนทรุีทธาราม 4.91 

 จากการวิเคราะห
ปทุมวนาราม ความชอบภาพ
ยอมรับเมือมีอาคารสงูเพิมขนึ
และวดัมหาบศุย์ ตวัแปรทงัสอ
น้อยแล้ว ยงัเริมแสดงความส
แบบชอบภาพปัจจุบันของวั
หลังของวัด 
 
5. ลักษณะการเปลียนแปล
ฉากหลังของวัด กับคุณค่าท
 จากการเปรียบเที
อนัดบัคณุค่าทางประวตัิศาส
เมือพิจารณาถึงทศันคติทีผู้ตอ
ของวดั ก็พบวา่ไมต่รงกบัอนัดบั

มชอบสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของวดั และการยอมรับ
กหลงัของวดั 

มชอบภาพปัจจุบัน การยอมรับเมือมีอาคารสูงเพิม
ขึนมาในฉากหลัง 

ลีย
น อันดับ 

ค่าเฉลีย
คะแนน อันดับ 

1 3.22 ▼ 4 
5 3.32 ▲ 3 
3 3.19 ▼ 5 
6 2.90 ■ 6 
4 3.41 ▲ 1 
2 3.33 ■ 2 

 
ห์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในกรณีของวดัสวนพลู วดัธ
พปัจจุบันของวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นแบ
นในฉากหลงัของวดั  แตใ่นกรณีของวดัอินทาราม วดั
องมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม  นอกจากจะ
สมัพนัธ์ในสถานะผกผนัด้วย ซึงในกรณีนีแสดงให้เห็
วัด จะยงิไม่สามารถยอมรับได้เมือมีอาคารสูงเพิม

ลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามเมือมีอาคาร
ทางประวัตศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม 
ทียบทศันคตทีิผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ภาพปัจจบุนัข
ตร์และศิลปกรรมของวดัโดยผู้ เชียวชาญ ซึงมีอนัดบั
อบแบบสอบถามมีต่อภาพจําลองเมือมีอาคารสูงเพิม
บัคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมเชน่
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บเมือมีอาคารสงู

ค่าสหสัมพันธ์ 

-.031 
.355 
.036 
.247 
.291 
-.028 

ธาตทุอง และวดั
บบแผน กับการ
กนุนทีรุทธาราม 
ะแปรผนัโดยตรง
ห็นว่า ยิงผู้ตอบ
มขึนมาในฉาก

รเพิมขึนมาใน

องวดักบัการจดั
บทีไม่ตรงกันนัน 
มขึนในฉากหลงั
นกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 คา่การเปลียนแป
ปัจจุบนัของวดัมาก ก็จะยิงไม
เปลียนแปลงการยอมรับ เมือ
มาก และจะยิงยอมรับไมไ่ด้เมื
 
ตารางที 17 เปรียบเทียบกา
 อาคารสูงเพิมขึน

วัด 
คุณค่าทางปร
และศิลปสถา
กลุ่มคุณค่า 

วัดอินทาราม 
มาก 

วัดปทุมวนาราม 
วัดมหาบุศย์ 

ปานกลาง 
วัดสวนพลู 
วัดธาตุทอง 

น้อย 
วัดกุนนทรุีทธาราม 

 
 โดยเมือพิจารณา
ค่าการเปลียนแปลงความชอ
แบบสอบถามสามารถรู้สึกได้
พิจารณาในกรณีของวดัปทมุว
เปลียนแปลงความชอบและกา
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้
สังเกตถึงความแตกต่างระห
เหมือนกนัและมาพิจารณาร่ว
ได้ชดัอยู่ทีอาคารเดิมในฉากห
จํานวนมาก ในขณะทีวัดอินท
ผู้ตอบแบบสอบถามทีแสดงคว

ปลงความชอบทีสูง แสดงให้เห็นว่า ยิงผู้ตอบแบบสอ
ม่ชอบเมือมีอาคารขึนมาในฉากหลงัของวดั  เช่นเดีย
อมีค่าสูง หมายถึง ยิงผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับใน
มือมีอาคารสงูขนึมาในฉากหลงัของวดั    

รยอมรับสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของวดั และกา
นมาในฉากหลงัของวดั 
ระวัติศาสตร์
าปัตยกรรม 

ค่าการเปลียนแปลงความชอบ ค่าการเปลีย

อันดับ ความต่างค่าเฉลีย อันดับ ความต่างค่า
1 -2.00 1 -1.97 
2 -0.77 6 -0.76 
3 -1.90 2 -1.86 
4 -1.04 4 -1.09 
5 -0.92 5 -0.98 
6 -1.77 3 -1.76 

า พบว่า วดัอินทารามซึงเป็นวดัทีมีคณุคา่สงูเป็นอนัดั
อบและการยอมรับทีสูงเป็นอันดับ 1 เช่นกัน โด
ด้มากถึงผลกระทบทางสายตาทีเกิดขึนกับวดัทีมีคุณ
วนารามซึงเป็นวดัทีมีคณุคา่สงูเป็นอนัดบั 2 กลบัพบว
ารยอมรับตําสดุอยู่ในอนัดบั 6 (ดตูารางที 17)  ซึงอา
ด้พิจารณาทีคุณค่าของวัด หากแต่อาจเป็นเพราะปัจ
หว่างวัดอินทารามและวัดปทุมวนารามซึงมีคุณค่า
วมกับความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความ
หลงัของวัด วดัปทุมวนารามมีอาคารสูงเดิมในฉาก
ทารามไม่มีเลย เช่นเดียวกับความเห็นทีมีต่อวัดปทุ
วามคิดเห็น 46.7% ให้ความเห็นว่า "ไม่ชอบอาคารสงู
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บถามชอบภาพ
ยวกันกับ คา่การ
นภาพปัจจุบนัได้

รยอมรับเมือมี

นแปลงการยอมรับ 

าเฉลีย อันดับ 
1 
6 
2 
4 
5 
3 

 

ดบั 1  ก็มีอนัดบั
ยคาดว่าผู้ ตอบ
ณค่าสูง  แต่เมือ
ว่า คา่อนัดบัการ
จหมายความได้
จจัยอืน  ซึงเมือ
อยู่ในอันดับสูง
มแตกตา่งทีเห็น
หลงัของวัดเป็น
ทุมวนาราม โดย
ง รบกวนวดั" ใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ภาพปัจจบุนัของวดั และเพิมเ
2)   ในขณะที 77.0% ของผู้ต
ทารามว่า "วดั และบริเวณวัด
ผู้ ตอบแบบสอบถามทีแสดงค
แผนภาพที 3) 
 
แผนภาพที 2 ความคิดเห็น

 
แผนภาพที 3 ความคดิเห็นของ

ป็น 55.3% หลงัเพิมอาคารสงูขึนมาในฉากหลงัของว
ตอบแบบทีแสดงความคิดเห็น ให้ความเห็นในภาพปัจ
ดสวยงามดี" แต่หลงัจากเพิมอาคารสูงขึนมาในฉากห
ความคิดเห็น 51.6% ให้ความเห็นว่า "อาคารสูง

นของผู้ ตอบแบบสอบถามทีมีต่อวัดปทุมวนามรา

งผู้ตอบแบบสอบถามทีมีตอ่วดัอินทาราม 

68 

วดั(ดแูผนภาพที 
จจบุนัของวดัอิน
หลงัของวดัแล้ว 
ง รบกวนวัด" (ดู

ม 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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 ดงันนั จึงสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาจากภาพโดยรวมของวัด เช่น 
ความสวยงามของวัด ความเป็นระเบียบในวัด และอาคารอืนๆ ในฉากหลัง เป็นต้น แต่
ไม่ได้ให้คะแนนและความเห็นทีสอดคล้องกับความสําคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และศิลปสถาปัตยกรรมของวัดเหมือนทีผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
ให้ความสาํคัญตามหลักวิชา  
  
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. ทัศนคตขิองบุคคลทัวไป ทีมีต่อวัดทีมีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้ ตอบ
แบบสอบถามกบัคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวดัตามหลกัวิชา หรือกล่าว
ได้วา่ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตระหนกัถึงคณุคา่ของวดั และไม่ได้ใช้คณุคา่ในการตดัสินความชอบ
และการยอมรับได้ แตพ่ิจารณาจากสภาพปัจจบุนัทีปรากฏ    
 หากวัดมีอาคารรบกวนอยู่ในฉากหลัง แม้ในกรณีวัดทีมีคุณค่าสูงก็ตาม คนก็ไม่
สามารถมองข้ามภาพทีเห็นลงไปถึงคณุค่าทีแท้จริงของตวัวดัได้  ดงันนั อาจกล่าวได้ว่า คุณค่า
ทางประวัตศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวัดถูกลดทอนลงจากอาคารในฉากหลังของ
วัด  ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม
ของวัด ซงึเป็นสิงทีควรยดึถือ เพือการอนรัุกษ์ดแูลมรดกของชาตใินแนวทางทีถกูต้องเหมาะสม 
 
2. ทัศนคติของบุคคลทัวไปทีมีต่อเรืองผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพือการอยู่
อาศัยทีพัฒนาขึนมาใกล้วัดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาและประเมินทศันคติของบุคคลทวัไปผ่านแบบสอบถามเมือสร้างเป็น
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความชอบและการยอมรับของภาพปัจจุบนัและภาพเมือมีอาคาร
สงูขึนในฉากหลงัของวดั   โดยแบง่แผนภาพออกเป็น 4 ส่วน (Quadrant Graph) พบว่า  จากเดิม
ซงึทศันคตขิองผู้ตอบแบบสอบถามทีมีตอ่ภาพปัจจบุนัของวดัทงั 6 วดั เป็นไปในเชิงบวก  ทกุวดัอยู่
ในตําแหนง่ของแผนภาพทีมีคา่เฉลียคะแนนความชอบและการยอมรับมากทีสดุ(ซ้ายบน)   แตเ่มือ
เพิมอาคารสูงขึนในฉากหลงัของวัด ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามเปลียนไปในทางลบทุกวัด  
กล่าวคือ ตกลงมาอยู่ในตําแหน่งทีมีค่าเฉลียคะแนนความชอบและการยอมรับน้อยทีสุดใน
แผนภาพ (ขวาล่าง)เช่นเดียวกันทัง 6 วัด (ดูแผนภาพที 4)   แสดงให้เห็นว่า การมีอาคารสูงที
สามารถเห็นได้ในฉากหลังของวัดส่งผลกระทบทางสายตา   ผู้ตอบแบบสอบถามทีเคย
ชอบและยอมรับภาพปัจจุบันของวัดได้ ล้วนมีทัศนคติทีเปลียนไปในทิศทางตรงกันข้าม
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เป็นไม่ค่อยชอบและยอมรั
ยอมรับไม่ได้เมือมีอาคารสูง
 
แผนภาพที  4 ความสัมพันธ
    บันของวัดแล

 

รับไม่ค่อยได้ จนถึงในบางวัดผู้ตอบแบบสอบถา
งเพมิขึนในฉากหลังของวัด 

ธ์ของค่าเฉลียคะแนนความชอบและการยอมรับ
ละภาพตัวแทนเมือมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉากห
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ามไม่ชอบและ

บในภาพปัจจุ- 
หลังของวัด 
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 จะเห็นได้ชดัในวดัทีไม่มีอาคารในฉากหลงั เช่น วดัอินทาราม เมือมีอาคารสงูเพิมขึน
ในฉากหลงั ค่าการเปลียนแปลงความชอบและการยอมรับตกลงมาถึง 2 ช่วงระดบัทนัที  แม้ใน
กรณีวดัทีมีอาคารในฉากหลงัเยอะ เช่น วดัปทมุวนาราม เมือเพิมอาคารสงูในฉากหลงัของวดั ค่า
การเปลียนแปลงความชอบและการยอมรับก็ตกลงเกือบ 1 ช่วงระดบั ซึงกล่าวได้ว่า การสร้าง
อาคารสูงเพือการอยู่อาศัยใกล้วัดในพืนทีกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบทางสายตาต่อผู้
พบเห็น แม้ในกรณีทีมีอาคารสูงในฉากหลังของวัดอยู่มากแล้วก็ตาม   อีกทังจะยิงส่งผล
กระทบมากขึนเมือวัดนันๆ มีอาคารสูงในฉากหลังของวัดอยู่น้อย หรือไม่มีอาคารอยู่ เลย
ตังแต่แรก 
 
3. ความสัมพันธ์ของทัศนคติของบุคคลทัวไปทีมีต่อเรืองผลกระทบทางสายตาของอาคาร
สูงเพือการอยู่ อาศัยทีพัฒนาขึนมาใกล้วัดในพืนทีกรุงเทพมหานคร กับคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมทจัีดอันดับโดยผู้เชียวชาญ 

 จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความชอบและการยอมรับของบคุคลทวัไป ขึนอยู่
กบัความรกของอาคารในฉากหลงั และยิงเมือเพิมอาคารสงูขึนมาในฉากหลงัของวดั  ทศันคติก็ยิง
เปลียนไปในทางลบซึงสมัพนัธ์กันกับอนัดบัความชอบและการยอมรับภาพปัจจบุนัของวดัโดยคน
ทวัไป   และยงัคงไม่สมัพนัธ์กบัการจดัอนัดบัคณุคา่ทางศิลปสถาปัตยกรรมโดยผู้ เชียวชาญ แสดง
ให้เห็นว่า คนทัวไปไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าทีแท้จริงของวัด จึงไม่ตระหนักถึงปัญหา
ผลกระทบทางสายตาจากอาคารสงูทีเกิดขนึในปัจจบุนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาทีแสดงว่าคนทัวไปยังไม่เข้าใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมของวดั อาจมีผลให้วดัทีมีคณุค่าสูงถูกรบกวนจากการพฒันาทางกายภาพ หรือไม่
ได้รับการคุ้มครองสง่เสริมให้สมกบัคณุคา่ทีมีอยู ่จงึมีข้อเสนอแนะ ดงันี :- 
 
 แนวทางสาํหรับวัด และองค์กรศาสนา 
 นอกจากวัดเป็นสถานทีเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจ หลายแห่งเป็น
โบราณสถานและมรดกของชาติ   หากแต่วัดส่วนใหญ่  มีบทบาทหน้าทีเพียงแค่ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา หรือหากกล่าวให้ชดัเจนกับสถานการณ์ปัจจุบนั  วดัส่วนใหญ่เน้นพุทธพาณิชย์
และไสยศาสตร์มากกวา่การสง่เสริมพทุธศาสนาทีแท้จริง   และละทิงบทบาทหน้าทีความเป็นศนูย์
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รวมศิลปกรรมของชาติอย่างสินเชิง  ดงันนั วดัจึงควรรับรู้และเข้าใจบทบาทอีกด้าน  ในด้านพุทธ
สถาปัตยกรรมซงึเป็นตวัแทนของศลิปสถาปัตยกรรมไทยในหลายยคุสมยั และเป็นมรดกของชาต ิ
 วดัและองค์กรศาสนาควรจะประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ทีถูกต้องเกียวกับคณุค่า
ของประวตัศิาสตร์ความเป็นมา และศิลปสถาปัตยกรรมทีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของวดั ดแูลและ
สง่เสริมคณุคา่ของวดัให้คนทวัไปเห็นและเข้าใจได้ชดัเจนขึน   เปลียนทศันคติเดิม และสร้างความ
เข้าใจใหม่ เพือให้เกิดจิตสํานึกของประชาชนถึงคุณค่าอีกด้านของวัด นอกเหนือจากเป็นที
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา     
 ผลกระทบทางสายตาจากอาคารนนัไม่เพียงเกิดขึนแต่เฉพาะจากอาคารในฉากหลงั
ของวดั แต่ยงัรวมถึงอาคารในวดัเอง  การบูรณะปฏิสงัขรณ์อาคารเดิม และการปรับภูมิทศัน์เพือ
เน้นอาคารสําคญัหรือโบราณสถานในวดัต้องยึดตามหลกัการและแนวทางทีถกูต้องตามหลกัวิชา   
งดการพฒันาทีจะทําลายหรือทําให้คนทวัไปเข้าใจผิดถึงคณุค่าทีแท้จริงของวดั     เมือคนเข้าใจ
และตระหนกัถึงคณุคา่ทีแท้จริงของวดัแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกหวงแหนและช่วยกนัดแูลมรดกทาง
ศลิปวฒันธรรมของชาตไิมใ่ห้ถกูรบกวนไปมากกวา่นี 
 
 แนวทางสาํหรับคนในพืนที 
 คนในพืนทีควรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนในวดัซึงเป็นสถานทีสําคญัของ
ชมุชน เนืองด้วยอยูใ่กล้ชิดวดัจงึควรได้รับข้อมลูทีถกูต้องและศกึษาถึงความเป็นมาและคณุคา่ทาง
ประวตัิศาสตร์ ความสวยงามทางศิลปสถาปัตยกรรม และความสําคญัของวดั เพือจะได้ช่วยกัน
ดแูลและตรวจสอบการพฒันาวดัไปในทิศทางทีไมเ่หมาะสม  
 
 แนวทางสาํหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ควรมีการศึกษาทําความเข้าใจอย่างละเอียดถึง
คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์และศลิปสถาปัตยกรรมของวดัในพืนทีโดยรอบโครงการ และผลกระทบที
จะเกิดขึน  ตงัแต่ขนัตอนการเลือกซือทีดินเพือพฒันาโครงการ ไปจนถึงการเลือกรูปแบบโครงการ  
หากคณุค่าของวดัสูง ยิงต้องระวงัมากเป็นอย่างยิง และถึงแม้เป็นวดัทีมีคณุค่าน้อย อาคารสูงก็
ยงัคงส่งผลกระทบต่อวดั  ผู้พฒันาควรต้องพิจารณาถึงมุมมองจากในวดัไม่ให้ส่งผลกระทบทาง
สายตาอนัจะนํามาซึงการลดทอนคณุคา่ทีแท้จริงของวดั จากการรบกวนของอาคารสงูทีเกิดขึนใน
พืนทีใกล้เคียงได้  หากอาคารมีแนวโน้มว่าจะสร้างมลทัศน์ให้กับวัด ควรทีจะลดความสูงของ
อาคารหรือไมส่ร้างโครงการในพืนทีทีจะสง่ผลกระทบสงูตอ่วดั  
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 แนวทางสาํหรับสถาปนิกผู้ออกแบบ 
 การออกแบบอาคารควรคํานึงถึงบริบทโดยรอบ หากออกแบบอาคารสูงเพือการอยู่
อาศัยทีอยู่ใกล้วัด ผู้ ออกแบบต้องศึกษาและตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลป
สถาปัตยกรรมของวดั  ออกแบบโดยให้ความเคารพกบัวดัซึงเป็นอาคารสําคญัในชมุชนและหลาย
แห่งเป็นสถาปัตยกรรมทีสําคญัของชาติ   คํานึงถึงความสูงทีเหมาะสมของอาคารเมือพิจารณา
จากมุมมองทีมองเห็นจากวดั  อาคารสูงทีขึนใหม่ไม่ควรสูงข่มวดั หรือมองจากมมุมองหลกัในวดั
แล้วสงูกวา่อาคารสําคญัของวดั 
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