
 
บทที ่3 

กระบวนการทดลองและวิเคราะห์เพือ่หาสัดส่วนวหิารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

3.1 วดัในเชียงใหม่และเกณฑ์ในการเลอืกวหิารเพือ่น ามาศึกษา 
3.1.1 วดัในจังหวดัเชียงใหม่ 
จากการรวบรวมสถิติวดัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของกรมการศาสนา พ.ศ.2552 พบวา่มีวดัใน

จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ินจาํนวน 1,263 วดั แบ่งเป็นวดัหลวงมหานิการ จาํนวน 5 วดั วดัหลวง
ธรรมยติุนิกาย จาํนวน 2 วดั และวดัราษฎร์ 1,256 วดั 

พระอารามหลวงมหานิกาย 
-  วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ตาํบลพระสิงห์ 

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
-  วดัพระธาตุดอยสุเทพ (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) ตาํบลสุเทพ อาํเภอ

เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
-  วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตาํบลบา้น

หลวง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
-  วดัสวนดอก (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั) ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
-  วดัท่าตอน (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั) ตาํบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย จงัหวดั

เชียงใหม่ 
 
พระอารามหลวงธรรมยุตินิกาย 

-  วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตาํบลพระสิงห์ อาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  วดัป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวงชั้ นตรี ชนิดสามัญ) ตาํบลริมใต้ อาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตาราง 3-1 แสดงเขตการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น  
25 อาํเภอ 204 ตาํบล 2,066 หมู่บา้น 

 
 

1. อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
2. อาํเภอจอมทอง 
3. อาํเภอแม่แจ่ม 
4. อาํเภอเชียงดาว 
5. อาํเภอดอยสะเก็ด 
6. อาํเภอแม่แตง 
7. อาํเภอแม่ริม 
8. อาํเภอสะเมิง 
9. อาํเภอฝาง 
10. อาํเภอแม่อาย 
11. อาํเภอพร้าว 
12. อาํเภอสนัป่าตอง 
13. อาํเภอสนักาํแพง 

 

14. อาํเภอสนัทราย 
15. อาํเภอหางดง 
16. อาํเภอฮอด 
17. อาํเภอดอยเต่า 
18. อาํเภออมก๋อย 
19. อาํเภอสารภี 
20. อาํเภอเวยีงแหง 
21. อาํเภอไชยปราการ 
22. อาํเภอแม่วาง 
23. อาํเภอแม่ออน 
24. อาํเภอดอยหล่อ 
25. อาํเภอกลัยาณิวฒันา (2) 
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ตาราง 3-2  แสดงขอ้มูลวดั สาํนกัสงฆ/์ท่ีพกัสงฆ ์ในจงัหวดัเชียงใหม่  (แบ่งตามเขตปกครอง/ตาํบล) 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2552) 
 

ล าดบัที ่/ อ าเภอ 
จ านวนวดั/ส านักสงฆ์ 

  
มหานิกาย ธรรมยุต รวม 

     
1 เมืองเชียงใหม่  121 2 123 

     
2 จอมทอง 44 1 45 

     
3 แม่แจ่ม 25 0 25 

     
4 เชียงดาว 32 3 35 

     
5 ดอยสะเก็ด 65 1 66 

     
6 แม่แตง 77 8 85 

     
7 แม่ริม 64 4 68 

     
8 สะเมิง 29 0 29 

     
9 ฝาง 66 3 69 

     
10 พร้าว 75 4 79 

     
11 สนัป่าตอง 104 2 106 

     
12 สารภี 74 0 74 

     
13 สนักาํแพง 66 1 67 

     
14 สนัทราย 71 2 73 

     
15 หางดง 72 3 75 

     
16 ฮอด 32 0 32 

     
17 อมก๋อย 10 0 10 

     
18 แม่อาย 46 1 47 

     
19 ดอยเต่า 22 0 22 

     
20 เวยีงแหง 14 0 14 

     
21 ไชยปราการ 27 1 28 

     
22 แม่วาง 33 1 34 

     
23 แม่ออน 25 0 25 

     
24 ดอยหล่อ 32 0 32 

     
รวม 1,226 37 1,263 

     

(ขอ้มูลน้ีอาํเภอกลัยาณิวฒันายงัรวมอยูก่บัอาํเภอแม่แจ่ม)    
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ตาราง 3-3 แสดงจาํนวนวดัในจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งตามเขตปกครอง/ตาํบล 
(ขอ้มูลน้ีอาํเภอกลัยาณิวฒันายงัรวมอยูก่บัอาํเภอแม่แจ่ม) 

 

 
 

3.1.2 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลอืกวิหารเพือ่น ามาศึกษา 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้ขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ถึงตวัอยา่ง

วหิารท่ีจะนาํมาศึกษาโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
1. เป็นวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ มีหลกัฐานการ

บนัทึกระบุปีท่ีสร้าง ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้า่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ระหวา่ง พ.ศ.
2339 - 2427 ตั้งแต่ยุคพื้นฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑล
พายพัอนัเป็นช่วงก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ินอ่ืนจะแพร่หลายเขา้มา และมี
อิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวหิารลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  เป็นวิหารล้านนาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร หรือกาํลัง
ไดรั้บการพิจารณาเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 

0 20 40 60 80 100 120 140 
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3. เป็นวิหารท่ีมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ มีรูปแบบตามเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของวหิารลา้นนา เช่น ผงัพื้นมีการยอ่เก็จ หลงัคาซ้อนชั้น สร้างดว้ยไม ้โครงสร้างเฉพาะมา้ต่างไหม 
มีปราสาท เป็นตน้ 

จากการรวบรวมสถิติวดัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของกรมการศาสนา พ.ศ. 2552 พบวา่มีวดัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ินจาํนวน 1,263 วดั พบวา่ มีวดัท่ีสร้างข้ึนก่อน พ.ศ. 2427 จาํนวน 582 แห่ง
สร้างข้ึนหลงั     พ.ศ. 2427 จาํนวน 681 แห่งและในจาํนวนวดัท่ีสร้างข้ึนก่อน พ.ศ. 2427 จาํนวน 
582 แห่งเป็นวดัท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือโดยกรมศิลปกรโดยแบ่งเป็นโบราณสถานท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2520 ในจงัหวดัเชียงใหม่มีจาํนวน 27 แห่งและประกาศเพิ่มเติม
จาํนวน 47 และกาํลงัไดรั้บการพิจารณาเพื่อข้ึนทะเบียนอีก จาํนวน 3 แห่งรวม 77 แห่ง 

ตาราง 3-4  แสดงรายละเอียดของวดัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร 

 
      

ช่ือวดั รายละเอยีด 
ปีที่ขึน้
ทะเบียน 

ปีที่สร้าง สถานที่ตั้ง 

1.ข่วงสิงห์ ส่ิงก่อสร้างรูปสิงห์ 2477 2344 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
2.โบราณสถานในศาลากลาง เจดียแ์ละฐานวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี19 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
3.พระธาตุจอมแตง เจดีย ์ 2497 พทุธศตวรรษท่ี24ลงมา ต.สนัโป่ง อ.แม่ริม 
4.พระธาตุจอมทอง เจดีย ์อุโบสถและวิหาร 2477 พทุธศตวรรษท่ี21 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง 
5.พระธาตุดอยสุเทพ องคพ์ระธาตุดอยสุเทพ 2477 1926 ต.สุเทพ อ.เมือง 
6.พระพทุธบาทส่ีรอย รอยพระพทุธบาทส่ีรอย 2497 ไม่ปรากฎ ต.แม่สะลาง อ.แม่ริม 
7.วดัการะเกด ฐานเจดีย ์ 2477 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
8.วดักู่ขาว ฐานเจดีย ์วิหารและโบราณสถาน 2502 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หนองหอย อ.เมือง 
9.วดักู่เตา้ เจดีย ์ 2477 พทุธศตวรรษท่ี 25 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
10.วดัเกา้ต้ือ พระพทุธรูปทองเกา้ต้ือ 2477 2047 ต.สุเทพ อ.เมือง 
11.วดัเจด็ยอด ฐานเจดีย ์วิหารและโบราณสถาน 2477 1998 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
12.วดัเจดียห์ลวง เจดียใ์หญ่ วิหารหลวง  2477 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
13.วดัเจดียเ์หล่ียม เจดียท์รงส่ีเหล่ียม 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี 
14.วดัเชียงมัน่ เจดีย ์หอไตร อุโบสถและวิหาร 2477 2124 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
15.วดัเชียงยนื เจดียแ์ละหอพระแปดเหล่ียม 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
16.วดัตน้กอก เจดียท์รงกลม 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.บา้นกลาง อ.เมือง 
17.วดันอ้ย ฐานเจดียแ์ละวิหาร 2502 พทุธศตวรรษท่ี 20-21 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี 
18.วดับวกครกหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
19.วดับุพพาราม เจดีย ์วิหารหลวงและวิหารเล็ก 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ชา้งคลาน อ.เมือง 
20.วดัปราสาท ปราสาทและวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
21.วดัป่าแดงหลวง เจดียท์รงกลมฐานชา้งลอ้ม 2477 พทุธศตวรรษท่ี 20 ต.สุเทพ อ.เมือง 
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ตาราง 3-4  แสดงรายละเอียดของวดัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร (ต่อ) 
 

ช่ือวดั รายละเอยีด 
ปีที่ขึน้
ทะเบียน 

ปีที่สร้าง สถานที่ตั้ง 

22.วดัพระเจา้ดาํ ฐานเจดียแ์ละวิหาร 2502 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี 
23.วดัพระนอนขอนม่วง พระนอนก่ออิฐถือปูนปิดทอง 2497 พทุธศตวรรษท่ี 24ลงมา ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม 
24.วดัพระสิงห์ อุโบสถ วิหารหลวง วิหารลายคาํ 2477 พทุธศตวรรษท่ี 19 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
25.วดัพวกหงส์ เจดีย ์และวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
26.วดัพนัเตา วิหารไม ้ 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24ลงมา ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
27.วดัยางกวง(ร้าง) เจดียท์รงแปดเหล่ียมและฐานวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24ลงมา ต.หายยา อ.เมือง 
28.วดัร้างเชิงดอยสุเทพ กลุ่มโบราณสถาน 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง 
29.วดัรําเปิง ฐานเจดียส่ี์เหล่ียม 2477 2035 ต.สุเทพ อ.เมือง 
30.วดัศรีเกิด เจดียแ์ละวิหาร 2477 2339 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
31.วดัสวนดอก เจดีย ์วิหารโถง 2477 1912 ต.สุเทพ อ.เมือง 
32.วดัหวัข่วง เจดียแ์ละวิหาร2หลงั 2505 พทุธศตวรรษท่ี 24ลงมา   
33.วดัอุโมงค ์ เจดียแ์ละวิหาร 2477 พทุธศตวรรษท่ี 19 ต.สุเทพ อ.เมือง 
34.วดัอุโบสถ ฐานเจดียแ์ละวิหาร 2502 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี 
35.เจดียแ์ดง เจดีย ์ 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
36.เจดียว์ดักิตติ เจดียท์รงกลมลา้นนา 2524 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
37.เจดียว์ดัเชษฐา(ร้าง) เจดีย ์ 2524 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
38.เจดียว์ดัตน้กอก(ร้าง) เจดีย ์ 2530 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง 
39.เจดียว์ดัป่าตาล เจดียท์รงส่ีเหล่ียม 2525 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
40.เจดียว์ดัหม่ืนกอง เจดียศิ์ลปะแบบพม่า 2524 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
41.โบราณสถานวดัป่าแดง พ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง 
42.วดัพทุธเอน้ โบสถก์ลางนํ้าและ วิหาร 2524 2411 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 
43.วดักู่ขาว(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 20-21 ต.หนองหอย อ.เมือง 
44.วดักู่เสือ(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หายยา อ.เมือง 
45.วดัเกตุการาม วิหารหลงัใหญ่และวิหารหลงัเลก็ 2524 1971 ต.วดัเกตุ อ.เมือง 
46.วดัเกตุนอ้ย(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.วดัเกตุ อ.เมือง 
47.วดัเจดียแ์ดงใน(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
48.วดัชา้งเผือก(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
49.วดัเชียงของ กู่พม่า (ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หายยา อ.เมือง 
50.วดัดวงดี โบสถแ์ละหอไตร 2524 1910 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
51.วดัธาตุกลาง(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หายยา อ.เมือง 
52.วดับา้นถํ้า(เชียงดาว) พ้ืนท่ีโบราณสถาน 2532 ไม่ปรากฎ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 
53.วดัป่าคา/วดักุญชร(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
54.วดัป่าดู่(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
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ตาราง 3-4  แสดงรายละเอียดของวดัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร (ต่อ) 
 

ช่ือวดั รายละเอยีด 
ปีที่ขึน้
ทะเบียน 

ปีที่สร้าง สถานที่ตั้ง 

55.วดัป่าแดงหลวง เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2524 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง 
56.วดัป่าแดด วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2420 ต.ท่าผา อ.เมือง 
57.วดัป่าออ้ย(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
58.วดัพระเจา้อมเม่ียง(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง 
59.วดัร่มโพธ์ิ(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ชา้งม่อย อ.เมือง 
60.วดัเลาเลียง(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หายยา อ.เมือง 
61.วดัโลกโมฬี(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2528 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
62.วดัแสนตาห้อย(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง 
63.วดัแสนเศร้า(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.หายยา อ.เมือง 
64.วดัหนองจริน(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
65.วดัหนองหญา้แพรก(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
66.วดัอินทราวาส(ตน้เกว๋น) วิหารและมณฑป 2526 2379 ต.หนองควาย อ.เมือง 
67.วดัอุมโอ(ร้าง) เจดียแ์ละพ้ืนท่ีโบราณสถาน 2529 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง 
68.วดัท่าขา้ม วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2408 ต.สบเปิง อ.แม่แตง 
69.วดัทา้วคาํวงั เจดียแ์ละวิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2539 2030 ต.หางดง อ.หางดง 
70.วดัทุ่งออ้ วิหารศิลปะแบบลา้นนา 2539 2350 ต.หารแกว้ อ.หางดง 
71.วดับา้นเจียง ฐานรากโบราณสถาน 2539 1974 ต.ท่าผา อ.หางดง 
72.วดัยางหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 ไม่ปรากฎ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 
73.วดัหางดง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 2027 ต.หางดง อ.หางดง 
74.วดัห้วยริน วิหารศิลปะพ้ืนบา้นลา้นนา 2539 2420 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 

 
ตาราง 3-5  รายละเอียดของวดัท่ีกาํลงัไดรั้บการพิจารณาเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

จากกรมศิลปาการ 
 

ช่ือวดั รายละเอยีด ปีทีข่ึน้ะเบียน ปีทีส่ร้าง สถานทีต่ั้ง 

1.วดัสาํเภา วหิารและเจดีย ์ - 2113 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
2.วดัเสาหิน วหิารและศาลาบาตร - 1827-2101 ต.หนองหอย อ.สารภี 
3.วดัป่าแดง วหิารและปราสาท - 1974 ต.สุเทพ อ.เมือง 
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3.1.3 ข้อมูลและรายละเอยีดของวหิารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ทีเ่ลอืกน ามาศึกษา 
ในการสํารวจพบวา่มีวดัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดย มีวิหารเป็นส่วนประกอบจาํนวน 33 

แห่ง เม่ือพิจารณาร่วมกบัเกณฑ์อ่ืนๆ ในการเลือกวิหารเพื่อทาํการศึกษาขา้งตน้สามารถเลือกวิหาร
เพื่อทาํการศึกษาไดท้ั้งส้ิน 18 แห่งซ่ึงประกอบดว้ย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก) 

 
ตารางท่ี 3-6 รายละเอียดของวหิารท่ีนาํมาศึกษา 

 

ช่ือวดั รายละเอยีดของส่ิงที่ขึน้ทะเบียน ปีที่ขึน้ทะเบียน ปีการสร้าง สถานที่ตั้ง 

1.วดัพระสิงห์ เจดีย ์อุโบสถ วิหารหลวง วิหารลายคาํ 2477 พทุธศตวรรษท่ี 19 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
2.วดัปราสาท ปราสาทและวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
3.วดัสาํเภา วิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 2113 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
4.วดัพนัเตา วิหารไม ้ 2504 2040 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
5.วดับุพพาราม เจดีย ์วิหารหลวงและวหิารเล็ก 2040 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ชา้งคลาน อ.เมือง 
6.วดัเกตุการาม วิหารหลงัใหญ่และวิหารหลงัเลก็ 2524 1971 ต.วดัเกตุ อ.เมือง 
7.วดัเสาหิน วิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 1827-2101 ต.หนองหอย อ.สารภี 
8.วดับวกครกหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
9.วดัป่าแดง ปราสาทและวิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 1974 ต.สุเทพ อ.เมือง 
10.วดัท่าขา้ม วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2407 ต.สบเปิง อ.แม่แตง 
11.วดัตน้เกว๋น วิหารและมณฑป 2526 2339 ต.หนองควาย อ.เมือง 
12.วดัทา้วคาํวงั เจดียแ์ละวิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2539 2030 ต.หางดง อ.หางดง 
13.วดัหางดง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 2027 ต.หางดง อ.หางดง 
14.วดัทุ่งออ้ วิหารศิลปะแบบลา้นนา 2539 2350 ต.หารแกว้ อ.หางดง 
15.วดัพทุธเอน้ โบสถก์ลางนํ้าและวิหาร 2524 2411 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 
16.วดัห้วยริน วิหารศิลปะพ้ืนบา้นลา้นนา 2539 2420 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 
17.วดัป่าแดด วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2420 ต.ท่าผา อ.เมือง 
18.วดัยางหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 2026 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 
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ภาพ 3-1  แสดงตาํแหน่งของวดัท่ีนาํมาศึกษาส่วนท่ีอยูร่อบอาํเภอเมือง 
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ภาพ 3-2  แสดงตาํแหน่งของวดัท่ีนาํมาศึกษาส่วนท่ีอยูใ่นอาํเภอแม่แจ่ม 
 
3.2  การน าเทคโนโลยช่ีวยในการออกแบบเข้ามาใช้ในการวเิคราะห์ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์สําคญัของการศึกษาคือการคน้หาสัดส่วนของวิหาร
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ และทดลองหาวิธีการในการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกใชว้ิธีการทาํภาพเชิงซ้อน (Superimposition) โดยจะ
ใช้สัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะ
ของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนั ซ่ึงทาํการศึกษา วิหารล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ มีหลกัฐานการบนัทึกระบุปีท่ีสร้าง ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้า่อยูใ่นช่วงพุทธ
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ศตวรรษท่ี 24-25 ระหวา่ง พ.ศ. 2339-2427 ตั้งแต่ยุคพื้นฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเปล่ียนแปลง
การปกครองเป็นแบบมณฑลพายพัอนัเป็นช่วงก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ิน
อ่ืนจะแพร่หลายเขา้มาและมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวิหารลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็น
วิหารลา้นนาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร หรือกาํลงัไดรั้บการพิจารณา
เพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ตลอดจนเป็นวหิารท่ีมีองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมท่ี
สมบูรณ์ มีรูปแบบตามเอกลกัษณ์เฉพาะของวิหารลา้นนา เช่น ผงัพื้นมีการย่อเก็จ หลงัคาซ้อนชั้น 
สร้างดว้ยไม ้โครงสร้างเฉพาะมา้ต่างไหม มีปราสาท เป็นตน้ ซ่ึงมีวิหารท่ีเลือกมาศึกษาทั้งส้ิน 18 
แห่ง 

ในกระบวนการเก็บขอ้มูล เรียบเรียงขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ไดน้าํเทคโนโลยีช่วยใน
การออกแบบเขา้มาใชใ้นการวเิคราะห์ขั้นตอนต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีบทบาทและนาํมาใช้
งานประกอบดว้ย 

 
3.2.1 Program SketchUp 
โปรแกรม SketchUp เป็นซอฟตแ์วร์ในการพฒันาวตัถุ 3 มิติแบบ Freeware ใชใ้นงาน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบเกม และงานออกแบบอ่ืนๆ  ทาํงานผ่าน
ระบบ 2 มิติ ออกแบบโดยบริษทั @Last Software สาํนกังานใหญ่ท่ี เมืองโบลเดอร์ ในรัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา เป็นท่ีรู้จกัในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2544 ในปัจจุบนั บริษทั Google ไดซ้ื้อซอฟตแ์วร์ในวนัท่ี 
14 มีนาคม พ.ศ. 2549  และมีการเช่ือมต่อโมเดลของ SketchUp ให้ใชง้านร่วมกบัซอฟตแ์วร์ Google 
Earth 

ขอ้ดีของ SketchUp คือ การใชง้านท่ีง่ายและสะดวกเปรียบเทียบกบัซอฟตแ์วร์ 3 มิติตวัอ่ืน 
ปัจจุบนั Google SketchUp นั้นแบ่งออก 2 เวอร์ชนัดว้ยกนั คือ Google SketchUp ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัท่ี
เปิดให้ใชง้านไดฟ้รี และ Google SketchUp Pro ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัท่ีจาํหน่าย โดยขอ้แตกต่างระหวา่ง 
2 เวอร์ชนั คือ การซบัพอร์ตทางเทคนิค ความสามารถในการส่งออกและนาํเขา้ไฟล์ ความสามารถ
ในการสร้าง Interactive Presentations และการพิมพง์านออกแบบไดที้ความละเอียด (Resolutions) 
สูงกวา่และหลากหลายรูปแบบกวา่ และ ฯลฯ 

โปรแกรม SketchUp ใชช่้วยในการออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ฯลฯ 
โปรแกรมน้ีใชส้ร้างงานสามมิติ ตั้งแต่ Conceptual Design ไปจนถึงงานขั้น Final Presentation มี
วธีิการสร้างโมเดลท่ีง่ายกวา่โปรแกรม 3 มิติทัว่ๆ ไป ทาํให้ประหยดัเวลาในการทาํงาน แต่มีขอ้เสีย
คือการใช ้Material ท่ีไม่ค่อยเสมือนจริงมากนกั จึงเหมาะสําหรับงานออกแบบเพื่อดูรูปทรงอาคาร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=@Last_Software&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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และท่ีวา่งภายในอาคารโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการ Rendering แต่ปัจจุบนั SketchUp กมี็ Plug In ท่ี
ช่วยในการสร้างภาพใหดู้เสมือนจริงมากข้ึนเช่น Artlantis, Podiumและ Vray  

User Interface ของ Google SketchUp ไดถู้ก ออกแบบมาเพื่อ ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเรียบง่าย 
และมีหนา้ตาเหมือนกบัแอปพลิเคชัน่ทัว่ไป ท่ีประกอบไปดว้ย Title bar, Menu, Display และ Tool 
bar ต่างๆ ปัจจุบนัมีการนาํเร่ืองของ BIM (Building Information Modeling) เขา้มาใชใ้น SketchUp 
มากข้ึน  

คุณสมบัติหลกัของ โปรแกรม SketchUp ได้แก่ 
-  การสร้างวตัถุ 3 มิติ จาก การวาด 2 มิติ 
-  การใส่และเปล่ียนวสัดุโดยการเลือกจากกล่องขอ้มูล 
-  การใส่เงาใหว้ตัถุตามตาํแหน่งของดวงอาทิตย ์ตามวนัเวลาใดๆ ของปี 
-  คาํสั่งเพิ่มเติมสามารถเขียนเพิ่มและเรียกใชผ้า่นทาง ภาษารูบ้ี 
นอกจากน้ีโมเดลท่ี ผูใ้ชแ้ต่ละคนสร้าง สามารถมาแชร์ออนไลน์และสามารถนาํมาใชง้าน

บน Google Earth ไดผ้า่นทาง เวบ็ไซตข์อง Google 3D Warehouse 
 
การปรับปรุงใน Google SketchUp 8.0 
Google SketchUp 8.0 เป็นเวอร์ชนัท่ีไดรั้บการปรับปรุงการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

Model Geo-Location with Google Maps: เพิ่มฟังก์ชนัแผนท่ี (Maps) เขา้ใน SketchUp 
และสามารถทาํการระบุตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location) ใหก้บัโมเดลได ้

Color Imagery and More Accurate Terrain: การทาํ Snap Shot เม่ือระบุตาํแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ให้กบัโมเดลจะมีขอ้มูล 3D Terrain ซ่ึงมีความแม่นยาํมากข้ึน และสามารถทาํ Aerial 
Imagery ในแบบสีได ้

Match Photo Improvements: ฟีเจอร์ Match Photo ซ่ึงช่วยให้การนาํภาพถ่ายเขา้ไปใช้
อา้งอิง ในการสร้างโมเดล ไดมี้การปรับปรุงให้ดีข้ึน อยา่งมากใน SketchUp 8 ทาํให้ใชง้านง่ายข้ึน
กวา่เวอร์ชนัก่อนหนา้ 

SketchUp, Meet Building Maker: ไดรั้บการปรับปรุงให้การทาํงานกบัโมเดลของอาคาร
และส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนจาก Google Building Maker ทาํไดง่้ายข้ึน 

SketchUp Pro 8 : มีการเพิ่มเคร่ืองมือใหม่ท่ีทรงพลงัสําหรับใชใ้นการ Additive และ 
Subtractive โมเดล 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีนาํโปรแกรม SketchUp เขา้มาช่วยในขั้นตอนของการวดัพื้นท่ีท่ีไม่
สามารถวดัดว้ยวธีิการปกติได ้เช่นความสูงของหลงัคา ความสูงของเสา ดว้ยวธีิการ Photo Matching 

 

 

ภาพ 3-3  วดัพื้นท่ีดว้ยวธีิการ Photo Matching ในโปรแกรม SketchUp 
 

3.2.2 Program AutoCAD 
โปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมช่วยออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ (CAD - Computer 

Aided Drafting/Design) พฒันาโดยบริษทั Autodesk สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัใช้งานได้บน
ระบบปฏิบติัการ Microsoft Window เท่านั้น ส่วนสําหรับระบบปฏิบติัการอ่ืนๆนั้นไดห้ยุดพฒันา
ไปแลว้ 

AutoCAD คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ  และผลิตงาน
ออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งได้ในเกือบทุกประเภท เช่น ตั้งแต่งานแผนผงัแบบช้ินเล็กๆ จนกระทัง่งาน
ใหญ่ๆ จนถึงแผนท่ีโลก ดว้ยความไม่มีขีดจาํกดัใดๆ AutoCAD เป็นโปรแกรมท่ีใช้กนัอย่าง
กวา้งขวางและจะเห็นไดช้ดัในการนาํไปใชง้านออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, งานสํารวจ
, ตกแต่งภายใน, แผนท่ี ตลอดจนงานออกแบบผลิต-ภณัฑ์และเคร่ืองกล ฯลฯ ท่ีพอมีให้เห็นและใช้
กนัอยูใ่นเมืองไทยเราในขณะน้ี มีตวัอยา่งให้เห็นอยูม่ากมายพอสมควร และต่อไป AutoCAD น้ี จะ
เป็นตวัหลกัในการผลิตผลงานการออกแบบทั้งหมดในอนาคต และเป็นท่ียอมรับสําหรับคนทัว่โลก 
ในเร่ืองของมาตรฐานการออกแบบโดยทัว่ไป ซ่ึงความสามารถของโปรแกรม AutoCAD นั้น จะทาํ
ได้ตั้งแต่งานในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการนาํไปสู่การสร้างงาน 
Animation (ภาพเคล่ือนไหว) และ Presentation (การนาํเสนองาน) ในรูปแบบต่างๆ ในขั้นตอนต่อๆ 
ไปท่ีสูงข้ึน และใชร่้วมกบัโปรแกรมอ่ืนๆ ไดอี้กใน หลายๆ รูปแบบ  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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โปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลกในดา้นการออกแบบ และ
เขียนแบบช้ินงาน ซ่ึงสามารถเขียนไดท้ั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ปัจจุบนัยงัสามารถทาํการ Render วตัถุ
หรือช้ินงาน (การใหแ้สง สี และเงา) ไดด้ว้ย ซ่ึงจะช่วยให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน มีคาํสั่งและ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้งานมากมาย ซ่ึงแยกออกเป็นหลายประเภทยกตวัอย่างเช่น คาํสั่งท่ีใช้เขียน
ช้ินงาน คาํสั่งท่ีใชเ้ขียนตวัอกัษร คาํสั่งท่ีใชใ้นการแกไ้ขตกแต่งช้ินงานและตวัอกัษร คาํสั่งทาํสําเนา
ช้ินงาน เคร่ืองมือท่ีช่วยในการกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นท่ีวาดภาพ และตาํแหน่งบนตวัวตัถุแต่ละช้ิน 
เป็นตน้ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมากมายน้ีทาํให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการเขียนแบบอย่างมาก  และ
สามารถเขียนไดด้งัท่ีออกแบบและจินตนาการเอาไว ้

ความจาํเป็นท่ีต้องการจะใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการออกแบบ (Computer-Aided 
Design: CAD)  นบัวนัยิ่งเห็นความสําคญัมากข้ึน ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถใช้งาน 
CAD อยู่เป็นจาํนวนมาก  ความนิยมท่ีจะต้องการใช้ CAD มาทดแทนการทาํด้วนมือเพิ่มความ
ตอ้งการมากข้ึน ซ่ึงมีเหตุสนบัสนุนอยู่หลายประการดว้ยกนัคือ ความไดเ้ปรียบอย่างมากท่ีการทาํ
แบบดว้ยมือมนุษยไ์ม่อาจทดแทนได ้ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยาํท่ีสูงการมีเคร่ืองมือ (Tools) ต่างๆ 
เข้าช่วยทาํให้การแก้ไขหรือทาํซํ้ าเป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็วมากซ่ึงเคยมีผูเ้ปรียบเทียบความ
รวดเร็วของการทาํ Drawing ดว้ยมือกบัการทาํดว้ย CAD ก็พบวา่เม่ือให้งานท่ีเหมือนกนัไม่มีก่ีแกไ้ข
หรือทาํซํ้ า Drawing ข้ึนมาแลว้ CAD จะใชเ้วลานอ้ยมากและมีประสิทธิภาพสูงอีกดว้ย 

ประโยชน์และข้อดีของ  AutoCAD 
1.  ลดระยะเวลาในการออกแบบและเขียนแบบ 
2.  ช่วยในการแกไ้ขและดดัแปลงแบบ (Drawing) ช้ินงานเดิมโดยใชเ้วลาท่ีสั้นมาก 
3.  มีความแม่นยาํสูง  ลดความผดิพลาดในการทาํงาน 
4.  สามารถออกแบบไดอ้ยา่งอตัโนมติัในทนัที 
5.  ลดเวลาในการคน้หาและใชเ้น้ือท่ีในการจดัเก็บท่ีนอ้ยมาก 
6.  สร้างภาพพจน์ท่ีดีในการนาํเสนอผลงาน 
7.  สามารถใชเ้ป็นมาตรฐานท่ีดีในการทาํงานต่อไปได ้

ความสามารถและจุดเด่นของโปรแกรม AutoCAD 
1.  ความสามารถในการสร้างช้ินงานพืน้ฐานไดแ้ก่ 
- คาํสั่งท่ีใช้เขียนช้ินงานทัว่ไป เช่น เส้นตรง วงกลม วงรี เส้นโคง้ ส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป

หลายเหล่ียมดา้นเท่า เส้นขนานรวมทั้งจุดดว้ย 
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- คาํสั่งเขียนตวัอกัษร คือมีคาํสั่งสาํหรับเขียนตวัอกัษรโดยตรง จึงสามารถเขียนตวัอกัษร
ข้ึนมาไดอ้ยา่งง่ายดาย สามารถเลือกฟอนตแ์ละขนาดตวัอกัษร หรือกาํหนดตวัหนา ตวับาง ตวัเขียน
เส้นใต ้หรือตวัเอียง ไดด้งัตอ้งการ 

- คาํสั่งท่ีใชใ้นการแกไ้ขตกแต่งช้ินงานและตวัอกัษรท่ีไดเ้ขียนไปแลว้ เช่น คาํสั่งตดัเส้น 
ต่อเส้น ลบทิ้ง ยา้ยตาํแหน่ง หมุนวตัถุ ยดืหรือหดวตัถุ ตดัเป็นมุมป้าน หรือมุมโคง้ 

- คาํสั่งทาํสําเนาช้ินงาน คือ คาํสั่งซ่ึงสร้างช้ินงานโดยสําเนาจากช้ินงานท่ีมีอยู่แล้วให้
เพิ่มข้ึนมาอีก ซ่ึงมีอยูห่ลายคาํสั่งดว้ยกนั 

- เคร่ืองมือท่ีช่วยกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นท่ีวาดภาพ อนัน้ีจะใช้ร่วมกบัคาํสั่งอ่ืนๆ เพื่อ
ช่วยในการกะระยะและกาํหนดตาํแหน่ง ซ่ึงมีเคร่ืองมือน้ีอยูห่ลายแบบ เช่น จุด Grid, Snap to Grid, 
Ortho mode 

- เคร่ืองมือช่วยในการกาํหนดตาํแหน่งบนตวัวตัถุหรือช้ินงานแต่ละช้ิน เช่น จุดก่ึงกลาง 
จุดปลายทั้งสองดา้นของเส้นตรง เส้นโคง้ จุดตดัระหวา่งเส้นสองเส้น จุดศูนยก์ลาง จุดสัมผสัวงกลม 
เส้นโคง้ เป็นตน้ ซ่ึงมีประโยชน์ในกรณีเช่น ตอ้งการเขียนเส้นตรงจากจุดก่ึงกลางของเส้นตรงเส้น
หน่ึงไปยงัจุดศูนยก์ลางของวงกลม เป็นตน้ 

2. ความสามารถในการก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ของวตัถุ คุณสมบติัเหล่านั้นไดแ้ก่ สี ชนิด
ของเส้น ความหนาของเส้น เป็นต้น ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติน้ี สามารถทาํได้โดยไม่
จาํเป็นตอ้งเขียนวตัถุข้ึนมาใหม่ 

3. ความสามารถในการเขียนภาพแบบ Isometric ภาพแบบ Isometric หมายถึง ภาพซ่ึงใช้
แสดงภาพช้ินงานสามมิติ โดยเขียนบนระนาบเดียวแบบภาพ 2 มิติ การท่ีไม่ใช้ภาพ 3 มิติจริงๆ 
เน่ืองจากว่าบางคร้ังก็ไม่จาํเป็น เพราะการเขียนแบบ 2 มิติจะง่ายกว่า และส่ือความหมายได้
เหมือนกัน เคร่ืองมือช่วยเขียนภาพ Isometric น้ีจะเป็นในลักษณะเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเขียน
ช้ินงานในระนาบท่ีต่างกนั 3 ระนาบของภาพ Isometric 

4. ความสามารถในการเขียนภาพ 3 มิติ และในการ Render (การใหแ้สง สี และเงาวตัถุ) 
5. ความสามารถในการบรรจุภาพ Graphic ไว้ในช้ินงาน ภาพ Graphic น้ี ในโปรแกรม 

AutoCAD จะเรียกวา่ Render Image มีประโยชน์ในแง่การนาํเสนอ หรือ Present ผลงาน เช่นใน
กรณีแบบแปลนของบา้น ก็อาจแสดงแบบแปลนอนัน้ีลงไปในรูปถ่ายทางอากาศของบริเวณพื้นท่ีท่ี
จะสร้างบา้นจริง ก็จะทาํใหผ้ลงานดูเป็นรูปธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

6. ความสามารถในการก าหนดและปรับแต่งระบบ  Coordinate การระบุตาํแหน่งใน
โปรแกรมสามารถใชร้ะบบ Coordinate Cartesian คือ มี 3 แกน คือ X, Y และZ อยา่งท่ีคุน้กนัดี หรือ
ระบบ Polar System ซ่ึงต้องระบุระยะทางและทิศทางในการกาํหนดตาํแหน่งแต่ละตาํแหน่ง 



59 
 

นอกจากน้ี ระบบทั้งสองยงัสามารถเลือกใชก้ารกาํหนดแบบ Absolute Coordinate (อา้งอิงโดยตรง) 
หรือแบบ Relative Coordinate (อา้งอิงสัมพนัธ์) ซ่ึงทาํให้การกาํหนดตาํแหน่งมีความสะดวก
ยดืหยุน่ ทาํใหส้ร้างช้ินงานไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

7. ความสามารถในการจัดการวตัถุ 
- เป็นกลุ่มหรือ Block 
- การกาํหนด Attribute ของ Block 
- การจดัการกลุ่มของวตัถุโดยการแทรกไฟลช้ิ์นงานอ่ืนเขา้มา (การจดัการแบบ Xref) 
8. ความสามารถในการก าหนด Layer เพื่อแยกเก็บวัตถุไว้คนละส่วนกัน Layer หมายถึง 

ชั้นของวตัถุซ่ึงในไฟล์หน่ึงอาจมีมากกว่า 1 Layer ก็ไดมี้หนา้ท่ีเก็บวตัถุและเป็นท่ีอยู่ของวตัถุโดย
วตัถุใดๆในโปรแกรม AutoCAD น้ีไม่วา่จะเป็นเส้นตรง เส้นโคง้ วงกลม จะตอ้งมีอยูใ่น Layer ชั้น
ใดชั้นหน่ึง แต่ละชั้นจะมีช่ือของ Layer ซ่ึงใน AutoCAD 2000 เราสามารถตั้งช่ือให้กบั Layer เป็น
ภาษาไทยได ้นอกจากน้ียงักาํหนดให้แสดงหรือไม่แสดงวตัถุใน Layer ขั้นใดชั้นหน่ึง หรือหลายๆ 
ชั้นก็ได ้หรือสามารถ Lock Layer นั้นๆ ได ้

9. ความสามารถในการรองรับการใช้งาน Title Block 
10. ความสามารถในการก าหนด Viewport View Port หมายถึง กรอบยอ่ๆ ภายใน Title 

Block ซ่ึงแสดงส่วนของแบบหรือช้ินงานท่ีตอ้งการโดยภายใน Viewport หน่ึงๆอาจแสดงเพียง
บางส่วนของแบบหรือช้ินงานท่ีตอ้งการ และในแต่ละ Viewport อาจกาํหนดอตัราการขยายของ
ช้ินงานท่ีแตกต่างกนั 

11. ความสามารถในการน าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น มาแสดงรวมช้ินงาน (MS Word, MS 
Excel) 

เราสามารถนาํขอ้มูลจากโปรแกรมหน่ึงไปใส่ไวใ้นไฟล์ช้ินงานของโปรแกรม AutoCAD 
ไดห้รือกลบักนั คือนาํแบบหรือช้ินงานของโปรแกรม AutoCAD ไปใส่ไวใ้นไฟล์อีกโปรแกรมหน่ึง
ไดซ่ึ้งเทคนิคน้ีเป็นความสามารถท่ีเรียกวา่ OLE (Object Linking and Embedding)  

12.  ความสามารถในการใช้งาน Database ที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆ เช่น Basell, Oracle, 
Microsoft Access (โดยใชง้านผา่น ODBS-Open Database Connectively) 

13. ความสามารถในการสร้างช้ินงานผ่านระบบ  Network 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีนาํโปรแกรม AutoCAD เขา้มาช่วยในการเขียนแบบ เพื่อให้ไดแ้บบท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจนก่อนจะนาํไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทาํภาพเชิงซอ้นใน โปรแกรม Photoshop 
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ภาพ 3-4 การเขียนแบบวิหารวดัปราสาท ดว้ยโปรแกรม AutoCAD 

3.2.3 Program Photoshop 
โปรแกรม Photoshop ถูกสร้างข้ึนโดยนกัศึกษาปริญญาเอกจากมิชิแกนช่ือ ธอมสั โนล 

(Thomas Knoll) ไดส้ร้างซอฟตแ์วร์สําหรับทาํภาพสีเฉดเทาขาวดาํในช่ือ "ดิสเพลย"์ (Display) ซ่ึง
ต่อมาไดมี้การพฒันามาเป็นโปรแกรม Photoshop ในปัจจุบนั  ซ่ึงบริษทั Adobeไดพ้ฒันาให้สามารถ
ใชง้านกบัระบบปฏิบติัการ Microsoft Window ใน Photoshop 2.5 หลงัจากท่ีพฒันารุ่นแรกสําหรับ 
Macintosh เท่านั้น และไดพ้ฒันาต่อเน่ืองมาจนกระทัง่รุ่นปัจจุบนั รุ่น Photoshop CS5.5 

 เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างภาพ และตกแต่งภาพ ท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุด  เน่ืองจากคุณสมบติัเด่นท่ีมีอยูม่ากมาย  ไม่วา่จะเป็นความสามารถจดัการกบัไฟล์สารพดัชนิด
ท่ีใชใ้นงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตอลและภาพท่ีจะนาํไปผา่นกระบวนการการ
พิมพ ์โปรแกรมมีความสามารถเป็นเยีย่มในการแกไ้ขตกแต่งภาพและการสร้าง Effect พิเศษต่างๆ มี
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและความยืดหยุน่สูง  ตลอดจนมีผูผ้ลิตปลัก๊อิน (Plug In) หรือโปรแกรม
เสริมใหเ้ป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหโ้ปรแกรมสามารถทาํงานต่างๆ ไดห้ลากหลาย ส่วนใหญ่จะทาํงาน
กบัไฟล์ขอ้มูลรูปภาพท่ีจดัเก็บขอ้มูลรูปภาพแบบ Raster สามารถใชใ้นการตกแต่งภาพ หรือการใส่  
Effect ใหก้บั นอกจากน้ียงัใชไ้ดใ้นการตดัต่อภาพ และการซอ้นฉากหลงัเขา้กบัภาพ สามารถทาํงาน
กบัระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale และสามารถจดัการกบัไฟล์รูปภาพท่ีสําคญัได ้เช่น 
ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์ท่ีจดัเก็บในรูปแบบเฉพาะของตวัโปรแกรมเอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Raster&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/RGB
http://th.wikipedia.org/wiki/CMYK
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Lab&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Grayscale&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/GIF
http://th.wikipedia.org/wiki/PNG
http://th.wikipedia.org/wiki/TIF
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=TGA&action=edit&redlink=1
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จะใชน้ามสกุลของไฟล์วา่ PSD จะสามารถจดัเก็บคุณลกัษณะพิเศษของไฟล์ท่ีเป็นของ Photoshop 
เช่น Layer, Channel, โหมดสี ไดค้รบถว้น 

โปรแกรม Photoshop เป็นลิขสิทธ์ิของบริษทั Adobe ซ่ึงบริษทั Adobe มีผลิตภณัฑ์
ซอฟแวร์เก่ียวกบัดา้นกราฟิก มากมายเช่น Adobe Illustrator สําหรับทาํ ภาพเวกเตอร์ Adobe 
Premier สําหรับตดัต่อภาพยนตร์ ฯลฯ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาก เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใชง่้ายและรองรับ Application (Plug In) เสริมไดม้ากมาย 

 
ลกัษณะเด่นของ Photoshop 

1.  Photoshop ทาํงานเป็น Layer ลกัษณะการทาํงานของ Photoshop จะเหมือนการวาง
แผน่ใสซอ้นๆ กนั โดยแต่ละแผน่จะมีการทาํงานต่างกนั แต่เม่ือรวมกนัแลว้จะเป็นแค่ภาพภาพเดียว 
แต่ละแผน่ใส (Layer) สามารถสลบัไปมาได ้

2. รูปแบบคาํสั่งเป็นแบบ Interface Enhancement ไอคอนและปุ่มคาํสั่งต่างๆ จะอยูใ่น
รูปแบบของ Toolbox, Toolbar และ Dialog Box ซ่ึงจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ โดยคลิกเพื่อใชง้านและจะ
มีการตอบโตก้ารใชง้านเป็นแบบ 3 มิติ คือ เม่ือคลิกปุ่มจะยบุลงไป 

3.  สนบัสนุนการทาํการบนเวบ็ไซต์ เน่ืองจากไฟล์ภาพท่ีใชบ้นเว็บไซต์มีหลายประเภท 
และโปรแกรม Photoshop สามารถ สร้างภาพท่ีใชง้านบนเวบ็ไซตไ์ดห้ลากหลาย 

 
ประโยชน์ของ Photoshop 

1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่าๆ ให้คมชดัเหมือนใหม่ หรือทาํการ
แกไ้ขรูปถ่ายท่ีมืดไป สวา่งไป มีเงาดาํให้ภาพมีสีสันสดใสสมจริง นอกจากนั้นยงัสร้างภาพลอ้เลียน 
เช่น เอาใบหนา้ของคนหน่ึงไปวางไวบ้นตวัคนอีกคนหน่ึง นาํภาพบุคคลไปวางบนฉากหลงัอ่ืน เป็น
ตน้ 

2. งานส่ิงพิมพ ์ไม่วา่จะเป็นหนงัสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกไดว้า่เกือบทุกงานท่ีตอ้งใชรู้ป 
สามารถใช ้Photoshop รังสรรคภ์าพใหเ้ป็นไปตามแนวคิดท่ีเราวางไวไ้ด ้

3. งานเวบ็ไซดบ์นอินเตอร์เน็ต ใชส้ร้างภาพเพื่อตกแต่งเวบ็ไซด์ไม่วา่จะเป็นฉากหลงั ปุ่ม
ตอบโต ้แถบหวัเร่ือง ตลอดจนภาพประกอบต่างๆ นอกจากนั้นยงัสมารถออกแบบหนา้เวบ็ไซด์ดว้ย 
Photoshop ได ้

4. งานออกแบบทางกราฟิก ใช ้Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปก
หนงัสือและผลิตภณัฑ ์การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นตน้ 

5. สร้างภาพวาดเหมือนจิตกรสร้างภาพจากผนืผา้ใบเปล่าๆ จนเป็นงานศิลป์ข้ึนมา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=PSD&action=edit&redlink=1
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีนาํโปรแกรม Photoshop เขา้มาช่วยในการตกแต่งภาพ และขั้นตอน
ของการทาํภาพเชิงซ้อน (Superimposition) โดยการนาํไฟล์ AutoCAD รูปดา้นหนา้ของวิหารแต่ละ
หลงัมาเปล่ียนสีเพื่อสร้างความแตกต่างและนาํมาซ้อนทบักนัโดยจะใช้สัดส่วนของข่ือหลวงเป็น
หลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนัโดยจะ
ใช้สัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะ
ของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนั 

 

 
  

ภาพ 3-5  การปรับภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop 
 

 
 

ภาพ 3-6 การทาํภาพเชิงซ้อน (Superimposition) ดว้ย โปรแกรม Photoshop 
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3.2.4 Program Autodesk 3ds Max (ทีม่า http://www.autodesk.co.th/) 
โปรแกรม Autodesk 3ds Max เป็นซอฟตแ์วร์เพื่องานกราฟิกสามมิติจากบริษทั Autodesk 

สําหรับทาํงานทางดา้น โมเดล 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการป้ันโมเดลตวัละครในงานภาพยนตร์ ส่ือ
โฆษณา โมเดลตวัละครในเกม โมเดลทางสถาปัตยกรรม และอีกมากมาย ช่วยให้สามารถออกแบบ
ส่ิงต่างๆหรือสร้างวตัถุต่างๆ อย่างง่ายดาย  และยงัมีความสามารถในการสร้างภาพเคล่ือนไหวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการพฒันา Character และ Animation  มีจุดเด่นการจดัเรียง 
UV ท่ีมีประสิทธิภาพและความแม่นยาํสูง ทาํให้ไดผ้ลงานท่ีมีการทาํ Texture ท่ีสวยสมจริงยิ่งข้ึน 
Autodesk 3ds Max ถือไดว้า่เป็นโปรแกรมท่ีนกัออกแบบ 3D นิยมใชก้นัเป็นอนัดบัตน้ๆ 

ปัจจุบนัน้ีโปรแกรม 3ds Max ไดถู้กปรับปรุงและพฒันาข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง Support 
กบัระบบปฏิบติัการ Windows Vista ทั้ง 32 bit และ 64 bit ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและปรับปรุงไป
อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ Plug-in หรือการสร้าง Animation ต่างๆ เน่ืองจากวา่โปรแกรม 
3ds Max น้ีจะเป็นการทาํงานในลกัษณะของ 3 มิติเป็นหลกั ดงันั้นจะมีการทาํงานในแกน X, Y  
และ Z  
 
ความสามารถของ 3ds Max 

งานทางดา้นสถาปัตยกรรม 3ds Max สามารถรองรับการใชง้านในดา้นสถาปัตยกรรม ได้
ดีไม่แพโ้ปรแกรมตวัอ่ืนๆ เพราะมีการข้ึนรูปโมเดลท่ีง่ายและรวดเร็ว และยงัมีโมเดลสําเร็จรูปให้
เลือกใชง้านมากมาย เช่น บานหนา้ต่าง ประตูและตน้ไม ้บนัได ฯลฯ  

งานภาพยนตร์และส่ือ ทางโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นงานท่ีได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย 
เพราะตวัละครท่ีสร้างจาก 3ds max จะมีความสวยงามและยืดหยุ่นสามารถปรับแต่งไดอ้ย่างเป็น
อิสระอีกทั้งยงัสามารถ ใส่ Effect ลงในภาพยนตร์ได ้ 

งานดา้นการพฒันา เกม ในปัจจุบนัน้ีวงการเกมไดมี้การพฒันารูปแบบเกมแบบ 3 มิติแทบ
จะทั้งหมดแลว้ เพราะทาํให้ผูเ้ล่นเขา้ถึงอารมณ์และบรรยากาศไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ใน3ds Max จึง
เป็นท่ีนิยมในการสร้างตวัละครของเกมเพราะทาํให้เกมมีภาพท่ีสวยงามและสม  จริงเป็นการดึงดูด
คอเกมไดเ้ป็นอยา่งดี  

งานดา้นวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างโมเดลช้ินส่วนและอวยัวะต่างๆในร่างกายของมนุษย ์
เพื่อใชส้าํหรับการทดลอง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ภาพ 3-7  ตวัอยา่งงานท่ีสร้างข้ึนมาจากโปรแกรม Autodesk 3ds Max 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีนาํโปรแกรม Autodesk 3ds Max เขา้มาช่วยสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ 
ของวหิารลา้นนาเพื่อช่วยในการนาํเสนอ และการอธิบายดว้ยภาพเสมือนจริง 
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ภาพ 3-8  การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ ของวิหารลา้นนา ดว้ยโปรแกรม Autodesk 3ds Max 
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3.3  แนวคิดและวธีิการ Photo Matching   
Photo Matching เป็นวิธีการนาํภาพถ่ายหลายๆ ภาพท่ีมีความต่อเน่ืองกนัมาสร้างให้เกิด

เป็นภาพท่ีสมบูรณ์โดยหาจุดร่วมหรือรวมจุดท่ีซํ้ ากนัแลว้สร้างเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ 
 

 
 

ท่ีมา : http://www.cs.utah.edu 
ภาพ 3-9 การสร้างภาพผิวหนา้ดว้ยวธีิการ Photo Matching 

 
ในทางภูมิศาสตร์นาํวิธีการ Photo Matching มาช่วยวิเคราะห์ลกัษณะภูมิประเทศจากการ

เปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายสภาพแวดลอ้มจริงและแผนท่ีแสดงระดบัความสูงซ่ึงทาํให้ทราบถึง
ตาํแหน่งของระดบัความสูงหรือลกัษณะของพื้นท่ีนั้นๆได ้

 

 

 
 

ท่ีมา : http://www.cs.utah.edu 
ภาพ 3-10  วธีิการ Photo Matching เพื่อการวเิคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 

 

http://www.cs.utah.edu/~thompson/research/navigation.html
http://www.cs.utah.edu/


67 
 

วธีิการ Photo Matching ในงานสถาปัตยกรรม 
โปรแกรม SketchUp เป็นซอฟต์แวร์ในการพฒันาวตัถุ 3 มิติ ใชใ้นงานสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบเกม และงานออกแบบอ่ืนๆ สามารถใช้งานไดง่้ายและ
สะดวกเปรียบเทียบกบัซอฟตแ์วร์ 3 มิติตวัอ่ืน ปัจจุบนั Google SketchUp พฒันาเคร่ืองมือ Match 
Photo Improvements: ฟีเจอร์ Match Photo ซ่ึงช่วยให้การนาํภาพถ่ายเขา้ไปใชอ้า้งอิง ในการสร้าง
โมเดล และไดมี้การปรับปรุงใหดี้ข้ึน อยา่งมากใน SketchUp 8 ทาํใหใ้ชง้านง่ายข้ึนกวา่เวอร์ชนัก่อน
หนา้ 

ในทางสถาปัตยกรรมไดน้าํวิธีการเทคนิค Photo Matching ในโปรแกรม SketchUp มาใช้
เพื่อช่วยในการสร้างโมเดล 3 มิติจากภาพถ่ายให้ไดร้ะยะและมิติท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดโดยคาํนวณจาก
หลกัการของ Perspective 2 จุด นอกจากจะไดรู้ปร่างและสัดส่วนท่ีถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัของจริง
แลว้ ยงัสามารถวดัระยะจากโมเดลหรือภาพถ่ายท่ีผา่นกระบวนการ Photo Matching ทาํให้สามารถ
วดัพื้นท่ีท่ียากและอนัตรายไดง่้ายข้ึน 

 

 
 

ท่ีมา : http://www.sketchup.com 
ภาพ 3-11  วธีิการ Photo Matching เพื่อการสร้างโมเดลสามมิติจากภาพถ่าย 

 

ขั้นตอนในการสร้างแบบจ าลองจากภาพถ่าย (Match Photo) มี 4 ขั้นตอนคือ 
1. ถ่ายภาพของอาคารหรือโครงสร้าง ใหไ้ดมุ้มมองแบบ Perspective 2 จุด 
2.  นาํภาพถ่ายเขา้สู่โปรแกรม SketchUp และเขา้สู่โหมดคาํสั่ง Match Photo เพื่อกาํหนด

จุดอา้งอิง 
3.  ปรับเส้นร่างของอาคารตามมุมมองของ Perspective 2 จุด ตามแนวแกน X และ Y  
4.  ปรับขนาดใหถู้กตอ้งตามสัดส่วนจริง 

วธีิการน้ีทาํใหว้ตัถุท่ีสร้างข้ึนมาใหม่อยูใ่นตาํแหน่งและมีขนาดสัดส่วนท่ีถูกตอ้ง 
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วธีิการถ่ายภาพเพือ่ใช้ในกระบวนการ Photo Matching 
ความถูกตอ้งและประสิทธิภาพในการใช้ภาพถ่ายเพื่ออา้งอิงในโปรแกรม SketchUp จะ

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของภาพถ่ายซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  ถ่ายภาพจากมุมมองประมาณ 45 องศาของอาคารหรือโครงสร้างท่ีจะนํามาสร้าง

แบบจาํลองหรือถ่ายภาพใหไ้ดภ้าพแบบแบบ Perspective 2 จุด 
2.  อาคารท่ีจะนาํมาอา้งอิงควรอยูศู่นยก์ลางของภาพ ไม่ควรนาํภาพท่ีเกิดจากการตดัภาพท่ี

เป็นองคป์ระกอบของภาพอ่ืนเพราะจาํทาํใหก้ารประมวลผลคลาดเคล่ือน 
3.  ไม่ควรปรับภาพ หรือบิดภาพจะใหมุ้มมองหรือโฟกสัของกลอ้งเปล่ียนแปลงไป 
4.  กลอ้งมุมกวา้งหรือเลนส์แบบพิเศษทาํให้ได้ภาพลกัษณะพิเศษและมีผลต่อการสร้าง

วตัถุ 
5. หลีกเล่ียงการต่อภาพเพราะการต่อภาพจะทาํใหมี้จุดอา้งอิงแกนมากเกินไป 
6.  กรณีท่ีดา้นหนา้มีตน้ไมห้รือส่ิงบดบงัอยูจ่ะมีผลต่อการสร้างแบบจาํลอง 
7.  ภาพท่ีถ่ายโดยใชเ้ลนส์ท่ียาวมากหรือไม่มีจุดส้ินสุดของภาพหรือเป็นภาพ Perspective 

จุดเดียวจะไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้
 

 

ภาพ 3-12  ตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีนาํมาใชใ้นวธีิการ Photo Matching เพื่อการสร้างโมเดลสามมิติ 
 



69 
 

วธีิการ Photo Matching ในโปรแกรม SketchUp 
วธีิการใชภ้าพเพื่ออา้งอิงในการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ มีขั้นตอนท่ีสําคญัคือการสร้างเส้น

ร่างแกนตั้งและแกนนอน หรือ แกน  X, Y และ Z ใหส้ัมพนัธ์กบัภาพและกาํหนดสัดส่วนให้ถูกตอ้ง
ตามระยะอา้งอิงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ถ่ายภาพของอาคารหรือโครงสร้างท่ีจะนาํมาอา้งอิงในการสร้างแบบจาํลอง3มิติ 
2.  เลือกโปรแกรม SketchUp เพื่อเขา้สู่หนา้ต่างสําหรับทาํงาน เลือกคาํสั่ง Window > 

Match Photo 
 

   

 
ภาพ 3-13 โปรแกรม SketchUp และ คาํสั่ง Match Photo 
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3. จะปรากฏหน้าต่างการทาํงาน Match Photo แลว้เลือก  คือคาํสั่ง New Matched 
Photo เพื่อเลือกรูปภาพจากแฟ้มงานท่ีเตรียมไวแ้ลว้นาํภาพเขา้มาเพื่ออา้งอิงในการสร้างแบบจาํลอง  

    
 

ภาพ 3-14 หนา้ต่างการทาํงาน Match Photo ในโปรแกรม SketchUp 
 

4. เม่ือเลือกภาพเสร็จแล้วจะปรากฏภาพท่ีหน้าต่างการทาํงานของ SketchUp เพื่อเขา้สู่
ขั้นตอนของการกาํหนดจุดอา้งอิง และการปรับแนวแกนของกลอ้งให้สัมพนัธ์กบัภาพถ่ายท่ีนาํมา
อา้งอิง ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นร่าง 3 แนวแกนคือ แกนสีนํ้ าเงิน (แกนZ) แกนสีแดงสองเส้น (แกนX) 
แกนสีเขียวสองส้น (แกนY)  

 

ภาพ 3-15 หนา้ต่างการทาํงาน Match Photo ก่อนการปรับแกนอา้งอิงในโปรแกรม SketchUp 
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6.  เลือก เพื่อกาํหนดจุดอา้งอิงจุดอา้งอิงของภาพ โดยทัว่ไปมกัจะเลือกบริเวณมุม
ของอาคารท่ีเป็นจุดตดัของแกน X, Y และ Z เป็นจุดอา้งอิง 

7.  การปรับคุณสมบติัของกล้องให้สัมพนัธ์กบัภาพถ่ายจะตอ้งปรับแกนสีแดงสองเส้น 
(แกนX) และแกนสีเขียวสองเส้น (แกนY) โดยยา้ยจุดปลายของเส้น  ให้อยู่ในแนวของอาคาร 
เม่ือเลือกจุดปลายของเส้นแลว้  ให้ยา้ยตาํแหน่งโดยหาเส้นอา้งอิงจากส่วนประกอบของอาคาร
เช่น แนวหน้าต่าง กรอบประตูแนวผนงั แนวพื้น หรือ แนวหลงัคาเป็นตน้และพยายามอา้งอิงจาก
ส่วนท่ีมีความยาวใหม้ากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพ 3-16 หนา้ต่างการทาํงาน Match Photo หลงัการปรับแกนอา้งอิงในโปรแกรม SketchUp 

8. ปรับสัดส่วนของภาพใหถู้กตอ้ง ดว้ยการเลือกบริเวณแกนสีนํ้าเงินจะปรากฏ ลูกศรสอง
ทางข้ึนมาเพื่อปรับสัดส่วนโดยอา้งอิงกบัสัดส่วนของคนเล่ือนเขา้หรือออกเพื่อปรับขนาดโดยจะมี
แบบจาํลองของคน 2 มิติท่ีปรากฏอยูใ่ชอ้า้งอิงสัดส่วนให้เหมาะสมกบัขนาดของวตัถุในภาพ ซ่ึง
อาจจะอา้งอิงกบัความสูงของประตูหรือหนา้ต่าง เลือกปุ่ม Done เม่ือทาํการปรับเสร็จส้ินแลว้จะเขา้
สู่การทาํงานปกติของ SketchUp กรณีท่ีตอ้งการความแม่นยาํจะทาํการ Rescale ของ วตัถุให้เท่ากบั
ระยะจริงซ่ึงระยะท่ีนาํมาอา้งอิงตอ้งทาํการวดัระยะจากพื้นท่ีจริงเท่านั้น จากนั้นจึงทาํการสร้างวตัถุ 
3 มิติดว้ยคาํสั่งพื้นฐานใน SketchUp 
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ภาพ 3-17  การปรับสัดส่วนและการสร้างวตัถุ 3 มิติ โปรแกรม SketchUp 

เม่ือสร้างวตัถุ3 มิติท่ีอา้งอิงจากภาพถ่ายเสร็จแลว้ Program SketchUp จะประมวลผลและนาํ
ภาพถ่ายมาสร้างพื้นผวิ (Texture) ใหก้บัวตัถุใหเ้กิดความสมจริงมากข้ึน 
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ภาพ 3-18  ตวัอยา่งวตัถุ 3 มิติท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม SketchUp 
 

สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดใ้ชก้ระบวนการ Photo Matching เพื่อวดัพื้นท่ีของวิหารใน
ส่วนท่ีไม่สามารถวดัดว้ยวธีิการปกติไดคื้อ ความสูงของเสา คอกีบ และความสูงของหลงัคา การวดั
ระยะข่ือหลวงของวหิารมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. โดยทาํการถ่ายภาพและนาํภาพเขา้สู่โปรแกรม SketchUp ปฏิบติัตามขั้นตอนในหวัขอ้ 
วิธีการถ่ายภาพเพื่อใชใ้นกระบวนการ Photo Matching และ วิธีการ Photo Matching ในโปรแกรม 
SketchUp กาํหนดจุดอา้งอิง และปรับสัดส่วนให้ถูกตอ้ง โดยวดัระยะเพื่ออา้งอิงในแกนต่างๆอยา่ง
นอ้ย 1 ค่า เช่น   

ค่า X1 ระยะจากก่ึงกลางเสาตน้หนา้สุด ถึงริมเสาดา้นขา้ง 
ค่า Y1 ระยะจากริมเสาขา้งดา้นหนา้ ถึงระยะก่ึงกลางเสาคู่ท่ี 3 
ค่า Z1 ระยะความสูงเสาดา้นขา้ง 
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ภาพ 3-19 การนาํภาพเขา้สู่โปรแกรม SketchUp และการกาํหนดจุดอา้งอิง 
 

 
 

ภาพ  3-20 การปรับแกนเส้นร่างและอา้งอิงสัดส่วนจากระยะท่ีวดัจริงจากพื้นท่ีคือ X1, Y1 แล Z1 
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2. ยา้ยจุดอา้งอิงมาบริเวณจุดอา้งอิงท่ี 2 เพื่อวดัระยะของโครงสร้างจัว่หลงัหลวง จากนั้น
ลากเส้นร่างขนานจากแกน Y (เส้นสีเขียว) ข้ึนไปจนไดร้ะยะความสูงของหลงัคา (Z2) 

 

 

ภาพ 3-21  การวดัระยะความสูงของหลงัคาจัว่หลงัหลวง 

3. ยา้ยจุดอา้งอิงมาบริเวณจุดอ้างอิงท่ี 3 เพื่อวดัระยะของโครงสร้างเสาหลวง จากนั้น
ลากเส้นร่างขนานจากแกน Y (เส้นสีเขียว) ข้ึนไปจนไดร้ะยะความสูงเสา (Z3) และความสูงของคอ
กีบ (Z4) 

 

ภาพ 3-22  การวดัระยะความสูงของเสาหลวง และคอกีบ 
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4. ยา้ยจุดอา้งอิงมาบริเวณจุดอา้งอิงท่ี 4 เพื่อวดัระยะเสาดา้นขา้งซ่ึงเป็นเสารับโครงสร้าง
หลงัคาตบัท่ี 2 จากนั้นลากเส้นร่างขนานจากแกน Y (เส้นสีเขียว) ข้ึนไปจนไดร้ะยะความสูงเสา
ดา้นขา้ง (Z5) 

 
 

ภาพ 3-23  การวดัระยะความสูงของเสาดา้นขา้ง 

ระยะท่ีวดัไดจ้ากวิธีการ Photo Matching คือ ความสูงของยอดหลงัคา ความสูงเสา ความ
สูงคอกีบ และความสูง เสาดา้นขา้ง เม่ือรวมกบัระยะท่ีวดัไดใ้นแนวราบ คือ ระยะระหวา่งก่ึงกลาง 
เสาคู่กลางถึงเสาคู่กลาง และระยะจากก่ึงกลางเสาคู่กลางถึงก่ึงกลางเสาดา้นขา้ง ก็จะสามารถสร้าง
รูปตดัของหลงัคาจัว่หลงัหลวงได ้
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ภาพ 3-24  ระยะท่ีไดจ้ากวธีิ Photo Matching และองคป์ระกอบ 5 ส่วนท่ีเป็นตวักาํหนดสัดส่วน
วหิารลา้นนา 

 
3.5 แนวคิดและวธีิการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition)  

การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคล (Biometrics) และ การใช้ภาพเชิงซ้อน (Superimposition) 
การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล (Biometrics) คือการใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ

วทิยาศาสตร์แขนงต่างๆในการตรวจพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคล วา่บุคคลมีชีวิต ศพ เศษช้ินส่วนของศพ 
โครงกระดูก เศษช้ินส่วนกระดูก เลือดหรือเน้ือเยื่อ ตลอดจนคราบต่างๆ ท่ีเกิดจากเน้ือเยื่อหรือสาร
คดัหลัง่จากมนุษยว์า่เป็นใครหรือเป็นของใคร ความรู้ทางดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวของศพหรือบุคคลวิกลจริตหรือหมดสติ และยงันํามาใช้
ประโยชน์อยา่งมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อยนืยนัตวับุคคลผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 

ปัจจุบนั มีวธีิการตรวจพิสูจน์บุคคลหลายวธีิ เช่น การใชค้วามจาํของมนุษย ์จาํไดว้า่บุคคล
หรือศพท่ีพบเห็นเป็นใครโดยใชเ้ส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเคร่ืองประดบัและรูปพรรณสัณฐาน สูง ตํ่า ดาํ 
ขาว เช้ือชาติ รอยสัก ร่องรอยแผลเป็นและความพิการของร่างกาย ในการยืนยนัตวับุคคล ตลอดจน
การใชว้ทิยาการภาพเชิงซอ้นมาช่วยในการตรวจพิสูจน์บุคคล แต่ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นสากล 
ไดแ้ก่ การตรวจพิสูจน์ยืนยนัดว้ยเอกลกัษณ์ลายพิมพน้ิ์วมือ เอกลกัษณ์ฟัน หรือเอกลกัษณ์ดีเอ็นเอ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง กล่าวโดยสรุปคือ เราสามารถใชว้ิธีการอ่ืนๆ เป็นแนวทาง แลว้ใชล้ายพิมพน้ิ์วมือ
หรือลกัษณะฟันหรือดีเอน็เอเป็นส่ิงยนืยนัในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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ภาพ 3-25  แสดงรูปแบบการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
 

การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลอาจแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ วิธีท่ีเป็นวิทยาศาสตร์
และวธีิท่ีไม่เป็นวทิยาศาสตร์ (Scientific and Non-Scientific Method) 

วธีิทีไ่ม่เป็นวทิยาศาสตร์ (Non-Scientific)  
ความจริงวิธีน้ีก็เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ท่ีใช้คาํว่า Non-Scientific เพื่อเป็นการบอกว่าวิธีน้ี

ไม่ใช่วธีิท่ีใชย้นืยนัตวับุคคลได ้แต่เป็นวธีิท่ีช่วยในการพิสูจน์เท่านั้น ไดแ้ก่  
1.  Visual identification คือการพิสูจน์บุคคลดว้ยสายตาของผูรู้้จกั ซ่ึงเป็นขอ้มูลของผูสู้ญ

หายท่ีอยูใ่นความทรงจาํของผูท่ี้จาํได ้แต่จะถือวา่เป็นการยืนยนัอยา่งแน่นอนไม่ได ้เพราะศพอาจจะ
มีสภาพเปล่ียนแปลงไปมากแลว้ เป็นการพิสูจน์จากการดูรูปร่างหนา้ตาภายนอกเท่านั้น แต่ก็เป็นวิธี
ท่ีใชม้ากท่ีสุดในการพิสูจน์บุคคล  

2.  Document คือการพิสูจน์จากเอกสารท่ีเป็นของประจาํตวั อาจจะเป็นพาสปอร์ต บตัร
ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัอ่ืนๆ เครดิตการ์ดฯลฯ  

3.  Clothing and Personal Effects คือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ติดตวั หรือเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม
ต่างๆ ท่ีใส่อยู่ ลกัษณะของการตดัเย็บ ชนิดของผา้ ลวดลายพิเศษ ฯลฯ เคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น 
แหวน สร้อยคอ ต่างหู ฯลฯ บางช้ินออกแบบเป็น พิเศษเฉพาะตวั ลว้นแต่สามารถใชช่้วยประกอบ
ในการพิสูจน์บุคคลได ้ 

4.  Birthmark and Tattoo คือ ไฝ ปาน รอยสัก หรือแผลเป็น ตามส่วนต่างๆของร่างกาย
อาจจะใชช่้วยในการพิสูจน์บุคคลได ้ 
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5.  Deformities or Surgical Treatment คือความผดิปกติ ความพิการของอวยัวะบางส่วน
หรือการผา่ตดับางอยา่งอาจจะใชช่้วยในการพิสูจน์บุคคลได ้ 
 

วธีิวทิยาศาสตร์ (Scientific Method)  
 เป็นวธีิเปรียบเทียบท่ีสามารถใชย้นืยนัตวับุคคลได ้ ไดแ้ก่  
1.  ลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) ลายพิมพน้ิ์วมือสิบน้ิวจากศพ เม่ือเปรียบเทียบกบัลาย

พิมพน้ิ์วมือของผูสู้ญหายท่ีเคยพิมพไ์วส้ามารถยืนยนัไดว้า่เป็นบุคคลคนเดียวกนั บางคนอาจไม่เคย
พิมพล์ายน้ิวมือไวก้็อาจจะหาลายพิมพน้ิ์วมือไดจ้ากขา้วของเคร่ืองใชข้องผูสู้ญหาย เช่น ลายพิมพน้ิ์ว
มือแฝงของผูท่ี้สูญหายจากแกว้นํ้า หนงัสือ ฯลฯ 

 2.  การตรวจสภาพฟัน (Dental Status) การตรวจสภาพฟันของศพรวมทั้งการ x-rays ราก
ฟัน เปรียบเทียบกบัสภาพฟันจากรายงานของทนัตแพทย์ ใช้ยืนยนัได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
เพราะ รายละเอียดการอุดฟันซ่ีต่างๆ ซ่ึงมีถึง 32 ซ่ี แต่ละซ่ีมี 5 ดา้น คือ ดา้นล้ิน (lingual) ดา้น
กระพุง้แก้ม (Buckle) ด้านหน้า (Mesial) ด้านหลัง (Distal) และด้านสบฟัน (Occlusion) 
นอกจากนั้นยงัอุดฟันเป็นรูปร่างต่างๆ และดว้ยสารท่ีต่างชนิดกนัอีก เป็นตน้  

ฟันเป็นกระดูกจึงไม่เน่าเป่ือยและทนความร้อนไดดี้ สภาพของรากฟันจาก x-rays ในแต่
ละคนก็ต่างกนัและรากฟันยงัช่วยบอกอายไุดอี้กดว้ย  

3.  การเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA Identification) สาร DNA (Deoxyribose 
Nucleic Acid) เป็นสารประกอบท่ีประกอบดว้ยอณูของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) หลายๆอณูมาต่อ
กนั โดยการเรียงตวัของ DNA ในแต่ละเส้นนิวคลีโอไทด์ในแต่ละคนจะไม่มีซํ้ ากนัจึงใช้ในการ
พิสูจน์ตวับุคคลไดเ้ป็นอยา่งดียกเวน้ในฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั 

นอกจากจะใช ้DNA ในการพิสูจน์บุคคลแลว้ ก็ยงัอาจใชใ้นการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก
โดยการเปรียบเทียบลกัษณะของ DNA เพราะ DNAในลูกตอ้งรับจากพ่อแม่มาคนละคร่ึง ในทาง
กลบักนัการได ้DNAจากศพ ก็อาจจะนาํไปเปรียบเทียบกบั DNA ของพ่อแม่ หรือบุตรภรรยาของผู ้
สูญหายวา่ศพรายน้ีเป็นบุตรหรือสามีของครอบครัวน้ีหรือไม่ ซ่ึงสถาบนันิติเวชวิทยาใชว้ิธีน้ีในการ
ตรวจผูสู้ญหายกรณีไฟไหมท่ี้โรงแรม โรยลัจอมเทียน พทัยา เม่ือปี  2540 จาํนวน 6 ราย และตรวจ
พิสูจน์บุคคลกรณีการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG261 ตกท่ีสุราษฏร์ธานี เม่ือปี 2541 จาํนวน 13 ราย อยา่ง
ไดผ้ลดีมาแลว้ 

 วทิยาการกา้วหนา้ในปัจจุบนัเอ้ือให้สามารถตรวจหา DNA ไดจ้ากส่วนต่างๆของร่างกาย
ได้มากข้ึน เช่นเลือด นํ้ าลาย เยื่อบุกระพุง้แก้ม กล้ามเน้ือ เส้นผม กระดูก ฯลฯ ทาํให้การพิสูจน์
บุคคลสามารถทาํไดแ้น่นอนมากข้ึนแมใ้นศพท่ีเปล่ียนสภาพไปจากการเน่า 
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การตรวจอืน่ๆ ทีใ่ช้ช่วยในการพสูิจน์บุคคล 
แม้ว่าในปัจจุบนัสามารถตรวจ DNA ได้ดี แต่เน่ืองจากการตรวจทาง DNA ต้องใช้

งบประมาณค่อนขา้งมาก เพราะส่วนใหญ่ตอ้งทาํในระบบพ่อแม่ลูก ซ่ึงเป็นการตรวจ DNA ของพ่อ 
แม่ และลูก รวมเป็นการตรวจถึงสามชุด เพื่อเปรียบเทียบกนั การตรวจภาพเชิงซ้อนเพื่อปฏิเสธก่อน
เป็นการทุ่นงบประมาณ ถา้ภาพเชิงซ้อนสามารถปฏิเสธไดก้็ไม่ตอ้งทาํ DNA ต่อ เพราะปฏิเสธได้
อยา่งแน่นอน   

 การท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) คือ การนาํรูปถ่ายของผูสู้ญหายถ่ายซ้อนกบัภาพ
กะโหลกศีรษะท่ีมีขากรรไกรล่าง จดัให้ท่าของกะโหลกศีรษะอยูใ่นท่าเดียวกบัภาพถ่าย จดัขยายให้
ยอดศีรษะกบัปลายคางของกระดูกเขา้ท่ีเหมาะสมกบัภาพถ่าย จากนั้นจึงเร่ิมเปรียบเทียบส่วนของ
กระดูกต่างๆ วา่สามารถอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งตรงกบัภาพถ่ายเช่น กระดูกกลางจมูก กระดูกโหนก
แก้ม กระดูกเบ้าตา มุมกระดูกขากรรไกรและฟัน ภาพถ่ายท่ีถ่ายเห็นฟันผูต้ายจะช่วยใน การ
เปรียบเทียบมาก การทาํภาพเชิงซ้อนเป็นการทาํเพื่อปฏิเสธ ถา้ปฏิเสธไม่ได ้ตอ้งดาํเนินการตรวจ
พิสูจน์ด้านอ่ืนต่อไป (*ขอ้มูลจากสถาบนันิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตาํรวจ สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ) 
 
ปัญหาในการพสูิจน์เอกลกัษณ์  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพบอยู่เสมอในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลคือ การขาดข้อมูลของ
บุคคล ตามปกติผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด เช่ือถือไดท่ี้ของบุคคลใดๆ คือสามีหรือภรรยา ของ
บุคคลนั้น ทั้งน้ีคู่สามี ภรรยา มกัจะเดินทางไปดว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่และประสบภยัทั้งคู่ ขอ้มูลใน
ส่วนน้ีจึงขาดไป  

ปัญหาเร่ืองบุคคลไม่เคยพิมพ์ลายน้ิวมือไวก่้อน เม่ือมีลายน้ิวมือจากศพก็ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกบัลายพิมพล์ายน้ิวมือผูสู้ญหายได้ปัญหาอนัดบัต่อมาคือ เคร่ืองประดบักายสูญหาย 
เคร่ืองประดบัท่ีติดกายถึงแมจ้ะไม่ใช่วิธีทางวิทยาศาสตร์ แต่ช่วยในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ไดดี้ยิ่ง
โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัราคาแพง ซ่ึงมกัจะทาํเป็นกรณีพิเศษประจาํ ตวั เม่ือสูญหายไปจากการถูก
ลกัขโมยก็ตามหรือสูญหายไปเองก็ตามก็ทาํให้การพิสูจน์เอกลกัษณ์ยากข้ึน ปัญหาสภาพศพท่ีเน่า
สลายตวั หรือถูกสัตวก์ดัแทะ ในกรณีท่ีตอ้งคน้หาหลายวนัหรือประสบอุบติัเหตุในท่ีอนัทุรกนัดาร
ทาํใหก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์ทาํไดย้ากไม่  สามารถพิมพล์ายน้ิวมือ หรือตรวจหารายละเอียดใดใดจาก
ศพได ้ถึงแมมี้ขอ้มูลของผูสู้ญหายครบครันก็ตาม  
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อยา่งไรก็ตาม การพิสูจน์บุคคลวา่เป็นใครท่ีใหย้นืยนัตวับุคคลจะมีอยูเ่พียง 3 ประการคือ 
1.  การตรวจลายพิมพน้ิ์วมือ  
2.  การตรวจสภาพฟันเปรียบเทียบ โดยนิติทนัตแพทย ์ 
3.  การเปรียบเทียบ DNA กบัครอบครัวผูสู้ญหาย 
 แต่ในทางปฏิบติัลายพิมพน้ิ์วมือมกัทาํไม่ได ้เน่ืองจากสภาพศพมกัมีการเปล่ียนแปลงไป

มาก จึงเหลือการตรวจสภาพฟันกบั DNA เท่านั้น 

สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic Science Thailand, ตวัยอ่ CIFS) 
เป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหนา้ท่ีในดา้นนิติวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดาํเนินคดี รวมถึงการกาํกับ
มาตรฐานการปฏิบติังานใหอ้ยูภ่ายใตม้าตรฐานเดียวกนั 

กองพิสูจน์หลกัฐานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบังานตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐาน
ต่างๆ โดยปฏิบติังานเก่ียวกบั การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดา้นเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หลกัการ
เปรียบเทียบการถ่ายรูป และการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อช่วยพนักงานสอบสวนค้นควา้ หา
พยานหลกัฐานพิสูจน์ขอ้เท็จจริง พร้อมทั้งศึกษาคน้ควา้วิจยัการตรวจพิสูจน์โดยอาศยัเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ เพื่อวิจยังานในโครงการต่างๆ รวมตลอดถึงการใช ้ระบบการตรวจสอบลายพิมพน้ิ์ว
มือ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบั งานตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้
แฝงเพื่อยนืยนัตวับุคคล โดยใชว้ธีิทางวิทยาศาสตร์และการตรวจลายน้ิวมือ ฝ่ามือ ฝ่าเทา้แฝงโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

ระบบตรวจสอบลายพมิพ์นิว้มืออตัโนมัติ 
ระบบตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมืออตัโนมติั (Automated Fingerprint Identification System) 

หรือ AFIS เป็นการนาํเอาเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกบัหลกัวิชาการทางดา้น
การตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือบุคคล เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวติัขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิด 
ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวติัอาชญากรของสํานักงานนิติ
วทิยาศาสตร์ตาํรวจลายพิมพน้ิ์วมือของมนุษย ์ถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีไม่สามารถ
ปลอมแปลงหรือสร้างทดแทนข้ึนได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C


82 
 

การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกรณวีนิาศภัยกบัสึนามิ 
กรณีการเกิดเหตุภยัพิบติั สึนามิ 6 จงัหวดัทางภาคใตข้องไทย ท่ีมีคนเสียชีวิตเป็นพนัๆ คน 

ซ่ึงสภาพศพหลงัจากตายจะมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายมาก ทาํให้การระบุตวับุคคลดว้ยตาเปล่า
ทาํได้ยาก หากไม่มีตําหนิหรือรูปพรรณพิเศษท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจน ดังนั้ นญาติของ
ผูเ้สียชีวติหลายๆคนจึงจาํเป็นจะตอ้งใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยการใชภ้าพถ่ายเชิงซ้อน จาก
รูปในบตัรประชาชน พาสปอร์ต หรือรูปถ่ายอ่ืนๆ ท่ีมี เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะของศพ วา่มีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยกบับุคคลท่ีตนเองตามหาอยูห่รือไม่การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลเป็นการเปรียบเทียบ จึงตอ้งมี
ขอ้มูลจากสองดา้น ดา้นหน่ึงคือขอ้มูลจากการตรวจศพ อีกดา้นหน่ึงคือขอ้มูลจากดา้นบุคคลท่ีสงสัย
วา่สูญหาย(พนัตาํรวจเอกพรชยั สุธีรคุณ พบ.,วว.(นิติเวชศาสตร์ สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตาํรวจ) 

การคล่ีคลายคดีต่างๆท่ีมีความซบัซอ้น ซ่อนเร้น และตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ในกระบวนการ
นิติวิทยาศาสตร์เขา้มาตรวจพิสูจน์ในทุกขั้นตอนลว้นเป็นคดีท่ีสะเทือนขวญัและเป็นท่ีกล่าวถึงมา
จนถึงปัจจุบนัเช่น พ.ต.เฉลิมชัย มจัฉากลํ่า หรือ ผูพ้นัต๋ึงจาํเลยคดีฆ่าผูว้่าฯ ปรีณะ ลีพฒันะพนัธ์ 
หลกัฐานคราบเลือดและการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นาํมาสู่คาํพิพากษาประหารชีวิต คดี เสริม 
สาครราษฎร์ ฆาตกรรม น.ส.เจนจิรา พลอยองุ่นศรี แฟนสาว และการเสียชีวิตของ ห้างทอง ธรรม
วฒันะ กบัปมมรดกเลือดอนัครึกโครม เม่ือปี 2542   

 

 

ภาพ 3-26  การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล คดีเสริม สาครราษฎร์ ฆาตกรรม น.ส.เจนจิรา 

ในต่างประเทศก็มีวิธีการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายบุคคลในหลายๆ แบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไป อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จะบงัคบัให้ยิม้จนเห็นฟันเวลาถ่ายรูปทาํหนงัสือเดินทาง 
เพื่อเหตุผลเพื่อเพิ่มขอ้มูลการตรวจพิสูจน์บุคคลดว้ยการสืบคน้จากรูปลกัษณะกรามจากการเรียงตวั
ของฟัน และลกัษณะของฟัน ซ่ึงจะมีประโยชน์มากหากเราพบตวัผูต้อ้งสงสัยท่ีมีใบหนา้คลา้ยคลึง
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กบัผูต้อ้งหา หรือผูเ้สียชีวิต หรือในกรณีท่ีพบศพท่ีคาดว่าจะเป็นผูเ้สียชีวิตในสภาพท่ีเหลือแต่
กระดูกซ่ึงในลกัษณะน้ี การเปรียบเทียบภาพถ่ายเชิงซ้อนจะแม่นยาํมากข้ึน เพราะมีรายละเอียด
เก่ียวกบัลกัษณะฟันเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

 
 

ท่ีมา : http://www.pref.kyoto.jp 
ภาพ 3-27  การใชภ้าพเชิงซอ้น เพื่อการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 

 
ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางดา้นชีวภาพกบัเทคโนโลยี

ทางดา้นคอมพิวเตอร์และส่ือสารโทรคมนาคมเขา้ดว้ยกนั โดยการตรวจวดัคุณลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Characteristics) และลกัษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
คนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆแล้วนําส่ิงเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกบัคุณลักษณะท่ีได้มีการ
บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลก่อนหน้าน้ี เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงใช้ลกัษณะทาง
กายภาพของมนุษย ์เพื่อระบุลกัษณะเฉพาะของบุคคล โดยใชก้ารซอ้นทบัเพื่อสร้างรหสับางอยา่งใน
การเขา้ถึงขอ้มูล เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ สามารถนาํไปผสมผสานกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆไดห้ลาย
ชนิดซ่ึงนาํไปสู่นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากมาย (ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
,2549)  

รหสัผา่นแบบไบโอเมตริกซ์ นั้น มีใชก้นัแลว้ในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งใชค้วามปลอดภยัสูง 
เช่นในท่ีตั้งทางการทหาร เป็นตน้ เทคโนโลยไีบโอเมตริกซ์ สามารถนาํไปผสมผสานกบัเทคโนโลยี
อ่ืนๆไดห้ลายชนิดซ่ึงนาํไปสู่นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆมากมาย ปัจจุบนัน้ีระบบการ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/kasoken/katudo/index.html
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ยืนยนัตวับุคคลแบบ Biometric นั้นเร่ิมเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเรามากข้ึนหลกัการ
ทาํงานของ ไบโอเมตริกซ์ เทสต้ิง จะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงชีววิทยาของบุคคลเข้าไว้ในชิป
คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลดงักล่าวมีอาทิเช่น ลายน้ิวมือ ฝ่ามือ เส้นเลือดดาํ ภาพสแกนม่านตา เรติน่า ดีเอ็น
เอ และรายละเอียดขนาดโครงสร้างของใบหนา้ เป็นตน้สําหรับนาํไปเปรียบเทียบกบับุคคลจริง ถือ
เป็นการทาํให้การปลอมแปลง ทาํไดย้ากและซับซ้อนมากข้ึน เป็นระบบป้องกนัขอ้มูลหรือการ
เขา้ถึงท่ีดี  

 

 
 

ภาพ 3-28  การประยกุตใ์ชภ้าพเชิงซอ้น (Superimposition) ในเทคโนโลยต่ีางๆ 
 

ThumbMax เป็นแฟลชไดร์ฟท่ีได้รับการออกแบบพร้อมการปกป้องขอ้มูลด้วยวงจร
ตรวจสอบลายน้ิวมือ สามารถใชเ้ป็นกุญแจล็อคการเขา้ใชง้านคอมพิวเตอร์ และมีเซ็นเซอร์ในการ
ปกป้องการเขา้ใชง้านในระบบ รวมไปถึงความสามารถในการยา้ยขอ้มูลระหวา่งพีซีเคร่ืองหน่ึงไป
ยงัอีกเคร่ือง หน่ึง 

เทคโนโลยีการสแกนเส้นเลือดเพื่อนยืนยนัตวับุคคลน้ีเรียกวา่ Vein Pattern Recognition 
หรือ VPR ซ่ึงเป็นการคิดคน้ของ Snowflake Technology โดยขอ้ดีของการสแกนเส้นเลือดแทนการ
สแกนลายน้ิวมือแบบเดิมนั้นคือไม่ตอ้งมีการสัมผสัเกิดข้ึนระหวา่งผูใ้ชแ้ละอุปกรณ์ซ่ึงเทคโนโลยี
การสแกนเส้นเลือดเพื่อระบุตวับุคคลน้ีสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั้งการลงเวลา Access Control หรือการ
ทาํธุรกรรมต่างๆ 
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ภาพ 3-29  การสแกนเส้นเลือดดาํ 
 

เทคโนโลยี Biometrics นั้ นเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือแม้แต่
ระดบัประเทศเองเน่ืองจากสามารถป้องกนับุคคลท่ีน่าสงสัย หรือผูไ้ม่ประสงค์ดีเขา้มาก่อกวนได ้
ดงันั้น ในปัจจุบนัจึงเร่ิมมีการนาํเทคโนโลยทีางดา้นน้ีไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่น การควบคุมการ
เขา้ออกอาคาร การจดัฐานขอ้มูลอาชญากร การควบคุมการลงเวลางาน และการตรวจสอบคนเขา้
เมือง เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารในต่าง ประเทศหลายๆ แห่งก็เร่ิมท่ีจะนาํเทคโนโลยีชนิดน้ีเขา้มา
ใชก้นัมากข้ึน เพื่อป้องกนัอาชญากรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการระบุตวับุคคลผดิพลาด 

บาร์โค้ด (รหัสประจ าตัวส่ิงไม่มีชีวติ) 
เป็นการสร้างรหัสเลียนแบบธรรมชาติโดยการกาํหนดรหัสประจาํตวัให้กับส่ิงท่ีไม่มี

ชีวิต  รหสัประจาํตวัของส่ิงท่ีไม่มีชีวิตน้ีเรียกว่า บาร์โคด้ ปัจจุบนัไม่ไดอ้ยู่ในรูปของตวัเลขท่ีคน
อ่านออกแต่อยูใ่นรูปของรหสัแท่งหรือบาร์โคด้ เป็นตวัเลขท่ีอยูใ่นรูปเส้นขาว ดาํ สลบักนั พฒันามา
ใชเ้ป็นรหสัสินคา้ รหัสของบตัรบริการต่างๆ และในอนาคตน่าจะมีการใช้บาร์โคด้ในเอกสารของ
ธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชน 

ในทางการแพทย์มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยวาดรูปร่าง กะโหลกศีรษะ
ใบหน้าดา้นขา้ง ทั้งท่ีส่วนท่ีเป็นโครงสร้างกระดูก และเน้ือเยื่อจากจุดสําคญัในแผ่นภาพรังสีเซฟา
โลเมตริกซ์ ท่ีกาํหนดโดยทนัตแพทย ์นอกจากน้ียงัช่วยคาํนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
(Cephalometric Analysis) สามารถทาํการพิมพ์ บนัทึกขอ้มูลต่างๆได้ ขอ้มูลท่ีบนัทึกสามารถ
นาํไปใชใ้นการเปรียบเทียบ ก่อน และหลงัการรักษา ในฟังกช์นัท่ีช่ือวา่ Superimposition โดยการใช้
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เทคนิคภาพเชิงซ้อนของโครงกระดูกศีรษะและกล้ามเน้ือเพื่อช่วยวิเคราะห์ในการผ่าตัดและ
ศลัยกรรม ทาํให้เห็นถึงลกัษณะของกลา้มเน้ือช่องวา่งหรือพื้นท่ีส่วนต่างๆทาํให้เกิดความปลอดภยั
และเป็นการเช็ความเป็นไปไดก่้อนการผา่ตดัจริง 

 

 

 
ท่ีมา : http://www.dhal.com/viewbox_features.htm 

ภาพท่ี 3-30 วธีิการ Superimpose ทางการแพทย ์
 

งานทางดา้น Graphic Design Superimpose เป็นวิธีการท่ีใชก้ารซ้อนทบัของภาพในหลาย
มิติเพื่อสร้างภาพข้ึนมาใหม่ส่วนงานทางดา้นภาพยนตร์ใชว้ิธีการ Superimpose ในขั้นตอนของการ 
Composition โดยการซ้อนทบัของ Track ต่างๆ เพื่อให้ไดง้าน Post Production ท่ีสมบูรณ์ (ประภา
วรรณ ตระกลูเกษมสุข, 2544) 

http://www.dhal.com/viewbox_features.htm
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ท่ีมา : http://dondo-sharon-portfolio.blogspot.com 

ภาพ 3-31  วธีิการ Superimpose เพื่อการตกแต่งภาพ 
 

วิธีการ Superimpose ในขั้นตอนการทาํ Postproduction Superimpose เป็นช่องของแถบ
ฟิลม์ (Clip) ท่ีอยูสู่งกวา่ Video 1 ซ่ึงการทาํงานจะคลา้ยกบั Layer ในโปรแกรม Photoshop และช่อง
แถบดา้นบนน้ีจะเป็นช่ือ Video 2 เรียงข้ึนไปเร่ือยๆ โดยตวัเลขท่ีมากกว่าก็จะแสดงผลท่ีสูงกว่า
ตามลาํดบั และสามารถวาง Superimpose ไดถึ้ง 97 ขั้น ทั้งน้ีรวมถึงการซ้อนเสียงของ Superimpose 
ทั้งหมดดว้ยเช่นกนัการทาํงานของ Superimpose จะมีลกัษณะของ Transparent เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย
ตลอด คือถา้เป็นแถบ Clip ธรรมดาวางลงใน Video 2 (ข้ึนไป) จะสามารถ Fade เพื่อปรับค่า 
Opacity (ความทึบ)ได ้ทั้งน้ีเพื่อใหม้องภาพของ Clip ดา้นล่าง (โดยเปิดแถบ Opacity) 

http://dondo-sharon-portfolio.blogspot.com/
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ภาพ 3-32 แสดงวธีิการ Superimpose ในขั้นตอนการทาํ Postproduction ภาพยนตร์เร่ือง 300 

วธีิการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) วหิารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ 
วตัถุประสงค์สําคัญของการศึกษาคือการค้นหาสัดส่วนของวิหารล้านนาในจังหวดั

เชียงใหม่ และทดลองหาวิธีการในการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารลา้นนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการทาํภาพเชิงซ้อน (Superimposition) โดยจะใชส้ัดส่วนของข่ือหลวง
เป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนั
โดยนาํภาพลายเส้นท่ีไดจ้ากโปรแกรม AutoCAD เขา้สู่โปรแกรม Photoshop แลว้เปล่ียนสีวิหารแต่
ละหลังให้เกิดความแตกต่างกันเพื่อความชัดเจนในขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วยภาพเชิงซ้อน 
(Superimposition) 
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ภาพ 3-33  แสดงวธีิการเปล่ียนสีภาพลายเส้นวหิารดว้ยโปรแกรม Photoshop 
 

 


