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บทคัดย่อ 
 ขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคาร เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ทั้งประเภทอาคารที่ยังคงการใช้งานและอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เป็น
การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง พัฒนาการของอาคาร
และสภาพอาคารขณะส ารวจ และการประเมินคุณค่า ที่น าไปสู่การวิเคราะห์และการจัดการอนุรักษ์ได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคารในการปฏิบัติงานจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อจ ากัดในการเข้าถึงอาคาร ระยะเวลาในการเตรียมงานและงบประมาณ ทั้งนี้
สถาปนิกผู้ด าเนินงานจะต้องออกแบบวิธีการให้เหมาะสมในแต่ละกรณี วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้จึง
เป็นการทบทวนวรรณกรรมด้านการท าความเข้าใจอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างกรอบและแนวทางใน
การท าความเข้าใจอาคาร ตลอดจนการศึกษาปัจจัยต่างๆในการท าความเข้าใจอาคาร ส าหรับการเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผ่านอาคารตัวอย่างกรณีตัวอย่างคือ 
อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ 
 
ค าส าคัญ 1. การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ 2.การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ 3. การ
บันทึก 4. การประเมินอาคารประวัติศาสตร์ 5. อาคารโกดังหลุยส์ ท ีเลียวโนเวนส์ 
 
Abstract 
 Understanding the building is one of significant practice in conservation and 
adaptation of historic building either occupied or redundant. The method of understanding the 
building is included the survey and record of building physicality, method of construction, 
building evolution and existing conditions of the site, which is led to the examination on 
conservation management. Pragmatically understanding of the building is persuaded in 
different situations due to the accessibility, project timeline, and budget. To make an 
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appropriate decision on conservation method, the architect must understand this process 
clearly. The objective of this paper is to summarise the literature review of understanding the 
historic building regarding the study of architecture in order to set principle and guideline, and 
other related factors to understand building failure and potential for the further conservation 
and adaptation. The study is examined by the Louis T. Leonowens’ Godown. 
 
Keywords: 1. Understanding historic building 2. Conservation and adaptation of historic 
building 3. Recording 4. Historic building assessment 5. Louis T. Leonowens’ Godown 
 
บทน า 
 สถาปนิกเป็นบุคคลส าคัญที่จะเป็นผู้เลือกวิธีการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับอาคาร
แต่ละแห่งบนฐานข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับอาคาร การประเมินคุณค่า 
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (Clark, 2000: 22-31) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละโครงการ ซึ่งมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นสถาปนิกจึงต้องทราบข้อมูล
ของอาคารนั้นๆอย่างถ่องแท้และเที่ยงธรรมทั้งด้านกายภาพและด้านคุณค่า เพื่อป้องกันการผิดพลาดใน
กระบวนการตัดสินใจ และช่วยลดความเสี่ยง ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารในอนาคต (Giebeler,   
G., 2009: 10) 
 ขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคารในการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารในประเทศไทยยังไม่ปรากฎ
เด่นชัดในกระบวนการปฏิบัติ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ และ
การเข้าถึงอาคารในขั้นตอนการวางแผนโครงการ1 (Project initiation) โดยมีสาเหตุหลักจากความต้องการใน
การลดขั้นตอนในการด าเนินงาน และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก่อนที่โครงการจะเริ่มขึ้น และเหตุผล
ประการส าคัญคือ ข้อจ ากัดในการเข้าถึงอาคารที่จะท าการอนุรักษ์ เช่น อาคารตกอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก 
การเข้าไปท างานก่อนที่โครงการจะเริ่มเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรืออาคารที่ต้องการปรับปรุงยังคงการใช้งานอยู่ 
ท าให้การเข้าถึงอาคารเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้เข้าส ารวจอาจรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรืออาคารที่
ยังคงการใช้งานนั้นเต็มไปด้วยเครื่องเรือนที่ปกปิดจุดบกพร่องและสภาพของอาคารที่เป็นข้อมูลส าคัญต่อการ
วางแผนอนุรกัษ์และปรับปรุง  
 การท าความเข้าใจอาคารเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีประเด็นที่ส าคัญคือ ความจ าเป็นในการท า
ความเข้าใจอาคารในมิติทางสถาปัตยกรรมในเชิงคุณค่าด้านกายภาพและคุณค่าเชิงสัญลักษณ์  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออาคารตลอดการใช้งานและอายุอาคาร เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหา คุณค่า และศักยภาพใน
การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารที่มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ การท าความเข้าใจอาคารเพื่อการอนุรักษ์อาคาร

                                                 
1
 ข้ันตอนการปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ (พีรยา บุญประสงค์ 2558: 41) สามารถสรุปข้ันตอนหลัก ได้ดังนี้ 1) การวางแผนการด าเนินงาน (Project Initiation) 2) 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Conceptual Development) 3) การเตรียมโครงการ (Project Preparation) 4) กระบวนการด้านงานออกแบบ (Design Implementation) 
5) การใช้งานอาคาร และการจัดการ (Occupation & Management) 



Veridian E-Journal, Slipakorn University 
ISSN 1906 - 3431 

ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 
ปีที่ 8  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 

 

 3011 
 

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกระบวนการปฏิบัติการยังเป็นช่องว่าง มีหลักการที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้
เกิดค าถามในการท าความเข้าใจอาคารว่า การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ควรมีหลักการและเกณฑ์แบบ
ใด มีขั้นตอนอย่างไร และควรครอบคลุมปัจจัยใดในการศึกษาบ้าง 
 
ความหมาย 
 การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ หรือ Understanding Historic Buildings เป็นการศึกษา
ศักยภาพเบื้องต้นของอาคารประวัติศาสตร์และบริบทของที่ตั้งในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและคุณค่า ก่อน
การด าเนินการใดๆกับอาคารประวัติศาสตร์ ขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เป็นขึ้นตอนที่ช่วยให้
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในอาคารประวัติศาสตร์หลังนั้นๆตรงกัน 
ทั้งเร่ือง ความส าคัญ บริบท คุณค่า สภาพความเสียหาย และข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
ปรับปรุง (Clark, 2001: 12-15) การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์แบ่งตามขอบเขตของอาคารได้ดังนี้ 
ความรู้สึกรวมกับสถานที่ ความเข้าใจในทางกายภาพ และความเข้าใจด้านที่ตั้ง (พีรยา บุญประสงค์, 2558: 41) 
โดยเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ 
 1) ความรู้สึกร่วมกับสถานที่ ที่ผู้ด าเนินโครงการเข้าส ารวจอาคารครั้งแรก การรับรู้ด้วยความรู้สึกนี้มี
วิธีการที่หลากหลายตามประสบการณ์ของผู้เข้าส ารวจ มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ส ารวจเข้าไปยังอาคารในครั้งแรก   
(Latham, 2000: 78-80, พีรยา บุญประสงค์ 2558: 41) 
 2) ความเข้าใจในด้านกายภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงช่วงอายุอาคาร  ใน
ความเข้าใจอาคารในมิติต่างๆทั้งทางกายภาพ (tangible aspects) ตลอดจนปัญหาการเสื่อมสภาพของอาคาร 
(Latham, 2000: 78-80, พีรยา บุญประสงค์,  2558 : 41)   การท าความเข้าใจด้านกายภาพอาคารต้องอาศัย
ข้อมูลทั้งจากการวิจัยและการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง รวมไปถึงการใช้สอยของอาคารในอดีต  
 3) ความเข้าใจด้านที่ตั้ง เป็นการศึกษาบริเวณโดยรอบที่ตั้งและบริบทของอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อ
ท าความเข้าใจพัฒนาการของที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของอาคาร รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ของอาคารประวัติศาสตร์ที่จะศึกษากับประชาชนในท้องถ่ินด้วย  
 นอกจากนี้ การท าความเข้าใจอาคารยังครอบคลุมออกไปถึงความเข้าใจด้านถิ่นที่ (Place) และความ
เป็นย่าน  Randell Mason (2006:23) ได้กล่าวว่า ถิ่นที่แสดงถึงความซับซ้อนและความขัดแย้งในฐานะของการ
อนุรักษ ์การพัฒนา และการคงอยู่ การศึกษาอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่จะต้องเข้าใจทั้งความหมายและความ
ซับซ้อนของถิ่นที่นั้นๆตามล าดับของเวลา โดยการประเมินผลกระทบต่ออาคารประวัติศาสตร์จะครอบคลุม
ความส าคัญด้านวัฒนธรรม นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ หรือชุมชนซึ่งแสดงถึงประเด็นด้านคุณภาพชีวิตและปัจจัย
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนา (Clark, 2001) โดย Cullen (2006) ได้แนะน าว่า การวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่
โดยรอบอาคารอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เข้าใจภาพกว้างของอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการของเนื้อเมือง  โดย
บริบทของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินลักษณะความละเอียดอ่อนของการ
พัฒนาใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ประวัติศาสตร์  (Went, 2004, Hudson and James, 2007: 256). Vienna 
Memorandum หรือ บันทึกเวียนนา (UNESCO, 2005) ได้ระบุว่า การสร้างความเข้าใจของสถานที่ยังรวมไปถึง
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ปัจจัยของความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพัฒนาการรูปสณัฐานของที่ตั้งของถิ่นที่นัน้ๆ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์
ในการวางแผนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เกณฑ์ในการพิจารณาอาคารประวัติศาสตร์ส าหรับการท าความเข้าใจอาคาร 
 การท าความเข้าใจอาคาร (Latham, 2000) ควรครอบคลุมปัจจัยส าคัญ ตั้งแต่คุณค่า เรื่องราวของ
อาคาร การใช้งานในอดีต การส ารวจสภาพอาคาร การส ารวจสภาพโครงสร้างอาคาร และการส ารวจบริเวณ
โดยรอบของอาคาร English Heritage (2006: 1-21) ได้เสนอแนวทางการบันทึกข้อมูลของการส ารวจอาคาร
ประวัติศาสตร์ว่า การบันทึกทั้งหมดจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการที่เหมาะสม ดังนั้นหัวข้อของการบันทึกจะมี
ความแตกต่างตามสภาพของอาคารและสภาวะการณ์ในแต่ละโครงการ กล่าวคือ โครงการที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อลักษณะอาคารเดิมมาก จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาเบื้องต้น และการท าความเข้าใจในระดับที่สูง
กว่าอาคารที่เพียงต้องการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ดังนั้น การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการท าความเข้าใจอาคาร จึง
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังที่จะกล่าวต่อไป ตามประเภทงานและความส าคัญของอาคารแต่ละประเภท มีระดับ
ความเข้มข้นของข้อมูลตามความต้องการของเนื้อหาจากน้อยไปหามาก 4 ระดับ โดยมีระดับที่สูงสุดคือ การ
บันทึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง2 (Comprehensive Analytical Record) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญของ
อาคารในด้านสถาปัตยกรรม สังคม ประวัติศาสตร์ การศาสนา หรือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ วิธีการในระดับที่ 4 
นี้มักเป็นที่นิยม เมื่ออาคารประวัติศาสตร์ถูกใช้เป็นเครื่องในกระบวนการพัฒนาเมือง 
 เกณฑ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกระดับการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นคือ ความส าคัญของอาคาร ระดับ
การซ่อมแซม และลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของอาคารอย่าง
เป็นจริง หรือการใช้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของอาคารเพื่อการประโยชน์ 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  
 1) การศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) 

การศึกษาข้อมูลด้านเอกสารเป็นขั้นตอนพื้นฐานของการวางแผนในการบันทึก โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่และการตรวจสอบสภาพของข็อมูล ทั้งความถูกต้องและความทันสมัย และรายละเอียด 
เพื่อที่ทราบเนื้อหาส าหรับการสืบค้นต่อไป 
 2) การสืบค้นอาคาร  
  การสืบค้นอาคารเป็นขั้นตอนการวิจัยขั้นต้น (Preliminary Documentary Research)           
ที่เก่ียวเนื่องกับการพิสูจน์รายละเอียด เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย พัฒนาการ เป็นต้น การสืบค้น
อาคารในขั้นต้น มักจะจ ากัดเฉพาะการสังเกตภายนอก เนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงพื้นที่ส ารวจ การสืบค้น
รายละเอียดยังรวมไปถึงการตรวจสอบองค์ประกอบอาคารทั้งภายนอกและภายใน เช่น ความสัมพันธ์ของอาคาร
กับที่ตั้งอาคาร รูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของผัง การประดับตกแต่ง รูปปั้น และรายละเอียดอื่นๆ 
ที่จะบอกอายุของอาคารและวิวัฒนาการ เพื่อเป็นการท าความเข้าใจอาคารเป็นส่วนตามพัฒนาการ และวิเคราะห์
การใช้สอยในแต่ช่วงเวลาเพื่อการท าความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบ 

                                                 
2 ระดับของการท าความเข้าใจอาคารแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ 1) การเก็บข้อมูลทางสายตา (Basic survey) 2) การบันทึกข้อมูลโดยการอธิบาย (Descriptive record) 
3) การบันทึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytical record)  4) การบันทึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ข้ันสูง (Comprehensive analytical record) 
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 3) การส ารวจรังวัดและการเขียนแบบ  
  การเขียนแบบเป็นการน าเสนอคุณค่าทางกายภาพของอาคาร ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ตีความ วิธีการที่นิยมคือการส ารวจรังวัด (Measured Survey) ที่ประกอบไปด้วยแบบแสดงผังพื้น รูปตัด รูปด้าน 
และรายละเอียดต่างๆ ตามระยะจริง อาจมีการส ารวจทุกชั้น หรือบางชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของอาคาร 
การแสดงแบบผังพื้นควรมีต าแหน่งขององค์ประกอบที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ครบถ้วน ทั้งองค์ประกอบ
อาคารและองค์ประกอบการตกแต่ง ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ การเขียนรูปตัดตามขวางและตามยาว หรือ
รูปตัดที่แสดงรูปด้าน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในแนวตั้งของอาคาร ลักษณะของโครงสร้าง และต าแหน่ง
รายละเอียดโครงสร้าง ซึ่งอาจรวมถึงการประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรม และการเขียนรูปด้านเป็นการท าความ
เข้าใจการออกแบบอาคาร พัฒนาการ และการใช้สอย แบบที่ดียังต้องแสดงความสัมพันธ์ของพื้นชั้นที่ 1 กับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ การแสดงต าแหน่งของการเก็บข้อมูลภาพถ่าย และแผนภาพแสดงของการเส้นทางการส ารวจและ
การใช้งานที่มีความซับซ้อน 
 ทั้งนี้ การส ารวจอาคารอาจมีการส าเนาของแบบเก่าที่แสดงประวัติศาสตร์อาคาร เพื่อเป็นการยืนยัน
ข้อมูล ถ้าอาคารมีความซับซ้อน การเขียนภาพ 3 มิติจากข้อมูลการส ารวจรังวัด จะช่วยการท าความเข้าใจอาคาร
ประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจมีการแสดงประเภทงานปฏิสังขรณ์และการเปลี่ยนแปลงของคร้ังที่ผ่านมา โดยการ
ใช้แผนภาพ (Sequential Diagrams) แสดงแถบสีจากสีอ่อนไปหาสีเข้มช่วยในการอธิบายแบบ 
 4) การบันทึกด้วยภาพ  
  การบันทึกที่มีจุดประสงค์ในการท าความเข้าใจในประวัติศาสตร์จะแบ่งระดับของการบันทึก
ออกเป็น 4 ระดับ จากระดับที่ 1 ที่มีความง่ายที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยภาพถ่ายและการจดบันทึกสั้นๆ ถึงระดับที่ 
4 ที่เป็นการบันทึกที่รวมถึงการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม พร้อมกับการแสดงแบบที่มีความ
ละเอียดและการบันทึกด้วยภาพถ่าย  (English Heritage, 2006: 14-15) 
 5) การเขียนค าชี้แจง  
  การเขียนรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจากการส ารวจและการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
แสดงถึงข้อมูลด้านที่ตั้ง บริบท ด้วยการอธิบาย การวิเคราะห์และการสื่อความหมาย ประกอบกับการเขียนแบบ
และรูปภาพ การเขียนรูปรายงานควรครอบคลุมปัจจัยต่างๆที่ผ่านการวิเคราะห์ อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่างๆที่ท าให้ผู้ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเข้าใจอาคารได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน  สามารถตัดสินใจใน
ขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเขียนรายงานควรมีรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาคาร 
ผู้อุปถัมภ์และเจ้าของอาคาร ข้อมูลด้านการบันทึก รายงานควรแสดงการใช้สอยของอาคารและส่วนอื่นๆทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน พร้อมหลักฐานส าหรับการตีความ หลักฐานการรื้อถอนส่วนต่างๆของอาคารในอดีต บทสรุป
ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ความสัมพันธ์ของอาคารกับสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบนั พร้อมส าเนาของแผน
ที่ประวัติศาสตร์ แบบ ภาพถ่ายแสดงพัฒนาการของอาคารและพื้นที่ตั้ง แหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ที่
เก่ียวข้องกับอาคารและที่ตั้ง ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ดังการชี้แจงจากแหล่งข้อมูล และกิตติกรรมประกาศ  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาความหมายและประโยชน์ของขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ และการ
น าข้อมูลที่บันทึกไปใช้ในการด าเนินงาน 
 2) เพื่อสร้างเกณฑ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการท าความเข้าใจอาคาร เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในการ
อนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์  
 3) เพื่อท าความเข้าใจ และสร้างสรรขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการท าความเข้าใจอาคาร
ประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ 
 
วิธีการศึกษา 
 การท าความเข้าใจอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์เป็นการส ารวจด้านกายภาพ และการศึกษา
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โดยการส ารวจด้านกายภาพเป็นการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง รวมทั้งการเก็บข้อมูล
ด้านที่ตั้ง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบท ส่วนการศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เป็นการศึกษา
พัฒนาการอาคาร การก่อสร้าง การใช้สอย และพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ทั้งนี้สภาพการใช้งานอาคาร
โกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ประกอบไปด้วยส่วนที่ยังมีการใช้งานและส่วนที่ไม่มีการใช้งาน การเก็บข้อมูลจึงต้องมี
วิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนของอาคาร เช่น การเก็บข้อมูลระยะ การตรวจสอบสภาพความ
เสียหาย และวิธีการก่อสร้าง เป็นต้น ขั้นตอนสุดท้ายคือ การวิเคราะห์อาคารในลักษณะองค์รวมทั้งอาคาร ที่ตั้ง
และสภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ของอาคาร สภาพอาคารขณะส ารวจ และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อท าความเข้าใจ
พัฒนาการและลักษณะของการใช้วัสดุในการก่อสร้าง การเสื่อมสภาพ ตลอดจนการท าความเข้าใจอาคารในมิติ
สัมพันธ์กับคุณค่าด้านต่างๆ 

 
อาคารกรณีศึกษา 
อาคารโกดัง หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์  

อาคารโกดัง หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์เป็นตัวอย่าง
ของอาคารที่มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนารูปที่ดินเพื่อให้เช่า แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองด้าน
การค้าขายกับชาวตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม และการเป็น
ตัวแทนของสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการค้าขายและ
ขนส่งทางน้ า แม้ว่าอาคารจะมีคุณลักษณะทางกายภาพที่ ไม่
โดดเด่นเมื่อเทียบกับอาคารประเภทอื่นในยุคสมัยเดียวกัน แต่
อาคารโกดัง หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์จัดอยู่ในประเภทอาคารที่หา
ได้ยากและยังอยู่ในสภาพที่ดี โดยที่อาคารมีที่ตั้งที่อยู่ในย่าน

พาณิชยกรรมกลายเป็นโอกาสและส่งเสริมให้อาคารได้รับการพัฒนาด้วยการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เกิดการใช้
งานที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกอาคารโกดัง หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเหตุผลดังที่
กล่าวมาข้างต้น 

 

ภาพที่ 1 แสดงอาคารโกดังด้านทิศตะวันตก 
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ที่ตั้ง  
 อาคารโกดัง หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์ตั้งอยู่ที่ซอยตรอกกัปตันบุช ด้านทิศเหนือติดถนนสี่พระยา         
ทิศตะวันออกติดส านักงานกฎหมายด าเนินสมเกียรติและบุญมา ด้านทิศตะวันตกติดถนนซอยเจริญกรุง 30 ด้าน
ทิศใตต้ิด บ้านเลขที่ 1  
 
ประวัติการก่อสร้างอาคาร 
 อาคารโกดังหลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์ สร้างเมื่อใดไม่มีการระบุชัด แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจ
สรุปได้อย่างคร่าวว่า อาคารน่าก่อสร้างภายหลังการผาติกรรมวัดแก้วแจ่มฟ้า ระหว่างปีพ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2468 
จากการศึกษาแผนที่กรุงเทพฯ สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนสิ่งก่อสร้างของวัดแก้วแจ่มฟ้า ที่ได้รับการผาติ
กรรมนี้เป็นอาคารประเภทโกดังสินค้า อาคารพักอาศัย โรงเรียน และสถานที่ราชการ เป็นต้น และเป็นช่วงเวลา
เดียวกันกับการก่อตั้งกิจการของบริษัท หลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์ การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า 
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ได้แสดงความคิดเห็นที่จะให้มีการจัดการพื้นที่บริเวณวัดแก้วฟ้า  โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้าน
ตะวันตกของวัดซึ่งติดกับธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ให้มีการสร้างตึก โรงม้า โรงรถ ส่วนค่าเช่าผลประโยชน์ให้ตกแก่
วัด โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอย่างพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮน้ั้นเป็นที่ของพระคลังข้างที่ซึ่งมีการ
จัดการอยู่แล้ว โดยเจ้าพระยาภาสกรได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ 2 แนวทาง คือ 1. ให้พระคลังข้างที่
ให้เหลือในการออกทุนก่อสร้าง โดยค่าเช่าที่เก็บได้ให้แบ่งแก่พระคลังข้างที่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งให้วัดเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโบสถ์วิหาร 2. ให้พระคลังข้างที่หาพื้นที่ว่างและท าการผาติกรรมวัดโดยย้ายไปสถานที่
อื่นที่มีความเหมาะสมและก็มีการสร้างตึกให้เช่าต่อไป (จิรนันท์  คอนเซฟซิออน, 2555: 75) 
 โครงการพัฒนาบริเวณพื้นที่ของวัดแก้วแจ่มฟ้าเดิม ในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นตึกแถวให้ชาวต่างชาติเช่าคงเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการเพิ่มรายได้ให้กับทางวัดและพระ
คลังข้างที่ แต่ต่อมาด้วยเหตุผลอันใดไม่สามารถทราบได้ แผนโครงการดังกล่าวก็มิได้สร้างขึ้น ภายหลังการผาติ
กรรมวัดแก้วแจ่มฟ้าขึ้นไปตั้งอยู่ริมถนนตัดใหม่ (ถนนสุรวงศ์) ทางด้านทิศเหนือ ประมาณปี พ.ศ. 2450 ซึ่งหลุยส์
ทีเลียวโนเวนส์อาจขอเช่าพื้นที่แห่งนี้ เพื่อจัดตั้งเป็นส านักงานและโกดังขึ้นในบริเวณเดิมของวัดแก้วแจ่มฟ้า 
 
ประวัติศาสตร์การก่อตั้งกิจการของหลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์  
 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการค้าขายสินค้าไม้ แร่ธาตุ เครื่องเทศ และ
สมุนไพร ไปสู่ประเทศกสิกรรมด้วยการส่งออกข้าวที่เป็นอันดับหนึ่งในโลก การเปลี่ยนแปลงนี้ได้น าไปสู่
ทัศนียภาพใหม่ของริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยโรงสีข้าว และโกดังสินค้าต่างๆ โดยห้างร้าน บริษัท โกดังอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองผดุงเกษมเป็นต้นไป ถึงสองฝั่งข้างถนนเจริญกรุง การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็วได้ส่งผลให้เกิดอาคารประเภทช่วงพาดกว้าง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการเก็บสัมภาระ อาคาร
เหล่านี้ได้แก่ โรงสีข้าว โรงไม้ และโกดังเป็นต้น ซึ่งอาคารแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตามประโยชน์ใช้สอย 
เช่น โรงไม้ มักเป็นอาคารโปร่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา โกดังมักเป็นอาคารปิดล้อม มีหลังคาคลุม เพื่อความ
ปลอดภัยในการเก็บสินค้าก่อนส่งไปยังห้างต่างๆบนถนนเจริญกรุงและบางล าพู เป็นต้น  
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 การก่อตั้งบริษัทหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ จ ากัด ในช่วงปีพ.ศ. 2454 กับการร่วมทุนกับบริษัท เดนนี 
มอทท์ แอนด์ ดิกสัน จ ากัดจากประเทศอังกฤษ (Wright, 1994) ก็เช่นเดียวกัน กิจการของสองบริษัทนี้ คือ 
โรงเลื่อย ท่าเรือ รถยก และโกดังสินค้า โดยมีส านักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยาย
ส านักงานและพื้นที่เก็บสินค้าต่างๆ ที่น าเข้ามาจากยุโรปและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ  
 
ลักษณะทางสถาปตัยกรรม  
 อาคารโกดังหลุยส์ ที เลยีวโนเวนส์เป็นอาคารโถงโล่งสงู 1 ชั้น (การใช้งานภายในพบชัน้ลอยที่ถกูต่อ
เติมในภายหลัง) โครงสร้างหลักเป็นผนงัรับน้ าหนัก และมสี่วนตอ่เติมเป็นโครงสร้างเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผนังรับน้ าหนักมีการท าเปน็ช่วงเสาเพื่อรับน้ าหนักจากจันทนัหลกั แต่ละช่วงเสามีหน้าต่างที่ต าแหน่งกึ่งกลาง เปน็
ลักษณะบานเปดิคู่ไม้มีกลอนและบานพับเหล็ก ด้านในติดลูกกรงเหล็กแบบตั้งมีไม้ยดึตรงกลาง ที่เหนือหน้าต่างมี
ช่องลมในแนวเฉียงตามความกวา้งของผนัง ที่เหนือช่องลมมีกันสาดขนาดเล็กเป็นโครงสร้างไมมุ้งด้วยสังกะสีเพื่อ
กันฝน โครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่หาง่ายในเวลานั้น 
 
พัฒนาการอาคาร  
 จากการศึกษาสภาพอาคารและแผนที่ทางประวัติศาสตร์พบวา่ พัฒนาการอาคารโกดังหลุยส์ ท ีเลียว
โนเวนสส์ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลักตามการศึกษาแผนที่ทางประวัติศาสตร์ คือ สร้างระหว่างพ.ศ. 2450 
ถึง 2456 ต่อเติมระหว่างพ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2489  ปรับปรุงส าหรับการใช้งานเป็นที่พักชั่วคราวหลังพ.ศ. 2522 

 
  

ภาพที่ 2  แสดงแผนที่แสดงวัดแก้ว
แจ่มฟ้า  มาตราส่วน ๑ : 
๑,๐๐๐ ระวาง ๒ต ๑อ แผน
ที่ ๖  

พิมพ์ครั้งแรกโดยกรมแผนที่  
กระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ. 
๑๒๖ (พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่พ.ศ. 2468 
แสดงกลุ่มอาคารโกดัง ที่มา กรม
แผนที่ทหาร  

ภาพที่ 4 แสดงแผนทีบ่ริเวณ
กรุงเทพฯ  ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศกัราช 
๒๔๗๕ ที่มา กรมแผนที่ทหาร 
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การใช้งานในปัจจุบัน 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้งานของโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ตลอดอายุการใช้งานที่ผ่านมา มีการต่อ
เติมพื้นที่ด้านทิศเหนือของอาคารเพื่อเป็นห้องน้ า ที่จอดรถและส านักงานขนาดเล็กให้เช่า โกดังด้านทิศใต้เดิมได้
ถูกรื้อถอนออกไปเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนโกดังนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็นห้องเช่าแบบชั่วคราว  
2 ชั้น ด้านบนเป็นโครงสร้างเสาคานเหล็กขนาดเล็ก พื้นและผนังไม้อัด มีฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมช่องลมแนวเฉียง
และหน้าต่างด้านทิศใต้ถูกก่อปิด เพื่อติดตั้งระบบปรับอากาศ ด้านล่างเป็นโถงโล่งใช้เป็นที่จอดรถ  
ลักษณะทางกายภาพในปัจจบุนัเพื่อวางแผนการส ารวจ 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารหลุยส์  ที 
เลียวโนเวนส์อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและเข้าถึงได้ยาก 
เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อโกดังไม่มี
การใช้ งานส าหรับการเก็บสิ นค้ าที่ ส าคัญอีกต่อไป           
ผู้ครอบครองอาคารโกดังได้ปรับปรุงอาคารแห่งนี้เพื่อการ
ใช้สอยส าหรับเป็นห้องเช่าราคาถูก มีห้องน้ าอยู่ด้านนอก
โกดัง แต่ด้วยปัญหาด้านการจัดการ และระดับพื้นโกดังที่มี
ระดับต่ ากว่าถนนและพื้นที่อื่นในบริเวณเดียวกัน ท าให้
ระดับพื้นชั้นที่ 1 ของอาคารมีระดับน้ าท่วมขัง ตลอดจน
การดัดแปลงอาคารที่เป็นไปอย่างตามมีตามเกิด ช่องแสง
เดิมของโกดังถูกก่อปิดจนหมด ท าให้มีระดับแสงธรรมชาติ

ที่เข้ามาถึงในอาคารมีปริมาณที่ต่ ามาก ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งสองประการ ก่อนการด าเนินการส ารวจ คณะท างาน
จึงวางแผนในการท าความสะอาดพื้นที่  โดยการสูบน้ าเสียที่ขังในบริเวณชั้นที่ 1 ออก และการติดตั้งระบบส่อง
สว่าง เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะเข้าถึงได้ นอกจากนี้ การปรับปรุงเพื่อการใช้งานเพื่อการ
พักอาศัย ยังเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงอาคารในหลายส่วน เช่น ส่วนที่ใช้เป็นห้องพัก และคานหลักของโครง
หลังคา และผนังรับน้ าหนักด้านทิศใต้ เป็นต้น ต้นไม้ใหญ่ด้านทิศใต้ของอาคารยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ปริของผนังรับน้ าหนักด้านทิศใต้อีกด้วย 
 
ผลการศึกษา 
 กรอบการศึกษาและขั้นตอนในการส ารวจอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์แบ่งออกเป็น 2 สองส่วน
หลัก ดังนี้ การท าความเข้าใจด้านกายภาพ และการท าความเข้าใจด้านคุณค่า 
 1) การท าความเข้าใจด้านกายภาพ 
  แม้ว่าอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์จะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าใน
ระดับที่เด่น แต่อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์เป็นกรณีศึกษาของอาคารโกดังที่เป็นอาคารที่เหลืออยู่ ใน
จ านวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบสัดส่วนกับอาคารประเภทอื่นๆ  จากการศึกษาทั้งด้านกายภาพอาคารและการศึกษา
ประวัติศาสตร์ พบว่า อาคารโกดังหลุยส์ ที เลยีวโนเวนส์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นตวัแทนของอาคารที่ใช้
ในการเก็บของในช่วงแรกของสยามประเทศ อาคารมีลักษณะเป็นโถงโล่ง ไม่มีเสาร่วมในอย่างแต่เดิมรับหลังคา 

 
ภาพที่ 5 แสดงการใชง้านภายในอาคารโกดัง
หลุยส์ ที เลียวโนเวนส ์
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แต่ใช้โครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ในลักษณะโครงถักวางบนก าแพงรับน้ าหนัก เพื่อให้มีน้ าหนักพอที่จะกดแรงถีบไว้ 
ด้านบนของโกดังมีช่องระบายอากาศเหนือหน้าต่างทุกบาน และหน้าต่างทุกบานมีลูกกรงเหล็กกันขโมย การท า
ความเข้าใจด้านกายภาพอาคารประวัติศาสตร์ นอกจากจะท าให้ผู้ส ารวจเข้าใจลักษณะของการก่อสร้าง วัสดุ และ
พฤติกรรมอาคารแล้ว ผู้ส ารวจต้องท าความเข้าใจสภาพของอาคาร ณ วันส ารวจพร้อมกับการศึกษาเหตุปัจจัยที่
ก่อให้อาคารเกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในอนาคตต่อไป 
 2) การท าความเข้าใจด้านคุณค่า 
  การประเมินคุณค่าของอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ประเมินตามเกณฑ์ตามกฎบัตรนารา 
(1994) เน้นคุณค่า 4 ด้านคือ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Value) ประวัติศาสตร์ (Historical Value) 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics Value) และสังคม (Social Value)  และขยายความครอบคลุมคุณค่าทางเหตุการณ์
และบุคคล (Associate Value) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่าทางการศึกษา (Educational 
Value) เอกลักษณ์ของท้องถิ่น (Local Distinctiveness) ตามการประเมินอาคารประวัติศาสตร์ที่มีฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อเมือง ดังนั้นคุณค่าของอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์จึงมีคุณค่าหลากหลายด้านตามที่
ยกตัวอย่างมา เนื่องจากคุณค่าของอาคารโกดังหลุยส์ ท ีเลยีวโนเวนส์เป็นตัวแทนของยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่
แสดงความรุ่งเรืองด้านการค้าขายกับชาติตะวันตก และที่ตั้งของอาคารได้แสดงถึงการใช้เส้นทางน้ าเพื่อการ
คมนาคมขนส่ง ด้วยจ านวนของอาคารประเภทนี้ที่มีน้อยลงทุกที  อาคารจึงควรได้รับการส่งเสริมคุณค่าด้าน
การศึกษา ในขณะที่มีการส่งเสริมคุณค่าด้านเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านอื่นๆด้วย เช่น คุณค่าทางสาธารณะ 
(Public Value) คุณค่าทางรูปลักษณ์ของเมือง (Townscape Value) และคุณค่าด้านการใช้สอย (Use Value) 
เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการบันทึกและประเมินอาคารเพื่อท าความเข้าใจอาคาร 
 ในการส ารวจสภาพเบื้องต้นอาคารแต่ละประเภทก่อนการด าเนินงานอนุรักษ์อาคารจัดว่าเป็นงานที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเจ้าของอาคาร สถาปนิก และผู้ที่เก่ียวข้องกับอาคารจะสามารถวางแผนก าหนดการ
ด าเนินงานได้ว่ากระบวนการและวิธีการใดเหมาะสมกับการอนุรักษ์อาคารหลังนั้น ซึ่งอาคารแต่ละประเภทอาจใช้
วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามประเภท สถานะ และข้อจ ากัดในการเข้าถึงอาคาร การส ารวจอาคารโกดังหลุยส์ 
ท ีเลียวโนเวนส์นั้น คณะท างานได้วางแผนขั้นตอนการท าความเข้าใจอาคารตามหลักการส ารวจสภาพอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (Clark, 2001) ดังนี้ 
 1. การส ารวจตามสภาพจริง  
  ขั้นตอนนี้เน้นการเก็บข้อมูลอาคารตามสภาพจริงทั้งการวัดขนาดสัดส่วน (Measurement) และ
ความเสียหาย (Deterioration) ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากการใช้งาน 
โดยการส ารวจสามารถแยกความส าคัญออกเป็นความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร 
และความเสียหายขององค์ประกอบอื่นๆที่ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร  การส ารวจสภาพอาคาร
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญขององค์ประกอบอาคารแต่ละส่วนและความสัมพันธ์ในลักษณะองค์รวม  หรือการ
แบ่งแยกตามลักษณะของวัสดุ ดังนั้นการส ารวจอาคาร ณ สถานที่จริงของอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์จะ
ด าเนินการตามรายการ ดังนี้ 



Veridian E-Journal, Slipakorn University 
ISSN 1906 - 3431 

ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 
ปีที่ 8  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 

 

 3019 
 

  1.1. สภาพองค์รวมของอาคาร เป็นการประเมินทางสายตาและการตรวจวัดระดับต่างๆ เพื่อ
ตรวจสอบภาพรวมของอาคาร เนื่องจากอาคารมีการทรุดตัวหลายแห่ง 
  1.2. การส ารวจโครงสร้าง  เป็นการส ารวจโครงสร้างอาคารที่ส่งผลต่อความแข็งแรง  เช่น  ผนังรับ
น้ าหนัก  เสาคาน  โครงหลังคา  คานทับหลังและฐานราก  เป็นต้น โดยเฉพาะจุดที่มีการฉีกร้าวของก าแพง และมี
ต้นไม้เกาะ 
  1.3. การส ารวจองค์ประกอบอาคาร เน้นส่วนประกอบอื่นๆของอาคารที่ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง
แต่ส่งผลในการสร้างพื้นที่ เช่น หลังคา ผนัง พื้น กันสาด บานประตูและหน้าต่าง เป็นต้น การส ารวจมุ่งเน้นที่การ
ส ารวจสภาพ วัสดุ และสาเหตุแห่งการเสื่อมสภาพ 
  1.4. การส ารวจส่วนประดับตกแต่ง  เป็นการส ารวจส่วนตกแต่ง  เช่น  คิ้วบัว  ไม้มอบฝ้า  ลายฉลุ 
เป็นต้น การส ารวจจะคล้ายกับการส ารวจองค์ประกอบอาคาร 
  1.5. การส ารวจงานระบบอาคาร เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์และความปลอดภัยของการใช้
งานด้านระบบอาคารต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า ประปา และงานสุขาภิบาล เป็นต้น  
  1.6. การส ารวจการใช้สอยอาคาร  เป็นการส ารวจความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่อาคารกับการใช้
สอย และการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอาคารในบริเวณต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป 
เช่น การเสริมพื้นชั้นที่ 2 การแบ่งห้อง การต่อเติมบันได ฝ้าเพดาน การก่อปิดประตูหน้าต่างเดิม และการสร้าง
ห้องน้ า เป็นต้น 
  1.7. การจัดการและการดูแลรักษาอาคาร เป็นการสังเกตุผู้ที่เข้ามาใช้งาน การดูแลรักษาและการ
ซ่อมแซมอาคาร อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนสย์ังขาดการด าเนินการในส่วนนี้ 
 2. การบันทึกตามสภาพจริง 
  การส ารวจสภาพของอาคารโกดังหลุยส์  ที เลียวโนเวนส์ใช้เวลาประมาณ 7 วัน แยกตาม
องค์ประกอบของอาคารจากฐานรากไปสู่หลังคา ผู้วิจัยได้บันทึกสภาพอาคารอย่างละเอียดตามจริงและในบางครั้ง
ผู้วิจัยจะต้องเข้าส ารวจมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การบันทึกอาคารในสถานที่จริงท าได้
โดยการสเก็ตภาพร่างพร้อมความเสียหาย ระยะ ระดับ และทิศทางของความเสียหายและปริมาณของความ
เสียหาย การบันทึกภาพนิ่ง และการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น บางครั้งผู้วิจัยอาจใช้การบันทึกเสียงเพื่อ
บรรยายสภาพความเสียหายด้วย เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์การเสื่อมสภาพและเหตุปัจจัยของปัญหา ใน
ขั้นตอนต่อไป 
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รูปที่ 6. ผนังดา้นทิศใต้ที่มุม
ด้านทิศตะวันตกที่มีการทรุด
ตัวมาก จนผนังแตกร้าว 

รูปที่ 7. ผนังดา้นทิศใต้ มีตน้ไทรขนาด
ใหญ่ขึ้นที่แนวผนงั 

รูปที่ 8. ผนังดา้นทิศใต้ มีตน้ไทร
ขนาดใหญ่ขึ้นที่แนวผนัง 

 3. การประเมินจากสภาพจริง  
  ในขั้นตอนนีผู้้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณท์ี่เกิดขึ้นกับอาคารโกดังหลุยส์ ที 
เลียวโนเวนส์ ซึ่งเปน็ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสภาพอาคาร ณ วันทีส่ ารวจ พิจารณาประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์และการพัฒนาการ
อาคาร ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนการประเมินสภาพความเสียหายของอาคาร ผู้วิจัยได้พิจารณาความเสียหายที่
เกิดแก่อาคารจากภาวะความเสยีหาย ลักษณะความเสียหาย และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสียหาย คือ การทรุดตัว
ของอาคารจากระดับน้ าใต้ดินและต้นไม้ใหญ่จ านวน 2 ต้นที่ขึ้นอยู่บนผนังอาคาร สว่นความเสยีหายอื่นๆคือ การ
เสื่อมสภาพของผนังอิฐจากความชื้นและการรับน้ าหนักจากการต่อเติมหลังคาในอดีต การผุพังของหน้าต่างและ
ประตูไม้เดิม การผุพงัของกันสาด การจัดการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการขังของน้ าเสีย ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
อื่นๆด้านสุขลักษณะตามมา เหตุปัจจัยอื่นๆทีส่่งผลต่อการเสื่อมสภาพของอาคารโกดังหลุยส์ ท ีเลียวโนเวนส์ เช่น 
ระดับพื้นเดิมของอาคารที่อยู่ต่ ากว่าระดับถนนค่อนข้างมาก และการก่อปิดประตูหนา้ต่างเดิมท าให้อาคารสูญเสีย
เอกลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงผงัพื้นแสดงการวิเคราะห์สภาพอาคารขณะส ารวจ (จาก
รายงานการส ารวจสภาพอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์) 

 

ภาพที่ 10 แสดงรูปดา้นทิศตะวนัตก
แสดงสภาพอาคารขณะส ารวจ(จาก
รายงานการส ารวจสภาพอาคารโกดัง
หลุยส์ ที เลียวโนเวนส)์ 
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 4. การสรุปสภาพและความจ าเปน็ในการเสริมสภาพอาคาร เพื่อการอนุรักษ ์
  การส ารวจความเสียหายของอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ แบ่งออกเป็น ความเสียหายที่
ส่งผลต่อความแข็งแรง และความเสียหายที่ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง ความเสียหายที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของ
อาคาร ได้แก่ ฐานราก ผนังรับน้ าหนัก เสา คานโครงหลังคา และคานทับหลัง เป็นต้น และความเสียหายที่ไม่
ส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร ได้แก่ วัสดุมุงหลังคา พื้นผิวผนัง พื้น กันสาด บานประตู หน้าต่าง และคิ้วบัว 
เป็นต้น ดังนั้น การสรุปสภาพความเสียหายของอาคารโกดังหลุยส์  ที เลียวโนเวนส์อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจาก อาคารยังสามารถใช้งานได้ในภาพรวม แต่มีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมอาคารด้านความแข็งแรง ด้วย
การตรวจสอบฐานราก การหยุดความชื้น การตกแต่งดูแลต้นไม้ใหญ่ทั้ง 3 ต้น ทั้งที่อยู่บนผนังอาคารและอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับอาคาร 
 
สรุปผล  
 การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารจะเป็นไปตามแต่ละกรณี 
เนื่องจากอาคารแต่ละประเภทมีขนาด การใช้งาน การออกแบบ และศิลปะการประดับตกแต่งที่แตกต่างกัน 
ตั้งอยู่ในท าเลและบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และเป้าหมายของการน าไปใช้ประโยน์ที่แตกกต่างกัน ท าให้
สถาปนิกผู้ท าการศึกษาการท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ต้องปรับประยุกต์วิธีการในการเข้าส ารวจอาคาร
ประวัติศาสตร์แต่ละแห่งตามสภาวการณ์ ทั้งเกณฑ์ในการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการอาคารและสภาพ
ปัจจุบันของอาคาร และขั้นตอนในการได้มาซึ่งข้อมูลจากสถานที่จริง ซึ่งได้มาจากการส ารวจ และการสืบค้นทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจลักษณะการก่อสร้างและการใช้วัสดุในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงอาคาร
ประวัติศาสตร์มักเป็นข้อจ ากัดในเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เนื่องจากอาคารประวัติศาสตร์ที่ต้องการส ารวจยังมี
การใช้งานตามปกติ ดังนั้นผู้ส ารวจจึงต้องประเมินการออกแบบวิธีในการเก็บข้อมูลก่อนโครงการจะเริ่มต้นขึ้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งระดับการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการระบุระดับของการท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะ
ทางกายภาพและคุณค่า และส่งผลต่อระดับการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการท า
ความเข้าใจอาคารจ าเป็นต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้  
 1. ปัจจัยของอาคารประวัติศาสตร์ ได้แก ่
  1.1 ต าแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึง สภาพแวดล้อม 
  1.2 ประวัติศาสตร์ ประวัติการก่อสร้างอาคาร ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง  
  1.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และพัฒนาการอาคาร ตลอดจน การใช้งานในปัจจุบัน 
  1.4 ลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันเพื่อวางแผนการส ารวจ 
 2. กรอบการศึกษาการท าความเข้าใจอาคาร   
  2.1 การท าความเข้าใจด้านกายภาพ 
  2.2 การท าความเข้าใจด้านคุณค่า 
 3. ขั้นตอนการบันทึกและประเมินอาคารเพื่อท าความเข้าใจอาคาร 
  3.1 การส ารวจตามสภาพจริง  
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  3.2 การบันทึกตามสภาพจริง 
  3.3 การประเมินจากสภาพจริง  
  3.4 การสรุปสภาพและความจ าเป็นในการเสริมสภาพอาคาร เพื่อการอนุรักษ ์
 การท าความเข้าใจอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ประเภทอาคาร
อุตสาหกรรมยังขาดฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น 
ดังนั้น การออกแบบการเข้าถึงอาคารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลจากสถานที่จริง การศึกษาข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาเทียบเคียงกับอาคารที่ใกล้เคียง ที่จะน าไปสู่การวางแผนอนุรักษ์และปรับปรุง
อาคารประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์ควรได้รับการ
วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ส ารวจเข้าถึงอาคารได้ทุกส่วนในเวลาที่ก าหนดและรบกวนผู้ใช้งานอาคารในระดับ
ที่สมควร เพื่อช่วยการท างานในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะด าเนินการก่อสร้างและการใช้งานในอนาคต การศึกษาการท าความเข้าใจอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโน
เวนส์สามารถน าไปสู่ ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ได้ดังนี้ 
 1. สิ่งที่ต้องท าอย่างเร่งด่วน คือ การชะลอการทรุดตัวของอาคาร การหยุดรากต้นไม้ใหญ่ที่กระทบต่อ
ความแข็งแรงของอาคาร และการแก้ปัญหาเรื่องความชื้น 
 2. อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ควรได้รับการอนุรักษ์และการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
เนื่องจากอาคารเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนเนื่องจากอาคารมีอายุมากกว่า 100 ปี และลักษณะของอาคารโกดัง
ประเภทเป็นอาคารที่มีจ านวนน้อยมาก จึงควรได้รับการรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกของประเทศไทยต่อไป 
 3. การต่อเติมใดๆ น้ าหนักจร (Live Load) เป็นประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณาในการซ่อมอนุรักษ์ 
 4. งานอนุรักษ์อาคารโกดังหลุยส์ ที เรียวโนเวนส์ควรได้รับการเตรียมการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
การออกแบบ และการเตรียมการใช้งาน เพื่อเข้าใจแก้ปัญหาจากปัจจัยในการเสื่อมสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาคาร 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่อาคารต่อไปในอนาคต 
 5. ระดับอาคารอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์เป็นระดับดินเดิม ซึ่งอยู่ต่ ากว่าระดับถนนสี่พระยา
ค่อนข้างมาก การวางแผนอนุรักษ์และปรับปรุงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยนี้ด้วย 
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