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 According to recent information. The numbers of old buildings seem to be 
increasing per year. As a result, the building has deteriorated and needs to be 
repaired.. 
The purpose of this document is to suggest the way to manage the restoration and 
rehabilitation of old buildings by using existing case study. 
 Firstly, many of restoration projects in Thailand does not work under suitable 
rules. The main reason is, there is no exact terms and conditions about the buildings 
renovation and insufficient knowledge. 
 Normally, the process is filing a complaint of restoration old building to 
government sector to show only the lists of building’s damages and approximately 
ways to fix the problems. Which lead to incomplete restoration process. 
 The inconsistency of restoration processing, not only did unpleasant operation, 
but also cause more difficult problems later. Such as, unsuitable building’s restoration 
methods which is lead to badly result. 
 Above all, there should be the proper ways to study the cause of these building’s 
problems to analyze and suggest the best method of rehabilitation. 
 Therefore,The case study of this document will be using “Chitralada Palace” to 
study the techniques of reparations and improvement the buildings. To use for the 
museum. Designed by Plan Motif  Company Limited and Sivakorn Karnchang 
Company Limited for construction.  
 In this study, the student had opportunity to participate in the improvement with 
construction team and collected information from technicians, and people who 
involved with this reparation. As well as the building's photo record and thorough 
process improvement from start to finish. Therefore, the information from the study 
was analyzed. Including the information from the secondary documents. To 
understand the style and process of building renovation. Include all the necessary 
steps in the workmanship and paperwork. This will benefit the next interest. 
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บทนํา 
 

๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โบราณสถานเปน็มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของมนษุยชาติ ในปัจจุบันโบราณสถานเป็นตัวแทน
ของเรื่องราวและความภาคภูมิใจในอดตีของมนษุย์ สําหรับจิตสํานึกในการอนุรกัษ์โบราณสถานปรากฏเป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดตีจวบจนถงึปัจจบุัน ทุกวันนี้
โบราณสถานอยู่ในความคุ้มครองและดูแลของกรมศิลปากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการดูแลคุ้มครอง
โบราณสถานทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่บางอย่างถูกเก็บรกัษาและดูแลอย่างดี หากแต่บางอย่างขาด
การดูแลเอาใจใส่จนถึงขั้นปล่อยปละละเลยรวมถึงการขาดความจริงจังในการการใช้กฎหมายบังคับเพื่อให้สมบัติ
ของชาติเหล่านัน้ยังคงอยู่สืบไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรษุที่สร้างความเจรญิ
ให้กับชาติ โบราณสถานจึงถือเป็นทุนของวัฒนธรรมไทยที่สร้างรายได้ใหก้ับการท่องเที่ยวอยา่งมหาศาลของ
ประเทศ ในขณะที่บางแห่งได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ในอีกหลายๆแห่งกลับถูกทอดทิง้ ขาดการดูแล
เอาใจใส่ ประชาชนไม่เห็นคุณค่า ขาดความรูค้วามเข้าใจในการรกัษา หรือทาํละเมิดต่อสมบัติของชาติเหล่านั้น 
ทั้งนี้อาจโดยเจตนาหรือไมเ่จตนาก็ตาม หรืออาจเกิดการเส่ือมสลายโดยตัววัตถุเอง หรอืโดยการกระทําของ
ส่ิงแวดล้อม (สุนทร เพชรทอง, ๒๕๔๘) 
 เนื่องจากปัจจุบนัมีอาคารเก่ามากขึ้นจงึส่งผลให้มีอาคารชํารดุทรุดโทรมและตอ้งการการแก้ไขมาก
ขึ้น รายงานนี้จงึจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีทีเ่คยเกดิขึ้น  
ปัจจุบันการปรบัปรุงอาคารเกา่ในหลายโครงการยงัไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เท่าที่ควรเน่ืองจากว่าประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายและเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกบัการบรูณะอาคารเก่าที่ชัดเจน โดยขั้นตอนและกระบวนการ
ส่วนมากในปัจจบุันมักเป็นเพยีงการส่งแบบเพื่อแจ้งใหท้ราบถึงความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมแบบคร่าวๆ 
โดยตรงน้ีเองทีม่ักทําให้เกิดช่องว่างและเกดิปัญหาขึ้นในกระบวนการ การซ่อม รวมไปถึงปัญหาในการบรหิาร
จัดการโครงการ บางโครงการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้บางครั้งจะทําให้เกิดปัญหาหลังจากการบูรณะตามมาเช่น การ
ซ่อมแซมโดยการเลือก เทคนิค  วิธีการที่ ไม่เหมาะสม  ทําให้เกิด ความเสียหาย ในภายหลังมากกว่าเดิม ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ควรจะไดร้ับการศึกษาเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึสาเหตขุองการเกดิปัญหาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปญัหาในปัจจุบัน 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษากรรมวธิีเทคนิคการซ่อมและปรบัปรุงอาคารของตําหนกัจิตลดาเพ่ือ
ปรับประโยชน์ใช้สอยเป็นพิพิธภัณฑ์ ออกแบบโดยบริษทั แปลนโมทิฟ จํากดั  และดําเนินการก่อสร้างโดย 
บริษทัศิวกรการช่าง จํากดั  ในการศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้มีโอกาสร่วมในงานปรับปรงุ ซ่อมแซมจึงไดท้ําการเกบ็
ข้อมูลจากการสอบถามช่างที่ปรบัปรุง  สํารวจรงัวัด  ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายอาคารและกระบวนการปรับปรุง
อย่างละเอียดตัง้แต่เริ่มจนเสร็จส้ินกระบวนการ  หลังจากน้ันจงึนําเอาข้อมูลมาเขียนเป็นรายงาน  ประกอบกบั
ข้อมูลจากเอกสารทุตยิภูมิที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและกระบวนการปรับปรงุอาคาร  สาเหตุการ



 
๒ 

 
เส่ือมสภาพในบริเวณหน้างานรวมถึงขั้นตอนตา่งๆทีจ่ําเป็นในงานช่างและงานเอกสาร  ซึง่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่
สนใจต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

๒.๑ เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางเทคนิคในการอนุรกัษป์รับปรงุซ่อมแซมงานอาคารเก่า 
๒.๒ เพื่อศึกษาหาสาเหตุปัจจยัที่มีส่วนทําให้เกดิการเส่ือมโทรมของวัสดุและโครงสร้างทีใ่ช้ในการ

ก่อสร้างและซ่อมแซมตําหนักจติรลดา วงัปารุสกวัน 
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจยัที่มีส่วนในการเลือกวิธีการที่นํามาใช้ซ่อมแซม 
  

๓. ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวันครัง้นี ้ ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนือ้หา 

๓.๑.๑ ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการอนุรักษ ์
๓.๑.๒ ประวัติการใช้งานตําหนักจติรลดาวังปารุสกวัน 
๓.๑.๓ กระบวนการ วธิีการซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

๓.๒ ขอบเขตด้านพืน้ที ่
๓.๒.๑ พระตําหนกัจิตรลดา วังปารุสกวัน แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร 

 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

๔.๑ เพื่อทราบถงึกระบวนการที่ใช้ในการทํางานอนรุักษ์ ซ่อมแซมอาคารเก่า หรือโบราณสถาน  
๔.๒ ทราบถึงวธิีการตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารเพ่ือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเส่ือม

โทรมของวัสดุและอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการหาพิจารณาหาวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม 
 
๕. แหลง่ข้อมูล 

๕.๑ ข้อมูลทางเอกสาร – เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวมถงึการเก็บข้อมูลจากสถานที่หน้างาน
จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป โดยขอ้มูลเหล่านี้ได้แก่ ข้อมูลที่เกีย่วกับการ
ทํางานด้านการอนุรักษ์ การซ่อมแซมโบราณสถาน และแนวความคิดรวมถึงวธิีการปฏิบัตงิานการอนรุักษ์ และ
ซ่อมแซมอาคารตามสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น สํารวจสภาพอาคารเพื่อการอนุรกัษ์และซ่อมแซม กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมไปถงึงานวจิัยและบทความต่างๆที่เคยมีผู้ศึกษาไวก้่อนหน้า ทั้งเอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศ เอกสาร
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

๕.๑.๑ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕.๑.๒ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกร ี
๕.๑.๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
๕.๑.๔ กรมศิลปากร 



 
๓ 

 
๕.๑.๕ แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ห้องสมุดส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เวปไซด ์ฯลฯ 

๕.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ – เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยทํางานมาก่อน ตลอดจนการรบั
ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในแวดวงการทํางาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและทําให้สามารถเข้าใจบุคคลที่
ทํางานในงานดงักล่าวในแต่ละช่วงเวลาต่างๆได้ 

๕.๓ ข้อมูลทางภาคสนาม - เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากสถานที่จริง รวมถึงเอกสารจาก
งานภาคสนาม เพื่อให้ทราบลักษณะทางกายภาพของสถานทีจ่ริง ซึง่นําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไปได ้
 
๖. วิธีการดําเนินการศึกษา 

๖.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล – เป็นการวบรวมข้อมลูทั้งหมดจากขอ้มูลพื้นฐานประเภทต่างๆ  เพือ่
ใช้เป็นวัตถุดิบ สําหรับการวิเคราะห์ต่อไป  ซึง่ส่วนใหญข่้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมลูจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ การ
ทบทวนเกี่ยวกบังานที่เคยมีผู้ศึกษาไวก้่อนหน้ารวมถงึการเก็บข้อมูลจาก สถานที่ก่อสร้างจริง การสัมภาษณ์ ผู้ที่มี
ความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในกระบวนการซ่อมแซมอาคาร โดยแบ่งตามประเด่นที่ต้องการศึกษาคือ   

๖.๑.๑ กระบวนการและแนวทางการซ่อมแซมของกรมศิลปากร  
๖.๑.๒ กระบวนการและขั้นตอนของการดําเนินงาน การซ่อมแซมรวมถึงการปรับปรงุ

ตําหนักจติรลดา วังปารุสกวัน 
๖.๒ การจดัระเบียบและประเมินข้อมูล – การนําขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาขั้นต้นทัง้หมดมาทําการ

รวบรวมและเรยีบเรียง รวมถงึจัดจําแนกข้อมลูดังกล่าวเป็นหมวดหมู่  เพือ่นาํไปสู่การวิเคราะห์และประเมินต่อไป 
๖.๓ การวเิคราะห์และประมวลผล – การนําข้อมูลที่ได้ทัง้หมดมาวเิคราะห์เปรยีบเทียบ  
๖.๔ การสรุปผล – การนําผลการศึกษาที่ได้ทัง้หมดมาสรุปเป็นผลการศึกษาที่สมบูรณ์เพือ่แสดงให้

เห็นถงึสาเหตุและปัจจัยที่มีส่วนทําใหเ้กิดการเสื่อมโทรมของวัสดุและโครงสร้างรวมถึงแนวทางในการดูแลและ
ซ่อมแซมตําหนกัจิตรลดา วังปารุสกวัน 
 
๗. นิยามศัพท์เฉพาะ 

๗.๑ โบราณสถานi  หมายถงึ อสังหาริมทรัพย์ซึง่โดยอายุหรือโดยลักษณะแหง่การก่อสร้าง หรอืโดย
หลักฐานเกี่ยวกบัประวัติของอสังหาริมทรพัย์นัน้ เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้
ให้รวมถงึสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

๗.๒ อนุรักษ์ii  หมายถึง  การดูแลรกัษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกันการ
รักษา การสงวน และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย 

                                                        
i(พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ii(ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘) 



 
๔ 

 
 

บทที่  ๒ 
 

นิยามที่เกี่ยวขอ้ง 
 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี วธิีปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้งกับการทํางานการอนุรักษ์ 
 สําหรับอาคารตา่งๆโดยทั่วไป รวมถึงอาคารอนุรักษ์ที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นทกุวัน ตัวอาคารรวมถงึ
วัสดุก่อสร้างในอาคารย่อมเส่ือมสภาพและย่อยสลายไปตามกาลเวลา  ทั้งนี้ส่ิงที่พอจะทําไดใ้นการยืดอายุอาคาร
เพื่อกอ่ใหเ้กิดสภาพอาคารที่เหมาะสมต่อความปลอดภัยและการใช้งานคือการดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม 
รวมถงึการปรับสภาพหรือเปล่ียนแปลงการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและเข้ากบัยุค
สมัย 
 แนวความคิดในการซ่อมแซมรวมถึงการอนุรักษใ์นไทยในมีมาตัง้แต่โบราณ และมีปรากฏใหเ้หน็อยู่
ทั่วไปในเอกสารทางประวัติศาสตร์จารึก รวมถงึตํานาน คําบอกเล่าต่างๆ มากมายซ่ึงสามารถเห็นได้ชัดเจนจาก
การพยายามอนรุักษ์ ซ่อมแซม วัดหรอืโบราณสถานต่างๆ จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการแนวคิดและวิธีการ
อนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทยโดยนางสาวกรรณกิาร์ สุธีรัตนาภิรมย์ พบว่าประเทศไทยน้ันผ่านกระบวนการ
อนุรักษ์อย่างลองผิดลองถูกตามระบบราชการตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นต้นมา หากกระบวนการทํางานดงักล่าว
จนถึงปจัจุบันนัน้กลับไม่ได้มีพฒันาการใดๆทีจ่ัดการกับการอนุรักษ์โบราณสถานได้ อันเนือ่งมาจากระบบการ
ทํางานของราชการ จติสํานึกของคนทํางานและประชาชนในชาติ ประกอบกับยังไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีรวมถงึ
เทคนิควิธีการทีเ่หมาะสมกับการอนุรกัษใ์นแบบที่สอดคล้องกบัวัฒนธรรมไทยประกอบกับระเบียบการอนุรกัษ์
โบราณสถานไทยที่ใชก้ันอยู่นั้น(ระเบียบกรมศิลปากร: แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานในประเทศไทย
ตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตด ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.๒๕๓๕)  ทีต่ั้งขึ้นมาร่วม๒๐ ปี เป็นเพียงแค่แนวทางหากแต่ยังไม่มกีารสร้างกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการอันใดที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบัติงานอนุรกัษ์ในพื้นที่ประเทศไทย 
 การปฏิบัตงิานอนุรักษ์ในปจัจบุันนี้ เรายงัคงยดึตามกฎระเบียบแห่งการอนุรกัษ์โบราณสถานไทยใน
ระบบเก่า(ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘) โดยมีการใช้ร่วมกับกฎบัตรต่างๆ
ของสากล เช่นVenice Charter, Florence Charter, Washington Charter, Charter of Lausanne ฯลฯ 
หากแต่ละกฎบตัรเหล่านั้นล้วนเป็น กฎของทอ้งถิ่นที่เหมาะสมสําหรับแต่ละท้องที่ ดังนั้นโบราณสถานของไทยจึง
ควรมีกฎบัตร รวมถึงวิธีการปฏิบัติของตนเองเพื่อใหใ้ช้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิธกีารร่วมถึงวัฒนธรรม
ประเพณีไทย(กรรณกิาร์ สุธรีัตนาภิรมย,์ ๒๕๔๘) 
 จากการทบทวนการศึกษารวมถึงการผ่านการปฏิบัติงานหลายๆช้ินที่ผ่านมาพบว่า แนวคิดการ
อนุรักษ์์โบราณสถานของไทยมี พัฒนาการมาอย่างยาวนาน จากรากฐานความคิดภูมิปัญญา  การปฏิบัติแบบ
ดั้งเดิมสู่แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ พัฒนาตามหลักสากล หากแนวคิดการอนรุกัษ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการนําแนวคิดในงานอนุรกัษข์องสากลที่ยังไม่มีความกระจ่าง คลุมเครือ และไม่ เข้าใจมาใช้ ย่อม
ทําให้การปฏิบตัินั้นชิ้นนั้นๆไม่สัมฤทธิ์ผลไปด้วย(อนุวทิย์ เจรญิศุภกุล, ๒๕๓๘)  กอบกับกระแสการวิพากษ์



 
๕ 

 
วิจารณ์์ปัญหาการทํางานอนุรกัษ์โบราณสถานในปัจจุบันส่ิงทีเ่กิดขึ้นนั้นเป็นไปในทางเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะปัญหาเกีย่วกับภาคปฏิบัติ เทคนิควิธกีาร ตลอดจน การวางแผนงานและองค์กร(กรรณิการ์ สุธรีัตนาภิรมย,์ 
๒๕๔๘) จากที่กล่าวข้างต้นว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การอนุรกัษ์ตามวฒันธรรมสากลของ โลก โดยเฉพาะ
การเข้าร่วมในอนุสัญญาภาคีมรดกโลก และตามกฎหมายมาตรา 11 ซึ่งมีกรมศิลปากรผู้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง ดังนั้นในการปฏิบัตงิานทุกครัง้เราจะเป็นจะต้องยดึแนวทางตามองค์การโบราณสถาน โลก (ICCROM - 
ICOMOS)หากแต่การปฏิบัติตามหลักการ รวมถึงทฤษฎีสากลน้ันก็ยังคงไม่เพียงตอ่  รายงานช้ินนี้จึงเป็นรายงานที่
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการซ่อมแซม และเน่ืองจากข้อกําหนดในTOR(Term of Reference) ของงานปรับปรงุ
ตําหนักจติรลดา วังปารุสกวัน ได้กําหนดระบุโดยรวมว่าการซอ่มแซมจะต้องดําเนินตามเกณฑ์การซ่อมแซมรวมถงึ
หลักปฏิบัติของกรมศิลปากร(คู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี, ๒๕๔๖)ดังนั้นเพื่อให้รายงานฉบับ
นี้มีความสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจงึขอเสนอแนวคิด ทฤษฏี และรวมถึงงานวิจัยที่เกีย่วข้องเพือ่ใหเ้ห็นถึงลักษณะการ
ปฏิบัติงานอนุรกัษ์โบราณสถานในไทยจนถงึเทคนิคงานช่าง และการซ่อมแซมที่เกีย่วขอ้งของอาคาร โดยให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบอาคารในด้านต่างๆเพือ่นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเส่ือมโทรมของวัสดุและ
โครงสร้างที่ใชใ้นการก่อสร้าง โดยนํามาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธกีารซ่อมแซมiii 
 
ความหมายของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
 ตามที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายความหมายไว้ว่า โบราณสถาน คํานีป้ระกอบดว้ยคําว่า 
โบราณ กับ สถาน.  โบราณ  หมายถึง  มีมาช้านาน เก่ากอ่น  เช่น  อักษรโบราณ หนังสือโบราณ.  ส่วนคําว่า 
สถาน หมายถงึ ที่หรอืแหล่ง  ดงันั้นแล้ว โบราณสถาน จึงหมายถึง ส่ิงที่เคล่ือนที่ไม่ได้ มีอายเุก่า มีมาช้านานและ
เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรอืโบราณคดี ส่วนคําว่า อนุรักษ ์หมายถงึ ตามรกัษา, ระวัง, ป้องกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๔๙๓) หากแต่ใจความหลักตามระเบยีบของกรมศิลปากรivได้ให้คําจํากัดความว่า  "การ
อนุรักษ์" หมายความว่า การดแูล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึง การป้องกัน การรักษา การสงวน 
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วยดงันั้นจากการศึกษาคําจํากดัความและความหมายของการอนุรักษ์อาคารจงึ
พบว่า การ อนรุักษ์อาคารมีความหมายที่หลากหลาย โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี ๒๕๔๒  ได้
ให้ความหมายของการอนรุักษ์อาคารไว้ว่า เป็นการรักษาให้คงเดิม โดยมี ความหมายที่มีแนวโน้มไปในทาง
ต้านทานการเปล่ียนแปลง ซึ่งการอนุรกัษท์ี่เกี่ยวข้องกับมรดก ทางวัฒนธรรม คือ การรู้จักรักษามรดกเหล่านัน้ไว้
มิให้สูญเสียไปหรือให้อยูใ่นสภาพ ที่คงเดิม (วิฑูรย์ เหลียวรุง่เรอืง, ๒๕๕๒) เช่นเดียวกัน การอนุรักษ์เป็นการ
กระทําเพื่อเป็นการ ป้องกันการเส่ือมลง และรวมถึงการยืดอายุทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Bernard, M. F., 
&Jukka, J., 1998: p. 61) โดยนายเดชา บุญค้า (๒๕๓๖, น. ๓๖-๔๐) ได้กล่าวถึงการอนุรกัษ์ไว้ว่า เป็น การ
รักษาหรอืปกป้องส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มิให้สูญหาย หรือ ถกูเปล่ียนไปโดย
การใช้สอยหรือบริโภคที่ไม่เหมาะสม เพื่อการรกัษาสภาพและเอกลักษณ์เดิมไว ้ 
                                                        
iii
สามารถอานระเบียบ รายละเอียด ขอบัญญัติรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของไดในภาคผนวกทายเลม 

iv
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด พ.ศ.๒๕๓๕และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ 

พ.ศ.๒๕๒๘ 



 
๖ 

 
 การอนุรักษ์อาคารจึงมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ับแนวคิดและหลักการการ กําหนด
ความหมายของบุคคลน้ัน ๆ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กบัเวลา หรือสถานที่ที่ตอ้งอนรุักษ์ แต่ที่น่าสนใจ คือ การอนุรักษ์
อาคารย่อมแตกต่างกัน เมื่ออาคารที่ไดร้ับการอนุรักษ์ ๆ มีลักษณะและ ความสําคัญต่อพื้นทีแ่ตกต่างกันจาก
มาตรการในการอนุรกัษจ์ากพระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๐๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๓๕ และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ พ.ศ.๒๕๒๘ สามารถสรุปแนวทางหลักได้ ๓ 
แนวทางคือ 

- การปกป้อง คือ การระวังรักษาไม่ให้ถกูทําลาย เช่น การขึ้นทะเบียน การกันเขต การผลักดันผู้
บุกรกุ ฯลฯ  

- การอนุรักษ์ คือ การดําเนินการสงวนรกัษา การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ 
- การคุ้มครอง คือ การป้องกันและรักษาภูมิทัศน์, สภาพแวดล้อม และการบรหิารจัดการ 

โดยในการอนุรกัษ์โบราณสถาน กําหนดให้คํานึงถงึภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมด้วยพรอ้มทัง้กําหนดใหพ้ิจารณาแบบ
ที่เหมาะสมที่สุดในการอนุรักษ ์ซึ่งไม่จําเป็นตอ้งเป็นแบบหนึ่งแบบใดเสมอไป และให้พิจารณาว่าโบราณสถานน้ัน
ได้บูรณะแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง แตล่ะครั้งนั้นมีการปฏิบัติที่ผิดถกูอย่างไรซึง่สอดคลองกับรายงานของ Middleton 
(Peter Shepheared,1972) ในการสัมมนาเกีย่วกับ Civic Trust ที่ Royal Festival Hall ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

- การอนุรักษ์มีหลักการเพื่อการเก็บรกัษาส่วนทีด่ีของเมืองและสร้างส่วนที่ไมด่ ีใหม่ ให้
สอดคล้องกับของเก่าที่เหลืออยู่ให้ดขีึ้น  

- เพื่อการอนุรักษอ์าคารและกลุ่มอาคารรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง  
- เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ ให้กับอาคาร  

โดยทั้งหมดนี้จะต้องพิสูจน์ได้อยา่งแน่ใจแล้วว่า ที่นั้น ๆ ทีจ่ะทําการอนุรักษ์มีความสําคัญแก่ การอนุรกัษจ์รงิ
อย่างไม่มขี้อสงสัย และจะต้องทําให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับอาคารตา่ง ๆ เหล่านั้นดว้ย 
 จากหลักการข้างต้นทีก่ล่าวมา ทําใหเ้ห็นว่าการอนุรกัษอ์าคารหรือโบราณสถานก็ตามนั้นมีเงื่อนไข
และหลักการอยู่ ไม่ใช่ว่า อยากจะอนุรกัษก์็ลงมืออนรุักษ์ได้เลย ซึ่งในหลักการอนุรกัษ์นั้นจาํเป็นจะต้องมพีืน้ที่ที่มี
ความพร้อม เพยีงพอ ที่จะอนุรกัษ์อาคารหรอืสถานที่นั้น ๆ ได้ โดยทั้งหมดนั้นควรได้รับการพจิารณาไตร่ตรอง
เรื่องความสําคัญ ก่อนที่จะทําการอนรุักษ์ ขณะเดียวกันเมื่อลงมืออนุรกัษก์ต็้องทาควบคู่ไปกับหลักการ การ 
เปล่ียนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น ก็ควรจะไดร้ับการพิจารณาอย่างรอบคอบและได้รับความเห็นชอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนุรกัษ์หรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้วและการอนุรกัษท์ี่เหมาะสมนั้น มีขีดจาํกัดหรือตัววัดอะไรที่
จะบ่งบอกว่า เราอนุรักษ์หรือเปล่ียนแปลงภายใต้ขีดจํากัดหรือเกิน ขีดจํากัดของการอนุรกัษ์นัน้ ๆ ไปแล้ว ดังนั้น
ในการเลือกปฏิบัติงานอนุรักษจ์ึงมีระดับของการอนุรกัษท์ี่ใช้เพื่อการพิจารณาอาคารก่อนลงมือ เปล่ียนแปลง 
 
ระดับของการอนุรักษ์ 
 จากคู่มือแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานฯ  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสงวนรกัษา ว่า 
“การอนุรกัษต์อ้งเกี่ยวข้องกับความสูญเสียคุณค่าของทรพัยสิ์นทางวัฒนธรรมบางอย่างไปบางอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  แต่ความสูญเสียนี้ตามปกติสามารถทําให้ถูกต้องได้  เพือ่ที่จะสงวนรักษาองค์ประกอบที่สําคัญของ



 
๗ 

 
ทรัพย์สินทางวฒันธรรมสําหรบัปวงชนรุ่นหลัง”(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘) วิธีการอนุรกัษจ์งึควรทําคําจํากดั
ความต่างๆดงัตอ่ไปนี้ 

- การป้องกันในทางกฎหมาย (PROTECTION) หมายถงึ  การกระทําทีต่้องการทําให้สภาพต่างๆ 
ของโบราณสถาน รวมถงึการป้องกันทางกายภาพของแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อให้แน่ถงึความปลอดภัยจากขโมย 
สภาพแวดล้อม หรือจากการทําลายของผู้บกุรกุที่มองเห็นได้จากตาเปล่า 

- การบํารุงรักษา (PRESERVATION) หมายถึง การกระทําที่เกีย่วข้องกับการบาํรุงรักษา
โบราณสถานนัน้ เป็นประจํา ในที่นี้รวมถึงการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เช่นการฉีดเคมีเพื่อป้องกันความชื้นจากนํ้า 
การกําจัดแมลงหรือวัชพืช โดยทั้งหมดทีก่ล่าวมามีจุดประสงค์หลักคือเพื่อพยงุสภาพไม่ให้โบราณสถานนั้น
เส่ือมสภาพไปมากกว่าที่ควร 

- วิทยาศาสตรก์ารอนุรกัษ์ (CONSERVATION) หมายถงึการรกัษาโบราณสถานไว้ไม่ใหถู้ก
ทําลายหรอืเปล่ียนแปลง หรือปอ้งกันมใิห้วัสดุผุพังเน่าเปือ่ยเส่ือมสลาย รวมถงึการบํารุงรักษาการซ่อมแซม
เล็กๆน้อยๆ การทําให้วัสดุแขง็แรงด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

- การเสริมความแข็งแรงทางวิศวกรรม (CONSOLIDATION) หมายถงึ การใชโ้ครงสร้างใหม่เข้า
ไปคํ้ายันส่วนใดส่วนหน่ึงของโบราณสถานไว้ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรอืเพือ่รักษารูปแบบของโบราณสถานเป็น
การช่ัวคราวเพือ่รอการดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณ ์

- การบูรณปฏิสังขรณ์ (RESTORATION) หมายถึง  การทําให้สถาปัตยกรรมที่เสียรูปร่างหรอื
ขากหายไปคืนสู่สภาพเดิม ภายในขอบเขตของวัสดุที่คงเหลืออยู่โดยรูปแบบไม่ใช่การคาดคะเน 

- การสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ (RECONSTRUCTION) คือการสรา้งอาคารสถาปตัยกรรมขึ้นมา
ใหม่โดยใช้วัสดุเก่าหรอืวัสดุใหม่หรือทั้งสองอย่างตามความถกูตอ้ง จากข้อมูลทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรม 
โดยใช้การคาดคะเน 

- การจดัชิ้นส่วนเก่าใส่ในรูปแบบเดิม (ANASTYLOSIS)  คือการบูรณปฏิสังขรณโ์ดยการใช้วัสดุ
ดังเดิมที่เหลืออยู่ในสถานที่นั้นประกอบรูปให้โบราณสถานกลับไปสู่รูปทรงสถาปัตยกรรมตามเดิม โดยอาศัยผล
วิเคราะห์ทางโบราณคดีทีเ่กี่ยวกบัศิลปกรรมในแหล่งนั้นๆ 
 
 
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์โบราณสถาน(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘) 
 ก่อนทําการอนุรกัษ์อาคารการเข้าใจพื้นที่ตัง้อาคารรวมถึงการศึกษาทางประวตัิศาสตร์ใดๆของ
อาคาร รวมถึงผูว้่าจ้าง เจ้าของงานในอดีต และวัตถุประสงค์ของเจ้าของงาน อนันํามาซึ่งการวา่จ้างการกอ่สรา้ง
อาคารน้ัน โดยที่การศึกษาควรจะสัมพันธ์กับปจัจัยทางการเมอืงสังคม ค่านิยม และเศรษฐกจิรวมถึงพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของสถาปัตยกรรมของยุคนั้น ทัง้นี้เพือ่นําส่ิงที่ศึกษาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์สภาพ
ของอาคาร โครงสร้างตลอดจนวัสดุ รวมถึงเทคนิคการช่างต่างๆ 
 



 
๘ 

 
การศึกษาอาคารเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานอนุรักษ์v 

การเขียนแผนงานสําหรับปฏิบัติงานอนุรักษ์ของอาคาร ตามหลักการทั่วไปของการปรับปรุงอาคาร  
การดูแลและฟื้นฟู  รวมถึงการซ่อมแซมรักษาปัญหาของอาคารนั้นจําเป็นจะต้องระบุถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา
ไม่ใช่เพียงแค่ระบุแต่ตัวปัญหาเท่านั้น  การเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการนั้นมักจะขึ้นอยูก่ับสถานการณข์องอาคาร  
วัสดุ  รวมถึงเทคนิคดังเดิมของตัวอาคาร(การเลือกในที่นี้ควรจะพิจารณาและคํานึกถึงช่างฝีมอืหรือช่างเทคนิคที่
จะนํามาปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบัติตามวิธีทีเ่ราเลือกได้หรอืไม่)(Euromed Heritage programme of the 
European Union and by the Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)., 2007) เพื่อ
นํามาพิจารณาถึงความเส่ียงว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะซ่อมหรือฟื้นฟอูาคารด้วยเทคนิคโบราณ(ในบางครั้งเทคนิค
โบราณมีค่าใช้จา่ยที่สูงและไม่ทนทาน)ดงันั้นการใช้เทคนิคหรือวิธีการสมัยใหมเ่พื่อเสริมสร้างอาคารเก่าในบางครั้ง
จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดกีว่าก็ได ้ หากแต่การใชเ้ทคนิคใหม่ๆนัน้จําเป็นที่จะตอ้งมีการศึกษาผลกระทบทาง
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างวัสดใุหมก่บัวัสดุดั้งเดิมรวมถึงโครงสร้างของอาคารเก่าว่าหากนําวัสดใุหมใ่ส่ลงไปแล้ว ตัว
อาคารเดิมจะสามารถรับได้และไม่เป็นภาระต่ออาคาร  และในส่วนที่สําคัญทีสุ่ดที่ต้องคํานึงถงึนั้นคือด้านความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานรวมถึงการบํารงุรกัษาในภายหลัง  และหากว่าอาคารเก่าที่จะตอ้งปฏิบัติงานด้วยนั้นเป็น
อาคารอนุรกัษ์  ซึ่งมีความสําคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสังคม  เพื่อให้ง่ายตอ่การส่งต่องานของฝ่ายต่างๆ
ทั้งหมด วิธกีารปฏิบัติงานต่างๆที่เลือกไปน้ัน  ควรที่จะสามารถส่งต่องานให้ฝ่ายอื่นและสามารถตอบคําถามจากผู้
ตรวจสอบได้  เพื่อใหห้ลังจากการส่งงานไปแล้ว ผู้ใช้งานอาคารจําเป็นจะตอ้งสามารถดูแลรกัษาอาคารในเบ้ืองต้น
ได้ และเน่ืองจากการปรับปรุงอาคารเก่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน  การวางแผนการปฏิบัติงานซ่อมแซม
หรือปรับปรงุด้วยวิธีการใดๆกต็ามควรคํานึกถงึเสมอว่ามักจะมแีนวโน้มที่จะเกดิเหตกุารณเ์ฉพาะหน้าที่คาดไมถ่ึง 
ดังนั้นการวางแผนเวลารวมถงึวิธีการ  ขั้นตอนปฏิบัติงานนั้นควรมีความยืดหยุ่นในการทํางานสูง  การศึกษา
อาคารก่อนการวางแผนการปฏิบัติงานอนุรักษจ์ึงต้องประกอบด้วยกระบวนการการจัดเก็บขอ้มูลทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับอาคาร เพื่อนํามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจพิจารณาถึงวิธีการทีจ่ะใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมถงึการส่ง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ(กรมศิลปากร)ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจจากเอกสารได้ ประกอบด้วย 

- ด้านสังคมรวมถงึพื้นทีร่อบอาคาร  ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับประเภทของอาคาร  รวมถึงจุดประสงค์และ
วิธีการปฏิบัติงาน  การสํารวจมักจะดูเจาะจงถงึผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ทีท่ําการปฏิบัติงาน เช่น
ผลกระทบต่อการสับเปล่ียนทางสัญจรของผู้คนใกล้ๆโครงการ หรอืการจราจรที่จะนําส่ิงต่างๆ รวมถึงผู้ปฏิบตัิงาน
มายังพื้นที่โครงการ 

- ด้านประวัติศาสตร์อาคาร  หากโครงการท่ีจําตอ้งเข้าไปปฏิบัตงิานนั้นมีความละเอียดอ่อนตอ่
ผู้คน  การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสํารวจทางโบราณคดีมักจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้การตัดสินใจใน
การเลือกวิธีปฏิบัติงานผ่านไปอย่างราบรื้นได้  รวมถงึในบางโครงการอาจจะสามารถพบถึงวิธกีารหรือเทคนิคการ
ก่อสร้างโบราณ รวมถงึขอ้มูลการซ่อมแซมที่ผ่านมาได้ 

- ด้านสถาปัตยกรรม  หากการปฏิบัติงานอาคารหรือโครงการน้ันโดนปรับเปล่ียนหน้าตาหรอื
รูปแบบมาหลายครั้ง  การทําแบบสํารวจทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นส่ิงจําเป็น  เพื่อให้สถาปนิกหรือวิศวกรเข้าใจถึง 
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๙ 

 
แนวความคิดเทคนิคและวิธีการก่อสร้างของอาคารนั้นๆ  ตลอดจนการหารูปแบบหรือวัสดทุี่มกีารนิยมในยุคนัน้ๆ 
เพื่อเป็นตวัช่วยในการตัดสินใจและสนับสนุนในการเลือกวิธกีารปฏิบัติงาน ในการศึกษามักจะให้ความสําคัญกับ
รูปด้านรวมถงึหน้าตาของอาคารเป็นหลัก เช่น สีของอาคาร การตกแตง่หรือรายละเอียดต่างๆที่เกีย่วขอ้งกับ
อาคาร 

- ด้านการก่อสร้าง(แบบสํารวจปจัจุบัน)  ในที่นีคื้อการระบุลักษณะและองค์ประกอบทาง
กายภาพทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบันของอาคาร เช่น รอยรา้ว รา สภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ
รวมถงึลักษณะการใช้งาน เพื่อใช้สําหรับการตรวจหาสาเหตุ รวมถึงพยากรณก์ารซ่อม หรือเพื่อระบุถงึการ
เปล่ียนแปลงของตึกในอนาคตได้ ทั้งน้ีเมื่อได้สาเหตุแล้วจึงค่อยนําไปวางแผนเพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติงาน 

 
การดําเนินการปฏิบัติงานขันตอน วธิีการ ในการดําเนินการปฏิบัติงานอนุรักษ์ 
 หลักจากที่ไดข้้อมูลในทุกด้านของโครงการแล้ว  จึงค่อยนํามาวางแผนการปฏิบตัิงาน(ทําการเขยีน
แผนงานโครงการ)โดยเริ่มจากการกําหนดเป้าหมาย และวัตถปุระสงค์ของงาน  ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
ช่างรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆท่ีต้องการ เวลาแล้วเสร็จของงานรวมถงึผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  การกําหนด
และมอบหมายงานให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในงาน การประมาณเวลา รวมถงึเงินและทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในงาน
เพื่อให้อยูใ่นงบประมาณทีก่ําหนดโดยกําหนดลําดับการทํางานก่อนหลังของวิธีการในงาน โดยทัง้หมดนี้จําเป็น
จะต้องมกีารควบคุมและติดตามผลงานให้เป็นไปตามสัญญาและเนื่องจากตําหนักจิตลดาวังปารุสกวันนั้นเปน็
โบราณสถานชนิดที่มีความสําคัญเป็นสมบัติของชาติvi โดยหลังจากไดร้ับการประกาศผ่านราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 
๑๐๖ ตอนที่ ๒๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ จึงมีผลให้vii 

- ในขณะที่จําเปน็จะต้องมกีารบูรณะซ่อมแซมเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วต้องแจ้งการชํารุด หักพงั หรอืเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดเป็นหนังสือไปยงัอธบิดีกรมศิลปากร
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โบราณสถานน้ันชํารุด หกัพังหรือเสียหาย 

- เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานทีข่ึ้นทะเบียนแล้วต้องยนิยอมให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่รอื
บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับคําส่ังจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าทําการซอ่มแซม หรือกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อเป็นการ
บูรณะหรอืรกัษาไว้ให้โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มกีารขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

- หากเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึน้ทะเบียนแล้ว จัดให้มกีารเรียกเก็บค่าเข้าชม
หรือค่าบรกิารอืน่เป็นปกติธรุะ หรือจดัเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโบราณสถานน้ันต้องเป็นผู้เสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรอืบางส่วนตามที่อธิบดกีรมศิลปากร
กําหนด 
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๑๐ 

 
- อัตราโทษของการบุกรุก ทําใหเ้สียหาย ทําลาย ทําใหเ้ส่ือมค่า หรือทําใหเ้สียประโยชน์ ซึ่ง

โบราณสถานทีข่ึ้นทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษทีห่นักกว่าการบกุรกุ ทําให้เสียหาย ทําลาย ทาํให้เส่ือมค่า หรอืทําให้
เสียประโยชน์ ซึง่โบราณสถานทีไ่ม่ขึ้นทะเบียน 

 
ดังนั้นในการปฏิบัติงานจงึมีความจําเป็นที่จะตอ้งยึดคู่มือของการดูแลรักษาโบราณสถานตามระเบียบของกรม
ศิลปากร 
ซึ่งในคู่มือสรุป  ขั้นตอนก่อนการดําเนินซ่อมแซมโบราณสถานเพื่อการอนุรกัษ์ รักษาคุณค่าดั้งเดิมviii ได้ดังนี ้
 

๑. สํารวจสภาพเดมิและสภาพปัจจุบันทั้งรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์ และ
สภาพความเสียหาย บันทกึเป็นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดยละเอียด เพือ่เป็นข้อมูลพิจารณาทําโครงการ
อนุรักษ์ และเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร ์

๒. จัดทําโครงการเพ่ือพิจารณาว่าโบราณสถานน้ันมีคุณค่าหรือจุดเด่นด้านใด แล้วจึงจัดทํา
โครงการโดยใหค้วามสําคัญในการรักษาจุดเดน่นั้นเป็นหลัก และให้ความสําคัญด้านรองอื่นๆด้วย 

๓. พิจารณาประวตัิการบูรณะ รวมถึงการตอ่เติมแก้ไขเพือ่พิจารณารื้อถอนส่วนต่อเติมหากมันทํา
ให้คุณค่าของเดมิเสียไป หรือแก้ไขให้ถกูต้อง 

๔. กําหนดให้แสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงแก้ไขด้วยวิธกีารบันทกึเป็นเอกสาร เขียนแบบ 
หุ่นจําลอง หรือวิธีอื่นใด 

๔.๑ กําหนดให้เลือกใช้การสงวนรักษาสําหรับโบราณสถานที่มีความสําคัญเยี่ยมยอด รวมทั้งชิ้นส่วน
ทางจติรกรรม ประติมากรรม และโบราณวัตถทุี่มีคุณค่าเยี่ยมยอดด้วย ยกเวน้ปูชนียวัตถทุี่มกีารเคารพบูชามาโดย
ตลอดและคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

๔.๒ กําหนดให้ใชเ้ทคนิคการอนุรกัษ์ที่ผ่านการศึกษาและทดลองจนเป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น 
๔.๓ กําหนดให้การเสริมความมั่นคงแข็งแรงเท่าที่จาํเป็น เรียบง่ายและกลมกลืนกับของเดิม 
๔.๔ ในกรณีจําเป็นตอ้งทําชิ้นส่วนทีข่าดหายไปขึ้นมาใหม่ ต้องทําใหก้ลมกลืนกับของเดิมแต่ตอ้ง

แสดงให้เห็นไดว้่าทําขึ้นมาใหม่ 
๕. ในด้านของงานบํารุงรักษาขั้นพืน้ฐาน ได้แก่ การรกัษาความปลอดภัย การรกัษาความสะอาด 

(ที่ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อโบราณสถาน) การกําจดัส่ิงกีดขวาง และการถากถางวัชพืช การซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอเล็กๆน้อยๆ ตามรปูแบบ วัสดุ และเทคนิควิธีการดั้งเดิม โดยผู้ครอบครองสามารถดําเนินการเองได้
ตามความเหมาะสม 

๖. ในส่วนของงานอนุรักษ์ซึ่งได้แก ่งานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกัษท์างด้านต่างๆ อันจําเป็นต้อง
อาศัยผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางixคือ 
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ix

(คูมือการดูแลรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี, ๒๕๔๖) 



 
๑๑ 

 
๖.๑ ผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ จะต้องมคุีณสมบัติตามที่

กรมศิลปากรกําหนด ประกอบด้วย 
๖.๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นกัอนุรักษ์งานศิลปกรรม ช่างฝีมอืศิลปะเฉพาะท้องถิ่น 
๖.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ผู้มีประสบ

การการทํางานอนุรักษ์ในโบราณสถานประเภทและลักษณะเดียวกัน (ในระยะ ๑๐ ปีของการปฏิบัติงาน ตอ้งเป็น
เจ้าหน้าทีข่องกรมศิลปากรเท่านั้น) 

๖.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมในสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับเนือ้หางานอนุรกัษ ์
๖.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคด ี

๖.๑.๔.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
๖.๑.๔.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร ์
๖.๑.๔.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

๖.๑.๕ บุคลากรกลุ่มช่างเทคนิค ได้แก่ กลุ่มช่างสํารวจ กลุ่มช่างศิลปกรรม กลุ่มช่างโยธา 
และกลุ่มช่างเขยีนแบบผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการอนุรกัษ ์

๖.๑.๖ บุคลากรอ่ืนที่มคีวามจําเป็นเฉพาะกรณี เช่น นักสังคมสงเคราะห์ มัณฑนากร เป็นต้น 
๖.๒ ผู้อนุมัติและตรวจสอบ ได้แก่ กรมศิลปากรในส่วนกลาง พิจารณาในลักษณะของ

คณะกรรมการวชิาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด 
๖.๓ ผู้ควบคุมงาน 

๖.๓.๑ การดําเนินงานที่มีโบราณคดีเขา้มาเกี่ยวข้อง ตอ้งมีนักโบราณคดีผู้มีประสบการณ์ใน
งานโบราณคดีเพื่อการอนุรกัษใ์นลักษณะเดยีวกันดับโบราณสถานแห่งนั้นไมน่้อยกว่า 3 งาน ควบคุมงานด้วย 

๖.๓.๒ งานอนุรกัษท์ั่วไปจะเป็นจะต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรในงานอนุรักษ์ในลักษณะ
เดียวกับโบราณสถานแห่งนั้นไมน่้อยกว่า ๓ งาน เป็นผู้ควบคุมงาน 

๖.๔ ผู้ตรวจงาน กรรมการตรวจรับงาน 
๖.๔.๑ สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก/ผู้ออกแบบ 
๖.๔.๒ วิศวกรผู้ออกแบบ ในกรณีทีง่านอนุรักษ์นั้นเนน้ในเรือ่งทางวิศวกรรมที่สําคัญ 
๖.๔.๓ เจ้าหน้าทีก่รมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงกับงานอนุรักษ์นั้น 

๖.๕ งบประมาณ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองx 
๖.๖ การบริหารจัดการ รัฐเป็นผู้ดําเนินการบริหารโบราณสถานน้ันเนื่องจากอาคารตําหนกัจิตรลดา

ถูกกําหนดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัตินั้น  
๖.๗ อันการดําเนินการการใดๆที่เปน็การเปล่ียนแปลงโบราณสถาน ต้องขออนุมัตใินระดับชาติ

ขอบเขตของการอนุรกัษท์ี่ทําไดจ้ํากัดอยู่เพียง การป้องกันการเส่ือมสภาพ (Prevention of Deterioration) การ

                                                        
x
แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ เรียบเรียงโดยนายนิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘ 



 
๑๒ 

 
สงวนรกัษา (Preservation) และการเสริมความม่ันคงแข็งแรง(Consolidation) ส่ิงต่างๆ เหล่านี้กรมศิลปากร
เป็นผู้กําหนดเพือ่ใช้เป็นมาตรการในการดําเนินงานมรดกทางวัฒนธรรม 

 
อนึ่งตําหนกัจิตรลดาถือเป็นโบราณสถานซึง่เปน็ที่รู้จกักันดีของประชาชนโดยทั่วไป ดงันั้นจะต้องบูรณะโดยไม่มี
การแก้ไข เปล่ียนแปลง ลักษณะสีและทรวดทรง ซึ่งจะทําให้โบราณสถานนั้นหมดคุณค่า หรือเส่ือมความศักดิสิ์ทธิ์
ไปxi 
และในการต่อเติมตําหนักจิตรลดาซ่ึงถือว่าโบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ สามารถต่อเติมเสริมสร้างส่ิงจําเป็น
ขึ้นใหม่ได้เพื่อความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นตอ้งเหมือนของเดมิ แต่ต้องมีลักษณะกลมกลืนและไม่ทําลายคุณค่า
ของโบราณนั้น  และจําเป็นจะต้องมีมาตรการบํารุงรักษาใหอ้ยู่สภาพม่ันคงและสวยงามอยู่เสมอหากโบราณสถาน
นั้นชํารุดทรุดโทรม รวมถึงอาจก่อให้เกดิอันตราย ควรใช้มาตรการเบือ้งต้น ในการเสริมความแข็งแรงไว้กอ่นที่จะ
ดําเนินการอนุรกัษ์xii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
xi
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด พ.ศ.๒๕๓๕และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ 

พ.ศ.๒๕๒๘ 
xii

(คูมือการดูแลรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี, ๒๕๔๖) 



 
๑๓ 

 
บทที่ ๓ 

 
กรณีศึกษาการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเก่า พระตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

 
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงน้ัน(รัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๑๑ – 
๒๔๕๓)xiii 
 หลังจากมีการคุกคามของมหาอาํนาจตะวันตก(ยุโรป) ที่แผ่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้
กระตุ้นให้สยามเร่งรีบการปฏิรปูประเทศ  ทัง้ด้านการปกครองและระบบสาธารณูปโภคให้มคีวามเจริญก้าวหน้า
แบบตะวันตก ส่ิงเหล่านี้ทําใหค่้านิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกไหลบ่าเขามายังสยามอยา่งรวดเรว็และ
มากมายโดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้สูง เช่นความนิยมในการศึกษาและการใช้ภาษาแบบตะวันตก รวมถงึความนิยมใน
การอยู่อาศัยและลักษณะบ้านเรือน(สมชาติ จึงสิริอารกัษ,์ ๒๕๕๓) จะเห็นได้วา่ระบบสาธารณปูโภคในยุคนั้นมี
การพัฒนาอย่างรวดเรว็ทัง้การสร้างทางรถไฟ การขุดคลอง การตัดถนน การก่อตัง้กิจการไฟฟ้า ไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ การประปา รวมถึงการปฏิรูประบบสาธารณะสุข  การปฏิรูปด้านต่างๆและค่านิยมความศิวิไลซ์นี้เอง
เป็นส่ิงทีท่ําใหเ้กิดสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ก่อสร้างและออกแบบโดยผู้เชีย่วชาญจากต่างประเทศตาม
ลักษณะสากล รวมถงึความรูใ้นการออกแบบ ก่อสร้าง  ที่ผู้ออกแบบ และก่อสร้างชาวต่างประเทศนั้นมี
ประสบการณ์ร่าํเรียน หรือปฏิบัติมาจากต่างประเทศ ตามแบบแผนของยุโรปจริงๆ ซึ่งเห็นไดจ้ากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยคุน้ันก็มักจะมากจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่นิยมกันในศตวรรษที่ ๑๙ และต้น
ศตวรรษที่ ๒๐   อย่างไรก็ตามในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ รูปแบบทางสถาปตัยกรรมตะวันตกในสยามน้ันได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปรา่งหน้าตาจากแบบตะวันตกแท้ๆ ที่ควรจะเป็น มาสาอาคารแบบตะวันตกปนพืน้เมือง เพื่อให้เข้า
กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  ทรพัยากร วัฒนธรรม  รวมถึงฝีมอืและช่างในสยาม เป็นผลให้เกดิสถาปัตยกรรมแบบ
ลูกครึ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นการยื่นชายคายาว รวมถึงมรีะเบียงล้อมรอบด้านนอก 
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปกรรมของอาคารพระตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน 
 วังปารุสกวันตัง้อยู่ตามโฉนดเลขที่ ๕๗๒(สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, ๒๕๓๙)ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ ๖ ได้แสดงอาณาเขตวังปารุสกวันเนือ้ที่ ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๘๐ 
ตารางวา ดังน้ีทศิตะวันออก จรดถนนเบญจมาสนอก (ปัจจุบันคือถนนราชดําเนินนอก)ทิศตะวันตก จรดถนน
ทับทิมใต้ ติดคลองรางเงินหรอื คลองเม่งเส็ง (ปจัจุบัน คือสถานวีิทยกุองพลที่ 1 รักษาพระองค์)ทิศเหนือ จรด
ถนนดงตะวันนา (ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยา)ทศิใต้ จรดถนนคอเสื้อ (ปัจจุบันคือถนนพิษณุโลก)  โดยภายในวังปา
รุสกวันจะแบ่งเป็น ๒ ตามทิศทีต่ั้ง โดยตําหนักจิตรลดาอยู่ทิศเหนือ และตําหนักสวนปารุสกวันอยู่ทางทิศใต ้ใน
ที่นี้เราจะกล่าวถึงตําหนักจติรดาเป็นหลัก 

                                                        
xiii

อางอิงจากหนังสือสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี๔ - พ.ศ.๒๔๘๐ 



 
๑๔ 

 
 ตําหนักจติรลดา (ทิศเหนือ วังปารุสกวัน) ถือเป็นตัวแทนของอาคารยุคศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
อาร์ตนูโว(Art Nouveau) หรอืที่รูจ้ักกันในอติาลีว่า สติลลิเบอร์ตี(้Stile Liberty) ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่กําลัง
นิยมในยุโรปชว่งต้นศริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ที่ส่งอทิธิพลมาสู่ประเทศไทย 
 ผังของอาคารเป็นอักษรรูปตัว U ซึ่งเป็นผังสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกแบบไม่สมมาตรวางตําแหน่ง
ค่อนมาทางทิศเหนือ  โดยมีมุขเทียบรถทางเข้าที่เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่บริเวณทางเข้าหลัก
ด้านหน้าชั้นล่างการแบ่งพื้นทีใ่ชส้อย ชั้นล่างส่วนหน่ึงเป็นหอ้งโถงใหญ่ซึง่อดีตใช้เป็นท้องพระโรงในสมัยก่อน มี
การตกแต่งฝาประดับด้วยไม้ลายงดงาม และอีกด้านหนึง่เป็นห้องรับแขกส่วนชั้นบนแบ่งพื้นที่คล้ายห้องชดุ ๒ ชุด
วางไว้คนละข้างของอาคารและเชื่อมด้วยโถงกลางโดยจัดเป็นบริเวณที่ประทบัส่วนพระองค์ บริเวณปีกด้านใต้เป็น
ห้องชุดประกอบด้วยห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร หรอืห้องรับรองแขกส่วนพระองค์ หอ้งแต่งพระองค์ และ
ห้องสรง ห้องชุดดังกล่าวมีการตกแต่งลวดลายบัวที่ฝา ฝ้าเพดานบานประตูและกรอบประตอูย่างงดงาม ส่วนห้อง
อื่นๆ มีการตกแต่งเล็กน้อย  ลักษณะอาคารพระตําหนักจิตลดาเป็นพระตําหนกั๒ ชั้น มีชั้นใตถุ้นที่มกีารเจาะช่อง
ระบายอากาศเพื่อระบายความช้ืนระบบโครงสร้างเป็นแบบผสมระหว่างโครงสร้างก่ออิฐรับน้ําหนัก กับโครงสร้าง
เสา และคานคอนกรตีเสริมเหล็ก ฉาบปูนทาสีเหลือง โดยตัวอาคารก่อสร้างยกจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตรมี
ลักษณะสูงโปรง่เพื่ออวดโครงสร้างคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตที่ใช้เป็นพอรต์แลนด์ซีเมนต์คลุกกับ
อิฐทุบ) อันเป็นวัสดุนําสมัยในขณะนั้นมีช่องลมใต้ฝ้าเพดาน มเีฉลียงมุขยื่นออกนอกตัวอาคาร ตัวอาคารหันหน้า
ออกทางทิศเหนือ โดยมีบันไดหลัก ทอดออกไปทางทิศนั้น หลังคาของอาคารเป็นทรงปั้นหยามีการหกัมุกลด
ระดับตามรูปแบบผังของอาคาร มีรางนํ้าฝนวิ่งยาวรอบตัวอาคาร โดยมีความกว้างเท่ากับขนาดกันสาด 
 รูปด้านภายนอกอาคารเป็นแบบอิตาเลียนวิลลา(Italian Villa) หลังคาทรงปั้นหยาล้อไปตามผังมี
ชายคายื่นพอประมาณเพื่อให้ดสูวยงามซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับอทิธิพลจากสถาปัตยกรรมสติลลิเบอร์ตี้ (Stile 
Liberty) จากลวดลายตกแตง่ปนูปั้นประดับซุ้มประตูหน้าต่างอย่างวิจติร ซึง่ป้ันเป็นรูปดอกไมใ้บไม้เสมือนจริงใน
กรอบของทรงเรขาคณิต  ชอ่งประตูหน้าต่างเป็นรูปสีเหล่ียมพื้นผ้าที่ส่วนบนเป็นรูปโค้ง ช่องเปิดที่มขุเทยีบรถ
บริเวณทางเข้าแบ่งเป็น ๓ ส่วน โดยช่องกลางกว้าง ส่วนชอ่งรมิแคบและยาว ทั้ง ๓ ส่วนถกูแบ่งกั้นดว้ยเสา
ลอยตัวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการดดัแปลงหน้าต่างแบบพาลลาเดียน (Palladian  window) ในรปูแบบสติลลิเบอร์ตี้ 
(Stile  Liberty) เหนือหน้าต่างช้ันล่างมีกันสาดกันแดดเป็นรูปโค้งลวดลายแบบเดียวกับพระที่นั้งอัมพรสถาน 
 
ประวัติการก่อสร้างความสําคญัทางประวัติศาสตร์ และการใช้งาน“พระตําหนักจิตรลดาวงัปารุสกวัน” 
 วังปารุสกวันเริม่ก่อสร้างตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๔๔๖โดยสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ ๕ เพื่อใช้เป็นที่ประทับชัว่คราวแก่พระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือสมเดจ็พระ
บรมโอรสาธริาชเจ้าฟ้า มหาวชิราวุธ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เนื่องในวโรกาลที่ทรง
สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วเสด็จกลับพระนคร  ในการน้ีรัชกาลที๕่ ได้พระราชทานที่ดินบรเิวณสวนปารุ
สกวันริมถนนเบญจมาศ(ราชดําเนินนอก) และถนนคอเส้ือใกล้ๆกับพระราชวงัดุสิตเป็นที่สร้างตําหนัก ๒ หลัง 
ตําหนักทั้ง ๒ หลังสร้างขึ้นคนละด้านของสวนมรีั้วกั้นเป็นแนวเขตตรงกลางกลางสวนแบ่งพื้นที่ภายในแต่ละ
ตําหนักเป็นบริเวณส่วนตัวกว้างขวางแนวรั้วนี้แบ่งพื้นที่สวนปารุสกวันออกเป็น๒ ด้าน  คือด้านทิศเหนือ  และ



 
๑๕ 

 
ด้านทิศใต้ โดยทางด้านเหนือรชักาลที่๕  โปรดเกล้าฯให้สร้างตําหนักจติรดาเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
บรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ส่วนด้านทิศใต้นั้นเป็นที่ตั้งของตําหนกัปารุสกวันโปรดฯใหเ้ป็นที่ประทับของ
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงพษิณโุลกประชานาถ ตําหนักทั้ง ๒ หลังสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป(ฝ่ายทะเบียน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ,์ ๒๕๔๑)เมื่อก่อสร้างแลว้เสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดพิธขีึ้นตําหนกัใหม่(ตําหนักปารุสกวัน) ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙(ราชกิจานุเบกษา, วันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๓๓๙) 
 โดยในการกอ่สร้างนั้น แรกเริ่มมีสถาปนิก ๓ คนช่วยกันออกแบบ คือ นายมาริโอ ตามานโย นายส
ก็อตส์ และนายเบย์โรเลรี แต่ ๒ คนป่วยระหวา่งการก่อสร้าง นายตามานโยป่วยเป็นอหวิาตกโรคและต้องเดนิทาง
กลับยุโรป ส่วนนายสก็อตส์ป่วยเป็นไขท้รพษิและเสียชีวิต เหลือแต่นายเบย์โรเลรี ที่รับผิดชอบ จนแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2448(แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม, ๒๕๕๑) 
 ต่อมารัชกาลที่ ๕มีพระราชประสงค์ให้สร้างวังจันทน์เกษมที่รมิถนนเบญจมาศตอนต่อกับถนน
ลูกหลวงเชงิสะพานมัฆวานรงัสรรค์ใกล้ๆกับวังปารุสกวันอกีแห่งหนึง่เพื่อใช้เป็นที่ประทับใหเ้หมาะสมกับพระ
เกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแต่การก่อสร้างดําเนินการไดเ้พียงก่อฐานรากของตําหนักเท่านั้นพระองค์ก็
เสด็จสวรรคต(ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ,์ ๒๕๔๑) 
 ครั้นพระบรมโอรสาธิราชเสดจ็ขึน้ครองราชและสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ ๖  แล้วได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่พระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจกัรพงศ์เก่าไว้ในนพินธ์
เรื่องเกดิวังปารสุก์โดยมีรายละเอียดดงันี้ “เมื่อทูลหม่อมลุงเสดจ็ขึ้นครองพระราชย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่าน
ก็ได้ทรงย้ายจากตําหนกัจิตรดาไปประทับอยูใ่นพระราชวงัหลวงหรือพระราชวังดุสิตการสร้างตําหนกัที่วงัจันทน์ก็
เป็นอันเลิก  พอ่ก็ควรจะไดร้ับเงนิตามธรรมเนียมเพ่ือสร้างวังของท่านที่ท่าวาสุกร.ี..  แต่บังเอญิทูลหม่อมลุงสรง
อยากจะไดท้ี่ริมแม่น้ําสร้างท่าวาสุกรีและพ่อกอ็ยากจะอยู่วังปารุสก์ต่อไป...ทลูหม่อมลุงและพ่อจึงทรงทําการตก
ลงกันอย่างฐานพี่น้องพอ่ถวายที่ท่าวาสุกรีและทูลหม่อมลุงทรงยกตําหนักจิตลดาและที่ดินรอบๆ นั้นใหพ้่อ  เพื่อ
ตกลงให้ทําบริเวณใหญ่ทัง้หมดโดยมีถนนรอบทั้งส่ีด้านเป็นวังปารุสก์  พ่อจึงจัดการรื้อกําแพงระหว่างสองบริเวณ
เดิม...  ท่านจึงได้จัดติดตราของท่านคือจักรและตะบองตามประตูกําแพงทุกประตูรอบบริเวณวัง”(ศิลปวัตถุและ
ช่างอนุรกัษ,์ ๒๕๔๑) 
 หลังจากพื้นทีใ่นวังปารุสก์ทัง้ดา้นเหนือและด้านใต้รวมอยูใ่นบริเวณเดียวกันแล้ว  สมเด็จฯเจา้ฟ้า
กรมหลวงพษิณโุลกประชานาถจึงมีพระราชประสงค์ให้ตําหนกัจิตรลดาเป็นเรอืนรับแขก  ทรงจัดการการตกแต่ง
ปรับปรงุภายในใหม่อย่างสวยงามส่วนพระองค์เอง หมอ่มคัทรนิ(พระชายา) รวมทั้งพระโอรสคือพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ยังคงประทับที่ตําหนักปารุสกวันตามเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถประทับที่ตาํหนักปารุสกวนัจนกระทั่งพระองค์ทิวงคตลงในปีพ.ศ.๒๔๖๓(ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ,์ ๒๕๔๑) 
 ต่อมาได้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๗๕ ทางรัฐบาลได้เวนคืนพื้นที่และวังของ
เจ้านายต่างๆเพือ่ใช้เป็นสถานทีร่าชการ  ดังนั้นอาคารและพื้นที่บริเวณวงัปารสุกวันทัง้หมดจงึตกเป็นของทาง
ราชการนับแต่นัน้มา 
 



 
๑๖ 

 
การปรับเปลี่ยนการใช้สอยและการเปลี่ยนแปลงผู้ถอืครอบกรรมสิทธิ์ทีผ่่านมา 

- ปี พ.ศ. ๒๔๔๖- ๒๔๔๘ ดําเนินการก่อสร้างตามผู้ออกแบบ จดุประสงค์หลักของการใช้งาน
อาคารคือเป็นทีป่ระทับ 

- ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๓ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฟ้ามหาวชิราวุธฯ 
- ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๖๓ เปล่ียนผู้ถือครองเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

ตามพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยายมราช (ปั้น 
สุขุม) เป็นผู้อํานวยการจัดซ่อมแซมวังปารุสกวนัและพระตําหนักพระราชทานแก่พระเจ้านอ้งยาเธอ โดยมีเปล่ียน
การใช้งานพระตําหนักเป็นเรือนรับแขก มจีัดการการตกแต่งปรับปรงุภายในใหม่อย่างสวยงาม (มีการปรับปรุง
ท้องพระโรงเปน็ห้องเต้นรํา และช่วงส้ันๆมีการใชง้านเป็นสนามเทนนิสในร่ม) (แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม, ๒๕๕๑) 

- ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๙ หลังจากที่จอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถเสด็จทิวงคตเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ ประเทศสิงคโปร์ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ใชว้ังปารุสกวันเป็นที่รับรองแขกเมอืงทีสํ่าคัญ ๆ หลายครั้ง ตําหนกัจิตลดา
จึงกลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าจุลจักรพงษ์จนกระทัง่เสดจ็ไปศึกษาตอ่ยังต่างประเทศในปี
เดี่ยวกัน รวมถึงเป็นที่ตัง้พระโกศพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ(พ.ศ.๒๔๖๓) เจ้าฟ้า
จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบรูณ์อินทราชัย (พ.ศ.๒๔๖๖)  รวมทั้งได้ซ่อมแซมวังปารุสกวัน เพื่อประกอบพิธี
พระราชทานพระสุพรรณบัตรสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ ขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมลีา
วัณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงวรรณพมิล วรวรรณ พระธิดาในพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธปิประพันธ์พงษ)์ 

- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๕ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกล้าเจา้อยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมพระตําหนกัปรบัปรุงสวนบริเวณวังปารุสกวัน และซ้ือเครื่องเรอืน 
รวมทัง้พรมทีใ่ชปู้พระตําหนกัทกุห้องจากต่างประเทศเพือ่ใหเ้ปน็ที่ประทับของดุ๊กเดอบรามงัค์มกุฎราชกุมารเบล
เยี่ยมและพระชายา และเป็นที่รับรอง ฯพณฯ ปอล เรโนด์ เสนาบดีว่าการเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 

- ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๙๐ หลังจากที่คณะราษฎรได้ทําการเปล่ียนแปลงการปกครองได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้วงัปารุสกวันเป็นสถานทีท่ําการและที่พกั โดยการปรับปรุงและดัดแปลงพระ
ตําหนักจติรลดาเป็นสถานที่อยูอ่าศัยของและเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎร์ ๑๔ คน โดยจัดห้องนอนชัน้บน 
๙ เตียง(พระยาพหลพลพยุหเสนา ระหว่างเป็นนายกรฐัมนตรีและพ้นจากตําแหน่งไปแล้ว จนถึงแกอ่สัญกรรม) 
ส่วนวังปารุสกวนัชว่งแรกได้ถกูกําหนดให้ เป็นที่ทําการของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา(ย้ายไปยังพระที่นั่งอนันต
สมาคม พ.ศ.๒๔๗๖)   

- ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๑ อาคารตําหนกัจิตรลดาอยู่ในความดแูลของของสํานกัพระราชวังกรม
เลขาธิการโดยสํานักพระราชวังได้จัดเจ้าหน้าทีม่าประจําคอยดแูลและได้รับการปรับปรุงโดยยใช้เป็นทีร่ับแขกของ
รัฐบาลเป็นครัง้คราว ส่วนอาคารตําหนกัวังปารุสกวันคณะรฐัมนตรีไดร้ับพระบรมราชานุญาตใหใ้ช้เป็นสถานที่
ทํางาน โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเซยีและตะวันออกไกล (ECAFE) ได้ปรบัปรุงเป็นสํานกังาน โดยทางสํานัก
พระราชวงัได้จดัเจ้าหน้าที่มาประจําคอยดูแล และได้มอบให้กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมพิจารณาการ
ดัดแปลงแก้ไขอาคาร จนในปี พ.ศ.๒๔๙๕ หน่วยงาน ECAFE ได้ย้ายสถานที่ทาํงานไปอยูท่ี่อื่น สภาเศรษฐกจิ



 
๑๗ 

 
แห่งชาติจงึได้เตรียมทีจ่ะขอเข้ามาใช้สถานที่แทน หากแต่คณะรัฐมนตรีโดยการอนุมัตขิอง จอมพลแปลก พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีได้มอบพื้นที่ของวังปารสุกวันใหก้รมตํารวจใช้ในราชการ (สํานักข่าวกรองแห่งชาต,ิ 
๒๕๓๙หน้า๑๗,๒๔,๒๘และหน้า๖๘ – ๘๐.) 

- ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๑ ตําหนักจิตรลดาได้ใช้เป็นสถานทีท่าํงานของอธิบดกีรมตํารวจ 
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๑  กองทัพบกได้ทาํเรื่องขอสงวนที่ดินระหว่างคลองเมง่เส็ง กับเขตวังปารุสกวัน

เพื่อสร้างที่พกัอาศัยให้นายทหารและเจ้าหน้าทีต่่างๆ พร้อมทั้งขอขยายรัว้บริเวณคลองเมง่เส็งเข้าไปในเขตวังปารุ
สกวัน แนวคลองเม่งเส็งทีย่ังปรากฏให้เห็นจะมแีนวคลอง ผ่านเขตพระราชฐานสวนอัมพร เขตวิทยกุองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ กระทรวงศึกษาธิการ (วงัจันทรเ์กษม)ไดท้ําถนนซีเมนต์เหนือคลอง หากไม่มกีารถมคลองน้ีจะไหล
ทะลุออกคลองผดุงกรุงเกษม โดยคาดว่าในชว่งเวลานี้ พื้นที่ในวังปารุสกวันได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนอีกครัง้ โดย
ใช้ใช้แนวรั้วอิฐที่สร้างขึ้นใหม่(ปัจจุบันอยู่ด้านหลังศูนย์การส่ือสารตํารวจแห่งชาติ) เป็นแนวเขตเน่ืองจาก
หน่วยงานราชการที่เข้ามาดูแลพื้นที่แต่ละด้านนั้นต่างหน่วยงานกัน(๒๕๕๙) 

- พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๙กรมประมวลข่าวกลางได้ทําหนงัสือถงึสํานักทรพัย์สินส่วน
พระมหากษัตรยิ์เพื่อขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรือนครวัฝรั่งพร้อมทัง้แจ้งใหท้ราบถงึเรือ่งปลูกสร้างอาคาร ๒ชั้น 
และอาคาร ๔ชั้น ในพื้นทีว่ังปารุสกวันส่วนที่ไดร้ับมอบจากกรมตํารวจ ซึง่สํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้
แจ้งใหท้ราบว่า วังปารุสกวันอยูใ่นบัญชีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริยท์ี่ได้รับมอบจากพระคลังข้างที่ แต่มอบให้
อยู่ในความดูแลของสํานกัพระราชวัง ที่ผ่านมากรมประมวลข่าวกลางเข้ามาอยูใ่น วังปารุสกวนัโดยมิได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตมาก่อน ดงันัน้ กรมประมวลข่าวกลางจึงได้ตดิต่อขอให้สํานกัพระราชวังเป็นผู้
พิจารณาดําเนินการนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานญุาตใหก้รมประมวลข่าวกลางได้ใช้
ตําหนักปารุสกวัน (ตกึพลเรอืน) และพื้นที่บรเิวณที่ได้รับมอบจากกรมตํารวจเป็นสถานทีท่ํางานอย่างถกูต้องตาม
ระเบียบต่อไปพร้อมทัง้ขออนุญาต รื้ออาคารโรงครัวฝรัง่ด้วย ตอ่มาสํานักพระราชวังได้มีหนังสือที่ พว.๐๐๐๑/
๒๓๓๔ ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘แจ้งว่าได้มีพระบรมราชานุญาตใหก้รมประมวลข่าวกลางใช้อาคารตึก
พลเรือนและรื้ออาคารเก่าหน่ึงหลัง (เรือนครวัฝรั่ง) ในบรเิวณวังปารุสกวันได ้

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ในการดูแลของสํานักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัริยก์รมศิลปากรได้มี
หนังสือที่ ศธ. ๐๗๐๔/๑๘๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ แจ้งเรื่องโครงการอนุรกัษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานครมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครั้งใหญ่ดําเนินการโดย ก่อนทีจ่ะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานใน
ปี ๒๕๓๒ 

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๙ ตําหนักจิตรลดาได้ถกูใช้เป็นที่ทําการกองบัญชาการตํารวจนครบาล
และพิพิธภัณฑ์ตํารวจ 

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕  มีโครงการปรับปรงุการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดาเพือ่ใช้เป็นส่วน
หนึ่งของพพิิธภัณฑ์ตํารวจไทย วังปารุสกวัน 

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์ตาํรวจไทย วงัปารุสกวัน 
- จะเห็นได้ว่าตําหนักจิตรลดาน้ันถูกปรับปรุง รวมถึงมีการซ่อมแซมอยูห่ลายคร้ัง ดังที่

รายงานนี้กล่าวถึงเป็นเพียงแคก่ารซ่อมแซมอกีคร้ังหน่ึงเพือ่คงสภาพอาคารให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น  
 



 
๑๘ 

 
ขันตอน วิธกีาร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน 
 การบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดาน้ันเริ่มจากทางเจ้าของ(ตํารวจ)ไดท้ําการจ้างงานผู้รับจ้าง
ด้วยวิธกีารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (งานต่อเนื่องจากการปรับปรุงอาคารส่ือสาร) ซึง่มีราคากลางของงานใน
การสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน ๒๖,๒๐๐,๐๐๐. - บาท (ยิ่สิบหกล้านสองแสนบาทถ้วน)และทางสํานักงาน
ตํารวจแหง่ชาตไิด้กําหนดเงื่อนไขของผู้รับจ้างให้มีคุณสมบัติ สรุปได้ดงัต่อไปนี ้

๑. เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมทํางาน หรือกิจการร่วมค้า และมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบัญชรีายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้รับแจ้งเวยีนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มคํีาส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรอืไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจา้งครั้งนี ้

๕. มีผลงานก่อสร้าง และหรือปรับปรุงตอ่เติมอาคารประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง และ
หรือมีผลงานการจัดทําและติดตั้งนิทรรศการถาวรด้านพพิิธภัณฑ์ในวงเงินไมน่้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิห้มีฐานะเป็นราชการบริการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานตํารวจแหง่ชาตเิชื่อถือได ้

๖. ในการดําเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง ตอ่เติม  จดัหา จัดทําและประกอบตดิตั้งทั้งหมด จะต้อง
เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแหง่ชาตเิป็นที่เรียบรอ้ยแล้วเท่านั้น  โดย
วัสดุอุปกรณ์ที่นาํมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีได้มาตรฐานและไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน หากภายหลัง
ปรากฏว่าวัสดหุรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบและข้อกําหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อ
ถอน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ 

๗. การดําเนินงานผู้รับจ้างจะตอ้งจัดให้มีผู้ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่องสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติตลอดระยะเวลาการทํางาน ในงานส่วนต่างๆ ด้านงานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอย่างนอ้ย ๑ 
คน 

๘. ทั้งหมดนี้ผู้รับจา้งจะต้องจัดทําแผนการทํางาน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดการก่อสร้าง  การ
จัดทําและจัดหาเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติภายใน ๑๕ วัน หลังลงนามในสัญญา 

๙. เมื่อสํานักงานตาํรวจแหง่ชาติได้คัดเลือกผู้รับจา้งและได้ตกลงจ้างปรับปรุงอาคารและการจัด
แสดงนิทรรศการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานปรับปรงุอาคารตําหนกัจิตรลดาวังปารุสกวัน ด้าน
ทิศเหนือ ผู้รับจา้งจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือช่างจากคณะกรรมการการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน หรอืสถาบันของทางราชการอื่น หรอืสถาบันของเอกชนทีท่างราชการรับรองหรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. ของแตล่ะสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา คือ  
ช่างโยธา และช่างศิลปกรรม 



 
๑๙ 

 
๑๐. บุคคลที่กําหนดให้ผู้รับจ้างมีเสมอในการปฏิบตัิงานกอ่สร้าง ปรับปรงุอาคารตําหนักจติรลดา

ครั้งน้ี ต้องประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรโยธาวิศวกรเครื่องกล  ฝ่ายละ ๑ คน 
๑๑. ขอบเขตการดําเนินงานแบ่งตามงานเป็นหลายส่วนตามตารางดังนี ้

 
งานภายนอก หมายเหตุ
ซ่อมบูรณะหลังคาและฝ้าชายคา เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ซ่อมบูรณะผนัง/ประตูหน้าต่าง เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ซ่อมปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
จัดทําระบบกําจัดปลวก
จัดทําระบบป้องกันน้ําท่วมใต้ถุน
งานภายใน หมายเหตุ
ซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศช้ัน๑ เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศช้ัน๒ เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ซ่อมปรับปรุงผนัง/ประตูหน้าต่าง เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ซ่อมปรับปรุงพ้ืน/บันได เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
จัดทําระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติม เฉพาะห้องสําคัญ
ตกแต่งภายในห้องสําคัญชั้น ๑
ก่อสร้างงานจัดแสดงชั้น ๒
สระน้ํา/หลุมหลบภัย/ร้ัว/ประตูร้ัว
สระน้ําใหญ่ด้านทิศตะวันตก
สระน้ําเล็กด้านทิศตะวันออก
ร้ัวด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
ประตูร้ัวเดิม เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
หลุมหลบภัยเดิม 
งานภูมิสถาปัตยกรรม หมายเหตุ
ถนน Asphalt กว้าง 3 เมตร รวมรางน้ํา 2 ข้าง
ทางเดิน Asphalt กว้าง 1.5 เมตร รวมรางน้ํา 2 ข้าง 
ระบบท่อระบายนํ้าในพ้ืนที่   
ระบบรดน้ําสนาม 
ระบบไฟส่องอาคารและพ้ืนที่
ซ่อมปรับปรุงไฟสนามเดิม
ซ่อมบูรณะประติมากรรมเดิม
ตัดแต่งต้นไม้เดิม 
ก่อสร้างและปรับปรุงสนามหญ้า
ตกแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ

 
ตารางที่ ๑ แสดงขอบเขตการดําเนินงาน



 
๒๐ 

 
 หลังจากฝ่ายผู้รบัจ้างได้เข้าสู้การปฏิบัติงานบรูณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดา(ในที่น้ีจะ
กล่าวถงึทางผู้รับจ้างเป็นหลัก)โดยการปฏิบัตงิานครั้งนี้มีความจําเป็นที่จะตอ้งยึดคู่มือของการดูแลรักษา
โบราณสถานตามระเบียบของกรมศิลปากรซ่ึงมรีายละเอียดการปฏิบัติงานดงันี้ 
ชื่อโครงการ   :    โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมตําหนักจติรลดา, กําแพงวังปารุสและงานภูมิทัศน์                    
สถานที่ตัง้โครงการ      :   ตั้งอยู่หัวมุมถนนพิษณุโลก ตัดกับถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม. 
เจ้าของโครงการ  :   กองโยธาธกิาร สํานักงานส่งกําลังบํารงุ สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ  
ผู้ควบคุมงาน  :   กองโยธาธกิาร สํานักงานส่งกําลังบํารงุ สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
ผู้รับเหมากอ่สรา้ง  :   บรษิัท ศิวกรการช่าง จํากดั   
สัญญาจ้างเลขที ่  :   ๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓   
ระยะเวลาก่อสร้าง  :   ตั้งแตว่ันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวนัที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๐๐ วัน 
วงเงินในการก่อสร้าง :   ๒๖,๒๐๐,๐๐๐. - บาท (ยิ่สิบหกล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ข้อมูลตามประกาศกรมศิลปากร พระตําหนกัสวนจิตรลดาวงัปารุสกวัน (ด้านเหนือ)เลขทะเบียน ๐๐๐๐๐๙๕
สถานที่ตัง้ ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตพิกัดทางภูมิศาสตร์ 13°46′05″N 100°30′38″E 
ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ณ วนัที่ ๑๔กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๒เล่ม๑๐๖ตอนที่๒๖หน้า๑๑๗ 
 
โดยในรายงานน้ีจะกล่าวถงึเพยีงแค่ งานพื้น ผนัง ประตู หนา้ต่างและหลังคา  
ในการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน*ดงันี ้

๑. เตรียมพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน พรอ้มการจัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของงาน
และผู้รับผิดชอบ 

๒. นําแบบสํารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบันทัง้รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ 
และสภาพความเสียหายที่ได้มาลงไปสํารวจใหม่ที่หน้างานอีกครั้งเพือ่ บันทกึเป็นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดย
ละเอียด เพื่อเปน็ข้อมูลพิจารณาทําโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยแบบสํารวจที่
ได้รับมากอ่นการปฏิบัติงานนั้นประกอบดว้ย 

๒.๑ ภาพแสดงผังรูปแบบการใช้ที่ดนิ (MASTER PLAN) โดยเป็นการกําหนดการใช้ที่ดิน
ในบริเวณพระตาํหนักจิตรลดาวงัปารุสกวัน(ทิศเหนือ)  ซึง่ประกอบด้วยพื้นที่ๆ  ที่มีความสําคัญยิ่งเป็น
โบราณสถาน และจะต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวงั(รูปที่๑) 

๒.๒ ภาพแสดงรูปแบบการบูรณะโบราณสถาน (ELEVATION DRAFING) เพื่อเป็นการ
แสดงผังรูปตัง้ทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศตะวันออก(รูปที่ ๒  รูปด้านที่๑,ภาพบน) รูปตั้งทางสถาปัตยกรรมใน
ด้านทิศใต(้รูปที ่๒  รูปด้านที่๒,ภาพล่าง) ผังรูปตั้งทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศตะวันตก(รูปที่ ๓  รูปด้านที่๓,ภาพ
บน)และรูปตั้งทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศเหนือ(รูปที่ ๓  รูปดา้นที่๔,ภาพล่าง) รวมถึงตําแหน่งจุดสําคัญทาง

                                                        
*สรุปจากคูมือการดูแลรักษาโบราณสถาน และ แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535สํานักโบราณคดี 



 
๒๑ 

 
จิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงการตกแต่ง ซึ่งมีความจําเปน็จะต้องอาศัยการสันนิฐานข้อมูลจากนัก
ประวัติศาสตร์ศิลปะว่า จะดําเนินการบรูณะแค่ไหน อย่างไร และโดยวิธีใด 
 
 

 
รูปที่ ๑ผังรวมอาณาเขตตําหนักจิตรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ 

 



 
๒๒ 

 

 
 

รูปที่ ๒ รูปด้าน ๑-๒ ตําหนักจติรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ 



 
๒๓ 

 
 

 
 

รูปที่ ๓ รูปด้าน ๓-๔ ตําหนักจติรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ 
 



ทําก
ชํารุด
ทั้งห
จริงถู

เพื่อว
ลักษ
 

 

๓. 
ารรงัวัด เพือ่ต
ดและสึกหรอ  
มดของอาคาร 
ถูกนํามาตรวจก

วางแผนการก่อ
ษณะของผิวจรา

 

รูปที่ ๔ รูปแผ

เปิดหน้างานก
รวจเช็คสภาพ
โดยการสํารวจ
โดยมีจุดประส

กับหน้างานเพิ่ม
๓.๑ การส
อสร้าง ส่ิงจําเป็
าจร เพื่อทําการ

ผนที่แสดงหมุด

การเพื่อเข้าสําร
รวมถึงการใช้ง
จจะมีการเก็บข
สงค์ที่จะนํามา
มเติม  
สํารวจพื้นทีใ่น
ป็นคือค่าระดับข
รกําหนดระยะ

หลักฐานถาวร

รวจสถานที่จริง
งาน วัสดุทีใ่ช้ใน
ข้อมูลภาพถ่าย
เป็นข้อมูล อ้าง

การปฏิบัติงาน
ของส่ิงก่อสร้าง
และหาแนวอ้า

 
 

ของตําหนักจติ
 
 

ง เพือ่ตรวจสอบ
นการก่อสร้าง 
ย สภาพแวดล้อ
งอิงในเวลาซ่อม

น วัตถุประสงค์
งที่มีอยู่แล้วนั้น
างอิงของส่ิงต่าง

ตรลดา สํารวจโ

บลักษณะทางก
สภาพแวดล้อม
อมโดยทั่วไปเพื่
มจริง แบบก่อ

์คือการสํารวจ
น รวมทั้งส่ิงสาธ
งๆก่อนการดํา

โดยบรษิัท ซ.ีบี

กายภาพด้วยส
ม สาเหตุความ
พื่อเกบ็รายละเอี
สรา้งทีถ่อดวดั

สภาพพ้ืนที่ปฏิ
ธารณูปโภค แล
เนินการปฏิบัติ

บี. การสํารวจ จ

 
๒๔ 

 
สายตาและ
มเสียหาย 
อียด
จากของ

ฏิบตัิงาน
ละ
ตงิาน 

 

จํากัด 



 
๒๕ 

 
๓.๒ การตรวจสภาพอาคาร 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสภาพอาคารเพือ่ทราบสภาพต่างๆทางกายภาพ
ของอาคาร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขซอ่มแซมส่วนชํารุดไดถู้กตอ้งและเพื่อทราบถงึความเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของอาคารในห้วงเวลาหน่ึงๆ 

๓.๒.๒ ข้อมูลที่จําเป็นต่อการตรวจสภาพอาคาร 
๓.๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานภาคเอกสารของโครงการ ( เช่น พงศาวดาร บันทึก 

จดหมายเหตุ ภาพโบราณ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น)ขอ้มูลพืน้ฐานลักษณะปจัจุบันของโครงการ 
๓.๒.๒.๒ ข้อมูลพื้นฐาน และ บันทึกสภาพแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับอาคาร ทัง้

ภายใน ภายนอก รวมถึงรอบๆโครงการ 
๓.๒.๒.๓ แผนการบํารงุรกัษาอาคาร รวมถึงรายการซ่อมแซม และความ

ต้องการของผู้วา่จ้าง 
๓.๓ รายงานการตรวจสภาพอาคาร 

๓.๓.๑ วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสภาพอาคารเพื่อทราบถงึขอ้มูลจําเพาะ
ของอาคาร  โดยแบ่งการประเมินสภาพอาคารตามหัวข้อสําคัญ  ได้แก่  โครงสร้างโดยรวม   โครงสร้างพื้น  
โครงสร้างผนงั  และโครงสร้างหลังคา  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอาคาร  รวมถึงสภาพที่ตั้ง 

๓.๓.๒ วิธีการเขยีนรายงาน 
๓.๓.๒.๑ บันทึกไปตามระบบการตรวจสภาพอาคาร 
๓.๓.๒.๒ บันทึกเฉพาะสภาพชํารุด 
 

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการกอ่สร้าง ขั้นตอนนี้คือการระบุลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง
ประกอบดว้ยอายุของอาคาร ลักษณะสไตล์  องค์ประกอบ หรอืช้ินส่วนต่างๆของอาคารทีเ่สียหายทัง้หมดของ
อาคาร  เพื่อดูเทคนิคของการก่อสร้างในยุคนัน้ด้วยขั้นตอนน้ีมักจะต้องอาศัยความรู้ของผู้เชีย่วชาญเพือ่ระบคุวาม
เสียหายและเสนอแนวทางการแก้ไขทีด่ีที่สุด โดยจัดเรียงลําดบัความสําคัญของปัญหาที่อาคารหลังนี้เผชิญอยู่เพื่อ
จัดลําดับและวางแผนขั้นตอนของการซ่อมเน่ืองจากอาคารตําหนักจิตลดาในที่นี้เป็นอาคารอนุรักษ์  ซึ่งมี
ความสําคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสังคม  และเพื่อให้ง่ายตอ่การส่งต่องานของฝ่ายอื่นทั้งหมด และ
สามารถตอบคําถามจากผู้ตรวจสอบได้  โดยจุดประสงค์หลักเพือ่ให้หลังจากการส่งงานไปแล้ว ผู้ใช้อาคารต่อ
จะต้องสามารถดูแลรักษาอาคารในเบ้ืองต้นไดแ้ละเพื่อความปลอดภัยและหลีกเล่ียงอุบัติเหตุ หากเป็นไปไดจ้ะทํา
การประเมินความสามารถของโครงสร้างของอาคารด้วย โดยในการเลือกแนวทางการแก้ไขนัน้จะต้องมีความ
เป็นไปได้ทางวทิยาศาสตร์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ การตรวจสอบความเสียหายเพื่อตัง้สมมติฐาน เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สาเหตุของความเสียหาย นั้นๆ ควรมีการยืนยนัสมมติฐานโดยผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และหากสามารถทํา
การทดสอบได้ควรทําการทดสอบ เพื่อระบุความเปล่ียนแปลงและสาเหตุของความเสียหาย ไดถู้กตอ้งมากที่สุด 
ในการเลือกชนดิและวิธีการซ่อมแซมทางผู้ปฏิบัติงานจงึจําเปน็จะต้องทําการเสนอแนวทางและวิธีการซ่อมแซม
ของฝ่ายผู้รับเหมาต่อผู้ชํานานการ(กรมศิลป์) แล้วจึงส่งมอบแนวทางการซ่อมแซมรวมถงึแผนงานทัง้หมดให้ทาง
ตํารวจเป็นผู้เซน็รับทราบและออกหนังสืออนมุัติเพื่อดําเนินการ 



 
๒๖ 

 
๕. ทําการจัดหาและเปรียบเทียบวสัดุสําหรับการซอ่ม เพื่อเตรียมหาวัสดุทดแทน โดยวัสดุที่

ทดแทนนั้น ตอ้งมีคุณสมบัติทัง้ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียง หรือเทียบเท่าวัสดุเดมิ โดยการที่จะขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงรูปแบบรายการ (แก้ไขแบบทางเทคนิค/หน้างาน) จะมขีั้นตอนดังนี้  

๕.๑ การขออนุมัตวิสัดุที่ไม่ระบุในรายการประกอบแบบ โดยให้ผู้ออกแบบ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากอ่นหลังจากน้ันจึงค่อยเสนอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา(ตารางที่ ๒) 

 

 
 

ตารางที่ ๒ ขั้นตอนการขออนุมัติวัสดุที่ไมร่ะบุในรายการประกอบแบบ 
 

๕.๒ การขออนุมัตเิปล่ียนแปลงรูปแบบรายการ (แกไ้ขแบบทางเทคนิค/หน้างาน)โดยใน
การขอน้ีต้องตกลงเรื่องราคาใหแ้ล้วเสร็จพรอ้มแนบเอกสารการเปรยีบเทยีบราคาไปด้วย(ตารางท่ี ๓) 

 

 
 

ตารางที่ ๓ ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรูปแบบรายการ (แก้ไขแบบทางเทคนิค/หน้างาน) 
  

๖. การดําเนินการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงตามเทคนคิและวิธีการที่เลือก 
๗. ตรวจเช็คสภาพ และส่งมอบงาน เพื่อให้ทางผู้รบัจ้างฝ่ายอื่นเขา้ไปทํางานตอ่ 
 
จากการเก็บข้อมูลโครงการ การดําเนินงานในเบ้ืองต้นให้ความสําคัญกับการปรับปรงุอาคารส่ือสาร

สํานักงานข่าวกรองเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ตํารวจจึงเกิดผลกระทบต่อขอบเขต และงบประมาณของงานที่ได้
กําหนดเอาไว้ในเบื้องต้น  เมื่อเข้าหน้างานจรงิ(ดําเนินการสํารวจก่อนการซ่อม)พบว่าพระตําหนักมีความเสียหาย
มากกว่าการประเมิน จึงส่งผลให้งบประมาณในการซ่อมแซมพระตําหนกัจิตรลดามีไม่เพียงพอ 
 
 

ตอบ 

ตอบ 
พิจารณา 

เสนอ 

เสนอ สอบถาม 
เสนอ 

ตอบ 

ผู้รับจ้างผู้ออกแบบ ประธานกรรมการตรวจการ

กองพลาฯผู้เชี่ยวชาญ

ตอบ 

พิจารณา

ปรึกษา 
เสนอ 

ผู้รับจ้างผู้ออกแบบ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
ตอบ

ผู้เชี่ยวชาญ (กรมศิลปากร)

ตอบ 

พิจารณา

พิจารณา



 
๒๗ 

 

 
ตารางที่ ๔ แสดงแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร 



 
๒๘ 

 
 

บทที่ ๔ 
 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

สําหรับการบูรณะและซ่อมแซมนั้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานนบัได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ
สําหรับอาคารโบราณ เพราะการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างถกูวธิีตามหลักวิชาการน้ัน จะทําใหอ้ายุการใชง้านของ
อาคารน้ันๆยืดยาวออกไป และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารในอนาคตเองอกีด้วย พร้อมทั้งการซ่อมแซม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ยังจะช่วยลดความยาก  ขันตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีก
ด้วย หากการดแูลอาคารนั้นทําเป็นประจํากจ็ะเป็นการปอ้งกันความเสียหายไม่ให้เกิดการลุกลามแผ่ขยายออกไป  
ในการปฏิบัติการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดาเพื่อใช้เป็นอาคารจดัแสดงของพิพธิภัณฑ์ตํารวจวงัปารุสกวัน  ทางผู้รับ
จ้างไดใ้ช้เกณฑ์ วิธีการในการซ่อมแซมตามแนวทางของกรมศิลปากรเป็นหลัก  ในขั้นตอนน้ีจงึประกอบด้วย
กระบวนการการจัดเก็บขอ้มูลในทุกสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับอาคาร อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเขียน
สันนิษฐานรายละเอียดเกีย่วกบัอาคารให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วยแบบการปรับปรงุ และวิธีการปรับปรงุ 
 
ขั้นตอนของการดําเนินการปฏิบัติงานบูรณะ ซ่อมแซมอาคาร 

ในการปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนกัจิตรลดานั้นมีลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมดังนี ้

๑. หลังจากฝ่ายผู้รบัเหมาได้รับมอบหมายเข้าสู่การปฏิบัติงานทางผู้จัดจ้างไดท้ําการจ้างงานผู้
รับจ้างด้วยวธิีการ การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ (งานต่อเนือ่งจากการปรับปรงุอาคารส่ือสาร) 

๒. เตรียมพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน พรอ้มการจัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของงาน
และผู้รับผิดชอบ 

๓. สํารวจพื้นที่หนา้งานถ่ายรูปเกบ็รายละเอียดของอาคาร ทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์ที่จะนํามา
เป็นข้อมูล อ้างอิงในเวลาซ่อมจริง แบบก่อสรา้งทีถ่อดวดัจากของจรงิถกูนํามาตรวจกับหน้างานเพิ่มเติม  

๔. จัดเรยีงลําดับความสําคัญของปัญหาที่อาคารหลังน้ีเผชิญอยูเ่พื่อจัดลําดับขั้นตอนของการซ่อม 
๕. ทําการจัดหาและเปรียบเทียบวสัดุสําหรับการซอ่ม เพื่อเตรียมหาวัสดุทดแทน โดยวัสดุที่

ทดแทนนั้น ตอ้งมีคุณสมบัติทัง้ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียง หรือเทียบเท่าวัสดุเดมิ 
๖. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงตามเทคนคิและวิธีการที่เลือก 
๗. ตรวจเช็คสภาพ และส่งมอบงาน เพื่อให้ทางผู้รบัจ้างฝ่ายอื่นเขา้ไปทํางานตอ่ 



 
๒๙ 

 

 
รูปที่ ๕ ภาพพระตําหนักจิตรลดาก่อนการบูรณะ 

 

 
รูปที่ ๖ ภาพพระตําหนักจิตรลดาก่อนการบูรณะ 
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๓๐ 

 

 

ปรับปรงุ

วคราว 
นเพื่อ
าตรการ

บบองิค์

อาคาร

นและส่ิง

ง
ะ

มการ 

ษาโครงการ 

มศิลปากร



 
๓๑ 

 
๑.๙  

 
 
 

รูปที่ ๗  รูปแผนที่แสดงรายละเอียดสภาพภูมปิระเทศปัจจุบนัของตําหนักจติรลดา กอ่นการทําการบรูณะสํารวจ
โดยบริษทั ซี.บ.ี การสํารวจ จํากัด 

 
 



 
๓๒ 

 

 
 

รูปที่ ๘ภาพแสดงการเตรียมนัง่ร้าน รูปที่ ๙ภาพแสดงการเตรียมนัง่ร้าน 
 
๒. งานบูรณะจัดทาํระบบป้องกันนํ้าท่วมใต้ถุน 

 
รูปที่ ๑๐ภาพแสดงผังพื้นชั้นใตถุ้น 

 
 
 ชั้นใต้ถุน  มีลักษณะเป็นผนังกอ่อิฐ หนา ๕๐ เซนติเมตรถึง ๘๐ เซนติเมตร  มีการเจาะช่องระบาย 
อากาศ โดยมีการตัดความชื้นดว้ยไม้ท่อนจากด้านใน บริเวณใตช้่องเปิด ก้อนอฐิมีการวางก่อสลับก้อนอิฐเป็นชั้นๆ  
แล้วฉาบปูนทับ 



 
๓๓ 

 
๒.๑ การสํารวจหน้างาน 

สภาพความเสียหายที่เกิดส่วนมากจะเป็นการเกดิความชื้น เน่ืองจากทางผู้รับเหมาไม่มีเครื่องมือที่ใช้
วัดปริมาณความช้ืนภายในผนังได้ จึงตอ้งใช้การสันนิษฐานจากร่องรอย คือ การเป็นคราบและมีตะใคร่น้ําเกาะ
ตามกําแพงภายใน ด้านกําแพงภายนอกมีสีพองและปูนหลุดรอ่นเป็นหย่อมๆ ข้อจํากัดทางเทคนิคและเงื่อนไขใน
พื้นที่งานคือ พืน้ที่มีความชื้นสูง ภายในเข้าถงึลําบากมีน้ําขังเป็นบางพื้นที่ บอ่พักน้ํามีเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายนํ้า
ออกจากช้ันนี้พบว่าใช้การไม่ได ้และยังพบว่ามกีารตดัความชื้นจากการซ่อมแซมครั้งกอ่น ที่ไมส่ามารถระบุปทีีท่ํา
ได้ 
 
 
 

 
รูปที่ ๑๑ภาพแสดงร่อยรองความเสียหายจาก
ความชื้น 

รูปที่ ๑๒ภาพรางระบายน้ําภายในช้ันใต้ถุน

 
 
 

 
รูปที่ ๑๓ ภาพแสดงแนวตัดความช้ืนภายในชั้นใต้
ถุน 

รูปที่ ๑๔ภาพแสดงแนวตัดความช้ืนภายในชั้นใต้ถุน



 
๓๔ 

 

 
รูปที่ ๑๕ภาพแสดงนํ้าท่วมขังภายในช้ันใต้ถุน รูปที่ ๑๖ภาพแสดงบ่อพกัน้ํา 
 

๒.๒ สาเหตุของปัญหาความเสยีหาย  

 ส่ิงที่พบจากการสํารวจพบว่าปญัหาหลักคือ ความช้ืนในชั้นใตต้่ําที่กอ่นเข้าไปสํารวจนั้นมีน้ําท่วมขงั
อยู่เป็นบางส่วน  โดยความชื้นนี้ได้ลามขึ้นไปตามผนังรับน้ําหนักและโครงสรา้งพื้นชั้นหนึง่ ส่งผลให้เกิดการบวม
ของสีผนังที่ผนังภายด้านนอก รวมถึงการหลุดรอ่นของปูน และอิฐผนัง คราบสกปรกต่างๆ  และยังสังเกตเหน็ว่า
การตดัความชื้นในอดีตที่เคยทําไว้จึงช่วยลดปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ระดับใหญ่ โดยพ้ืนที่ผนังรับน้าํหนักส่วนใต้แนว
ตัดความชื้น มีความชื้นสะสมอยู่สูงมาก ซึง่สามารถสังเกตได้งา่ยๆจากคราบตะไคร่น้ํา และเพราะความชื้นไม่
สามารถระบายออกขึ้นเลยแนวตัดได้ อกีทัง้ยังมีการฉาบปูนปดิทับผนังรับน้ําหนักใต้รอยแนวตัดความชื้น  ทาํให้
ความชื้นก็ขึ้นไปสะสมในแนวรอยตัดเก่าจนดันปูนฉาบเป็นรอยปริแตก หลุดรอ่น อีกทั้งยงัพบว่าทางระบายน้าํมี
รองระบายนํ้าขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตรลึก ๑๕ เซนติเมตร นัน้อุดตัน มีโคลนตะกอนและตะไคร่น้ําสะสมจนเต็ม
ร่องระบายเป็นผลให้น้ําไม่สามารถไหลไปลงบ่อพักที่ติดตัง้เครือ่งสูบน้ําที่คอยสูบไปลงบ่อพักด้านนอกได้ 
นอกจากนี้เครื่องสูบน้ําภายในบอ่พัก ๒ จุดเสียหาย น้ําจึงเจิ่งนองภายในชั้นนี้ นอกจากนี้เองช้ันใต้ถุนเป็นชั้นที่มี
ความชื้นที่สูง น้าํที่ขงัน่าจะสามารถระเหยออกไปได้ในปริมาณที่ต่ํา ปัญหานํ้าขังและความช้ืนที่มีมากจงึกลายเป็น
ปัญหาเรือ้รงัของอาคารหลังนี้ โดยความชื้นในบริเวณนี้มีลักษณะสาเหตุอยู่  ๒รูปแบบ ได้แก ่

๒.๒.๑ ความชื้นจากอากาศภายนอก ซึ่งเกดิจากสภาพภูมิอากาศและฝน ซึ่งฝนจะถูกซัดเข้า
มาโดนบริเวณผนังด้านนอก ซึ่งเน่ืองจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่อายุมากอณุหภูมิสภาพอากาศเปล่ียนไปอย่าง
แตกต่างตามสภาพภูมิอากาศของประเทศทําให้เกิดการกล่ันตวัของความชื้นภายในผนังได้โดยง่าย หรือทีเ่รียกกัน
ว่า ผนังเหงื่อออก ซึ่งหลักฐานคือ สภาพสีทาผนังมีลักษณะโป่งบวม เนื่องจากความช้ืนภายในที่สะสม และยังมี
ร่อยรอยของเช้ือราและตะไคร่น้ํา 

๒.๒.๒ ความชื้นจากนํ้าใต้ดิน ซึ่งความชื้นได้ซึมขึ้นมาจากช้ันดิน และสะสมตามฐานของ
กําแพงรับน้ําหนัก ซึ่งส่งผลทําให้อาคารมีความเสียหายเหมือนกับสาเหตุความช้ืนแบบแรก 



 
๓๕ 

 
 ในกรณีที่ปญัหาความช้ืนสะสมมาอย่างยาวนาน มีผลทําให้สภาพปูนที่ใชใ้นการก่ออิฐกําแพง
เส่ือมสภาพลงได้โดยง่าย และส่งผลต่อสภาพอฐิก่อ ทําให้ผุพงัเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ในกรณีเลวร้ายหากไดร้ับความ
เสียหายสะสมมากเกินไป อาจส่งผลถึงสภาพการรับน้ําหนกัของกําแพงรับน้ําหนักทีถู่กสร้างด้วยกําแพงอิฐกอ่  
 

 
รูปที่ ๑๗ภาพแสดงแนวตัดความช้ืน 

 
๒.๓ วิธีการแกส้าเหตุของปัญหาความเสียหายทีถู่กต้อง 
วิธีแก้ไขคือ กําจัดความชื้นออกไป ซึ่งต้นตอของปัญหาคือ ความช้ืนทั้ง ๒ สาเหตุ และกําจดัน้ําขังใน

บริเวณซึง่เป็นสาเหตุของความชื้นซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
๒.๓.๑ ระบายความชืน้ที่สะสมในผนัง แก้โดยการสกดัปูนฉาบที่ปริแตกออกในด้านใน

อาคารและลอกสีพร้อมสกัดปูนฉาบที่แตกบรเิวณด้านนอก หลังจากสกัดเสรจ็แล้วให้ทิง้ไว้เพือ่ให้ผนังได้ระบาย
ความชื้นออกไป 

๒.๓.๒ กําจัดนํ้าขังบริเวณใต้ตํ่าให้หมด พยายามให้บริเวณใต้ต่ําแหง้และอากาศถ่ายเทให้
มากที่สุดเท่าทีจ่ะทําได ้

๒.๓.๓ กําจัดเศษดินและโคลนบริเวณชั้นใต้ตํ่าและตามร่องระบายนํ้าให้หมด 
๒.๓.๔ ทําการตัดความชื้นบริเวณกําแพงรับนํ้าหนักส่วนที่ต่ําที่สุดเพื่อป้องกันความช้ืนขึ้น

ลามไปตามผนังด้านบน 

เนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้้องแกไ้ขและจัดการ ทําระบบป้องกนัน้ําท่วมใต้ถุนอาคาร
รวมถงึให้แก้ไขเรื่องของการระบายนํ้าภายในตวัอาคาร  ซึ่งปญัหาตรงจุดนี้ ณ  ช่วงเวลาการเริ่มบรูณะซ่อมแซม



 
๓๖ 

 
อาคาร ยังไม่มีแบบสํารวจ  รงัวดัของชั้นใตถุ้นจากหน้างาน  จึงจําเป็นจะต้องลงไปสํารวจชั้นใต้ถุนเพือ่ทําเป็น
แบบรังวัดเพื่อประกอบการซ่อมแซมบูรณะ หลังจากการลงไปสํารวจแล้วทําให้พบสาเหตขุองปัญหาหลายอยา่ง 
ได้แก่  

- ระบบปรับอากาศที่ติดตัง้ ภายหลังทรุดโทรมและขาดการบํารงุรกัษา  
- สภาพระบบระบายนํ้าในชั้นใตต้่ําขาดการบํารงุรกัษา 
- เครื่องปั๊มน้ําขนาดเล็กทีอ่ยู่บรเิวณบ่อพกัน้ํา(MH.)ของช้ันใต้ต่ําใช้การไม่ได้ทัง้ ๒จุด  
- มีการซ่อมแซมด้วยระบบตดัความชื้น (ที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้) 

 
๒.๔ ขั้นตอนการแกไ้ขบริเวณหน้างานการเลือกวธิีการซ่อม 

๒.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ที่ด้านในพื้นทีช่ั้นใต้ถุนมีความสูงไม่มาก เพยีง ๑.๒๐ เมตร และ
เนื่องจากมีทอ่ของระบบปรับอากาศซ่ึงติดตั้งในตอนหลัง ทําให้การเข้าไปซ่อมแซมและทําความสะอาดทําได้
ลําบาก อีกทั้งทอ่ของระบบปรบัอากาศยังทําให้สภาพอากาศภายในชั้นนี้มีความชื้นตลอดเวลา 

 

 
รูปที่ ๑๘ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ใต้ต่ํา 

 
๒.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคการระบายความชื้นในชั้นใต้ต่ําทําได้ลําบาก การตัดความชื้นที่

ทําไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาทัง้หมดได้ อีกทั้งรางระบายนํ้าที่ระบายน้ําทิ้งไปยังบ่อพักสําหรับเครื่องสูบน้ํา แต่ด้วย
ระยะทางที่ไกลมากอีกทั้งขนาดของพื้นที่ซึง่กว้างมาก มีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ําขังตามจุดตา่งๆภายในชั้น 



 
๓๗ 

 
๒.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณเนื่องจากงบประมาณในงานส่วนนี้ค่อนข้างน้อย จึงไม่

สามารถทีจ่ะแกป้ัญหาได้มากนัก และไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพราะอาคารจําเป็นต้องมรีะบบปรับ
อากาศ จึงทําไดเ้พียงระบายความชื้นออกจากชั้นนี้ให้มากที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดน้ําทว่มขัง  ถึงแม้ตัวอาคาร
จะมีการตดัความช้ืนที่ผนังชั้นนีใ้นเวลากอ่นหน้านี้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันความชื้นที่เกดิขึ้นในชั้นนีไ้ม่ให้
ลามไปยังชั้นบนได้ทั้งหมด  

๒.๕ การปฏิบัติงาน  หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปใหท้ี่ปรกึษาดูและรับทราบแล้ว  ทางผู้รบั
จ้างจงึได้เข้าดําเนินการแก้ไขปญัหาที่พบดังนี ้

๒.๕.๑ ซ่อมเครื่องป๊ัมน้าํขนาดเล็กที่อยูบ่ริเวณบ่อพักน้าํ(MH.)ของช้ันใต้ต่ําใชก้ารไม่ไดท้ั้ง ๒ 
จุด ใหใ้ช้การได ้

๒.๕.๒ ทําความสะอาดร่องระบายน้ําดว้ยการเก็บตะไคร่และดินโคลนออกจากรอ่งระบายน้ํา 
๒.๕.๓ หลังจากที่รอ่งระบายนํ้าสะอาดแล้วจึงดําเนินการสูบและระบายนํ้าออกจากช้ันใต้ต่ํา

ให้แห้งสนทิ  แล้วจึงค่อยส่งช่างไฟฟ้า ไปซ่อมแซมและดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ 
 

 

 
รูปที่ ๑๙ภาพแสดงรางนํ้าภายในช้ันใต้ต่ํา 



 
๓๘ 

 

  
รูปที่ ๒๐ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ใต้
ต่ํา 

รูปที่ ๒๑ ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ใต้
ต่ํา 

 
๓. งานบูรณะซ่อมปรับปรุงพื้นและบันใด 

๓.๑ การสํารวจหน้างาน  
พื้นและทางเดินภายในอาคาร  พื้นชั้น ๑ อยู่สูงจากระดับพื้นทางเดินรอบภายนอกประมาณ ๑ เมตร 

พื้นภายในปูด้วยไม้หรือกระเบ้ืองหินออ่น พื้นภายนอกบรเิวณระเบียงปูด้วยหินอ่อน โดยโครงสร้างมีการวางตงไม้
ลงที่กําแพงรับน้ําหนัก จากการสํารวจโครงสรา้งรับพื้นไม้ชั้น ๑  ตัวไม้พื้นสีซีดจาง มีบางส่วนที่บวม และแตกหัก 
โดยทั่วไปเนือ้มีเส้ียนไม้ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้มกีารดูแลและทําความสะอาด บางส่วนแตกหกัและสึกเป็นหลุมพื้น
ไม้ทั้งหมดมีสีซีดจาง ส่วนพื้นกระเบ้ืองหินอ่อนตรงชานชั้น ๑มแีตกร้าวเสียหายบางจุด ส่วนพืน้หินอ่อนบรเิวณ
บันไดมีบางส่วนแตกร้าวราวลูกกรงบันไดรอง(ดา้นหลัง) มีสภาพไม้เปื่อยยุย่และหัก และมีสีลอกร่อน ส่วนบันได
หลักยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพยีงแต่สีของราวบันไดมีสีหลุดร่อน ลูกนอนบันไดไม้สีไม้ซีดจาง  พื้นในส่วนหินอ่อน
ตรงชานชั้น ๑มแีตกร้าวเสียหายบางจุด ส่วนพืน้หินอ่อนบรเิวณบันไดมีบางส่วนแตกร้าวส่วนพื้นชั้น ๒ นั้นพื้นและ
ทางเดินภายนอกรอบอาคาร  ตามรางระบายนํ้าด้านนอกรอบอาคารมีตะกอนและโคลนอุดตัน ทําให้ชว่งหนา้ฝน
ระบายน้ําไม่ทันจนเจิ่งนองในบริเวณทางเดินรอบอาคาร อกีทัง้บริเวณสวนรอบอาคารมีระดับดินที่สูงกว่าทางเดิน
รอบอาคาร ทําให้น้ําฝนชะหน้าดินจากสวนลงไปที่รางระบายนํ้าอีกด้วย 

บันไดไม้ ตัวลูกกรงบันไดบางส่วนเสียหายหกัชํารุด ส่วนพื้นลูกนอน ,ลูกตั้งและราวบันได อยูใ่นสภาพ
ที่ดีมาก 

 



 
๓๙ 

 

  
รูปที่ ๒๒ภาพแสดงความเสียหายที่เกิดจากความช้ืน
บริเวณกระเบ้ืองหินอ่อน 

รูปที่ ๒๓ภาพแสดงความเสียหายที่เกิดบรเิวณพื้นไม้ 

 
เนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้้องซ่อมบูรณะปรับปรงุทางเดินภายนอกรอบอาคาร ทํา
ระบบกําจัดปลวก และซ่อมปรบัปรุงพื้นรวมถึงบันใดภายในโดยให้แก้ไขเฉพาะจุดที่ชํารดุเสียหาย  เมื่อสํารวจหน้า
งานเพื่อทําเป็นแบบรังวัด  ประกอบการซ่อมแซมบูรณะทําให้พบว่า มีความเสียหายที่มีผลตอ่อนาคตของอาคาร
หลายจุดมากกวา่ที่คาดคิดเช่น พื้นระเบียงด้านหลังเดินแล้วยวบ  และพบว่าตงไม้นั้นเคยไดร้บัการซ่อมแซมและมี
การเปล่ียนไมพ้ร้อมดามไวใ้นบางจุด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าซอ่มเม่ือใด สภาพโดยรวมของโครงสร้างไม้นั้นไม่มี
ส่วนใดเสียหายเป็นพิเศษยกเว้นบริเวณหัวตงไมใ้นบางจดุที่เปือ่ยยุ่ย 
 ส่วนพื้นที่ปูด้วยหินอ่อน มีบางส่วนที่แตกเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะพบปัญหาคราบสกปรกและเปล่ียน
สี มีรายการกระเบ้ืองหินออ่น ที่เสียหายและตอ้งทําการซอ่มแซมดังนี ้

- นอกอาคาร  จาํแนกเป็น  สีขาวขนาด ๑.๐๐x ๐.๓๕ต้องซ่อมเปล่ียน  ๗แผ่น  สีขาวขนาด 
๐.๓๐ x ๐.๓๐ (ทางเดิน)ต้องซ่อมเปล่ียนและเพิ่มเติม ๓๔แผ่น  และสีดําขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ (ทางเดิน)  ซ่อม
เปล่ียนและเพิ่มเติม ๑๕แผ่น 

- ในอาคาร ชั้น ๑ สีขาวขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ต้องซ่อมเปล่ียน  ๑๐แผ่น    
- ในอาคาร ชั้น ๒  สีขาวขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ต้องซ่อมเปล่ียน  ๓๕แผ่น   

 
๓.๒ สาเหตุของปัญหาความเสยีหาย 

 ส่ิงที่พบจากการสํารวจพบว่าปญัหาหลักคือ ความช้ืนและปลวกจากชั้นใตต้่ํามีผลทําให้วัสดุเปื่อยยุ่ย
พื้นไม้ทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ สึกหรอจนเกิดเส้ียนไม้เกิดจากไม้มอีายุนานระดับหนึ่งและน้ํายาเคลือบไม้เส่ือม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให้สีไม้ซีดจางลง นอกจากนั้นความช้ืนและสภาพอากาศทําให้ลักษณะของแผ่นพื้น
ไม้บิดรูป โค้งงอ และหลุดออกจากตัวตงไม้ และการขาดการดูแลรักษาและการใช้งานทําให้ชํารดุถึงขั้นผุแตกใน
บางส่วน 
 ส่วนกระเบ้ืองหนิอ่อน การเปล่ียนสีเกิดจากความช้ืนและปฏิกิริยาเคมีทีเ่กิดจากนํ้าและความช้ืนได้
ซึมเข้าไปในเน้ือหิน 



 
๔๐ 

 
๓.๓ วิธีการแกส้าเหตุของปัญหาความเสียหายทีถู่กต้อง 

๓.๓.๑ เปล่ียนแผ่นพื้นไม้ที่ชํารุดและแตกหัก ส่วนแผ่นที่บิดรูปโค้งงอก็ทําการเปล่ียนเช่นกัน 
๓.๓.๒ ทําความสะอาดคราบสกปรกจากบริเวณผิวไม้ซอ่มแซมไม้กระดานที่สึกด้วยการโป๊ว

ไม้ 
๓.๓.๓ ขัดผิวไม้เพือ่กําจัดเส้ียนและปรบัระดับพื้นไม้ทีไ่ม่เท่ากันด้วยเครื่องขัด 
๓.๓.๔ ทาน้ํายาเคลือบผิวไม ้  

๓.๔ ขั้นตอนการแกไ้ขบริเวณหน้างาน และการเลือกวธิีการซอ่ม 
๓.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ที่งานส่วนนี้ไม่มีปัญหาในการทํางาน เป็นพืน้ที่ทีท่ํางานง่าย 
๓.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเป็นงานที่ไม่ได้ต้องใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษ 
๓.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณความเสียหายในส่วนของพื้นนั้น นอกจากเรือ่งของ

ความชื้นแล้ว การไม่มีคนมาใชง้านในอาคารก็เป็นส่วนที่ทําใหพ้ื้นเส่ือมโทรมเร็ว เนื่องจากไม่มีคนดูแลรักษา งาน
ส่วนน้ีจึงกล่าวได้ว่าถ้าอาคารมีคนใช้งานและดูแลรักษาสม่ําเสมอ งานพื้นที่ซอ่มแซมจะมีอายุการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน 

๓.๕ การปฏิบัติงาน  หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปใหท้ี่ปรกึษาดูและรับทราบแล้ว  ทางผู้รบั
จ้างจงึได้เข้าดําเนินการแก้ไขปญัหาที่พบดังนี ้

๓.๕.๑ พื้นไม้ชั้นที่ ๑,๒ 
๓.๕.๑.๑ ทําความสะอาดพื้น 
๓.๕.๑.๒ ซ่อมแซมไม้กระดานที่สึกดว้ยการโป๊วไม้ ส่วนไม้กระดานทีหักเสียหายใช้

การเปล่ียนแผ่นไม้ 
๓.๕.๑.๓ แผ่นไม้ที่ไม่ได้ระดับ บิดรูป โกง่ มากเกินกว่าที่ใช้เครื่องขัดเพื่อปรับระดับ

พื้นได้ ใหเ้ปล่ียนใหม ่
๓.๕.๑.๔ ขัดหน้าไม้เพื่อกาํจัดเส้ียนและปรับระดับดว้ยเครื่องขัด 
๓.๕.๑.๕ ทาน้ํายาเคลอืบไม้ 
 



 
๔๑ 

 

 
รูปที่ ๒๔ภาพแสดงการซ่อมและเปล่ียนแผ่นพื้น 

 

 
รูปที่ ๒๕ ภาพแสดงการขัดหน้าไม้เพื่อกําจัดเส้ียนและปรับระดับด้วยเครื่องขดั 



 
๔๒ 

 

 
รูปที่ ๒๖ภาพแสดงการทานํ้ายาเคลือบไม้ 

 
๓.๕.๒ บันไดไม้ 

๓.๕.๒.๑ ขูดลอกสีลูกกรงบันได และรื้อลูกกรงที่เสียหาย 
๓.๕.๒.๒ ทําลูกกรงใหม่โดยเลียนแบบจากของเดิมด้วยไม้สักในส่วนทีเ่สียหายจนซ่อม

ไม่ได้ 
๓.๕.๒.๓ ซ่อมแซมไม้ลูกกรงที่ยดึไม่แน่น 

๓.๕.๓ พื้นและทางเดินหินอ่อน 
๓.๕.๓.๑ ทําการเปล่ียนหนิอ่อนที่ชํารุด โดยเทยีบลักษณะและสีที่ใกล้เคียงกับ

ของเดิม 
๓.๕.๓.๒ ทําความสะอาดด้วยเครือ่งขัด 
๓.๕.๓.๓ ลงน้ํายาเคลือบ 

 
 
 
 



 
๔๓ 

 
๔. งานบูรณะซ่อมปรับปรุงผนัง 
๔.๑ การสํารวจหน้างาน  
ผนังภายนอกทัง้ ๔ ด้านมีลักษณะความเสียหายมีสีซีดจางลอกร่อน ปูนที่ฉาบไว้เส่ือมสภาพเน่ืองจาก

จากความชื้น บวัปูนที่ผนังมีคราบดํา มีคราบตะไคร่น้ําตามแนวท่อน้ําฝน ทอ่น้ําฝนตันและรั่วซึม 
ผนังภายในตัวอาคารสีซีดเป็นบางห้อง แต่โดยรวมสภาพดี มีร่องรอยของปลวกบางส่วน และร่องรอยสี

หลุดร่อนและความช้ืนในบรเิวณระเบียงทางเดินในส่วนที่ฝนสามารถสาดถงึได้ สันนิษฐานวา่เพราะหน้าต่าง
บางส่วนชํารุดเสียหาย ไม่สามารถปิดได้ในบางบาน ทําให้ฝนสาดจนเกิดปัญหาความชื้นในบางจุด 

ผนังภายในตัวอาคารบางส่วนมรี่องรอยการแตกร้าวของอิฐบรเิวณขอบประตบูางส่วน และสีผนัง
ภายในบางจดุผุกร่อน สีหลุดลอกและซีดจาง บางส่วนสีบวม ซึง่เกดิจากความชื้นและแสงแดด 

ตัวผนังภายนอกบางส่วนหลุดรอ่น ชํารุด ปูนฉาบเส่ือมสภาพและหลุดร่อนออกมาเป็นผงในบางส่วน 
สาเหตุเกดิจากสภาพอากาศทั้งแดดและฝน ผนังช่วงที่ติดกับชัน้ใต้ต่ํามรีาบสกปรก บางส่วนมีคราบตะไคร่น้ําซึ่ง
เกิดจากความชืน้บางส่วนแตกรา้วและบางส่วนแตกร้าวถึงเน้ืออิฐด้านนอก เนือ้อิฐมีสภาพผุพงั บัวปูนชํารดุ ตัวปูน
เส่ือมสภาพ และแตกหัก หลุดออกจากผนัง สีผนังซีดจางและหลุดลอก จากการสํารวจพบว่ามีการทาทับหลาย
ชั้นในหลายยุคสมัยส่วนผนังภายในพบว่าในหอ้งชมพู สภาพสีบวมร่อนและหมดสภาพ ปูนฉาบหรือปูนหมกัที่
นํามาฉาบผนังคือการแตกร้าวและหลุดร่อนโดยส่วนมากมักจะมาจากการเส่ือมสภาพของวัสดุและการใช้งานหรือ
การดูแลที่ไมเ่หมาะสม

  
รูปที่ ๒๗ภาพแสดงรอยคราบตะใคร่น้ําซึ่งเกิดจาก
ความชื้น    

รูปที่ ๒๘ภาพแสดงรอยสีที่โป่งจากความชื้นในส่วน
ผนังภายใน 

 



 
๔๔ 

 

 
รูปที่ ๒๙ภาพรอยสีที่โป่งจากความช้ืนในส่วนผนัง
ภายใน     

รูปที่ ๓๐ภาพแสดงรอยรงัปลวกในส่วนผนัง
ภายนอก

 

 
 

 

รูปที่ ๓๑ภาพแสดงรอยสีที่โป่งจากความชื้น                      รูปที่ ๓๒ภาพแสดงรอยสีที่หลุดลอกจากความชื้น 
 

๔.๒ สาเหตุของปัญหาความเสยีหาย 

 ผนังมีปัญหาเกดิจากความชื้น ซึ่งเกิดจากการกล่ันตัวจากความช้ืนที่สะสมในผนัง สีที่ทาอาคารน้ัน
น่าจะเป็นสีรุ่นเก่าที่ยงัไม่สามารถระบายความชื้นได้ ทําให้เกดิปรากฎการณ์ในรูปแบบผนังไม่ระบายความชืน้ สี
บวมขึ้นมา และมีผลที่ทําให้ปูนหมักที่ฉาบเส่ือมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงทําให้เกดิเช้ือราบนผนัง  
 

๔.๓ วิธีการแกส้าเหตุของปัญหาความเสียหายทีถู่กต้อง 

 เนื่องจากความชื้นในผนังไม่สามารถหาทางออกไปได้ จึงเกิดปรากฎการณ์กลั่นตัวของความช้ืนใน
ผนัง เริ่มจากการขูดลอกสีผนัง ตรวจสภาพผนังปูนในแต่ละจุดที่มีความเสียหายหรือปูนเส่ือมสภาพ สกัดส่วนของ
ผิวปูนที่เสียหาย หลังจากน้ันจึงปล่อยให้ปนูได้คลายความช้ืน จากน้ันจึงฉาบผนังส่วนที่สกัดดว้ยปูนฉาบใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม 



 
๔๕ 

 
๔.๔ ขั้นตอนการแกไ้ขบริเวณหน้างาน และการเลือกวธิีการซอ่ม 

๔.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ที่การขูดลอกผิวผนังปูนและการขูดลอกสีนัน้ต้องทําด้วยความ
ระมัดระวงั เนื่องจากส่วนของผนังตึกน้ี ตัวปูนหลายช่วงค่อนขา้งเส่ือมสภาพ อีกทัง้ยงัเป็นอาคารโบราณที่มี
รายละเอียดของบัวปูนค่อนข้างมาก จึงต้องระวงัความเสียหายที่จะเกดิในส่วนนี้โดยไม่จําเป็น 

๔.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเนื่องจากทางผู้รับจ้างไม่มีเครื่องตรวจจับความชื้นจากผนัง จึง
จําเป็นต้องประเมินจากร่องรอยที่เกิดจากความช้ืนสะสม อีกทั้งการซ่อมผนงัอาคารเก่าเช่นนีจ้ําเป็นที่จะตอ้งมีช่าง
ที่เชี่ยวชาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ อีกทัง้ชั้นตอนการขูดสี สีแต่ชั้นที่ขูดลอกต้องเก็บไปตรวจหาสีที่แท้จริงเพื่อ
สันนิษฐานว่าสีดั้งเดิมของอาคารคือสีไหน ขั้นตอนการซ่อมแซมส่วนงานนี้จึงค่อนข้างกินเวลาในการทํางานและใช้
จํานวนช่างค่อนข้างเยอะและสาเหตุที่ไม่มกีารใช้วิธีการตัดความช้ืนในบริเวณช้ันอื่น เพราะเน่ืองจากเป็นวิธกีารที่
ใช้งบประมาณสูงมาก วธิีการปอ้งกันความชื้นจึงใช้การแยกส่วนที่จะต้องมีความช้ืนและส่วนที่ไม่ต้องการให้มี
ความชื้นนั่นก็คือส่วนชั้นที่สูงกว่าชั้นใต้ต่ํา นั่นก็คือส่วนที่เหนอืรอยแนวจากการตัดความชื้นทีช่ั้นใต้ต่ําตอ้งมี
ความชื้นน้อยทีสุ่ดนั่นเอง  

๔.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงานส่วนนี้เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณสูง ถึงสัดส่วน
งบประมาณที่ให้ในงานนีจ้ะมากแต่ก็ไม่คลอบคลุมทั้งหมด จงึจําเป็นต้องสํารวจและเลือกผนังที่มีความเสียหาย
มากในการซ่อมแซม การใช้สีระบายความชื้นทาอาคารสามารถท่ีจะยดือายกุารใชง้านของตัวอาคารไปได้ระดับ
หนึ่ง แต่เนื่องจากลักษณะของอาคารยุคน้ีมีระยะยื่นชายคาค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถกันแดดและฝนได้ดีนัก 
ผนังของอาคารจึงมีการเปล่ียนแปลงความช้ืนตลอดเวลา ซึ่งอาจทําให้คุณลักษณะของสีระบายความช้ืน
เส่ือมสภาพเร็วกว่าระยะเวลาที่คาดไว ้

๔.๕ การปฏิบัติงานหลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปใหท้ี่ปรกึษาดูและรับทราบแล้ว  ทางผู้รับ
จ้างจงึได้เข้าดําเนินการแก้ไขปญัหาที่พบดังนี ้

๔.๕.๑ ผนังปูนทั้งภายในและภายนอก 
๔.๕.๑.๑ ทําความสะอาดผิว เพื่อตรวจเช็คว่ามีความเสียหายมากเพียงใด หากกรณีมี

พืชหรือวัชพืชงอกเติบโตในผนังใหถ้อนและกําจัดทิง้ หรอืหากพบร่องรอยของ รังปลวก หรอืทางเดินปลวกกท็ํา
การ แซะรงัปลวกออกออก 

๔.๕.๑.๒ ตรวจเช็คสภาพและระดับความเสียหายพร้อมทาํการมาร์คจุด ที่ตรวจเจอ
ปัญหาสภาพแนวปูนก่อที่ เส่ือมสภาพ โปร่ง  หรือเป็นผง 

๔.๕.๑.๓ หลังจากตรวจ ตําแหน่งทีพ่บวา่หมดสภาพจะต้องทําการสกัดออก โดย
วิธีการสกัดน่ันสกัดลึกจากผิวอิฐที่ก่อประมาณ ๔-๖ ซม.เพื่อใหปู้นมีพื้นที่เกาะ  โดยการสกัดหน้าปูนออกนั้นเรา



 
๔๖ 

 
จะทําการเก็บรกัษาระดับผิวปนูฉาบและบัวปูนปั้นเดิมไว้เป็นระยะเพื่อใช้สําหรับอ้างอิงในงานบูรณะขั้นตอนการ
ฉาบปูนและปั้นบัวใหม ่

 

  
รูปที่ ๓๓ภาพแสดงการสกัดผนงั 

 
รูปที่ ๓๔ภาพแสดงการสกัดผนงั 

  
๔.๕.๑.๔ หลังจากสกัด หน้าปูนออกแล้วจึงทําการกําจัดเศษวัชพืชฝุ่น รวมถึงล้างทํา

ความสะอาดจนหมดรอยคราบสกปรกอีกครัง้และกรณีทีพ่บว่าบริเวณผิวอิฐกอ่เส่ือมสภาพทางผู้รับจ้างจะทําการ
เปล่ียนอิฐใหม่ดว้ยอิฐที่มีคุณภาพแข็งแกร่งเผาได้ที่ไม่แตกร้าวโดยมีลักษณะและขนาดอย่างของเดิม 

๔.๕.๑.๕ ทําความสะอาดรอยขอบปูนฉาบ ด้วยแปรงขนอ่อนและน้ําสะอาดเม่ือทิ้งไว้
ให้แห้งแล้วก่อนฉาบจะทาผิวผนังอิฐดว้ยน้ํายาผสมนํ้ายาประสาน(ไฮเฟล็กซ์)ให้ทั่ว 

๔.๕.๑.๖ ฉาบและอุดซ่อมด้วยปูนกอ่หมายที่มีส่วนผสมของปูนซเีมนต์ขาวปูนขาวและ
ทรายหยาบ ในอัตราส่วนประมาณ ๑:๒:๙ ( ตามมาตรฐานที่กรมศิลปากรกําหนด ) 

๔.๕.๑.๗ ฉาบซ่อมลวดบัวปูนปั้นทําได้โดย คัดลอกแบบหน้าตัดลวดบัวปูนปั้นตัวเก่า 
เพื่อทําแม่แบบไว้ขูดลวดบัว ในขณะ ที่ปั้นลวดบัวใหม ่

๔.๕.๑.๘ แต่งผิวปูนให้ไดรู้ป หรอืก่ออิฐเพิ่มเติมเล็กนอ้ย และใช้ตะปูไร้สนิมตอกตาม
แนวเพื่อให้ลวดเกี่ยวเพื่อเป็นโคร่งให้ปูนเกาะ  ก่อนจะทําการปาดบัวปูน 

๔.๕.๑.๙ หลังจากทําการซ่อมผนังปูนเสรจ็จะทําการพกัผนังให้แหง้ กอ่นจะ
ดําเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการทําสี 



 
๔๗ 

 

 
รูปที่ ๓๕ภาพแสดงการฉาบผนัง รูปที่ ๓๖ภาพแสดงการฉาบผนัง 

 
 

 
รูปที่ ๓๗ภาพแสดงผนังอิฐด้วยที่ทาน้ํายาผสมนํ้ายา

ประสาน(ไฮเฟล็กซ์) 
รูปที่ ๓๘ภาพแสดงการฉาบผนัง 

 
 

     
 

รูปที่ ๓๙ภาพแสดงการจับเส้ียมบัวปูน รูปที่ ๔๐ภาพแสดงบัวปูนทีเ่รียบร้อยแล้ว 
 



 
๔๘ 

 
๔.๕.๒ ผนังไม้ที่ตกแต่งที่กรุอยู่บนผนังปูน 

๔.๕.๒.๑ ทําความสะอาดผิวไม้ เพื่อตรวจเช็คสภาพไม้และโครงไม้ทั้งหมดว่ามีความ
เสียหายมากเพยีงใด  

๔.๕.๒.๒ กรณีมีปลวกกดักินได้กําจัดปลวกจนหมดโดยกาํจัดปลวกดว้ยน้ํายากําจัด
ปลวก(เชลไดรท)์  

๔.๕.๒.๓ ไม้เสียหายหรือชํารุด ได้ซ่อมดว้ยวิธกีารโป๊ว หรือตัดต่อบางส่วน  ในกรณีที่
ไม้ชิ้นนั้นผุเปื่อยจนไม่สามารถฟืน้ฟูสภาพได้แล้ว จึงทําการเปล่ียนไม้ใหม่ 

๔.๕.๒.๔ หลังจากซ่อมทําพื้น แต่งผิวเรียบร้อยดีแล้วจงึเข้าสู่ขั้นตอนของการลอกสี
และทําสี 

  
รูปที่ ๔๑ภาพแสดงการตรวจเช็คสภาพไม้ที่กรผุนัง รูปที่ ๔๒ภาพแสดงผนังกรุงไมท่ี่ทําการขัดแต่งใหม่

ก่อนทําสี
 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๙ 

 
๕. งานบูรณะซ่อมปรับปรุงประตู และหน้าต่าง 
๕.๑ การสํารวจหน้างาน  
สภาพโดยรวมของตัวบานละวงกบมีสีซีดจางมีคราบดํา  บางบานไม่สามารถเปิดหรือปิดได้เพราะ

อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอยูใ่นสภาพชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไม่มีการหยอดน้ํามันหล่อล่ืนเป็นเวลานาน 
ร่องรอยของสีทีห่ลุดร่อนบง่บอกว่ามีการทาสีหลายชั้นในช่วงเวลาหลายยุคสมัย อุปกรณ์ประตูหน้าต่างบางส่วน
หลุดหายกันสาดเหนือหน้าต่างมีรอยหยดนํ้ารัว่ซึม ไม้ผุและบวมเน่ืองจากแผ่นสังกะสีหมดสภาพเพราะสนิม 

 

 
รูปที่ ๔๓ภาพแสดงความเสียหายของบานหน้าต่าง 

 
๕.๒ สาเหตุของปัญหาความเสยีหาย 
เนื่องจากอาคารไม่ถกูใช้เป็นเวลานานและไม่ได้รับการดูแลรกัษา หน้าต่างตามผนังถูกแดดฝนเป็น

เวลานาน ทําใหห้ลายบานไม่ใส่ใช้งานได้ สภาพโดยรวมของตัวบานละวงกบมสีีซีดจางมีคราบดํา  บางบานไมห้ด 
บิดจนทําให้ไม่สามารถปิดบานได้สนิท  ในบางบานถึงขั้นไม่สามารถเปิดหรอืปิดได้เพราะอุปกรณ์ประตหูน้าตา่ง
อยู่ในสภาพชํารดุทรดุโทรม ขาดการดูแล ไม่มีการหยอดนํ้ามนัหล่อล่ืนเป็นเวลานาน ร่องรอยของสีที่หลุดรอ่นบ่ง
บอกว่ามกีารทาสีหลายช้ันในช่วงเวลาหลายยุคสมัย อุปกรณ์ประตูหน้าต่างบางส่วนหลุดหายกันสาดเหนือ
หน้าต่างมรีอยหยดนํ้ารั่วซึม ไมผุ้และบวมเน่ืองจากแผ่นสังกะสีหมดสภาพเพราะสนิมขึ้น 

หน้างานพบว่าอุปกรณ์ประตูโดยเฉพาะมือจับและกลอนกลอนแบบยุโรปที่เรยีกว่า "Cremone 
bolt" ซึ่งมีลักษณะเป็นแกนทองเหลืองยาวๆ เวลาใช้งานจะบดิตัวมือจับไปครึง่รอบเพื่อให้กลไกแบบเฟืองดันแกน
กลอนขึ้นและลงเพื่อล็อคบานเข้ากับวงกบและพื้น หน้าต่าง เส่ือมสภาพเป็นจํานวนมากจงึทําการเสนอให้เปล่ียน
ใหม่  โดยพยายามหาใหใ้กล้เคียงลักษณะเดิมมากที่สุด การเทียบวัสดทุําโดยการถอดตวัมือจบัและกลอนของเก่า



 
๕๐ 

 
ออกมาเป็นตัวอย่าง เพือ่เตรียมหามือจับและกลอนทดแทนน้ัน ได้พยายามตามหามือจับและกลอนที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียงที่สุดเท่าทีท่ําได ้

 
รูปที่ ๔๔ภาพแสดงอุปกรณ์ Cremone bolt 

 
๕.๓ วิธีการแกส้าเหตุของปัญหาความเสียหายทีถู่กต้อง 
เนื่องจากหน้าตา่งและประตูมีหลายแบบ และมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ขัน้ตอนแรกจึงตอ้งทํา

รายการอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง เพื่อจําแนกลักษณะและประเภทจึงเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซม 
๕.๓.๑ ถอดอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง เชค็ว่าชิ้นในชํารุดเสียหาย หรือขาดหาย  
๕.๓.๒ ลอกสีออกจากผิวไม้ โดยใช้สารเคมีที่เหมาะสม  
๕.๓.๓ ซ่อมตัวบานและลูกฟักตามลักษณะความเสียหาย ขัดแตง่ใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์
๕.๓.๔ ทาสีดั้งเดิมของหน้าต่าง ซึง่ผู้เชีย่วชาญด้านประวัติศาสตร์จะเป็นคนกําหนด 
๕.๓.๕ นําอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ถือถอดออกไปซ่อมแซมให้ใชง้านได้แล้วจึงนําไปติดตั้งใน

สภาพเดิม 



 
๕๑ 

 

 
 

รูปที่ ๔๕ภาพแสดงตําแหน่งซอ่มอุปกรณ์ประต-ูหน้าต่าง 
 



 
๕๒ 

 
๕.๔ ขั้นตอนการแกไ้ขบริเวณหน้างานและการเลอืกวธิีการซ่อม 

๕.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ที่ปัญหาน้ีจะอยู่ในขั้นตอนการขูดลอกสีที่ต้องใช้น้ํายา เศษสีสามารถ
ล่วงลงมาทีพ่ื้นและและก่อความเสียหายทีพ่ื้นได ้จึงต้องทําการหาวัสดุมาปูเพื่อกันเศษสี 

๕.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคปัญหาหลักในงานส่วนนี้คือการซ่อมอุปกรณ์ เพราะเนื่องจาก
ชิ้นส่วนโดยมากเป็นรูปแบบโบราณ และหลายส่วนเลิกผลิตไปแล้ว โดยเฉพาะ Cremone bolt ซึ่งต้องใช้ฝีมือใน
การทําสูงและของเดิมเสียหายจนใช้การไม่ไดอ้ยู่หลายตัว  ส่วนตัวทีข่าดหายส่วนใหญเ่ป็นของรูปแบบโบราณที่ยงั
มีการผลิตอยู่ซึง่สามารถจัดหาทดแทนของเดิมได้การลอกสีจากจานบานประต-ูหน้าต่างไม้ จําเป็นต้องใช้น้ํายา
ลอกสีแล้วจึงขดูออก แต่เศษสีทีล่อกจากน้ํายาจะมีคุณสมบัติที่เหนียวมากและเศษเหล่านี้จะไปติดกับอุปกรณ์บาน 
อาจทําให้ถงึขั้นใช้การไม่ได้  จงึจําเป็นต้องหาพลาสติกคอยซีนอุปกรณ์ประต-ูหน้าต่างก่อน แต่ถ้าอุปกรณ์บาง
ตําแหน่งอยูใ่นจดุที่ทําได้ลําบากก็จําเป็นตอ้งถอดตัวอุปกรณ์บานออกแล้วจงึทําการขูดลอกสี นอกจากนี้ตัว
หน้าต่างที่เป็นบานเกล็ด ในขั้นตอนการขูดสีตอ้งระมัดระวังเศษสีอุดตันตวับานเกล็ด จงึต้องทําการซ่อมแซมอย่าง
ระมัดระวงัสีจากบานประต-ูหน้าต่าง จําเป็นตอ้งค่อยๆขูดทีละช้ัน เพื่อสันนิษฐานหาสีที่แท้จริง ดงันั้นขั้นตอนใน
การซ่อมบานประตูหน้าต่าง ตัง้แต่เริ่มทําการเก็บอุปกรณ์ ซ่อมตัวบาน การจดัหาอุปกรณ์ทดแทน การขูดสีตลอด
จนถึงการหาสีทีแ่ท้จรงิจนซ่อมกลับมาในสภาพเดิมจงึกินเวลายาวนานมาก 

๕.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงานส่วนนี้ใช้งบประมาณและจํานวนแรงงานที่สูงมาก 
เนื่องจากการทีจ่ะต้องจดัทําอปุกรณเ์ลียนแบบของโบราณและต้องมีคุณภาพเทียบเท่าทําใหต้้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง 
อีกทัง้งานส่วนนีต้้องมีความละเอียดและประณตี ความสามารถและความเชี่ยวชาญของช่างจงึจําเป็นมาก และ
หลังจากซ่อมแล้วจําเป็นต้องดแูลสภาพตัวอุปกรณอ์ย่างสม่ําเสมอ 

๕.๕ การปฏิบัติงานเนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้้องซ่อมปรับปรงุประตู
และหน้าต่าง เฉพาะจุดที่เสียหาย ตามใจความหลักทีถ่อดจากระเบียบของกรมศิลปากรมาคือ ประตูและหน้าต่าง
ให้ทําความสะอาดบาน ขัดลอกสีเก่าใหเ้รียบร้อย ซ่อมเก็บโป๊วบานและวงกบส่วนที่ชํารุดซอ่มเปล่ียนกระจกลูกฟัก 
และลายฉลุช่องแสง ทําพื้นผิวพร้อมทาสีรองพืน้ และทาสีน้ํามันตามเดิม  ดงันัน้หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอ
ส่งไปใหท้ี่ปรกึษาดูและรับทราบแล้ว  ทางผู้รับจา้งจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปญัหาที่พบดังนี ้

๕.๕.๑ ทําความสะอาด ปัดฝุ่น ผิวบานและวงกบ ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ตรวจเช็คว่า
ไม้ของบานนั้นมีสภาพเป็นยังไง   

๕.๕.๒ ลอกสีเดิมออกจนถึงผิววัสดุเดิม  โดยใช้สารเคมีสําหรับลอกสีที่มีความเหมาะสม ไม่
ทําอันตรายต่อผิวเดิม และไม่ส่งผลเสียหายต่อการทาสีใหม่  ในส่วนที่บอบบางหรอืมีการแกะสลักลวดลายไดใ้ช้
แปรงที่มขีนอ่อนนุ่มขัดสีออกแทนเกรียงสําหรบัขุดสี 



 
๕๓ 

 

 
รูปที่ ๔๖ ภาพแสดงการขูดลอกสีบานหน้าต่าง 

 
๕.๕.๓ ตรวจเช็คสภาพไม้ของบานในบานที่ชํารุดมากได้รือ้ถอดบานหน้าต่าง และขนย้าย

ออกมาซ่อมแซมไม้ตามวิธีการปกติ  ส่วนในบานที่ชํารุดนอ้ย ทําการแต่งผิวธรรมดา หลังจากซ่อมแซมไม้และทาสี
เสร็จแล้วติดตัง้บานประตูและหน้าต่างกลับเขา้ยังตําแหน่งเดมิ 

๕.๕.๔ ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอุปกรณบ์านพับ มือจับส่วนที่ชํารุด  ดว้ยวัสดุชนิดและรูปแบบ
ที่ใกล้เคียงกับของเดิม 

๕.๕.๕ ขัดแต่งผิวบานกรอบและวงกบให้เรียบรอ้ย สําหรับการทําสี 



 
๕๔ 

 

 
รูปที่ ๔๗ ภาพแสดงสีบานหน้าต่างดัง้เดิม 

 
 



 
๕๕ 

 
๖. งานบูรณะซ่อมปรับปรุงหลังคา  
๖.๑ การสํารวจหน้างาน 
หลังคาชั้นบน ทรงป้ันหยา โครงสร้างไม้ สภาพกระเบ้ืองคอนกรีตโดยรวมค่อนข้างดีมีคราบสกปรก 

กระเบื้องบรเิวณครอบสันมีรองรอยแต่ร้าวและมีต้นไม้งอก ในส่วนปลายของจันทันที่ติดกับเชิงชาย มีลักษณะผุ
เนื่องจากความชื้นจากนํ้าฝน และความช้ืนลามมาถึงบริเวณเชิงชายและฝ้าชายคา ทําให้ไมก้ระดานฝ้าชายคาผุ สี
หลุดร่อน และมีรอยน้ํารั่วซึมและคราบเช้ือรา รางระบายนํ้าฝน รั่วซึม ผุ แตกหกั มีร่องรอยของปลวก 

หลังคาด้านหลังอาคารชั้นล่างโครงสร้างไม้ มีคราบสกปรกจากน้ําฝน บริเวณเชิงชาย และฝ้าเพดาน
ลายฉลุ ราวลูกกรง และชายคา สกปรกสีหลุดร่อน มีรอ่งรอยของปลวกทอ่น้าํฝนหรือรางระบายนํ้าฝน ชํารดุ 
รั่วซึม แตกหัก 

ยางกันซึมที่ทาบนหลังคาคอนกรีตเส่ือมสภาพทําให้มกีารรั่วซึมทะลุไปยังเหนอืไม้มอบฝ้าหลังคาช้ัน 
๒ และซึมตามรอยต่อของไม้มอบฝ้าไปจนถึงผนงัภายใน ทําใหเ้กิดเป็นคราบทีผ่นังภายในช้ัน ๒ 

 

  
รูปที่ ๔๘ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณโครงสรา้งหลังคา 

รูปที่ ๔๙ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณเน้ือไม้โครงสร้างหลังคา 

 



 
๕๖ 

 

 
รูปที่ ๕๐ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณกันสาดช้ัน ๑ 

รูปที่ ๕๑ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณผนงัช่วงฐานยึดกันสาดช้ัน ๑ 

 
๖.๒ สาเหตุของปัญหาความเสยีหาย 
เนื่องจากอาคารไม่ได้รับการดแูลรักษาเป็นเวลานาน ตัวกระเบื้องหลังคามีหลายส่วนที่แตกหักทําให้

เกิดรอยที่ทําใหน้้ําฝนรั่วผ่านเค้าไปในตัวโครสรา้งหลังคาได้ และมีน้ําฝนบางส่วนไหลไปกองในส่วนฝ้าชายคา 
กลายเป็นความชื้นสะสมจนทําให้ตัวฝ้าชายคาทีท่ําจากไม้ผุเป่ือยในส่วนของสังกะสีรางนํ้าบริเวณชายคา มีสภาพ
เป็นสนิมแตกผุจนเป็นรอยรั่วเนื่องจากไม่ได้รบัการซ่อมเป็นเวลานาน ส่วนกนัสาดบริเวณชัน้ที่ ๑ มีสภาพเสียหาย 
สังกะสีกันสาดหมดสภาพและความช้ืนซึมลงไปที่เนื้อผนังบริเวณฐานกันสาด 

 
๖.๓ วิธีการแกส้าเหตุของปัญหาความเสียหายทีถู่กต้อง 

 จากการสํารวจ สภาพส่วนที่เสียหายจากความชืน้ในส่วนที่เป็นไม้ ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วมี
แต่ต้องเปล่ียนใหม่เท่านั้นรวมถงึสังกะสีและกระเบ้ืองหลังคา และป้องกันความช้ืนในส่วนที่เปน็รอยตอ่ระกว่าง
หลังคาและตัวผนังแทน  

๖.๔ ขั้นตอนการแกไ้ขบริเวณหน้างาน  และการเลือกวธิีการซอ่ม 
๖.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ที่ความเสียหายส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมไดโ้ดยไม่มีปัญหาเรื่อง

ข้อจํากัดของพืน้ที ่
๖.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเทคนิคในการซ่อมแซมเปน็เทคนิคที่ไม่ไดซ้ับซ้อนและยุ่งยาก

อะไร 
๖.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงบประมาณส่วนงานน้ีทําไดเ้พียงซ่อมแซมส่วนที่เป็นบ่อ

เกิดของปญัหาการรั่วซึม เพราะสภาพของวัสดทุี่เสียหายเป็นบริเวณที่คาดการณ์ได้ จึงพอทีจ่ะสามารถทําได้ใน
งบประมาณ    



 
๕๗ 

 
๖.๕ การปฏิบัติงาน  หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปใหท้ี่ปรกึษาดูและรับทราบแล้ว  ทางผู้รบั

จ้างจงึได้เข้าดําเนินการแก้ไขปญัหาที่พบดังนี ้
๖.๕.๑ รื้อถอนกระเบื้องส่วนที่แตกเสียหาย และกระเบื้องที่มีคราบสกปรกออกก่อน นํา

กระเบื้องที่สกปรกเป็นคราบไปล้างนํ้าทําความสะอาด และรื้อถอนสังกะสีรางน้ําของเดิมออกเพราะเส่ือมสภาพ
แล้ว 

 

  
รูปที่ ๕๒ ภาพแสดงการรื้อกระเบื้องหลังคา 

 
๖.๕.๒ รื้อโครงสร้างไม ้เช่น แปกระเบ้ือง เชงิชาย จันทันส่วนปลายออกเพือ่เตรียมเปล่ียน

ทดแทนเป็นจุดๆและเสริมโครงสร้างไม้บางส่วน 
๖.๕.๓ ทําโครงสร้างรับสังกะสีรางนํ้าขึน้มาใหม่ โดยใช้แผ่นยิปซั่มที่เจาะรูท่อระบายนํ้าตาม

ตําแหน่งเป็นท้องพื้นรับสังกะสีรางนํ้าแล้วจึงตดิตั้งสังกะสีรางนํ้า 
๖.๕.๔ นํากระเบื้องใหม่มาติดตั้งและทาสีทากระเบื้องหลังคา



 
๕๘ 

 

 
รูปที่ ๕๓ภาพแสดงการเสริมไมโ้ครงสร้างบริเวณ
เคร่าไม้มอบฝ้าหลังคา 

รูปที่ ๕๔ภาพแสดงการเสริมไมโ้ครงสร้างบริเวณ
เคร่าไม้มอบฝ้าหลังคา 

  
รูปที่ ๕๕ภาพแสดงการทําโครงสร้างบรเิวณเครา่ไม้
รับสังกะสีรางนํ้า 

รูปที่ ๕๖ภาพแสดงการทําโครงเคร่าอลูมิเนียมเพื่อ
วางแผ่นยิปซั่มรบัรางน้ํา 

  
รูปที่ ๕๗ภาพแสดงการทําปิดปลายเคร่าเพื่อเปน็พื้น
ทําการติดบัวเชงิชาย 

รูปที่ ๕๘ภาพแสดงการติดแผ่นยิปซั่มรับรางน้ํา 

 



 
๕๙ 

 

 
รูปที่ ๕๙ภาพแสดงการติดตัง้สังกะสีรางนํ้า รูปที่ ๖๐ภาพแสดงการติดตัง้บัวไม้เชิงชาย 
 

  
รูปที่ ๖๑ ภาพแสดงการติดตัง้กระเบ้ืองหลังคาใหม่ รูปที่ ๖๒ภาพแสดงการทาสีหลังคาด้วยสีกัน

ความชื้นทากระเบ้ือง
 

๖.๕.๕ ซ่อมหลังคากันสาดช้ัน ๑ ด้วยการสกดัผนังปนูตรงส่วนแขนที่ยึดตวักันสาด และเอา
แผ่นสังกะสีของเดิมออกเนื่องจากเส่ือมสภาพขดูลอกสีไม้ในส่วนที่เป็นไม ้

๖.๕.๖ ทิ้งเวลา ๒-๓ วัน ปล่อยหน้าปนูส่วนแขนยึดทิง้ไว้เพือ่ระบายความช้ืน ค่อยๆทําการ
เปล่ียนแขนยึดเหล็กที่เป็นสนิมแล้วนําแขนยึดใหม่ไปติดแทน   

๖.๕.๗ เปล่ียนสังกะสีกนัสาดใหม่ ทายางกันซมึบริเวณฐานยึดเพือ่กันน้ําซึมลามไปที่ผนังแล้ว
จึงฉาบปูนปิด 

๖.๕.๘ ซ่อมแซมส่วนทีเ่ป็นไม้ในส่วนทีเ่สียหายโดยยดึตามรูปแบบดั้งเดิม ทาสีระบาย
ความชื้นสีดังเดมิตามที่กําหนด 

 



 
๖๐ 

 

 
รูปที่ ๖๓ภาพแสดงการรื้อสังกะสีกันสาดออกและ
สกัดปูนส่วนฐานยึดกันสาด 

รูปที่ ๖๔ภาพแสดงการติดตัง้สังกะสีหลังคากันสาด 

  
รูปที่ ๖๕ ภาพแสดงการทายางกันซึมบริเวณฐานยึด รูปที่ ๖๖ภาพแสดงฉาบผนังปูนปิด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕ 
 



 
๖๑ 

 
บทสรุป 

 
การประเมินสภาพอาคารเพื่อจดัต้ังงบประมาณการซ่อม 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการซ่อมแซมอาคารพระตําหนักจิตลดาวงัปารุสกวัน โดยขั้นตอน
การซ่อมแซมเบื้องต้นจริงๆทีค่วรเกิดขึ้นควรอาศัยข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร บันทกึ หรือหนังสือที่
เกี่ยวขอ้ง เพือ่หาถึงการใช้งานของอาคารหรือการเปลี่ยนแปลงอาคารในอดีตรวมถึงเทคนิควิธีการกอ่สร้างที่
นิยมในยุคน้ันๆหรืออาคารน้ันๆ ก่อนทีจ่ะลงมือทําการเลอืกวิธีการซอ่ม ซึ่งในการซ่อมครัง้นี้ทําใหพ้บปัญหา
หลายอย่างของโครงการ ที่เห็นได้ชัดคือการประเมินสภาพอาคารเพื่อตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไม่ตรงกับ
ความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจรงิ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ กล่าวไว้ชดัเจนว่า
xiv 
 มาตรา ๙ ทว ิโบราณสถานตามมาตรา ๙ ที่ได้จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชม หรือค่าบริการอื่น
เป็นปกติธุระหรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองชอบด้วย
กฎหมายเป็นผูเ้สียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีเห็นสมควร 
 การกําหนดค่าใช้จ่ายในการซอ่มแซมโบราณสถานตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีแต่งต้ังกรรมการขึ้น
คณะหน่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  โดยให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองร่วมเป็นกรรมการด้วยxvซึ่งช้ีให้เห็น
ชัดเจนว่า 

๑. เจ้าของและผู้ครอบครองโบราณสถานมีหน้าทีจ่ะต้องจดัหางบประมาณ หรอืจดัเก็บผลประโยชน์ไว้เป็น
ค่าซ่อมแซมโบราณสถาน 

๒. หากไม่เพยีงพออธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณสนับสนุน 
ดังนั้น โบราณสถานเป็นสมบัตขิองเจ้าของและผู้รอบครอง  กรมศิลปากรมีหน้าที่ในการกํากบัดูแลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตโิบราณสถานฯ เพื่อรกัษาไว้เป็นเกียรติของแผ่นดิน  เพราะฉะนั้นจากทีก่ล่าวมาจะเห็นได้ว่า
ผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการโบราณสถานก็คือ เจ้าของและผูค้รอบครองxvi โดยในการบูรณะ 
ซ่อมแซมคร้ังน้ีผู้ออกค่าใชจ้่ายจงึเป็นเจ้าของงาน ซึ่งกค็ือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติซึง่การต้ังงบประมาณ 
รวมถึงการเลือกวิธีการของเจา้ของจึงมักเป็นข้อขัดแย้งกันกบัในด้านการบริหารและจัดการโบราณสถานที่
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้โดยสรุปใจความหลัก คือ กรมศิลปากรมีหน้าที่หลักอยู่เพียง ๓ ประการ
(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘)ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน คือ การประกาศขึ้นทะเบยีนบัญชี  การควบคุม
โบราณสถานและสภาพแวดล้อมภายในเขตโบราณสถาน และการดําเนินการบูรณะซ่อมแซมรักษาไว้ตามสภาพ

                                                        
xivแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕เรียบเรียงโดย  นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘ 
xvพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
xviแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕เรียบเรียงโดย  นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘ 



 
๖๒ 

 
เดิม  ดั้งนั้น ทรพัย์สินทั้งหมดจงึยังคงเป็นของเจ้าของและผู้ครอบครองอยู่เช่นเดิม  ฉะนั้นการจัดหางบประมาณ
ในการบํารงุรกัษา รวมถึงซอ่มแซมไว้ตามสภาพเดิม กฎหมายจึงกําหนดให้เจา้ของและผู้ครอบครองเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย  ไม่มอีํานาจในมาตราใดทีก่ล่าวไว้ชดัเจนว่า กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดหาทรพัยากร 
เช่น งบประมาณ คนและเครื่องมือ ในการบํารงุรกัษาและบูรณะซ่อมแซมไว้ตามเดิม  ภาระหน้าที่ในการหา
งบประมาณ จงึเป็นภาระหน้าทีข่องเจ้าของและผู้ครอบครองโบราณสถานนั้นๆ  จะต้องเป็นฝ่ายจัดหา   และ
ดําเนินการสงวนรักษาตามแผนงานที่อธิบดีกรมศิลปากรกําหนดซ่ึงเป็นผลใหก้ารประเมินความเสียหายเพือ่
กําหนดงบประมาณมีความสําคัญต่อวิธกีารซ่อมแซมภายหลังเป็นอย่างมากโดยจากการประเมินเบ้ืองต้นก่อนที่จะ
เข้าจะทําการเซน็สัญญางานจะเห็นได้ว่า งบประมาณของอาคารโดยรวม และแนวทางการปรับปรุงนั้นแบ่งเป็น
สัดส่วนตามแผนภาพดังน้ี ซึ่งหลังจากทําสัญญาสัดส่วนมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยตามแผนภาพดังน้ี 

 

 

25%

35%

10%

30%

40%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่าย(ช่วงประเมิน)โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา

งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา

สระน้ําและหลุมหลบภัย

งานภูมิสถาปัตยกรรม

31%

31%

11%

27%
39%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่าย(ช่วงทําสัญญา) โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา

งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา

สระน้ําและหลุมหลบภัย

งานภูมิสถาปัตยกรรม



 
๖๓ 

 

 
 
โดยเม่ือนํางบประมาณของโครงการช่วงประเมนิราคา กับช่วงทําสัญญามาเทยีบกันจะเห็นไดว้่า  โครงการ
ปรับปรงุอาคารตําหนักจติรลดา  ผู้ประเมินนั้นให้ความสําคัญกับงานตกแตง่ภายในมากที่สุด หากแต่เมือ่ผู้รับจ้าง
ทําสัญญาและเข้าไปสํารวจสถานที่จรงิ จะเหน็ได้ว่างานภายนอกรวมถงึงานโครงสร้างมีปรมิาณงานที่สูงกว่าที่
ประเมินไว้ถงึ ๓๙.๖๗ เปอร์เซ็นต์  จากในรายงานเห็นได้ชัดว่าเม่ือเปิดหน้างานจริงแล้วปัญหาความเสียหายในแต่
ละจุดของอาคารมีความเกีย่วพนักันหมดและส่งกระทบซึ่งกันและกันกับตัวอาคารซ่ึงปัญหาในการประเมินความ
เสียหายน้ีส่งผลต่อการประเมินงบประมาณในการบูรณะ รวมถึงการกําหนดวธิีการออกแบบขั้นตอนในการ
ซ่อมแซม กระทัง้ลําดับความสําคัญของส่วนที่จะต้องซ่อมแซมว่าต้องซ่อมหรอืไม่ซ่อมโดยจุดน้ีผู้ศึกษามองว่า
ช่องว่างของระเบียบของกรมศิลป์นี้เองกลายเป็นข้อเสียที่ทําให้ผู้ว่าจ้างและผู้ปฏิบัติงานไม่เขา้ใจสาเหตทุี่แทจ้ริง
ของความเสียหายของอาคารทีเ่กิดขึ้น รวมถึงการวางแผนและวิธีการแก้ปัญหามักทําโดยการอาศัยประสบการณ์
ของช่างเป็นส่วนมากปัญหาเหล่านี้เองทีท่ําให้โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารตาํหนักจิตรลดาหลังน้ี รวมถึงอาคาร
เก่าอกีหลายๆหลังเป็นเพียงการพยุงสภาพอาคารและตกแต่งหน้าตาให้ดเูรียบร้อย หากแต่ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษา 
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเป็นผลให้ส้ินเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาล ดังนั้นการเก็บข้อมูลในช่วงเริ่มแรกเพื่อหา
สาเหตุและวิธีการก่อนการตั้งงบประมาณจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยลดปัญหาและลดความซับซ้อนของการ
ปฏิบัติงานลงได ้
 

0 5000000 10000000

งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา
งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา

สระน้ําและหลุมหลบภัย
งานภูมิสถาปัตยกรรม

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

ราคาช่วงประเมินโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

ราคาช่วงทําสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา



 
๖๔ 

 

 

 

1%

12%

23%

16%

5% 5%

3%
6%

20%

9%

38%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลผนัง 
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานสกัดปูนผนังที่ชํารุด

งานซ่อมอิฐท่ีผุ

งานฉาบปูนหมักผนังที่ชํารุด

งานฉาบปั้นบัวปูนผนังที่ชํารุด

งานซ่อมแซมผนังที่แตกร้าว

งานขัดหน้าสีผนังเดิม

งานทานํ้ายาผนังปูนเก่า

งานทาสีพลาสติคผนัง

งานตัดความชื้น

เก็บซ่อมผนังภายในในส่วนที่ชํารุดพร้อมทําสีเฉพาะส่วนที่ชํารุด

18%

41%

41%41%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลประตูภายนอก
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปล่ียนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง

งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว

ทําพ้ืนผิวพร้อมทาสีรองพ้ืน และงานทาสีน้ํามันตามเดิม



 
๖๕ 

 

 
 

12%

12%12%

30%

7% 2% 10%
1%

4%

2%
2% 1% 3%

0%0%0%0%0%0%

4%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหลังคาชั้นบน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมเปล่ียนเสริมไม้จันทัน

งานซ่อมเปล่ียนไม้ระแนง

งานซ่อมเปล่ียนเสริมไม้โครงเคร่าฝ้า

งานซ่อมเปล่ียนไม้ฝ้าชายคา

งานซ่อมเปล่ียนไม้บวัใต้ฝ้า

งานเสริมเพ่ิมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดต้ังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

งานซ่อมเปล่ียนไม้เชิงชาย พร้อมทําบัวใหม่

งานทานํ้ายาเชนไดร์กันปลวก

งานติดต้ังรางนํ้าสแตนเลส

งานติดต้ังท่อน้ําฝนสังกะสี

งานเปล่ียนกระเบื้องใหม่และงานมุงกระเบื้องของเดิม

งานตรวจสอบครอบหลังคาและซ่อมเปล่ียน

งานทาสีน้ํามันและเชิงชายและท่อน้ําฝน

งานทําความสะอาดฝ้าชายคาท้ังหมด กําจัดคราบรังปลวก

งานตัดแต่งก่ิงไม้เดิมให้ได้ระดับใต้ฝ้าชายคา

งานร้ือกระเบื้องหลังคาในส่วนปลายชายคาเพ่ือทํางาน

งานร้ือรางนํ้าสแตนเลส

งานร้ือถอนไม้บัวเชิงชาย 

งานตรวจสอบสภาพความเสียหายโครงหลังคาส่วนชายคา



 
๖๖ 

 

 

 
 

8%
19%

10%

9%

29%

9%
3%

7% 2%

3%

1%
0%0%

6%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหลังคาชั้นล่าง
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมเปล่ียนไม้โครงสร้าง

งานซ่อมเปล่ียนเสริมไม้จันทัน

งานซ่อมเปล่ียนเสริมไม้ระแนง

งานซ่อมเปล่ียนเสริมเชิงชาย

งานซ่อมเปล่ียนไม้ฝ้าชายคา

งานทําสันหลังคาที่ริมผนัง

งานเปล่ียนกระเบื้องใหม่และงานมุงกระเบื้องของเดิม

งานทาสีน้ํามันฝ้าเดานลายฉลุ ราวลูกกรง

งานทานํ้ายาเชนไดร์ทกันปลวก

งานติดต้ังรางนํ้าสแตนเลส

งานทําความสะอาดฝ้าเพดาน และกําจัดคราบรังปลวก

งานร้ือกระเบื้องหลังคาในส่วนปลายชายคาเพ่ือทํางานและจัดเก็บ
ให้เรียบร้อย
งานร้ือถอนรางนํ้าสแตนเลส พร้อมท่อน้ําฝนของเดิมออกทั้งหมด

45%

29% 6%

20%
26%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการดูแลทางเดินและรางระบายนํ้ารอบอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์หินอ่อนพ้ืนทางเดิน

งานซ่อมปรับเทความลาดเอียงรางนํ้าเดิมรอบอาคาร

งานทําฝาคอนกรีตปิดฝารางนํ้ารอบอาคาร

งานซ่อมเปล่ียนหินอ่อนท่ีชํารุด



 
๖๗ 

 

 

 

 

65%

9%

13%

13%
25%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหน้าต่างภายนอก
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมไม้และลายฉลุไม้ของซุ่มกันสาดหน้าต่าง

งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปล่ียนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง
งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว
ทําพ้ืนผิวพร้อมทาสีรองพ้ืน และงานทาสีน้ํามันตามเดิม

27%

0%

73%73%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลประตูภายใน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปล่ียนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง

งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว

ทําพ้ืนผิวพร้อมทาสีรองพ้ืน และงานทาสีน้ํามันตามเดิม

17%

72% 2%

9%

0%

9%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลพ้ืนไม้
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

ขัดพ้ืนไม้ด้วยแรงคนและเคร่ืองจักรขัดกระดาษทราย

ย้อมสีและเคลือบผิวใหม่ด้วยน้ํายาเคลือบผิวไม้ชนิดโพลียูริเทรน

งานทําความสะอาดพ้ืนไม้ทั้งหมดและสํารวจความเสียหาย

งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดและเปล่ียนใหม่

งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดน้อยโดยการอุดปะ



 
๖๘ 

 

 

 
 
 
การดําเนินการตามแผน 
 จากแผนงานในช่วงแรกที่ตัง้เปา้ไว้  จะเห็นได้วา่งานนั้นเรว็กว่าแผนที่วางไว้ ถึงแม้นว่าในบ้างชว่งจะ
ไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนเน่ืองจากว่ายงัไม่สามารถย้ายช่างเข้ามาปฏิบัติการเพิ่มได้หากแต่เมือ่ได้ช่างเข้ามาแล้ว
การปฏิบัตงิานส่วนต่างๆก็ดําเนินการไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วจนทําให้ผลงานรวมน้ันเสรจ็ได้เร็วกว่าที่คาดหวัง
ไว้ และจะเห็นได้ว่าเม่ือช่างปฏิบัติงานซ่อมแซม เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานซอ่มแซมนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนและมี
ความล้าช้าเกิดขึ้นมาก ตวัอย่างเช่นการวางแผนงานในช่วงประตูหน้าต่างในชว่งเริ่มแรกตามข้อตกลงคือการ
ซ่อมแซมประตหูน้าต่าง หากแต่เมื่อถงึช่วงปฏิบัติงานแล้วพบว่าอุปกรณ์ประตูหน้าต่างไมเ่พยีงแค่เสียหายแต่สูญ
หายไปหลายชุดซึ่งการส่ังผลิตของเลียนแบบของเก่ามีความยุ่งยากเน่ืองจากเป็นของที่ไม่มีผลิตแล้วมาหลายสิบปี 
จึงมีการเรียกช่างเพื่อมาส่ังทําอปุกรณ์โดยเฉพาะจึงเห็นไดต้ามแผนว่างานประตูหน้าต่างนั้นใชเ้วลายาวนานมาก 

26%

30%

44%44%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลลูกกรงและราวบันไดไม้
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานซ่อมบันไดไม้และราวบันไดไม้ ลูกกรงบันไดไม้ และราวลูกกรง
บันได

งานลอกสีบันไดและราวบันไดไม้ ลูกกรงบันไดไม้

งานย้อมสีขั้นบันไดราวลูกกรง ลูกกรงบันได 

37%

9%

54%54%

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลพ้ืนหินอ่อน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์หินอ่อนพ้ืน

งานซ่อมเปล่ียนหินอ่อนท่ีชํารุด

งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์บันไดหินอ่อน



 
ตาราง ๕ แแสดงแผนการปปฏิบัตงิานปรบับปรุงอาคาร 
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๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สาเหตุและความเสียหายทีพ่บจากในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๖ 

 
สาเหตุและความเสียหายทีพ่บจากในอาคาร 

ผังสรุปสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการชํารุด เส่ือมสภาพ ที่มา จากแนวปฏิบัติในการสงวนรกัษา
โบราณสถานตามพระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕  เรียบเรียงโดยนายนิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘ 
 

 
 
 



 
๗๗ 

 
ขันตอนในการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ 

ผังสรุปขันตอนในการอนรุักษ์ศิลปโบราณวัตถุ ที่มา จากแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน
ตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เรียบเรียงโดยนายนิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘ 

 

 
 
 
 
 



 
๗๘ 

 
การบูรณะผนังอาคาร 

ในการดําเนินการซ่อมแซมและอนุรักษ์อาคารประเภทท่ีมอีิฐเป็นส่วนประกอบหลักๆแล้วปัญหาที่พบ
มากที่สุดมกัจะเป็นเรื่องของความช้ืน โดยการอนุรักษ์และซ่อมแซมมักเริ่มการสํารวจสภาพความเสียหาย โดยที่
เมื่อทําการสํารวจความเสียหาย และเส่ือมสภาพของผนังทัง้ภายในภายนอก ให้ทําการมาร์คจุดที่เสียหายน้ัน(การ
มาร์คจุด ควรทาํด้วยนิตโต้เทป หรือวัสดทุี่สามารถลอกออกไดแ้ละไม่มีผลภายหลังต่อผนัง)แล้วจึงทําการสกัดปูน
ฉาบผนังส่วนที่เส่ือมสภาพ และชํารุดออกและทําความสะอาดรวมถงึตรวจสภาพปูนและอิฐทีก่่ออยู่ภายในขดุลอก
สีเพื่อหาสีเดิมของผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยการขุด ลอกสีที่ทาทับทีละช้ัน หลังจากน้ันจึงส่งเป็น
รายงานให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา กําหนดสีที่จะทา  ผนังใหม่ และหาวิธีดแูลและป้องกันไม่ให้อาคาร
เส่ือมสภาพเร็วเกินไป  โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการซ่อมบูรณะผนังอาคารได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๗๙ 

 
ขั้นตอนในการซ่อมบูรณะผนังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนัง 

ลักษณะอาการของบริเวณผนัง
ที่มีปัญหา 

‐ สีเปล่ียน / สีพอง / ปูนเปื่อย / เป็นผง 
‐ ดูสาเหตุจากตางรางแสดงอาการ รอยด่าง / สีตก / พ้ืนผิว

เปล่ียนสี 

รอยแครก/รอยร้าว 

ขูดสีและทําความสะอาดผิว 

เช็คสภาพปูนฉาบ 

ดี / ไม่มีผลต่อ
อนาคต

ไม่ดี / มีผลร้ายแรงในอนาคต 

ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน

ดูสาเหตุตามตารางแสดงสาเหตุ การ
แตกร้าว กร่อนเส่ือมของวัสดุ ขั้นตอนการแต่งสี ทําผิว

พิจารณารอยร้าวตามตารางแสดงสาเหตุ การ
แตกร้าว กร่อนเส่ือมของวัสดุ 

มีผลต่อโครงสร้าง / มีผล
ร้ายแรงในอนาคต 

ไม่มีผลต่อโครงสร้าง

ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน

ส่งขอคําปรึกษาวิธีการจากทางผู้เชียวชาญ 



 
๘๐ 

 
ตาราง แสดงอาการ รอยด่าง / สีตก / พื้นผวิเปลี่ยนส ี
 

อาการ / ประเภทความ
เสียหาย 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
ระดับความรุนแรง

ของอาการ 
พื้นผิวมีรอยเป้ือน / รอย
ด่าง 

- โดนแสงแดด
- ความสกปรกที่เกิดจากการกระทําของ

มนุษย ์
- ความชื้น 
- การเติบโตของสารอินทรีย์(เชือ้รา / 

ตะไคร่น้ํา) 
- คราบเปื้อนดําทีเ่กิดจากตะกอนของ

คาร์บอน 
- คราบเกลือบนผิวหน้าของอิฐที่เกิดจาก

ความชื้น / น้ําตกผลึก 

1-2 

ผิวมีคราบเป็นริว้  - เกิดจากนํ้าทีร่ั่วซึมไหลออกมาจากระหว่าง
รอยตอ่ 

1-2 

คราบ ที่มีลักษณะเป็นฝุ่น
ชอล์ก (มือลูบแล้วสีติดมือ) 

- สีเส่ือมสภาพ
- ปูนฉาบผิวเส่ือมสภาพ 

2-3 

สีผิวหลุดล่อง โป่งพอง - สีเส่ือมสภาพ
- ความชื้นสะสมที่สูงเกินไป 
- ความชื้นจากการควบแน่นที่ผิวของวัสดุที่

มีรูพรุน 
- ความชื้นจากการควบแน่นภายในของวัสดุ

ที่มีรูพรุน 

3-4 

ปรากฏคราบคล้ายสีสนิม
บริเวณรอบๆรอยแตก 

- การเกิดปฏิกริิยาไพไรต์ พิจารณาเป็นกรณี

 
 
ระดับความรุนแรงของสภาพอาการ 
ระดับ  1 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงาม 
ระดับ  2 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงามแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลรุนแรงขึ้น  
ระดับ  3 คือ รุนแรง / ไมม่ีผลต่อโครงสรา้ง แต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลต่อโครงสร้าง 
ระดับ  4 คือ รุนแรง / มผีลต่อโครงสร้าง ควรซ่อมแซมเร่งด่วน 
ระดับ  5 คือ รุนแรง / มผีลต่อชีวิตหรอืต่ออาคาร ควรซ่อมแซมทันท ี



 
๘๑ 

 
ตารางแสดงสาเหตุ การแตกร้าว กร่อนเสือ่มของวัสดุ 
 

อาการ / ประเภทความ
เสียหาย 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
ระดับความรุนแรง

ของอาการ 
ผิวไม่เรียบเนียน ขรขุระ มีรู
พรุนแบบตามด 

- เกิดโพรงอากาศเล็กๆในพื้นผิวโดยที่บนพื้นผิวไม่
มีรอยร้าว 

- การหดตัวของผิวที่เกิดจากวัสดปุิดผิวแห้งเร็ว
เกินไป 

1 
 

ผิวเป็นหลุม - การฉาบปูนทีห่นาเกินกว่า 5 ซม.เมื่อบริเวณที่
ฉาบเกิดการหดตัวปูนที่ฉาบไว้จงึกะเทาะออกมา 

- การหล่นของปนูที่เกดิจากการเส่ือมสภาพของ
วัสดุ 

- การขัดหรือถกูารใช้ยาทําความสะอาดผิด
ประเภท 

- การงอกของรากต้นไม ้

2-3 

การสูญเสียพื้นผิว - การเส่ือมสภาพของวัสดุ
- ผลของฝนกรดต่อปูนขาว 
- การตกผลึกของเกลือในผิวปูน 
- การตดิตั้งเฟอรน์ิเจอร/์อุปกรณ/์งานระบบ 

2-3 

แตกละเอียดบรเิวณผิว (ผิว
แตกลายงา) 

- การฉาบแต่ง /การปิดผิวทีเ่รง่รบีเกินไป
- การที่ปล่อยผนงัที่ฉาบนานเกินไป ทําให้ผนงัปูน

ที่ฉาบเกิดการหดตัวและแตกร้าวในช่วงต้น ไม่
สามารถปรับผิวที่แตกให้กลับสู่สภาพปกติได้ 
ลักษณะนี้จะพบเม่ือผนังไดร้ับความช้ืน 

2-3 

รอยแตกร้าวแบบไร้ทิศทาง - มักจะเกดิจากฝีมือการก่อสร้าง
- การผสมปูนฉาบเหลวเกินไป หรือฉาบหนา

เกินไป ทําให้ปนูฉาบรับน้ําหนกัตัวเองไม่ได ้
- ช่วงสกัดซอ่มผนังสกปรกมีฝุ่นจับมาก ทําให้ปนู

ฉาบไม่เกาะผนัง 

2-3 

 
 
 
 



 
๘๒ 

 
อาการ / ประเภทความ
เสียหาย 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
ระดับความรุนแรง

ของอาการ 
การที่ผนังเริ่มแตก แยกตัว
ออกจากกัน  
(มีโพรงอากาศในผนัง) 

- ความชื้นจากการควบแน่นภายในของวัสดุที่มรีู
พรุน 

- การตกผลึกของเกลือระหว่างผิวปูนใหม่และปูน
เก่า 

- การเส่ือมสภาพของวัสด ุ
- ช่วงสกัดซอ่มผนังสกปรกมีฝุ่นจับมาก ทําให้ปนู 
ฉาบไม่เกาะผนัง 
- เกิดจากการที่ความช้ืนซึมเข้าไปในรอนร้าวเล็กๆ

จนถึงชั้นเหล็กเสริม จนทําให้เหล็กเสริมเกิดสนิม
ภายใน 

4-5 
(พบผู้เชี่ยวชาญ/
ขอคําปรกึษาจาก

วิศวกร) 

รอยแตกร้าวแบบมีทิศทาง
แน่นอน 

- การเส่ือมสภาพของวัสดุ
- เกิดจากการยืดหดตัวของวงกบหน้าต่าง ประต ู
- เกิดจากการที่ความช้ืนซึมเข้าไปในรอนร้าวเล็กๆ

จนถึงชั้นเหล็กเสริม จนทําให้เหล็กเสริมเกิดสนิม
ภายใน 

- เกิดจากการเส่ือมหรือวิบตัิของโครงสร้าง เช่น 
เกิดขึ้นจากการทรุดตัวไม่เท่ากนัของโครงสร้าง 
ฐานรากหรือการรับน้ําหนกัมากไปของอาคาร / 
ต่อเติมใช้งานผิดประเภท 

4-5 
(พบผู้เชี่ยวชาญ/
ขอคําปรกึษาจาก

วิศวกร) 

 
ระดับความรุนแรงของสภาพอาการ 
 
ระดับ  1 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงาม 
ระดับ  2 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงามแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลรุนแรงขึ้น  
ระดับ  3 คือ รุนแรง / ไมม่ีผลต่อโครงสรา้ง แต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลต่อโครงสร้าง 
ระดับ  4 คือ รุนแรง / มผีลต่อโครงสร้าง ควรซ่อมแซมเร่งด่วน 
ระดับ  5 คือ รุนแรง / มผีลต่อชีวิตหรอืต่ออาคาร ควรซ่อมแซมทันท ี
 
 
 



การด
ระบุส

รายล

 
กรณี

สะสม
หินอ่
มักมี
แร่ธา
กํามะ
(สาร
กลาย
ซัลไฟ
ไฮโด
เวณท
เกิดส
 
สรุป

ดําเนินการอนุรั
สามารถสรปุใจ

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

ละเอียด) 
๘. 
๙. 
๑๐. 

ณีวัสดุหิน  หินอ
การดูแลรั

มของคราบต่า
อ่อนทีก่ลายเป็น
สาเหตุหลักๆ ม
าตุอยูใ่นเน้ือหนิ
ะถัน (กรดซัลฟู
รฟอกขาว) และ
ยเป็นสีเหลือง 
ฟด์ และเม่ือซัล
ดรเจนออกมาอี
ที่มีน้ําอยู่ ซลัเฟ
สนิมขึ้น  และเ

บันทึกขั้นตอน

แกไขตามสาเ
เรียบรอย

รักษ์ปูนฉาบตา
จความได้ดงัต่อ
ถ่ายภาพบรเิว
ทําความสะอา
เสริมความมั่น
ใช้เคมีภัณฑ์ป้อ
ใช้เคมีภัณฑ์ป้อ
ยึดขอบผิวปูน
เสริมความมั่น

อาบสารป้องกั
เสริมกาวสารสั
ถ่ายภาพขั้นตอ

อ่อนเปลีย่นสี 
รกัษาและการขั
งๆตามพื้นผิวห
นสีเหลืองน้ันโด
มาจากแร่ภายใ
นมีคุณสมบัติล
ฟูริค) เฟอรัลซัล
ะเม่ือกรดนั้นไป
อกีหน่ึงสาเหตุ
ลไฟด์นี้ปล่อยไฮ
อีกกจ็ะได้แรเ่หล
ฟตจะถกูเปลีย่น
มื่อที่สารทีก่ล่า

นของการซอ่ม

เหตุ

ามขั้นตอนที่ถูก
อไปนี ้
ณที่จะทําการอ
าดผิวขจัดคราบ
นคงให้ผิวปูนทีแ่
องกันและขจัด
องกันเชือ้รา 
ฉาบที่ชํารุด ด้ว

นคงผิวปูนบางแ

กันการซึมของน
สังเคราะห์ เพื่อ
อนระหว่างการ

ขัดพื้นหนิที่ไม่ถู
หน้าของหินขดั
ดยเฉพาะหินออ่
ในหินที่ทําปฏิกิ
ะลายนํ้าได้ ซึ่ง
ลไฟด์นั้นหากเริ
ปทําปฏิกรยิากั
ตุที่พบเป็นประ
ฮโดรเจนออกม
ล็กชนิดไฮดรอ
นเป็นกรดซัลฟู
าวมาอยู่ในเนือ้

มสี

ลอกสเีกา

กต้องตามหลกั

อนรุกัษ์ไว้โดยล
บสกปรกด้วยน้ํ
แตกตัวจากอิฐก
ดพชื และวัชพืช

้วยปูนหมัก ปูน
แหง่ด้วยแกนเห

น้ํา 
อใหผิ้วปูนฉาบ
รดาํเนินงานแล

ถกูวิธี มกัทําให้
และเป็นผลอา
อนจําพวกสีขา
กิริยากับความ
งส่วนใหญ่เป็นแ
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๑. เตรียมพื้นผิวบรเิวณทีจ่ะซ่อมหลังจากการที่เราได้ทําการตรวจสภาพผิวและทําการแก้ไขตาม

สาเหตุเรยีบร้อยแล้วตรวจเช็คพื้นผิวว่าได้ตามความต้องการ และสมบูรณ์ไหม หากไม่ให้ทําการซ่อม อุด ปะ หรือ
โป๊ะตามลักษณะวัสดุโดยปฏิบัติตามหลักการ หลังจากน้ันจึงขดัแต่งให้เรยีบรอ้ย 

๒. ขัดสีเดิมออกดว้ยน้ํายาลอกสีและกระดาษทราย 
๓. การทําความสะอาด ขัดสีเดิมออกด้วยน้ํายาลอกสีและกระดาษทราย  จากน้ันจึงการล้างทํา

ความสําอาดผิวด้วยแปรงขนออ่น และทําการทิง้ไว้ให้แห้ง เมือ่แห้งแล้วใหท้ําการปัดฝุ่น/เป่าฝุ่นออกดว้ยแปรงขน
อ่อนที่แหง้ หรอืจะเป็นเครื่องเป่าก็ได้ เช็คผิวอกีครั้งให้แน่ใจดวีา่ไม่มีคราบสกปรก 

๔. ทําสี โดยขั้นตอนและวิธีการมักจะขึ้นอยูก่ับชนดิสีที่เลือกใช้ (ปฏิบัติตามคําแนะนําของฉลากสี)  
กรณทีี่ผิวเป็นไมแ้ละมีปลวกกัดกินต้องกําจดัปลวกจนหมดโดยนํ้ายากําจดัปลวก กอ่นลงมือทาํสี  โดยตามปกติ
แล้วการทําสีจะทําการทาทาสีรองพ้ืนก่อน แล้วค่อยทาสีจรงิทบั โดยวิธีการทานั้นควรทาบางๆ เพื่อให้สีเรียบ
เนียน ไม่ควรลงทีเดียวหนาๆ เพราะจะทําให้เนื้อสีไม่เสมอกัน  

แนวทางการดูแลรักษา รวมถงึการซ่อมบูรณะอาคารและสิง่ปลูกสร้าง 
 การจะบรูณะหรือซ่อมแซมอาคารเก่าโดยเฉพาะอาคารอนุรกัษ์นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่งและยัง
รวมถงึเทคนิค วิธีการทีใ่ช้ในการตรวจสอบอาคาร เพื่อนํามาเลือกวิธกีารซ่อมแซมให้เพียงพอ  ต่องบประมาณที่
กําหนดมาดว้ยแล้วการตรวจสอบรวมถึงการนาํข้อมูลนั้นๆมาประเมินพื้นฐานสภาพปัจจุบัน  เพื่อเลือกเทคนคิ
วิธีการ ว่าจะบํารุงรักษาหรอืป้องกันส่วนที่ยังมีสภาพดีสามารถเก็บไว้ได้ หรืออาจเสริมความมัน่คงในส่วนที่
เส่ือมสภาพ ซ่อมแซมหรือทดแทนส่วนที่ชํารุดจึง เป็นส่ิงที่สําคัญมาก 
 
ระยะเวลาสําหรับการดูแล การตรวจสภาพและการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลกูสร้าง  

การตรวจสภาพและการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง อาคาร และวัตถุทีมี่คุณค่าภายในพื้นทีอ่ย่างสม่ําเสมอน้ัน
สามารถชะลอการเส่ือมสภาพลงได้ อย่างไรก็ตาม การวเิคราะห์สภาพปัญหาที่เกดิขึ้นกับอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่
มีอายุมากนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชํานาน ประสบการณ์หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างละเอียดถีถ่้วนจะช่วยใหก้ารตัดสินใจเลือกวิธกีารอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม สําหรับ
งานนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบจัดการโครงการอนุรกัษ์ควรมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องสาเหตุและการเส่ือมสภาพที่
เกิดขึ้นกับอาคารและส่ิงปลูกสรา้ง เพื่อจะได้เขา้ใจสภาพและความซับซ้อนของปัญหาที่เกดิขึน้ 

สําหรับการตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างแบ่งง่ายๆออกเป็น ๔ ระยะดังนี ้
๑. การตรวจสอบประจําวัน  เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การรักษาความสะอาด

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การตรวจสอบสภาพของส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตูหน้าต่าง ผนัง และฝ้า
เพดานว่าสมบูรณ์ดีหรอืไม่ รวมถึงไม่มรี่องรอยของการบุกรกุจากส่ิงต่างๆ 

๒. การตรวจสอบประจําสัปดาห์  มักจะเน้นการตรวจสอบระบบต่างๆ ของอาคาร เช่น ระบบ
ระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า และระบบประปา รวมถึงการกําจัดวัชพืช 
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ประเภทของโบราณสถาน 
 การแบ่งแยกประเภทของโบราณสถานอาจกระทําได้ ๒ วิธี โดยแบ่งแยกจากหลักการที่ใช้ใน
การพิจารณาซึ่งได้แก่ หลักกรรมสิทธิ์ และหลักการขึ้นทะเบียน 
 หากใช้หลักกรรมสิทธิ์ในการพิจารณาก็จะแบ่งประเภทของโบราณสถานได้เป็น 
 ๑. โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ๒. โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 แต่ถ้าใช้หลักการขึ้นทะเบียนในการพิจารณา โบราณสถานก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท
เช่นเดียวกัน คือ 
 ๑. โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
 ๒. โบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียน 
 
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเปน็หลักการที่ปรากฏมานานตั้งแต่สมัยที่ใช้พระราชบัญญัติว่าดว้ย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพพิิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗ ก็มีหลักการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานนีอ้ยู่แล้วแต่กฎหมายมิได้ใช้คําวา่ “การขึ้นทะเบียน” เช่นในปจัจุบันแต่ใช้คําวา่ “จัดทําบัญช”ี ดังจะ
เห็นได้จากมาตรา ๖ ซึ่งบัญญตัวิ่า 

“มาตรา ๖  ใหอ้ธิบดีจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายที่มีอยูใ่นประเทศสยามขึ้นไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของเป็นของเอกชนคนใดหรือไม่มีเจ้าของ หรือเป็นทรพัย์สินของแผ่นดิน รวมทั้งโบสถ์ วัด
วาอาราม และส่ิงปลูกสร้างอยา่งอื่นอันเกี่ยวแก่ศาสนาบัญชีนั้นบุคคลใดๆ ย่อมตรวจดูและขอคัดสําเนาได้ หรอื
ขอรับสําเนาบญัชีหรือย่อรายการอันรับรองวา่ถูกตอ้งได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่อธิบดีจะกําหนดไว้ แตไ่ม่เกิน
ห้าบาท” 
ในกฎหมายฉบับปัจจุบัน คําว่า “จัดทาํบัญช”ี กย็ังคงหลงเหลือให้เห็นกันอยู่บ้าง ดังเช่นที่บัญญตัิไว้ในมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า“มาตรา ๘  
บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้จัดทําบัญชี และประกาศในราชกจิจานุเบกษาตามกฎหมายว่าดว้ย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพพิิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ ให้ถอืว่า
เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย” 
 
หลักเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเปน็หลักการสําคัญประการหน่ึงของกฎหมายในอันที่จะคุ้มครอง
ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กําหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ในมาตรา ๗ ว่า
“เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ให้อธิบดีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึน้ทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดเีห็นสมควรได้ และใหม้ีอํานาจกําหนดเขต



 
๘๘ 

 
ที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถานโดยใหถ้ือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้อธิบดี
จะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมกใ็ห้กระทําได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตาม
ความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานน้ันมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนงัสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไมพ่อใจก็ให้มีสิทธริ้องต่อศาลภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคําส่ังให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบยีนและหรือการกําหนดเขตที่ดนิให้
เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคําส่ังคดีถึงที่สุดใหย้ก
คําร้องขอของเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง ให้อธบิดีดําเนินการขึน้ทะเบียนได”้จากบทบัญญัตมิาตรา ๗ ดงักล่าว
สามารถนํามาสรุปเปน็หลักเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนได้ ดังนี ้

๑.  อสังหาริมทรัพยท์ี่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นโบราณสถานตามบทนิยามของคําว่า 
“โบราณสถาน” ตามกฎหมาย 

๒.  การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้
อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มีอํานาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่
เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน ซึ่งเขตของโบราณสถานน้ีให้ถอืเป็นโบราณสถานด้วย 

๓.การขึ้นทะเบยีนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อธิบดกีรม
ศิลปากรต้องแจง้เป็นหนงัสือใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ หากเจ้าของหรอืผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้ใช้สิทธิ
ร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่อธิบดกีรมศิลปากรแจง้ใหท้ราบ หากศาลมีคําส่ังให้อธิบดีระงับการขึน้
ทะเบียนหรือกําหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานก็ใหอ้ธิบดรีะงับการขึ้นทะเบยีนหรือกําหนดเขตทีด่ินนั้น ในกรณี
ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ได้ร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีที่ศาลมีคําส่ังคดีถึง
ที่สุดใหย้กคํารอ้งของเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง อธิบดกีรมศิลปากรยอ่มมีอํานาจขึ้นทะเบยีนได ้

๔.อธิบดกีรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรอืแก้ไขเพิ่มเติมการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน 

๕.การประกาศขึ้นทะเบียนหรอืประกาศเพกิถอนหรือประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๖.โบราณสถานที่อธิบดกีรมศิลปากรไดจ้ัดทําบญัชี และประกาศในราชกจิจานุเบกษาตาม
กฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพพิิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ใช้
บังคับ ใหถ้ือว่าเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี ้

โบราณสถานใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ต่อมาปรากฏว่าโบราณสถานน้ันไม่มปีระโยชน์ในการดูแล
รักษา และการควบคุมอีกต่อไป กฎหมายให้อาํนาจอธิบดกีรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบยีน
ได้ หรือหากตอ้งการเปล่ียนแปลงขยายหรือลดเขตโบราณสถานจากที่ได้ประกาศไว้ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศได้  ทัง้น้ี จะให้การเพกิถอนการประกาศขึ้นทะเบียนหรือการแก้ไขเพิม่เติมประกาศมผีลตามกฎหมาย
จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย 

 
ผลของการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
 โบราณสถานใดที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วจะมีผล ดังน้ี 



 
๘๙ 

 
๑.  ต้องมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เนื่องจากการ

ปลูกสร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มกีารควบคุมปล่อยให้ปลูกสร้างกันได้อย่างเสรยีอ่ม
ทําให้สภาพภูมทิัศน์ของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแง่ของกฎหมายส่ิงแวดล้อมฯ 
   มาตรการท่ีรัฐใช้ในการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว ได้แก่ มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้ 
   (ก) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
   (ข) กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอํานาจส่ัง
ระงับการก่อสร้าง และให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารน้ันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําส่ัง 
   (ค) ผู้ที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามคําส่ังอธิบดีมี
ความผิดฐานขัดคําส่ังเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
   (ง) กรณีที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร ให้อธิบดีดําเนินการ
รื้อถอนอาคารน้ันได้โดยเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดําเนินคดีแก่ผู้รื้อ
ถอน 
   (จ) สัมภาระที่รื้อถอนแล้ว ถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขาย หักค่าใช้จ่ายใน
การรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของสัมภาระ 

 ๒.  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องแจ้งการชํารุด หักพัง หรือ
เสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โบราณสถานนั้น
ชํารุด หักพังหรือเสียหาย 

 ๓.  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับคําส่ังจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าทําการซ่อมแซม หรือกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อเป็น
การบูรณะหรือรักษาไว้ให้โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๔.  หากมีการโอนโบราณสถานให้บุคคลอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองซ่ึงเป็นผู้โอนมีหน้าที่ต้อง
แจ้งการโอนเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันโอน โดยหนังสือต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ
โอน และวันเดือนปีที่โอนด้วย 

๕.  เจ้าของโบราณสถานที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน้าที่ต้องแจ้งการ
ได้รับกรรมสิทธิ์ต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หากมีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์
โบราณสถานเดียวกันหลายคน ให้มอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหน่ึงเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์แทนผู้มี
กรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้ 



 
๙๐ 

 
 ๖.  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้า

ชมหรือค่าบริการอื่นเป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโบราณสถานนั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกรมศิลปากร
กําหนด 

๗.  อัตราโทษของการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เส่ือมค่า หรือทําให้เสียประโยชน์ ซึ่ง
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษที่หนักกว่าการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เส่ือมค่า หรือทําให้
เสียประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ไม่ขึ้นทะเบียน 

 ๘.  ในการเปิดให้ผู้อื่นเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ 
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถาน ผู้เข้าชมโบราณสถานต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ไม่เคล่ือนย้ายส่ิงต่างๆ ภายในโบราณสถาน 
   (ข) ไม่ขีด เขียน หรือทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใดๆ ลงบนโบราณสถาน 
   (ค) ไม่นําอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเช้ือเพลิง หรือสารเคมี อันจะก่อให้เกิด
อันตรายเข้าไปในโบราณสถาน 
   (ง) ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน หรือไม่กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
ชํารุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน 
   (จ) ไม่ เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลลง ณ ที่ ใดๆ ภายใน
โบราณสถาน นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ 
   (ฉ) ไม่กระทําการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่
เส่ือมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรําคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ 
 
บทกําหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือกระทําผิดพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพพิิธภัณฑสถานแหง่ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัตโิบราณสถานฯ ได้บัญญัติบทกําหนดโทษสําหรบัการกระทําความผิดต่อ
โบราณสถานไว ้๓ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ซึ่งเม่ือได้พิจารณาบทบัญญัตดิังกล่าว
แล้ว สามารถสรุปกรณีการกระทําความผิดต่อโบราณสถานไดด้ังนี ้
 ๑. การกระทําที่เปน็เหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๒ ได้แก่ การบุกรกุ ทําให้เสียหาย ทําลาย 
ทําใหเ้ส่ือมเสีย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ถ้าเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีน มี
โทษจําคุกไมเ่กนิเจ็ดปี หรือปรบัไม่เกินเจด็แสนบาท หรอืทัง้จาํทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ได้
ขึ้นทะเบียนแล้ว มีโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรอืปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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 ๒. การกระทําที่เปน็เหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๔ ได้แก่ กรณีโบราณที่ขึน้ทะเบียนและมี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ชํารุด หกัพงั หรอืเสียหาย แล้วไม่แจ้งเป็นหนงัสือให้อธิบดีกรม
ศิลปากรทราบภายในสามสิบวัน กรณีมกีารโอนโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วไม่แจ้งการโอนให้อธิบดีกรม
ศิลปากรทราบ และกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบตัิ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๓๙) และเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถาน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙) มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่หมื่นบาท หรอืทัง้จําทั้งปรับ 
 ๓. การกระทําที่เปน็เหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๕ ได้แก่ กรณีที่ซ่อมแซม แก้ไข 
เปล่ียนแปลง รื้อถอน ตอ่เติม ทําลาย เคล่ือนย้ายโบราณสถานหรอืส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นส่ิงใดๆ 
ภายในบรเิวณโบราณสถาน หรอืปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนญุาตจากอธิบดกีรม
ศิลปากร หรอืฝ่าฝืนเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรอืปรับไม่เกินสาม
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคําว่า “โบราณสถาน” 
 คําว่า “โบราณสถาน” นอกจากจะมีพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลักแล้ว ยงัมพีระราชบัญญัตอิื่นทีเ่กีย่วข้องดว้ย 
ได้แก ่
 ๑. พระราชบัญญัตกิารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทยมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จงึมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว
โบราณสถานในประเทศไทย และเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
 ๒. พระราชบัญญัตสิภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ตาม
วัตถุประสงค์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย คือการส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ทอ่งเที่ยวโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 ๓. พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมี
วัตถุประสงค์เพือ่กําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกนั
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจรโบราณสถานต่างๆ ก็นับวา่เป็นอาคารอยา่งหนึ่งแต่มีลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ  
จึงบัญญตัิใหร้ัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการ
ศาสนาซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพพิพธิภัณฑตํ์ารวจ วงัปารุสกวันในปัจจุบัน 
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ภาพจากเที่ยววงัปารุสกวัน พิพธิภัณฑ์ตํารวจโดย pooklookclubที่มาhttp://chillblog.chillpainai.com 
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ภาพการใช้งานและกิจกรรมภายในพิพธิภัณฑ์ตาํรวจ วงัปารุสกวัน โดยพิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวันที่มา 
https://saranitet.police.go.th/museum 
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กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๐ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-รัสเซยี และครบรอบ 
๑๐๐ ปีแห่งการเข้าร่วมสงครามโลก ครั้งที่ ๑ภาพโดย  หนูเล็ก ที่มาhttp://dodeden.com/274977.html 
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