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บทคัดย่อ
 
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงคุณค่าทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา รวมไปถึงสถาปัตยกรรม
โบราณสถานทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่งราวความเป็นมาในอดตี แต่ด้วยระยะเวลาอนัยาวนานท�าให้โบราณสถานหลายแห่งเสือ่ม
สภาพลง ปัจจัยหลักท่ีท�าให้เกิดการเสื่อมสลายของอาคารและศิลปกรรมคือ ความชื้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความเสียหายและตรวจวัดปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นในวัสดุผนังภายในของอาคารโบราณสถาน กรณีศึกษา 
อโุบสถวดันเิวศธรรมประวตั ิอ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จากนัน้น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณผวิผนงัภายในอาคารกบัปรมิาณความชืน้ทีเ่กดิขึน้ การประเมนิความเสยีหายของ
ผิวผนังภายในอาคาร ท�าโดยการประเมินด้วยสายตา จากนั้นน�ามาวิเคราะห์โดยแบ่งความเสียหายเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1 ผิวผนังไม่พบความเสียหาย ระดับที่ 2 ผิวผนังเกิดการพองของสี ระดับที่ 3 ผิวผนังเกิดการพองและหลุดลอก
ของสี การตรวจวัดปริมาณความชื้นภายในวัสดุอาคาร (Moisture content) ท�าโดยอาศัยเครื่องมือวัดแบบไม่ท�าลาย
พื้นผิวที่ตรวจหาปริมาณความชื้นจากค่าการน�าไฟฟ้า โดยส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเนื้อวัสดุเข้าไป ท�าการวัดที่ผนังภายใน
อาคารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งละสองช่วงเสา จากนั้นน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ของสองตัวแปร (ระดับความเสียหายของผิวผนัง และปริมาณความชื้น) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณ
ความชื้นต่อพื้นที่ผนังภายใน ณ จุดที่วัดความชื้น และแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณความชื้นและ
ความเสยีหายในแต่ละระดบัความสงู จากการศกึษาพบว่า ความเสยีหายในระดบัทีผ่วิผนงัเกดิการพองและหลดุลอกของ
สี (ระดับที่ 3) พบมากที่ระดับความสูง 0.80 เมตร จากระดับพื้นภายในอาคาร และเมื่อพิจารณาตามล�าดับของผนัง   
จะพบเหน็ความเสยีหายมากในผนงัที ่1 บรเิวณช่วงล่างของผนงั ปรมิาณความชืน้ทีว่ดัได้อยูใ่นช่วงประมาณ 45%-96% 
และความเสยีหายรองลงมาคอื 2 ผวิผนงัเกดิการพองของส ี(ระดบัที ่2) พบมากในผนงัที ่1 และ 2 ซึง่อยู ่ณ ระดบัความ

 1 นิสิตระดับปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2 อาจารย์ประจ�า ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สูงที่ 1-2 และ 2-3 ตามล�าดับ จะพบว่ามีปริมาณความชื้นที่วัดได้อยู่ในช่วงประมาณ 15%-73% และระดับต�่าสุดคือ   
ไม่พบความเสยีหายอย่างชดัเจน (ระดบัที ่1) พบมากในผนงัที ่3 และ 4 ซึง่อยู ่ณ ระดบัความสงูที ่1-2 จะพบว่ามปีรมิาณ
ความชืน้ทีว่ดัได้อยูใ่นช่วงประมาณ 11%-48% และจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเสียหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณ
ผิวผนังภายในอาคารกับปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้น พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน ในระดับของ
ลวดลายช่วงบนของผนังทั้งสี่ ได้แก่ ที่ความสูง 1.40 เมตร และ 1.70 เมตร แต่ส�าหรับระดับลวดลายช่วงล่างของผนัง 
ได้แก่ ที่ความสูง 0.40 เมตร  0.60 เมตรและ 0.80 เมตร แนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้น
บรเิวณผวิผนงัภายในอาคารกบัปรมิาณความชืน้ทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะในผนงัที ่2 และ 3 คอื ณ ต�าแหน่ง
ที่มีปริมาณความชื้นต�่ากลับพบความเสียหายมากและ ณ ต�าแหน่งที่มีปริมาณความชื้นสูงกลับพบความเสียหายน้อย   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท�าการศึกษาต่อไปถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดผลเช่นนั้น
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Abstract  

Thailand has a long history and great heritage in culture, tradition and language, as well as historical 
buildings and artifacts which are replete with stories and memories that show the legacy generations 
have created. However, changes in the environment have occurred in many ways. The climate 
patterns have become more severe. Also, there have been changes in people’s consumption habits, 
including using inappropriate methods and materials to renovate and restore old buildings. These 
changes have led to excessive amount of heat and moisture in buildings, which accelerate the 
deterioration of historical buildings. This research aims to assess the damage and measure the moisture 
content in the walls of historic buildings at Wat Niwet Thammaprawat, located in Bang Pa-in, Ayutthaya. 
The results obtained to analyze the relationship between the level of damage found at the building 
interior wall surface and the amount of moisture content within the interior walls. Damage assessment 
of the interior wall surfaces is carried out by sight and the deterioration is divided into three levels:  
level 1: wall surfaces show no damage; level 2: wall surfaces show some blisters; and level 3: wall 
surfaces’ paint is peeling off. The method of measurement is the determination of the wall 
conductivity using high-frequency electric capacitance equipment of which the electricity is passed 
through the walls to measure the moisture content. The measurements carried out by the equipment 
show the moisture levels on the interior surfaces of the north and south walls. The results were 
analyzed in order to find the relationship between two variables, the damage levels and the 
corresponding moisture content. The results showed that the walls with blistering surface and the 
paint peeling off (level 3) are found at the height of 0.80 meter above the ground. From the 
measurements, it was found that the northwestern walls have the most severe damages and the 
moisture contents are between 45-96%. Less damage were found on the southeastern walls, with 
the moisture contents between 11%-48%. There is a strong relationship between the level of damages 
and the moisture content on the northwestern walls, but the relationship is reversed for the 
southeastern walls which to be further investigated.

Keywords:  moisture content,  deteriorated wall surface,  historic buildings.
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

ประเทศไทยมอีาคารโบราณสถานและโบราณวตัถสุ�าคญั
จ�านวนมาก แต่ด้วยระยะเวลาอันยาวนานท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในหลายด้าน สภาพ
อากาศทีรุ่นแรงขึน้ รวมถงึการซ่อมแซมอาคารด้วยวธิกีาร
และวสัดทุีไ่ม่เหมาะสม ท�าให้โบราณสถานเหล่านัน้เสือ่ม-
สภาพและพงัทลายลงอย่างรวดเรว็ นอกจากนีจ้ากสภาพ
ภมูอิากาศแบบร้อนชืน้ ฝนตกชกุเกอืบตลอดทัง้ปี รวมถงึ
การเกดิน�า้ท่วมในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง 
ท�าให้เกิดการสะสมและถ่ายเทปริมาณความร้อนและ
ความชืน้ในตวัอาคารตลอดเวลา ท�าให้โบราณสถานได้รบั
ความเสียหายจากน�้าและความชื้นเป็นจ�านวนมาก การ
เสื่อมสภาพมีทั้งที่เกิดจากตัวโบราณสถานเอง (intrinsic 
factors) ได้แก่ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่
มีอายุมาก และการเสื่อมสภาพท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�า
ของสภาพแวดล้อมภายนอก (extrinsic factor) ได้แก่
สาเหตจุากมนษุย์และจากธรรมชาต ิสาเหตจุากธรรมชาติ
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบคือ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาตแิละสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ปัจจยัทาง
ด้านกายภาพและทางด้านชีวภาพ 

หนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลให้เกดิปัญหาในปัจจยัด้านอืน่ๆ 
ต่อเนื่องกัน คือ ความช้ืน ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการเสียหายทางกายภาพของวัสดุ อันได้แก่ 
การบิดงอ (Thomson 1981 อ้างอิงถึงในเธียรวิภา    
กลิ่นบุบผา 2553) และการเสื่อมสลายของเน้ือวัสดุ
ก่อสร้าง  ที่โดยมากจะมีลักษณะพรุน ท�าให้เกิดการ    
แลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศตลอดเวลา รวมถึงการ   
ดูดน�้าจากดินขึ้นมาสะสมในเน้ือวัสดุอาคาร (กตัญชลี   
เวชวิมล 2543) เป็นสาเหตุท�าให้เนื้อวัสดุอาคาร ผิวผนัง
อาคารเกิดการเสียหายและเสื่อมสภาพ ความช้ืนยังเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดกระบวนการท�าลายโดยสิ่งมีชีวิต 
(bio deterioration) (คณะกรรมการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น
เพื่อการวางแผนพัฒนาอาคารโบราณสถานเมือง
นครศรธีรรมราช 2528 อ้างองิถงึใน เธยีรวภิา กลิน่บบุผา 
2553) และความชื้นยังเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีต่างๆ 
ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะน�้าเป็นตัวท�าละลายที่

สามารถละลายสสารต่างๆ ทีม่อียูใ่นอากาศและดนิ ก่อให้
เกดิเป็นสารละลายทีส่่งผลต่อการเสือ่มสภาพของโบราณ
สถานได้ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค 2529 อ้างอิงถึงใน    
เธียรวิภา กลิ่นบุบผา 2553)

งานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ
โบราณสถานจากสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ แสงแดด 
ความชื้น ก๊าซต่างๆ และจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ได้แก่ มอสส์ สาหร่าย ไลเคน ราและแบคทีเรีย 
(อักษร ศรีเปล่ง 2525) การศึกษาชนิดของเชื้อราบน
โบราณวัตถุและในอากาศภายในอาคาร (ชุลี ชัยศรีสุข 
2525) การศึกษาเชื้อราที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของกาว
และสีฝุ่นที่ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และผล 
ของสารเคมีก�าจัดเชื้อราต่อชนิดของเชื้อรา (พูนพิไล 
สุวรรณฤทธิ์ 2526)  และการศึกษาชนิดและบทบาทของ
แบคทีเรียต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน (ศันสนีย์ 
ชวนะกลุ 2528) ในส่วนของก๊าซในอากาศและสารละลาย
จ�าพวกเกลอื ได้มกีารศกึษาเกีย่วกบัอตัราการกดักร่อนอฐิ
เก่าจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (พัชร์วิไล พงษ์พานิช 
2547) และบทบาทของเกลือบนโบราณสถาน (จิราภรณ์ 
อรัณยะนาค 2527) ทางด้านความช้ืน ได้มีการศึกษา
สาเหตุของการเกิดความชื้นและพฤติกรรมของความชื้น
ในเชิงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาเรื่องอิทธิพลของความชื้น
และแสงแดดต่อการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนัง    
ในวัด (กตัญชลี เวชวิมล 2543) โดยศึกษาความสัมพันธ์
ของปริมาณความชื้น ปริมาณความเข้มแสงและรังสี
อลัตราไวโอเลตและการเส่ือมสภาพของจติรกรรมบนผนงั 
มีการศึกษาปัจจัยการควบแน่นของน�้าในโบราณสถาน 
(สุริยน ศิริธรรมปิติ 2542) ที่ได้เน้นการศึกษาโดยการ    
วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นจากสถานที่จริง และน�ามา
วิเคราะห์หาบริเวณและช่วงเวลาที่จะสามารถเกิดการ
ควบแน่นของไอน�้าในอากาศ ภายในโบราณสถาน 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความผันแปรของการสะสม
ความชื้นในผนังอาคารโบราณสถานบางแห่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ 2554) โดย 
ได้ท�าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาความผันแปรของ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในและ
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ภายนอกของอาคารโบราณสถาน รวมถึงพิจารณาความ
ผกผันเชิงพื้นที่ของความช้ืนในผนังท่ีมีภาพจิตรกรรม    
ฝาผนงัทัง้สีด้่านของอาคารทีม่ลีกัษณะทางสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 

ในการศกึษาเพือ่แก้ปัญหาความชืน้ของอาคารจรงิ ได้พบ
ความพยายามเสนอวธิแีก้ปัญหาความชืน้ทีร่ะเหยขึน้จาก
ดินในโบราณสถานประเภทพระนอน ท่ีท�าให้เกิดการ
เสือ่มสลายของผนงัอาคาร (อรรจน์ เศรษฐบตุร และคณะ 
2556) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้วัดข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศภายในและภายนอกอาคาร และใช้วิธีการจ�าลอง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอแนวทางการลด
ปริมาณความชื้นด้วยการระบายอากาศ (flush out) แต่
ปัจจุบันยังไม่ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

จากการศึกษาข้างต้นเหล่านั้นจะเห็นได้ว่า มีการศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของอาคารโบราณ
สถาน อันเกิดจากปัจจัยในหลายด้าน ท้ังทางด้านความ
ร้อน สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และสารเคมี แต่ยังคงขาด
การศกึษาในเรือ่งวธิกีารแก้ปัญหาทางด้านความช้ืนอย่าง
จริงจังจนเกิดเป็นองค์ความรู้เพื่อสร้างแนวทางในการ
ป้องกันความเสื่อมสภาพจากความชื้นของอาคารโบราณ
สถานของประเทศไทยท่ีชัดเจน การแก้ปัญหาในเรื่อง
ความชื้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรต้องมีการศึกษาอย่าง           
ต่อเนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยที่พัฒนาขึ้น
ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

การศึกษานี้ใช้วิธีการส�ารวจ เก็บข้อมูลเชิงกายภาพของ
อาคาร และตรวจวัดปริมาณความชื้นท่ีเกิดขึ้นในผนัง
ภายในของอาคารกรณศีกึษา ได้แก่อโุบสถวดันเิวศธรรม-
ประวัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

1.  เพื่อประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในวัสดุผนัง
ภายในของอาคารอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ

2.  เพื่อตรวจวัดปริมาณความชื้นท่ีเกิดขึ้นในวัสดุผนัง
ภายในของอาคารอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ

3. เพือ่วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวผนังภายในอาคารกับปริมาณ
ความชื้นที่เกิดขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
 
การศึกษาปริมาณความชื้นที่มีผลต่อการเส่ือมสลายของ
ผิวผนังอาคารประเภทอุโบสถ กรณีศึกษาวัดนิเวศธรรม-
ประวัติ อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการลงพืน้ทีภ่าคสนาม 
(field study) เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณความชื้นภายในผิว
วัสดุผนังภายในของอาคาร มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่าความชื้นเป็น
สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุในการเสือ่มสภาพของจติรกรรมฝาผนงั 
เนือ่งจากความชืน้สามารถเคลือ่นทีไ่ด้หลายรปูแบบ และ
สามารถกระตุน้ปฏิกริยิาขัน้อืน่ๆ ต่อไป ท�าให้มผีลต่อการ
เส่ือมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังได้ เช่น การเกิดผลึก
เกลือบนผนงั การเจรญิเตบิโตของสาหร่ายและราบนผนงั 
เป็นต้น (Mora 1974 อ้างอิงถึงใน กตัญชลี เวชวิมล 
2543) โดยปกติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโบราณ   
จะมีรูพรุน ท�าให้น�้าสามารถผ่านเข้าออกได้ วัสดุเหล่าน้ี
จะแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศตลอดเวลา ซึ่งวัสดุจะ
ทั้งรับและสูญเสียความช้ืนขึ้นอยู่กับขณะน้ันอากาศมี
ความช้ืนมากหรือน้อยกว่าวัสดุ (Oxley and Gobert 
1983 อ้างอิงถึงใน กตัญชลี เวชวิมล 2543)

ความชืน้ภายในเนือ้วสัดเุกดิได้จากหลายสาเหต ุดงัต่อไป
นี้ 1) ความชื้นที่สัมผัสกับผนังโดยตรง ความชื้นประเภท
นี้จะมาจากน�้าฝนที่สาดโดนผิวหน้าของผนังด้านนอก
อาคาร 2) ความช้ืนที่ไหลซึมไปสู่ผนัง (infiltration) 
แหล่งก�าเนดิทีส่�าคญัของความชืน้ประเภทนีค้อืน�้าฝน โดย
น�้าฝนสามารถไหลซึมเข้าไปในผนังได้จากการช�ารุดเสีย
หายของอาคาร เช่น จากหลังคา 3) ความชื้นที่กลั่นตัว
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จบัอยูบ่นผนงั (condensation) จะเกดิในกรณทีีอ่ณุหภมูิ
ทีผ่วิหน้าผนงัลดลงจนต�า่กว่าจดุน�า้ค้างของอากาศ อากาศ
ที่มาสัมผัสกับผนังจะเย็นลงจนถึงจุดน�้าค้างและหยดน�้า
จะกลั่นตัวออกมาจับอยู่บนผนัง 4) ความชื้นที่ขึ้นไปตาม
แรงดึงในรูพรุนของผนัง (capillarity) ความชื้นประเภท
นีม้แีหล่งก�าเนดิมาจากน�า้ในดนิ ใต้ดนิหรอืน�า้ฝนทีท่่วมขงั
บริเวณฐานอาคาร โดยน�้าเหล่านี้จะขึ้นมาตามรูพรุนใน
ผนงัและจะปรากฏให้เหน็รอยช�ารดุเป็นแนวทางยาวจาก
พืน้ถงึทีค่วามสงูระดบัหนึง่ๆ (Oxley and Gobert 1983 
อ้างอิงถึงใน กตัญชลี เวชวิมล 2543)

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง พบว่ามกีารศกึษาเรือ่ง
อทิธพิลของความชืน้และแสงแดดต่อการเสือ่มสภาพของ
จิตรกรรมฝาผนังในวัด (กตัญชลี เวชวิมล 2543) โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณความชื้น ปริมาณความ
เข้มแสงและรังสีอัลตราไวโอเลตและสัดส่วนการเสื่อม
สภาพของจิตรกรรมบนผนัง งานวิจัยนี้ได้เลือกอาคาร
กรณีศึกษา 2 หลัง ท่ีมีการตัดและไม่ได้ตัดความช้ืนใน 
ผนัง ได้แก่ 1) วัดเปาโรหิตย์ ซึ่งมีการตัดความชื้นในผนัง     
โดยสอดแผ่นเหล็กไร้สนิม และ 2) วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร ซึ่งไม่ได้ตัดผนังความช้ืน โดยท�าการวัด
ปริมาณความชื้นในวัสดุผนังอาคารด้วยเครื่องมือวัดค่าที่
ไม่ท�าลายพืน้ผวิ จากนัน้น�าค่าทีไ่ด้มาวเิคราะห์ด้วยวธิกีาร
ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ประกอบการประเมินความเสื่อม
สภาพของจิตรกรรมฝาผนังด้วยการประเมินทางสายตา 
และวิเคราะห์ผลที่ได ้เป ็นสัดส่วนร้อยละของพื้นที่
จิตรกรรมที่เส่ือมสลายต่อพื้นที่ภาพจิตรกรรมทั้งหมด 
(ภาพที่ 1)

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

2.1  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของอำคำรกรณีศึกษำ

วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขั้น
ราชวรวิหารอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดที่มีความ
ส�าคัญเนื่องด้วยเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จ-
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2419  
มีพระราชประสงค์ให้เป็นพระอารามส�าหรับพระราชวัง 
และเป็นที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลครั้งทรงเสด็จมา
ประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรม-
ประวัติตั้งอยู ่บนท้ายเกาะลอย ด้านหน้าพระราชวัง
บางปะอนิ อาณาเขตของวดัทศิเหนอืตดิกบับ้านพกัอาศยั
ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ ทศิใต้ตดิ
กับที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประภาคาร
ท้ายเกาะ ทิศตะวันออกติดกับคลองลัดส่วนที่ไหลผ่าน
ด้านหน้าพระราชวังบางปะอิน และทิศตะวันตกติดกับ
แม่น�้าเจ้าพระยา 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดนี้เป็นแบบโกธิคประยุกต์ 
(Gothic Revival) ซึง่มาจากแนวพระราชด�ารขิองรชักาล
ที่ 5 ที่จะทรงบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลก เพื่อให้
ประชาชนชมเล่นว่าเป็นของประหลาด (อนงค์ อนนัต์รตันสขุ 
2555)  ที่ไม่เคยพบเห็นในพระอารามอื่น ทั้งนี้ทรงโปรด-
เกล้าฯ ให้ นายโยคิม กราซี วางแผนที่และออกแบบพระ
อุโบสถ กุฏิและเสนาสนะต่างๆ ให้มีสัณฐานแบบอย่าง
ตะวันตก การก่อสร้างเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2420 และส�าเร็จ
ลงในสองปีต่อมา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการสร้าง
เขื่อนคอนกรีตแทนเขื่อนกั้นดินเดิม รวมถึงมีการบูรณะ
ปฏิสังขรณ์กุฏิ ศาลา และปูชนียสถาน ใน พ.ศ. 2553  
กรมศิลปากรมีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนา     
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (ภาพที่ 2-4)

ภาพที่ 1  ต�าแหน่งการเก็บข้อมูลของงานวิจัยเรื่องอิทธิพล
ของความชื้นและแสงแดดต่อการเส่ือมสภาพของจิตรกรรม 
ฝาผนังในวัด (กตัญชลี เวชวิมล 2543)
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2.2  กำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมำณควำมชื้น
ในผนังอำคำรกรณีศึกษำ

1)  รูปแบบการเก็บข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจวัดปริมาณความชื้นในผนัง
ที่มาจากการดูดความช้ืนขึ้นจากดินแบบแคพิลลารี 
(Capillary suction) และเนือ่งด้วยข้อจ�ากดัของเครือ่งมอื
วดัปริมาณความชืน้แบบไม่ท�าลายพืน้ผวิ ทีต้่องท�าการทาบ
เครื่องวัดกับผนังท่ีมีพื้นผิวเรียบเท่าน้ัน ผู ้วิจัยจึงระบุ
ต�าแหน่งการตรวจวดัตามลวดลายปนูป้ันบนผนงัเรยีบ ซึง่
เป็นบรเิวณทีส่งัเกตเหน็การเสยีหายได้ชัดเจน พืน้ทีใ่นการ
วดัได้ถกูแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ลายปนูป้ันช่วงล่างที่

ภาพที่ 2  ด้านหน้าอุโบสถ ภาพที่ 3  ด้านหลังอุโบสถ ภาพที่ 4  มุมมองภายในอุโบสถ 

ระดบัความสงู 0.40 - 1.00 เมตร วดัจากระดบัพืน้ภายใน 
และลายช่วงบนทีอ่ยูร่ะดบัความสงู 1.40 - 2.00 เมตรจาก
ระดบัพืน้ภายใน ต�าแหน่งการวดัส�าหรบัลายปนูป้ันผนงัช่วง
ล่างมรีะดบัความสงูจากพืน้ดนิเท่ากบั 0.40 เมตร 0.60 
เมตร และ 0.80 เมตร และส�าหรบัลายปนูป้ันผนงัช่วงบน
จงึมรีะดบัความสงูเท่ากบั 1.40 เมตร และ 1.70 เมตร การ
วัดปริมาณความชื้นได้ท�ากับผนังภายในอาคารสองด้าน 
ได้แก่ ด้านทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืและทศิตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยแบ่งพืน้ทีก่ารวดัออกเป็นหน่วยการซ�้าของลายปนูป้ัน
ตามช่วงเสาด้านละสองช่วงเสา และท�าการวัดปริมาณ
ความชืน้ในช่วงเวลาบ่ายระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. 
ของวนัองัคารที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 (ภาพที ่5-6)

ภาพที่ 5  ต�าแหน่งผนังที่มีการวัดค่าปริมาณความชื้นบนภาพผังพื้นอุโบสถ (ภาพซ้าย) (กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน 
กรมศิลปากร 2553)   
ภาพที่ 6 ต�าแหน่งการวัดค่าปริมาณความชื้นบนผนังหนึ่งหน่วยช่วง (ภาพขวา)
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2)  เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณความชื้นภายในวัสดุผนัง
อาคาร

อุปกรณ์วัดปริมาณความช้ืนในผนังท่ีใช้คือเครื่องวัด 
Concrete and Mortar Moisture Tester HI-520-2 
เป็นเครื่องมือวัดความชื้นโดยอาศัยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง 
(high-frequency capacitance) ตรวจวัดค่าการน�า
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในวัสดุที่ความลึก 2 ระดับคือ 10 
มิลลิเมตรและ 40 มิลลิเมตร จากนั้นน�ามาสร้างความ

สัมพันธ์และแสดงออกมาเป็นค่าปริมาณความช้ืนภายใน
วสัด ุ(moisture content) ซึง่มหีน่วยเป็นเปอร์เซน็ต์ (%) 
ของน�า้หนกัน�า้ทีม่อียูใ่นวสัด ุ(กรมั) ต่อน�า้หนกัวสัดทุีแ่ห้ง 
(กรัม) จากค่าตั้งต้นของเครื่องมือ สามารถเลือกประเภท
วัสดุที่จะวัดได้ 6 ประเภท โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การวัดค่า
ปริมาณความช้ืนภายในวัสดุอิฐ จากการวัดสอบเทียบ 
(calibration) โดยผู้วิจัย การใช้งานท�าโดยการทาบ 
เครือ่งมอืไปบนผวิวสัดทุีเ่รยีบและมขีนาดพืน้ทีไ่ม่เล็กกว่า
พื้นที่หน้าทาบของเครื่องมือ (ภาพที่ 7)

3. การวิเคราะห์ และการประเมินผลจาก
ข้อมูล

ข้อมูลการส�ารวจได้ถูกน�ามาวิเคราะห์ใน 3 รูปแบบดังนี้

3.1 ประเมินผลจากการสังเกตด้วยสายตา วิธีนี้จะน�าไป
ใช้ประเมินความเสียหายของผิวผนังภายในอาคาร โดย
แบ่งความเสียหายเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ผิวผนัง
ไม่พบเห็นความเสียหาย ระดับที่ 2 ผิวผนังเกิดการพอง
ของสี ระดับที่ 3 ผิวผนังเกิดการพองและหลุดลอกของสี

3.2 ประเมินผลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย 3 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท�าการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปริมาณความช้ืนที่ระดับความสูงและ
ทิศทางต่างๆ กัน โดยตัวแปรด้านความสูงจัดเป็นกลุ่ม
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีล�าดับ (ordinal) ส่วน
ตัวแปรด้านทิศทางของผนังถูกจัดว่าเป็นกลุ่มข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีล�าดับ (nominal)

3.3 ประเมินผลโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณ
ความชืน้ต่อพืน้ทีภ่ายในของผนงั ณ จดุทีว่ดัความชืน้ และ
การสร้างแผนภูมิเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ
ความชื้นภายในวัสดุผนังที่ระดับความสูงที่แตกต่างกัน 
และความเสียหายของผิวผนังภายในที่ระดับความสูงที่
แตกต่างกัน 

ภาพที่ 7  การใช้เครื่องมือ Concrete and Mortar 
Moisture Tester HI-520-2   

ภาพที่ 8  หลักการของเครื่องมือในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการน�าไฟฟ้าและปริมาณความชื้นในวัสดุ  
ที่มา : คู่มือการใช้งานของเครื่องมือ Concrete and Mortar 
Moisture Tester HI-520-2
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ผลการศึกษา

1. การประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในวัสดุ
ผนังภายในของอาคาร

การประเมนิความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในวสัดผุนงัภายในของ
อาคาร ท�าโดยการเกบ็ข้อมลูความเสยีหายของผนงัภายใน
อาคาร ด้วยการสังเกตและการบันทึกภาพถ่าย จากนั้น
น�ามาวเิคราะห์และประเมนิผลความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็น 
3 ระดบั ได้แก่ ระดบัที ่1 ผวิผนงัไม่พบเหน็ความเสยีหาย
ชดัเจน ระดบัที ่2 ผวิผนงัเกดิการพองของส ีระดบัที ่3 ผวิ
ผนงัเกดิการพองและหลดุลอกของส ีโดยน�าเสนอออกมา
เป็นโทนสีเทาขาว เทา และเทาด�า ตามล�าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับความเสียหายส่วน-
ใหญ่อยู่ในระดับที่ 1 คือ ผิวผนังไม่พบเห็นความเสียหาย
ชัดเจน โดยเฉพาะ ณ ความสูงที่ 4 และ 5 คือ 1.40 
เมตร และ 1.70 เมตร จากระดับพื้นภายในอาคาร ความ
เสียหายระดับที่ 3 พบมากที่ระดับความสูงที่ 3 ที่ความ
สูง 0.80 เมตร จากระดับพื้นภายในอาคาร และเม่ือ
พิจารณาตามล�าดับของผนัง จะพบเห็นความเสียหาย
มากในผนังที่ 1 (ผนังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ที่ช่วงล่าง
ของผนัง อีกทั้งเมื่อพิจารณาในลักษณะภาพรวมของ 
แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ระดับความเสียหายจะ  
ไล่จากมากไปหาน้อยในผนังที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล�าดับ       
ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9  การวิเคราะห์ความเสียหายของผนัง 4 ช่วงผนังภายในพระอุโบสถ
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ตำรำงที่ 1  ข้อมูลสถิติของการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในวัสดุ ที่แต่ละระดับความสูงของอาคารอุโบสถ

จำ�นวนข้อมูล Mean (%) Std. Deviation (%) Minimum (%) Maximum (%)

ระดับความสูงที่ 1 16 28.8375 15.05027 11.30 73.20

ระดับความสูงที่ 2 16 35.9875 19.65848 13.50 73.50

ระดับความสูงที่ 3 16 44.3000 23.52125 17.50 96.20

ระดับความสูงที่ 4 24 15.1333 4.42941 8.90 23.90

ระดับความสูงที่ 5 24 11.0583 1.98471 7.80 15.40

รวม 96 24.7354 18.68203 7.80 96.20

ตำรำงที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูล ความแตกต่างของปริมาณความชื้นในวัสดุ ณ ต�าแหน่งในการวัดที่แต่ละระดับ   
ความสูงของอาคารพระอุโบสถ โดยใช้วิธี ANOVA

F Sig

ความแตกต่างของปริมาณความชื้นในวัสดุ 
ณ แต่ละระดับความสูง

19.075 0.000

2.  การตรวจวัดปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นใน
วัสดุผนังภายในอาคาร

2.1 ควำมแตกต่ำงของปรมิำณควำมชืน้ในผนงัทีค่วำม
สูงต่ำงๆ

จากผลการเก็บข้อมูลปริมาณความชื้นในผิววัสดุผนัง
ภายนอกอาคารพระอุโบสถ และน�ามาวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ยของแต่ละระดับความสูง 5 ระดับ ได้แก่ 0.40 เมตร 
0.60 เมตร 0.80 เมตร 1.40 เมตร และ 1.70 เมตรพบ
ว่า อาคารพระอุโบสถมีปริมาณความชื้นในผนังแต่ละ
ระดับความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) ดัง
แสดงในตารางที ่2 พร้อมกบัแสดงข้อมลูสถติเิชงิบรรยาย 
(descriptive statistics) ในตารางที่ 1 และ 2

2.2 ควำมแตกต่ำงของปริมำณควำมชื้นในแต่ละ     
ช่วงผนัง

จากผลการเก็บข้อมูลปริมาณความชื้นในผิววัสดุผนัง
ภายนอกอาคารพระอุโบสถ และน�ามาวิเคราะห์ผลค่า
เฉลี่ยตามต�าแหน่งแต่ละช่วงผนัง ในทิศตะวันตกเฉียง-
เหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าพระอุโบสถมี
ปริมาณความชื้นเฉลี่ยในผนังแต่ละช่วงผนังแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
และ 4 
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ตำรำงที่ 3  ข้อมูลสถิติของการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในวัสดุ ที่แต่ละผนังของอาคารพระอุโบสถ

จำ�นวนข้อมูล Mean (%) Std. Deviation (%) Minimum (%) Maximum (%)

ผนัง 1 24 36.2375 28.61579 9.70 96.20

ผนัง 2 24 22.5000 14.13291 9.40 60.90

ผนัง 3 24 21.6333 12.74358 8.40 47.90

ผนัง 4 24 18.5708 8.22412 7.80 37.40

รวม 96 24.7354 18.68203 7.80 96.20

ตำรำงที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล ความแตกต่างของปริมาณความชื้นในวัสดุ ณ ต�าแหน่งในการวัดที่แต่ละระดับ   
ความสูงของอาคารพระอุโบสถ โดยใช้วิธี ANOVA

F Sig

ความแตกต่างของปริมาณความชื้นในวัสดุ ณ แต่ละผนัง 4.739 0.004

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายที่     
เกิดขึ้นกับปริมาณความชื้นที่ตรวจพบ

3.1 กำรประเมินผลโดยใช้กำรเปรียบเทียบปริมำณ
ควำมชื้นต่อพื้นที่ภำยในของผนัง 

จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า ระดบัความเสยีหายมาก
ที่สุดหรือระดับที่ 3 พบมากในผนังที่ 1 ซึ่งอยู่ ณ ระดับ
ความสูงที่ 2 และ 3 โดยวัดปริมาณความชื้นได้ 45.3%, 
46.8%, 54.7%, 93.7%, และ 96.2% จะเห็นได้ว่า    

ความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระดับปริมาณความชื้นอยู่ใน
ช่วงประมาณ 45%-96% และความเสียหายรองลงมา
หรอืระดบัที่ 2 พบมากในผนังที่ 1 และ 2 ซึง่อยู ่ณ ระดับ
ความสูงที่ 1-2 และ 2-3 ตามล�าดับ พบว่าวัดความชื้นได้ 
15%-73% และความเสียหายต�่าสุดหรือระดับที่ 1       
พบมากในผนังที่ 3 และ 4 ซึ่งอยู่ ณ ระดับความสูงที่ 1-2 
พบว่าวัดความชื้นได้ 11%-48% อีกทั้งยังพบความ      
เสียหายระดับนี้ที่ความสูง 1.40 เมตร และ 1.70 เมตร 
ในทกุผนงั โดยค่าเฉลีย่ ณ แต่ละระดบัความสงูของแต่ละ
ผนังมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในภาพที่ 10
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ภาพที ่10  การวเิคราะห์ความเสยีหายของผนงัสองด้วย (4 ช่วงผนงั) ภายในพระอโุบสถ เทยีบกบัค่าปรมิาณความชืน้ในวสัดผุนงั
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ภาพที่ 11  ความสัมพันธ์ของปริมาณความชื้นที่ระดับความสูงต่างๆ

3.2 กำรประเมินผลด้วยแผนภูมิเชิงเส้นแสดงควำม
สัมพันธ์ของปริมำณควำมชื้นภำยในวัสดุผนังที่ระดับ
ควำมสูงที่แตกต่ำงกัน และควำมเสียหำยของผิวผนัง

จากแผนภูมิเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ
ความชื้นที่ความสูงต่างๆ และความเสียหายท่ีเกิดขึ้น    
พบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นกับระดับความ
เสียหายของผนังท่ี 4 มีแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกันมากที่สุด 
รองลงมาคอืผนงัที ่1 ซ่ึงจะพบความแตกต่างของแนวโน้ม 
ณ ระดับความสูงที่ 2 (ระดับ 0.60 เมตรจากพื้นภายใน

อาคาร) ส่วนในผนังที่ 2 และ 3 มีความแตกต่างระหว่าง
แนวโน้มของปริมาณความชื้นและระดับความเสียหาย
อย่างชดัเจนทีร่ะดบัความสงูที ่2 และ 3 (ระดบั 0.60 และ 
0.80 เมตรจากพื้นภายในอาคาร ตามล�าดับ) โดยผนังที่ 
2 มีปริมาณความชื้นสูงสุดที่ระดับความสูงที่ 2 แต่ระดับ
ความเสียหายอยู่ในระดับต�่าสุด (ระดับที่ 1) และผนังที่ 3 
มีปริมาณความชื้นสูงสุด ณ ระดับความสูงที่ 3 แต่ระดับ
ความเสียหายอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับความสูงที่ 2 
(ภาพที่ 11-12)
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

1.  สรุปผลการศึกษา

1) ความเสยีหายมากทีส่ดุระดบั 3 พบมากทีร่ะดบัความ
สูงที่ 3 คือที่ระดับความสูง 0.80 เมตร จากระดับพื้น
ภายในอาคาร และเม่ือพิจารณาตามล�าดับของผนัง จะ
พบความเสียหายมากที่สุดในผนังที่ 1 (ผนังทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ) ที่มาของความชื้นที่เกิดข้ึนอาจมาจากหลาย
สาเหตุ ได้แก่ เกิดการรั่วซึมจากหน้าต่างหรือหลังคา 
เป็นต้น ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไปในอนาคต

2) บริเวณที่มีความเสียหายมากที่สุดจะพบปริมาณ
ความชื้นอยู่ในช่วง 45%-96% และความเสียหายรอง    
ลงมาหรือระดับ 2 พบมากในผนังที่ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ ณ 
ระดับความสูงที่ 1-2 และ 2-3 ตามล�าดับ จะพบว่ามี
ปริมาณความชื้นที่วัดได้อยู่ในช่วงประมาณ 15%-73% 

และความเสียหายต�่าสุดหรือระดับที่ 1 พบมากในผนังที่ 
3 และ 4 (ผนังทิศตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งอยู่ ณ ระดับ 
ความสูงที่ 1-2 จะพบว่ามีปริมาณความช้ืนที่วัดได้อยู่ใน
ช่วงประมาณ 11%-48%

3) ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความเสยีหายกบัปรมิาณ
ความชื้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน ใน
ระดบัของลวดลายช่วงบนผนงัทัง้สี ่ได้แก่ทีค่วามสงู 1.40 
เมตร และ 1.70 เมตร แต่ส�าหรับระดับลวดลายช่วงล่าง
ของผนงั ได้แก่ทีค่วามสูง 0.40 เมตร 0.60 เมตรและ 0.80 
เมตร แนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย   
ทีเ่กดิขึน้บรเิวณผวิผนงัภายในอาคารกบัปรมิาณความชืน้
ทีเ่กดิขึน้มคีวามตรงกนัข้าม โดยเฉพาะในผนงัที ่2 และ 3 
คือ ณ ต�าแหน่งที่มีปริมาณความช้ืนต�่ากลับพบความ    
เสยีหายมากและ ณ ต�าแหน่งทีม่ปีรมิาณความชืน้สงูกลบั
พบความเสียหายน้อย จากข้อสรุปดังกล่าว ควรมีการ
ศึกษาต่อไปในอนาคตถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดขึ้น

ภาพที่ 12  ความสัมพันธ์ของความเสียหายของผิวผนังภายในที่ระดับความสูงต่างๆ
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2.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับการศึกษาต่อเน่ืองในอนาคต ควรมีข้อควร
พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1) การวัดปริมาณความชื้นของอาคารกรณีศึกษาควร   
ท�าเพิ่มเติมในช่วงเวลาอื่นของวัน เนื่องด้วยระยะเวลาที่
ต่างไป ส่งผลให้ปริมาณความชื้นเปลี่ยนไปได้

2) เนือ่งจากข้อจ�ากดัของเครือ่งมอืทีก่ารวดัความชืน้ต้อง
ท�ากับผนังที่มีความเรียบ จึงควรวัดในแต่ละต�าแหน่ง
หลายครัง้เพือ่มาหาค่าเฉลีย่ หรอืเลอืกค่าทีเ่ป็นไปได้มาก
ที่สุด เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการวัด

3) ควรวัดปริมาณความชื้นในผนังทุกด้านและในระยะ
ความสูงที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปริมาณความชื้นในแต่ละระยะความสูงได้ชัดเจนมากขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถน�าไปสู ่การหาสาเหตุและท่ีมาของ
ความชื้นที่อาจเกิดจากปัจจัยด้านอื่นได้

4) การเพิม่จ�านวนจดุทีว่ดัปรมิาณความชืน้ในแต่ละด้าน
ของผนังให้เพิ่มมากขึ้น จะช่วยให้ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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