56060209 : หลักสูตรภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คําสําคัญ : ผลกระทบทางสายตา/อาคารสูงเพือการอยู่อาศัย/คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลป
สถาปั ตยกรรมของวัด
พณารั ต น์ รั ก ร่ ว ม : ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ และศิ ล ป
สถาปั ตยกรรมของวัด กับ ผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูง เพื อการอยู่อ าศัย ที มี ต่อ วัด ใน
กรุงเทพมหานคร. อาจารย์ทีปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ : ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร. 118 หน้ า.
เนืองจากการพัฒนาอาคารสูงเพือการอยู่อาศัยเกิดขึนเป็ นจํานวนมากในพืนทีใกล้ ตามแนวเส้ นทาง
ขนส่งมวลชนระบบราง ทําให้ เกิดปั ญหามลทัศน์จากอาคารสูงอันเนืองมากจากการขาดความเข้ าใจถึงผลที
ตามมา ทําให้ เกิ ดผลกระทบกับสถานทีสําคัญทีตังอยู่ก่อน โดยเฉพาะวัด ซึงเป็ นอาคารสําคัญ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าความเป็ นมาของพืนที และมีคณ
ุ ค่าทางศิลปสถาปั ตยกรรมทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึง
ควรได้ รับการดูแลไม่ให้ คณ
ุ ค่าทีมีอยูถ่ กู ทําลายไป
การวิจยั นีมีจดุ มุง่ หมายเพือสร้ างความเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลป
สถาปั ตยกรรมของวัดตามหลักวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย กับผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงเพือ
การอยูอ่ าศัยทีส่งผลต่อคุณค่าของวัดในกรุงเทพมหานคร
ขันตอนการดํ า เนิ น งานวิ จัย แบ่ง ออกเป็ น 3 ขันตอน ได้ แก่ (1) กํ า หนดพื นทีศึก ษาและ เลือ กวัด
กรณีศึกษา (2) จัดทําแบบสอบถามรู ปภาพ (Photo-questionnaire) โดยการจําลองอาคารสูงซ้ อนทับภาพถ่าย
(photomontage) เปรี ยบเทียบกับภาพปั จจุบนั เพือประเมินทัศนคติของบุคคลทัวไปจากผลกระทบทางสายตา
ของอาคารสูงทีมีต่อวัดในกรุ งเทพมหานคร (3) วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเพือสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันถึง
ความสําคัญของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปสถาปั ตยกรรมของวัด และผลกระทบทีเกิดขึนเมือมีอาคารสูง
ขึนมาในพืนทีใกล้ เคียงกับวัด
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดับ ความชอบและการยอมรั บ ที มี ต่ อ วัด ของผู้ต อบแบบสอบถาม ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กบั อันดับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปสถาปั ตยกรรมของวัดตามความเห็นของผู้เชียวชาญ
แสดงให้ เ ห็ นว่า ผู้ต อบแบบสอบถามไม่ไ ด้ ต ระหนัก ถึง คุณ ค่า ของวัด หากแต่ม องภาพโดยรวมและรู้ สึก ถึ ง
ผลกระทบการรบกวนจากอาคารในฉากหลังของวัด ในขณะที ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติในเชิงบวกกับภาพ
ปั จจุบนั ของทุกวัด และทัศนคติจะเปลียนไปในทิศทางลบเมือภาพตัวแทนของทุกวัดมีอาคารสูงเพิมขึนมาในฉาก
หลัง แต่ทศั นคติทีเปลียนไปจากการมีอาคารสูงเพิมขึนในฉากหลังของวัด ยังคงไม่มีความสัมพันธ์ กบั คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปสถาปั ตยกรรมของวัด คนทัวไปเห็นความสําคัญของสภาพแวดล้ อม (ความสวยงามของ
วัด ความเป็ นระเบียบในวัด และอาคารอืนๆ ในฉากหลัง) มากกว่าสาระคุณค่าตามหลักวิชาการ
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56060209 : MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM
KEY WORD : VISUAL IMPACT/ TALL RESIDENTIAL BUILDING/ VALUE OF TEMPLES
PANARAT RAKRUAM : RELATIONSHIPS BETWEEN HISTORIC, ARTISTIC AND
ARCHITECTURAL VALUE OF TEMPLES AND VISUAL IMPACT OF TALL RESIDENTIAL
BUILDINGS ON TEMPLES IN BANGKOK. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :
ASST.PROF.RUJIROJ ANAMBUTR, Ph.D. 118 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระนี เป็ นส่วนหนึงในชุดงานวิจยั เรื องผลกระทบทางสายตาของอาคาร
สูงเพือการอยู่อาศัยกับวัดในพืนทีกรุ งเทพมหานคร ซึงสําเร็ จได้ ด้วยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย
ทังคณะผู้วิจยั ในชุดงานวิจยั นี ได้ แก่ คุณวิล์ลญา สงค์อิม และคุณธัชรา เลิศกิจจา และอาจารย์
ทีปรึ กษาโครงการ ผศ.ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร งานวิจยั ชินนีจะเกิดขึนไม่ได้ เลยหากขาดอาจารย์
ผู้ให้ คําปรึ กษา และคําแนะนําในด้ านต่างๆ ผลักดันให้ งานวิจยั นีเกิดขึน และสนับสนุนในหลายๆ
ด้ านให้ งานวิจยั สําเร็ จได้ ด้วยดี รวมทัง รศ.ดร.ชัยสิทธิ ด่านกิตติกลุ , อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี
และอ.สุพิชฌาย์ เมืองศรี ผู้ให้ คําปรึกษาในด้ านวิชาการ และให้ คําแนะนําเสริ มในหลายๆ ด้ าน
ในการทํางานวิจยั ครังนี พบทังปั ญหา อุปสรรค ซึงให้ ประสบการณ์ทงร้
ั ายและดี และ
หลายๆ ครั งก็ เป็ นบทเรี ยนแก่ผ้ ูวิจัย เหล่านี คงจะผ่านไปได้ อย่างยากลํ าบากหากขาดความรั ก
และการสนับสนุนที ดี จากครอบครั วของผู้วิจัย "ครอบครั วรั กร่ วม" รวมทังกํ าลังใจและความ
ร่วมมือจากคุณศักดิเกษม สุวรรณดี และเพือนๆ ของผู้วิจยั ทีช่วยให้ งานชินนีสําเร็ จไปได้ ด้วยดี
สิงทีได้ จากงานวิจยั นี นอกจากได้ ให้ ประสบการณ์และความรู้ หลายอย่างแก่ตวั ผู้วิจยั
เอง ในด้ านวิชาการ ผู้วิจยั ก็หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะมี ประโยชน์อยู่บ้างต่อผู้ทีสนใจ และถื อเป็ น
ความสํ าเร็ จเป็ นอย่างมากหากจะส่งผลในวงกว้ าง ให้ บุคคลทัวไปตระหนักถึงความสํ าคัญของ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปสถาปั ตยกรรมของวัด และนําไปสู่การดูแลบูรณะ และอนุรักษ์
วัดอย่างถูกต้ องตามหลักวิชา และตระหนักถึงปั ญหามลทัศน์ทีนับวันจะเพิมจํานวนมากขึน หาก
งานวิจยั ชินนี มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจยั ต้ องขออภัยมา ณ ทีนีด้ วย
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