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บทที่ ๑ 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโบราณสถาน 

 
ความหมายของคําวา “โบราณสถาน” 

คําวา “โบราณสถาน” นั้น ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญัติโบราณสถานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใหความหมายไวในมาตรา ๔ วา 
“อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเกีย่วกับประวัติ
ของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี” ทั้งนี้ ให
รวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย (อาน
รายละเอียดเพิม่เติมที่ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนขอมูลเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภทของ

โบราณสถาน การขึ้นทะเบยีนโบราณสถานและหนาที่ตางๆ ที่ตองปฏิบัติ  
 
ประเภทของโบราณสถาน มีการแบงออกเปน ๒ วิธี ดังนี้ 
(๑) แบงแยกโดยพจิารณาตามหลกักรรมสิทธ คือ แบงเปน 

(๑.๑) โบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
(๑.๒) โบราณสถานที่ไมมีเจาของ หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๒) แบงโดยพิจารณาจากหลักการขึ้นทะเบียน คือ แบงเปน 
(๒.๑) โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
(๒.๒) โบราณสถานที่มิไดขึ้นทะเบยีน 

 
สําหรับการขึ้นทะเบยีน และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ นั้น ใหศกึษา หรืออานรายละเอียดที่ 

“สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 
 
 
 



 ๒

การอนุรักษโบราณสถาน 
โบราณสถานถือเปนสมบัติอันลํ้าคาสําหรับทุกคน ที่สมควรดูแลรักษาไวเปนมรดกสาํหรับ

คนรุนหลัง เนื่องจากโบราณสถานทั้งหลายไดสะทอนใหคนรุนหลังไดรูจักสภาวะทางสังคม ชีวิต
ความเปนอยู และวัฒนธรรมของคนในอดีต รวมถึงเปนแหลงอารยธรรมแตโบราณ และ
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ในแงคณุคาดานตางๆ นั้น อุไรวรรณ ตันติวงษ (๒๕๓๘) ไดแยกเปน
ประเภทตามคณุคาเดน และลักษณะความเปนมา ดังนี ้

 
แหลงโบราณคดี ไดแก บานเชียง จังหวดัอุดรธานี บานเกา จังหวดักาญจนบุรี หรือ ซาก

โบราณคดีสถานตางๆ ฯลฯ เปนตน 
 
เมืองหรือสถานที่ทางประวตัิศาสตร ไดแก สุโขทัย อยธุยา ศรีสัชนาลัย เชียงใหม ฯลฯ เปน

ตน  
 
ปูชนียสถาน ไดแก พระปฐมเจดีย พระธาตพุนม พระปรางควัดอรุณราชวราราม ฯลฯ เปน

ตน 
 
ในการอนุรักษโบราณสถานนั้น อุไรวรรณ ตันติวงษ (๒๕๓๘) ไดอธิบาย และใหความเหน็

ขอเสนอแนะที่ดี ซ่ึงขอคัดมา ดังนี้ “... การอนุรักษโบราณสถานเปนงานที่ละเอียดออนและมี
กระบวนการของการสํางานสลับซับซอนอยูมาก ส่ิงที่สําคัญคือผูทําโครงการอนุรักษจะตองศึกษา
ทําความรูจักโบราณสถานที่จะทําการอนุรักษในทุกรูปแบบ ทั้งสภาพความเสียหาย ส่ิงที่เปนตัวทํา
ใหเกิดความเสียหาย ประวัตคิวามเปนมา ลักษณะรูปแบบ การใชวัสดุ สภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางดาน
สถานที่ตั้งและสังคม เมื่อทําความรูจักตอโบราณสถานนั้นๆ ดีแลว จะสามารถดึงความมีคุณคาเดน
และคุณคาที่รองลงมาตามลําดับได เมื่อรูคุณคาความสําคัญแลว จึงจะกําหนดวตัถุประสงคและ
แนวทางในการอนุรักษได ทั้งนี้ดวยเหตแุละผลซึ่งรับกันในการจะพยายามคงคุณคาเดนแหง
โบราณสถานนั้นๆ ไว โดยหาวิธีการทีเ่หมาะสมและดีที่สุดในการทํางาน ซ่ึงตามกระบวนการ 
จะตองอาศัยวชิาการและนกัวิชาการหลายดานดวยกันชวยกันคิดพจิารณา เชน สถาปนิก วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร ชางศิลปกรรม นักโบราณคดี ฯลฯ เปนตน 

 
สําหรับผูที่จะรับผิดชอบทําโครงการอนุรักษโบราณสถานใดๆ ก็ตาม จะตองมีคณุสมบัติ

สําคัญสองขอ คือ 
๑. จะตองเปนผูมีความรูพื้นฐานในกระบวนการและวิชาการดานการอนรัุกษ

โบราณสถาน 



 ๓

๒. จะตองเปนผูมีประสบการณบางพอสมควรในดานเทคนคิและวิธีการอนุรักษ
โบราณสถานประเภทตางๆ 

 
เนื่องจากโบราณสถานเปนสมบัติสวนรวมของคนทุกคน งานการอนรัุกษโบราณสถานจึง

เปนงานที่นําสูสังคมใหแกสังคม จะปรากฏใหคนทั่วไปไดสัมผัสและไดช่ืนชม ไดเห็น ไดศึกษาหา
ความรู และจะคงอยูเชนนั้นตลอดไป ส่ิงนี้จึงเปนสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับนักอนรัุกษเพราะเปน
งานซึ่งทาทายความสามารถและความคิดใหปรากฏ ฉะนั้นการปฏิบัติงานทางดานการอนุรักษจึง
จําเปนจะตองทบทวนหาสาเหตุและผลที่รับกันตลอดเวลา การกําหนดวิธีการอนุรักษจะตองกําหนด
ดวยความมั่นใจ แนใจ และเหมาะสม พรอมทั้งจะตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิดของผูที่มีความรู
และมีประสบการณ เพื่อใหไดผลงานที่ด ี
  

ในขณะที่โบราณสถานของชาติมีอยูเปนจาํนวนมากทั่วประเทศ และลวนแตมีสภาพทรุด
โทรม คอยการดูแลรักษาอยูนั้น แตในขณะนี้ กําลังทรัพยและกําลังเจาหนาที่มีอยูเปนจํานวนนอย 
ไมพอและไมทันตอการชํารุด หักพัง การถูกทําลายของโบราณสถานอันเปนที่ทราบกันดีอยู ส่ิงที่
จําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อประโยชนในการพิทักษคุมครองโบราณสถาน คือ 

๑. สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการทํานบุํารุงรักษามรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
โดยพยายามทาํความเขาใจกบัประชาชนและหนวยงานอื่นใหทราบวา โบราณสถาน
ที่กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบยีนแลวนัน้ มิใชสมบัติของกรมศิลปากรแตเพยีงผูเดียว 
หากเปนสมบตัิของประชาชนในทองถ่ินนัน้ๆ และเปนหนาที่ของประชาชนใน
ทองถ่ินที่จะตองรวมกันดแูลรักษา กรมศิลปากรจะใหความชวยเหลือเฉพาะดาน
เทคนิคทางวิชาการเปนสําคัญ 

๒. เรงผลิตเจาหนาที่ทางการอนรัุกษใหสมดุลกับโบราณสถาน 
๓. สงเสริมใหมีการอบรมวิชาการดานการอนรัุกษแกเจาหนาที่ที่มีอยูบางแลว ใหมี

ความรูรวมกนั หรือแลกเปลีย่นความรูระหวางกันเปนระยะๆ อยางมหีลักการ 
๔. ดําเนินการใหความรูดานการชวยอนุรักษแกนกัเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร 

และประชาชนทั่วไปตามลําดบั เพื่อใหบคุคลโดยทั่วไปตระหนกัถึง คุณคาของ
โบราณสถาน และรูวิธีการทีจ่ะเขามาชวยเหลือการอนุรักษตามสภาพรวมกัน  

 
ขณะนีก้ารอนรัุกษโบราณสถานของชาติจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากประชาชน

ทั่วไปเปนสําคญั เพราะโบราณสถานเปนสมบัติสวนรวมที่คนทุกคนในชาติมีสวนรวมเปนเจาของ 
มีสวนที่จะรวมภาคภูมใิจ มสิีทธิที่จะหวงแหน และชวยกันรักษาใหยนืยาวคูกับชาตไิทยตลอดไป” 



 ๔

บทที่ ๒ 
ความรูทั่วไปดานสถาปตยกรรม 

 
ดังทราบดีวา ผูที่จะอนุรักษโบราณสถานนั้น จะตองมคีวามรูและความชํานาญ โดยดาน

ความรูนั้น ตองมีทั้งความรูพืน้ฐาน และความรูเฉพาะดาน ในการสํารวจดานสถาปตยกรรมเพื่อการ
อนุรักษกเ็ชนเดียวกัน ความรูพื้นฐานที่จาํเปน คือความรูดานสถาปตยกรรมที่ไดจากการศึกษาใน
สถาบันที่ใหความรูดานนี้ และจากเอกสาร ตําราตางๆ รวมถึงจากการอบรม สัมมนาทางดานนี ้โดย
เอกสารฉบับนี้ จะขอสรุปความรูดานสถาปตยกรรม จากการนําบทความที่ถอดจากการบรรยายใน
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร ที่จัดโดยสํานกัสถาปตยกรรม เมื่อวนัที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ บรรยายโดย นายสทุิน เจริญสวัสดิ์ และนายสุวฒัน คายแสง ดังนี ้
 
โครงสรางสถาปตยกรรมไทย 
(บรรยายโดยอาจารยสุทิน  เจริญสวัสดิ์)   
  

โครงสรางที่เก่ียวเนื่องกับสถาปตยกรรมไทย แบงเปนประเภทใหญๆ ได ๒ ประเภท คือ 
 

๑. สถาปตยกรรมไทยที่เปนที่อยูอาศัย เชน พระราชวัง  บานพักอาศยั 
๒. สถาปตยกรรมที่ใชประกอบพิธีทางดานศาสนา เชน พระอุโบสถ  สถูป  เจดีย  วหิาร  

พระปรางค  ศาลาการเปรียญ  กุฏิ  หอไตร  หอระฆัง และปราสาทหินตางๆ 
 
โครงสรางอาคารของสถาปตยกรรมไทยท่ีเปนท่ีอยูอาศัย แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
 
๑. โครงสรางประเภทที่ ๑ เปนโครงสรางอาคารแบบโบราณ เปนอาคารเรือนไทยที่โครง 

สรางทําดวยไม  ไมนิยมกอสรางดวยอิฐ  เพราะชางตองคํานึงถึงวสัดุที่นํามาใชเปนปจจยัในการ
กอสราง  ประเทศไทยในสมัยกอน ไมหาไดงายและนาํมาใชงานไดงายดวย  สมัยปจจุบันนีไ้มหา
ยากมากขึน้  และมีราคาแพง จึงจําเปนตองเปลี่ยนกรรมวิธีในการกอสรางใหม  โดยการใชวสัดุ
ทดแทน  เชนใชอิฐหรือ ปนู  สําหรับโครงสรางอาคารก็ใชคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสรางหลังคา
สวนใหญทําดวยโครงเหล็ก  ในสมัยโบราณโครงสรางของเรือนไทยโบราณที่ทําดวยไม จะใชสลัก  
ล่ิม  เดือย สลักเกลียว เปนตวัยึดไมหรือตวัตอไม  ไมไดใชตะปูตอก  และโครงสรางอาคารสามารถ
ถูกถอดและยกไปประกอบยังที่ใหมได 



 ๕

 
โครงสรางเรือนไทยแบบภาคกลาง 

 
๒.  โครงสรางประเภทที่ ๒  เปนโครงสรางอาคารที่อยูอาศัยแบบสมัยใหม  เปนอาคาร

เรือนไทยแบบปจจุบัน  โดยเปนการกอสรางแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และกออิฐถือ
ปูนเปนสวนใหญ  โครงสรางหลังคาสวนใหญจะไมใชไมเปนสวนประกอบ เพราะหายากและมี
ราคาแพง  แตจะกออิฐถือปนู  ฉาบปูน    เปนรูปลูกฟกตางๆตามรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยโบราณ 
ทําเลียนแบบโครงสรางไม  ถือเปนโครงสรางผสมผสานระหวางคอนกรีตกับไม  ในกรณีที่เจาของ
อาคารมีฐานะดี ก็จะใชไมเปนสวนประกอบของโครงสรางหลังคาดวย 
 
 โครงสรางอาคารที่ใชประกอบพิธีทางศาสนา 
 
 โครงสรางอาคารเหลานี้ ในสมัยโบราณจะใชการกออิฐถือปูน บางทีกใ็ชศิลาแลง หนิทราย  
หินแกรนิต เปนสวนประกอบ และใชไมเปนสวนประกอบรวมดวย  คือ  โครงสรางตั้งแตฐานราก
ขึ้นไปถึงสวนรับชายคา สวนใหญจะใชการกออิฐถือปนู เปนผนังรับน้ําหนกั สวนดานลางจะใชการ
กออิฐ ถาอิฐมขีนาดเล็กกจ็ะใชศิลาแลงหรอืหินทรายเปนตัวกอทําฐานกอน เพราะศิลาแลง หินทราย  
หรือ หินแกรนิต สามารถที่จะทําเปนทอนใหญได  ไมเหมือนกับกอนอิฐซึ่งมีขนาดเล็ก มีความหนา
ประมาณ ๑๘  เซนติเมตร  กวาง  ๑๕  เซนติเมตร และยาวประมาณ  ๓๐  เซนติเมตร  ถากอดวยอิฐ
แลวใชปนูสอ การรับน้ําหนกัก็จะไมดเีทาที่ควร  เมื่อกอพื้นฐานดวยหนิแกรนิต  หินทราย  หรือศิลา



 ๖

แลงแลว กจ็ะเริ่มกออิฐถือปูน  และสวนบนทําเปนเครื่องไมประกอบเปนโครงสราง และมุงหลังคา
ดวยกระเบื้องดินเผา 
  

สําหรับโครงสรางอาคารที่ใชประกอบพิธีทางศาสนาสมัยใหม จะเปนโครงสรางที่
ปรับเปลี่ยนจากการใชไม  การกออิฐถือปูน  การใชศิลาแลง  หินทราย  และหินแกรนิต  มาเปนการ
ใชโครงสรางเหล็ก  ตอมาเมื่อมีการคนพบปูนซีเมนต  ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเปน
คอนกรีต  โดยนําคอนกรีตเขามาเปนโครงสราง  เนื่องจากคอนกรีตมีความแข็งแรงทนทานกวาไม
และอิฐมาก  การดูแลรักษางายกวาและสะดวกกวา  และอายุการใชงานก็ยาวนานกวา  แตเนื่องจาก
คอนกรีตรับแรงอัดไดดีอยางเดียว  ไมสามารถรับแรงบิดไดหรือรับแรงบิดไดนอย  จึงมีการนําเหล็ก
มาใชรวมกับคอนกรีต เรียกวาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยสวนมากโครงสรางใหญๆ เชน
ฐานราก คาน พื้น และเสาเข็ม จะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และใชไมและเหล็กเปนสวนประกอบ 
  

โครงสรางอาคารสถาปตยกรรมไทย  ซ่ึงสวนใหญเปนเรือนไทยแตโบราณ มีสวนประกอบ
ซ่ึงเปนเครื่องไม คือ 

๑. สวนของเดีย่วใบดั้ง  คือ  ชวงบนของเสาดัง้ 
๒. สวนของเดีย่วเสาดั้ง  คือ  เสาที่ตั้งอยูบนรอดเพื่อขึ้นไปรบัหลังคา 
๓. สวนของใบดั้งที่เปนไมแบนๆที่ทําใหปลายเรียวแหลม  ตรงโคนจะโต  เพื่อไปรับ

อกไก 
๔. สวนของไหลดั้ง  คือจะใชไมกลม  เอาเสาเรียงดั้ง บากออกมาใหเปนบาสําหรับรับ

ตรงหนาบัน 
๕. สวนของลางหลังขื่อรับแป  คือสวนที่แปหวัเสามาสับตรงบา  เพื่อเปนตัวล็อคไมใหเกิด

การเคลื่อน 
๖. สวนของรูหูเทยีน  คือสวนที่เปนรูสําหรับยึดหัวเสาใหลงตามตําแหนงที่ตองการ  

ไมใหเกิดการเคลื่อนออกจากแนวขื่อ 
๗. สวนของขื่อตอขื่อ  คือ โครงสรางที่ยึดระหวางเสาสองตน ยึดเสาดานซายและขวา  

และมีหวัเทยีนเปนตัวล็อคไมใหถีบออกไป 
๘. สวนของชวงของคอสอง  คือชวงของเสาที่อยูระหวางเตาและปลายเสาดานบน 
๙. สวนของเตา 
๑๐.  สวนของเสาดัง้ 
๑๑.  สวนของรูรอดบน  จะเจาะรูไวที่เสา  เพื่อจะไดรอดไปเสียบอยูที่รู 
๑๒. สวนของสิบหกเหลี่ยมเสา  สวนมากจะอยูในดนิ  เสียบลงดิน 



 ๗

๑๓. แระ หนาที่เปนฐานราก คือใชไมเรียงๆ กันเพื่อทําฐานในสมัยโบราณ ซ่ึงในปจจุบันใช    
        ฐาน ค.ส.ล. แทน 
๑๔. สวนของรูเตา  คือตัวที่ใชสําหรับขัด  ในการรับน้ําหนัก  โดยบากรูเตาแลวเสียบเพื่อให

รูเตาเปนตัวรับน้ําหนกัแลวถายแรงลงเสา 
๑๕.  สวนของเสาระเบียง 
๑๖.  สวนของรูรอดลาง 
๑๗.  สวนของอกไก 
๑๘.  สวนของจันทัน 
๑๙.   สวนของแปลาน 
๒๐.  สวนของระแนง 
๒๑.  สวนของเตา 
๒๒.  สวนของคันทวย 
๒๓.  สวนของพรึง 
๒๔.  สวนของรอดหรือคาน 
๒๕.  สวนของเสาประธาน (เสาเรือนใหญ) 
 
อาคารทรงไทยที่สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กจะประกอบดวย 
๑. ชอฟา 
๒. ใบระกา 
๓. แปงวง 
๔. แปลาน 
๕. หางหงส 
๖. อกไก 
๗. เชิงกลอน 
๘. เหรา 
๙. คูหา 
๑๐. กระจังตั้ง, กระจังรวน 
๑๑. ลวดลายหนาบนั 
๑๒. บัวหวัเสา 
๑๓. คันทวย 
๑๔. หลังคาปกนก 



 ๘

๑๕. เสาหัวเมด็ 
๑๖. ลูกกรง 
๑๗. ลูกกรงบันได , ระเบียง 
๑๘. พนักบันได 
๑๙. ฐานบัว 
๒๐. กระเบื้อง 
๒๑. ปูนสันหลังคา 
๒๒. ราวระเบยีง 
๒๓. สะพานหน ู
๒๔. ตีนผีเฝา 
 

 



 ๙

บทที่ ๓ 
การสํารวจสถาปตยกรรม 

 
 การสํารวจสถาปตยกรรมเพือ่การอนุรักษโบราณสถาน คือ การหาขอมูลเพื่อให

ทราบลักษณะสถาปตยกรรมดั้งเดิม เพื่อการอนุรักษโดยใหคงคุณคา และลักษณะดั้งเดมิใหมากที่สุด 
กระบวนการสาํรวจ มีดังนี ้

๑. ศึกษา หาขอมูล และหลักฐานเกี่ยวกับโบราณสถานนัน้ 
- ขอมูลท่ีตองการ คือ ประวัต ิลักษณะโครงสราง วัสดุ ส่ิงแวดลอม ที่ตั้ง ลักษณะภูมิ

ทัศน ตรวจสอบผังสถานที่ และประวัตกิารสราง ชวงเวลา หรือชวงรัชกาลที่สราง
เพราะวาชวงเวลา หรือสมัยที่สรางจะชวยบงชี้สถาปตยกรรมที่แทจริง ประวัติ 
ความเปนมาบงบอกลักษณะของแทดั้งเดิมของอาคาร เพราะหลักเกณฑในการ
บูรณะโบราณสถาน ที่สําคัญก็คือ ตองเนนที่ความเปนของแทดั้งเดิม  

- แหลงขอมูล เชน เอกสาร ตํารา รูปภาพ และจากการสัมภาษณผูเกีย่วของ รวมถึงผู
ที่อยูในเหตุการณ หรือในทองถ่ิน หรือผูที่ไดรับคําบอกเลาตอๆ กันมา 

๒. สํารวจ ณ สถานที่จริง โดยสงัเกต และหาขอมูล เก่ียวกับสิ่งตอไปน้ี 
- ส่ิงแวดลอม และที่ตั้ง 
- รูปแบบ และโครงสรางสถาปตยกรรม 
- วัสดุที่ใชทํา โดยรูปแบบสถาปตยกรรม และวัสดุนัน้ เกีย่วกับ องคประกอบ ดังนี ้

• หลังคา 
• เพดาน 
• ผนัง 
• พื้น 
• เสา 
• โครงสรางอาคาร 
• สวนประดับ 
• จิตรกรรม และประติมากรรม 

- ภูมิทัศน เชน สภาพตนไม การจัดองคประกอบตนไม หรือส่ิงตกแตง สภาพดิน 
สภาพน้ํา 

- สาธารณูปโภค 
- อ่ืนๆ 



 ๑๐

๓. หากสภาพที่กลาวขางตน อยูในสภาพชาํรุด ทรุดโทรม ใหหาสาเหตุ ปญหาและการ
เสื่อมสภาพ ซ่ึงอาจเกิดจากสิ่งตอไปน้ี 

- สภาพภูมิอากาศของทองถ่ิน เชน อากาศรอน หรือเยน็ อากาศแหง หรือช้ืน   
- ความชื้น และความเค็ม (จากเกลือ) โดยความชื้นทําใหไมบวม หรือความเค็มทํา

ใหเกิดการกดักรอน หรือเปนสนิม 
- วัสดุเสื่อมสภาพเองตามอายุ และเวลา 
- แมลงตาง ๆ เชนมอด ปลวก มด 
- การซอมแซมที่ผิดหลักวิชาการในอดีต หรือความรูเทาไมถึงการณ 
- การออกแบบที่มิไดคํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศ 
- รูปแบบสถาปตยกรรมไมสอดคลองกับภมูิประเทศ เชน รูปแบบอาคารทรง

ยุโรปในประเทศแถบรอนชื้น 
- แรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางอาคารขางเคียง หรือการขับขี่ยวดยานพาหนะ 
- การเคลื่อนยายโบราณสถาน 
- ภัยธรรมชาติ เชน ฟาผา น้ําทวม 
- อ่ืนๆ          

๔. หาแนวทางแกปญหา โดยพจิารณาตามสาเหตุ หรือปญหา และแกท่ีสาเหตุ แลวพิจารณาที่
จะปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี ้

- รักษาความเปนของแทดั้งเดมิโดยคํานึงถึง ความเปนตัวแทน หรือความมีคุณคา
เดนของโบราณสถานนั้น 

- อนุรักษตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบตางๆ 
- แก หรือชะลอปญหาใหมากที่สุด 

๕. บันทึกขอมูล ในรูปแบบ ดังนี้ 
- รูปถาย 
- แบบบันทึกสภาพปจจุบัน 
- รายงาน 

 
การอธิบายรายละเอียดของการสํารวจนั้น มีขอมูลนําเสนอในโครงการตัวอยาง ๒ โครงการ 

คือ การสํารวจหอกลอง วัดนเิวศนธรรมประวัติ และ การสํารวจหอไตร วัดระฆังโฆสติาราม รวมทั้ง
บทความ “แนวทางการเสริมความมั่นคงอาคารโบราณสถาน” ที่ถอดจากการบรรยายของ นาย
สุวัฒน คายแสง ในการอบรมสัมมนา ของสํานักสถาปตยกรรม เมื่อวนัที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  



 ๑๑

กรณีตัวอยางที่ ๑ 
การสํารวจเพื่ออนุรักษหอกลอง วัดนิเวศนธรรมประวัต ิอําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

๑. ศึกษา หาขอมูล และหลักฐานเกี่ยวกับโบราณสถานนัน้ 
สําหรับอาคารที่ยกตวัอยาง คือ หอกลอง วัดนเิวศนธรรมประวัติ ตองตรวจสอบผังและ

ประวัติการสรางวาสรางพรอมกับวัดหรือไม หรือสรางภายหลัง รวมถึงการศึกษาประวัตจิาก
เอกสาร หรือ ศึกษาลักษณะดั้งเดิมจากรูปภาพ เทาทีห่าได 

๒.    และ ๓. สํารวจ ณ สถานที่จริง โดยสังเกต และหาขอมูล และหาสภาพชํารุด และสาเหตุ
ของปญหา 

สภาพที่พบ - หอกลองหลังนี้มีสภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปบาง จากการดูสภาพแลว
นาจะมีองคประกอบโครงสรางที่เปนของแทดั้งเดิม คร้ังแรกที่เห็นก็ตองสันนิษฐานกอนวามี
อะไรบางที่ไมใชของเดิม มีอะไรบางที่เปนของเดิม ซ่ึงส่ิงที่นาจะเปนของเดิม คือเคาโครงของอาคาร
ที่เปนลักษณะหลังคา ๒ ช้ัน ยกคอ ๒ ช้ัน และก็มีลายประดับดวยไมฉลุ และมีสวนของหัวเสาแบบ
ฝร่ัง ฐานยกและก็มีการระบายอากาศใตถุน เนื่องจากคุณภาพวสัดุฝมือของสวนที่เปนผนังและ
หนาตางแตกตางจากตวัที่เปนเสากับทรวดทรงอาคารที่ไมคอยรับกัน 

หนาตางและประตู - สันนิษฐานเบื้องตนวามีการตอเติมขึ้นภายหลัง หลังจากนัน้ ตอง
กลับไปศึกษาหาวัตถุประสงคในการสรางอาคารหลังนี้ ซ่ึงก็พบวาอาคารหลังนี้มีไวเพื่อเปน
หอกลอง ตอนแรกทางผูสํารวจไมทราบเพราะวาทางวดัเก็บเปนที่ไวหนังสือและพสัดุ พอศึกษาจาก
การอานประวตัิจึงรูวาเปนหอกลอง ตามลักษณะของหอกลองทั่วไปก็ตองเปนลักษณะอาคารโลง 
พระจะไดขึ้นไปตีกลองได คลายๆ การบอกเวลาเพล เวลาอะไรกแ็ลวแตของวัด หรือเพื่อเรียก
ประชุมกัน เพราะฉะนัน้อาคารหลังนี้ถาตามขอสันนิษฐานแลว อาคารนาจะเปนศาลาโลง ไมมี
หนาตาง ไมมปีระตู  

สวนหลังคา – จากการสงัเกต เห็นวาปจจุบันหลังคาเปนกระเบื้องลอนแตดูอาคาร
แวดลอมอื่นๆ มุงกระเบื้องลอนนอยมาก ถาเปรียบเทียบกับอาคารหลังอ่ืนแลว สันนษิฐานวาอาคาร
หลังนี้แตเดิมไมใชกระเบื้องลอน ในการสํารวจตองทําการสืบคนโดยการคนหารูปถายเดิม ถาพบ 
จะทําใหการบอกลักษณะงายขึ้น อาคารหลังนี้ ผูสํารวจไดไปสบืคนรูปถายเดิมทีม่ีอยูพบวาหลังคา
เดิมเปนกระเบือ้งเกล็ดเล็กๆ ไมใชกระเบื้องลอน เพราะรูปแบบของกระเบื้องลอนที่พบจากการ
สํารวจครั้งนี้เกิดขึ้นมาในสมัยหลัง (วิธีที่จะทําใหรูวัสดุมุงหลังคาวาเปนกระเบื้องอะไร ก็ตองไป
คนหาขอมูลในอดีต หรือไมก็ทําการเปดหลังคาเพราะวาอาจจะมกีารเก็บวัสดุเกาเหลืออยูใตหลังคา 
หรือบางทีตองขุดตรวจสอบรอบๆ อาคาร ก็อาจจะพบวสัดุหลังคา) 



 ๑๒

สีทาโครงสราง - พบวาอาคารหลังนี้มีการทาสีน้ํามันบนโครงสราง ซ่ึงการทาสีน้ํามัน
ดวยสีทึบๆ ไมนาจะเปนความนิยมในสมัยนั้น เพราะความนยิมในสมัยนั้น นิยมใชสีที่สวาง แตอาจ
เปนไปไดที่จะเปนสีเดิม ในการพิสูจนวาเปนสีเดิมหรือไม ใชวิธีขูดเนื้อสีดูรองรอยการเจือปนของสี
อ่ืน การหาสีเดิมนี้สําคัญ เพราะเปาหมายในการอนุรักษจริงๆแลวก็คอื ตองการรักษาสภาพของแท
ดั้งเดิม ใชวัสดุที่เปนของเดมิ หากตองเปลี่ยนวัสดุ กรณีหาวัสดุเดิมไมได ก็ตองหาวัสดุที่ใกลเคียง
ของเดิมทดแทนในสวนของการตกแตง และฝาเพดานทีท่าสีอยู  สังเกตเสาที่ทาสี สันนิษฐานวาเปน
เทคนิคและเทคโนโลยีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ไมนิยมทาส ีแตจะนิยมใชวิธีขัดผิวปูน สําหรับหอกลอง
นี้ จะใชวิธีลอกสีที่มีอยูออกและขัดผิวปนู พอทราบภาพรวมของโครงสราง  ผูสํารวจจะศึกษา
เฉพาะเจาะจงทีละอยาง โดยเริ่มจากบนลงลาง ดูหลังคา ฝาเพดาน ผนัง พื้น และอาจจะรวมไปถึง
โครงสรางใตดิน  

โครงสรางหลังคา – โดยปกติโครงสรางหลังคามักจะเปนสวนที่ชํารุดกอน และชํารุด
เร็ว เพราะเมือ่หลังคากระเบื้องเสียหาย หรือหลุดรอน โครงสรางหลังคาก็จะชํารุดตาม พอผุจะมี
ปลวกและความชื้นเขาไปทําความเสียหาย ผูสํารวจก็ตองปนขึ้นไปดวูาสวนไหนเสียหาย และก็ระบุ
วาเปนชิน้ไหน ซ่ึงเปนวิธีที่ดีที่สุด แตถาไมสามารถปนขึ้นไปดไูด ก็ตองดูจากสภาพภายนอกวามี
สวนไหนของหลังคาที่มีการยุบตัว หรือวาฝาเพดานตรงไหนที่บวมหรอืยวย ถาสวนไหนบวมหรือ
ยวยลงมาแปลวามีความชืน้ หรือวามีรองรอยของปลวก แตดูจากอาคารนี้ไมมี จึงสรุปในเบื้องตนวา
โครงสรางหลังคาแข็งแรงด ี

งานฝาเพดาน - งานฝาเพดานมี ๒ สวน คอืสวนที่เปนฝา และสวนที่เปนโครงสราง ฝา
เพดาน เรียกวา เคราฝาเพดาน ฝาเพดานที่นี่ใชไมเกาทีใ่หญมากและมีความหนา ดูโดยทัว่ไปไมมี
สภาพความชํารุดเสียหาย ส่ิงที่เสียหาย คอื งานดานผวิ ในงานบูรณะนั้น ถาเปนแคงานทําผิวก็
สามารถทําไดงาย 

เสาและผนัง - เสาดูแลวเปนแบบดั้งเดิม เพราะหัวเสาเปนเหล่ียม เปนเสาที่กอขึ้นจากอฐิ
แลวฉาบ และโดยทั่วไปสภาพเสาแข็งแรง ดูแลวเสาทุกตนอยูในสภาพแข็งแรงดี  สวนงานที่จะซอม
ก็คือผิวที่อาจจะมีรอยแตกราวบางเล็กนอย เพราะแตกทีผิ่วซึ่งไมกระทบกับโครงสราง เชน หวัเสา
บิ่นบาง มีคราบสกปรกบาง 

พื้น - สันนษิฐานวาเปนไมเกา เพราะมขีนาดคอนขางใหญ แตมีความชํารุดเสียหาย
คอนขางมาก มีแตกเปนบางสวน เชน ตรงหนาประตู เพราะวาเวลาทีฝ่นตกสาดเขามาทําใหมีน้ําขงั
และเกดิการชํารุดมากที่สุด อาจจะชํารุดเลยไปถึงโครงสรางของพื้นดวย เทาที่เดินสาํรวจดูตรงหัว
ของโครงสรางมีการเสื่อมสภาพ วิธีการคอือาจจะตองร้ือพื้นออกมาและก็ตัดตอเอาไมที่ยังมีคุณภาพ
ดีไว แลวก็ซอมโครงสรางพื้นเดิม จากนัน้ปูกลับทําผิวใหม ปญหาของงานพื้นอีกอยางที่สําคัญคือ 
ความชื้น ซ่ึงเกิดจากน้ําในดนิ เนื่องจากชองระบายอากาศใตถุนถูกทางวัดอุดไว เหตุที่ตองอุด เพือ่



 ๑๓

ปองกันหนู งู คางคกเขาไป เพราะฉะนั้นการระบายอากาศใตถุนจึงนอย  อากาศไมมีที่ระบายจึงชืน้
ทําใหพืน้ผุได การระบายอากาศกันผุเปนเทคนิคที่ใชมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมากจะใชกับวดัและวงั 
ดังจะเห็นวาวดัในสมัยอยุธยาจะยกสูงมาก 

ในการสํารวจงานโครงสรางอาคาร ก็ตองมีการเดินสํารวจดูสวนที่เสียหายชํารุด เทาที่ดู
จากอาคารนี้ไมคอยมี บางครั้ง ผูสํารวจพบอาคารบริเวณมุม อาจมีการทรุดตัวจากการเลื่อนตัวของ
ดินที่ไมเสมอกัน ก็จะมีการซอมที่โครงสราง เชน อาจจะตองดีดโครงสรางขึ้น โดยมากมกัเสริม
โครงสรางเดิมที่รับไดอยูจนกระทั่งถึงที่สุดของความสามารถแลว ถึงจะทําโครงสรางใหมขึ้นมารบั 

สาธารณูปโภค - งานไฟฟา งานประปา อยางเชนงานไฟฟา ในอาคารหลังนี้ มีไฟฟา 
ดังนั้นเรื่องของงานแสงสวางกับปลั๊ก พัดลม พิจารณาแลววาจะตองเปลื่ยนทั้งหมด เพราะนาจะใช
มานานแลว ตองเดินสายไฟใหม เพราะวาอาคารหลังนี้จะเปลี่ยนประโยชนการใชสอย จากอาคารที่
ไวเกบ็ของ ก็จะบูรณะปรับปรุงใหเปนพพิิธภัณฑไวแสดงตาลปตรของวัด จะเพิ่มแสงสวางสําหรับ
จัดแสดงวัตถุขางใน แลวก็มตีูจัดแสดงตางๆ เพิ่มขึ้น จึงตองมีการปรับลักษณะการใหแสงธรรมชาติ 
เชน หนาตางใหเปนลักษณะอื่นใหไดแสงธรรมชาติที่ไมมีแสงยูวี  

ปญหากรณีสํารวจโครงสราง จําเปนจะตองขุดรากฐานเดิมวาเปนอยางไร และกก็าร
บูรณะจะตองเปนวิธีไหน บางอาคารที่ขุดไวแลวจะทําใหเห็นลักษณะเดิมของฐานราก เพราะอาคาร
สมัยนี้ฐานรากจะกออิฐเหมือนรูป ปรามิด เปนชั้นๆ ลงมา 

๔. หาแนวทางแกปญหา 
 โดยการปรึกษาหารือกับเจาอาวาส กรรมการวัด และชาวบาน กอนที่ทําการบูรณะ กรม

ศิลปากรก็ตองทําบอรดเพื่อใหคนทั่วไปรับทราบขอมูลสภาพที่ไดจากการสํารวจ พรอมทั้งหลักฐาน
ที่ชัดเจน ไมใชจากการที่คิดเอาเอง ตองมหีลักฐานวาแตเดิมเปนอยางไร และวดัมีการดัดแปลงแกไข
ถึงปจจุบันอยางไรบาง รวมถึงการพิจารณาในความเปนไปไดทีก่รมศิลปากรจะแกกลับไปเปน
แบบเดิม 

๕. จัดทํารายงาน 
 
(ถอดความจากการสัมภาษณ คุณจมร ปรปกษประลัย  สถาปนิก ๕  สํานักโบราณคดี) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔

กรณีตัวอยางที่ ๒ 
การสํารวจเพื่ออนุรักษหอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

๑. ศึกษา หาขอมูล และหลักฐานเกี่ยวกับโบราณสถานนัน้ 
 
ประวัต ิ
 หอไตรวดัระฆังโฆสิตาราม  เปนหอไตรหลักของวัดที่มีความสําคัญมากของกรุง

รัตนโกสินทร  เดิมหอไตรนี้เปนนิวาสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก รัชกาล
ที่ ๑  เมื่อพระองคขึ้นครองราชย  ไดทรงถวายใหวัด  เพราะที่วัดนี้มีพระสังฆราชในสมัยพระเจากรุง
ธนบุรี  ช่ือวาพระสังฆราชศรี  ซ่ึงถูกจับสึก  เพราะเกดิความขัดแยงกบัพระเจากรุงธนบุรี เร่ืองการ
วินิจฉยัทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่ง  เมื่อรัชกาลที่  ๑  ขึ้นครองราชยทรงโปรดฯใหกลับมาบวช
เหมือนเดิม  พระสังฆราชศรีไดมาบูรณะวดัระฆังโฆสิตาราม  และรัชกาลที่ ๑ ทรงถวายนวิาสถาน
เดิมของพระองคเปนหอไตร  เดิมหอไตรนีต้ั้งอยูขางนอกหลังกําแพงวัด  อยูกลางน้ํา  ซ่ึงเปนบอเตา  
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๑  กรมศิลปากร  สมาคมสถาปนิกสยาม  และอาจารยเฟอ  หริพิทักษไดเห็น
ความสําคัญของหอไตรนี้  วาเปนของสาํคัญมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  มีที่มาที่เดนชัด  เปน
เอกลักษณ จึงไดทําการบูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง    หอไตรนี้มีรูปแบบพเิศษที่แปลกจากหอไตรอื่นๆ 
คือ มีเอกลักษณเปนของตนเอง  และมีงานจิตรกรรมชัน้ครูฝมือเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่  ๑  เปนหอ
ไตรที่มีหนาจัว่  ๓  หนาจัว่  ซ่ึงหายากมาก  เปนคติที่แฝงในรูปแบบอาคาร  เพราะเปนที่เกบ็รักษา



 ๑๕

พระไตรปฎก  หลังคาจึงม ี ๓  จั่ว  นิวาสถานเดิมในสมัยรัชกาลที่ ๑ คาดวาไมไดเปนแบบนี ้ 
เนื่องจากลักษณะของเรือนไทยโบราณจะแยกกนั  เมื่อยายทีแ่ลวไดนํามาตอกันใหมเปนแบบ
ปจจุบันนี ้  สมเด็จกรมพระยานริศรานวุัตวิงศ ทรงเขยีนถึงหอไตรนี้วา  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  หอไตร
นี้เดิมไมไดเปนฝาประกนแบบนี้  แตเปนฝาไมกระแชง (ไมไผ)  มหีลังคาเปนลายเทพนม   

หลังจากการบรูณะครั้งใหญเปนตนมา  หอไตรนี้ก็เร่ิมชาํรุดทรุดโทรม  จึงไดมีการบูรณะ
ใหมอีกครั้งหนึ่ง   ซ่ึงกอนการบูรณะครั้งนี้ ตองตรวจสอบรูปแบบดั้งเดิมวามีอะไรทีเ่ปนของดั้งเดมิ  
อะไรที่เปนของที่สรางใหม  จากการตรวจสอบ พบวาหอไตรเดิมไมมีระเบียง แบบระเบียงหนาที่
เห็นในปจจบุนั   สําหรับซุมประตูเดิมเปนไมแกะสลักเก็บอยูในหอไตร  ซุมประตทูี่ปรากฎคอืซุม
ประตูใหม  สําหรับการบูรณะหอไตรครั้งนี้เปนงานที่ตองใชงบประมาณมาก และชางฝมือดี  เพราะ
งานผีมือหอไตรเปนงานที่สวยงาม ประณตี   

๒.    และ ๓. สํารวจ ณ สถานที่จริง โดยสังเกต และหาขอมูล และหาสภาพชํารุด และสาเหตุ
ของปญหา 

การสํารวจหอไตรเพื่อการอนุรักษจึงตองมีการสํารวจสวนตางๆดังนี ้
๑. รูปแบบ - ดูวามีการตอเติมเปลี่ยนแปลงหรือไม  รูปแบบดั้งเดิมเสยีหายหรือไม  แตจาก

การสํารวจปรากฏวารูปแบบยังคงเหมือนเดิม  เพียงแตยายจากสถานทีเ่ดิม 
๒. เสาใตถุน -  ปรากฏวาไดตดัเสาไมเดิมออกไป  ใชเสา ค.ส.ล. แทน 
๓. วัสดุตั้งแตขางบนลงมาขางลาง   

ลักษณะภายนอก 
พบวาหลังคาเปนกระเบื้องดนิเผา  ไมเคลือบผิว       คอนขางชํารุด  เพราะวัสดุประเภท

นี้คุณภาพไมด ี  จึงสะสมความชื้น  ทําใหเปราะแตก เปอยยุย  เมื่อมีลมแรง  ทําใหหลังคารั่ว จากนั้น
สํารวจโครงสรางหลังคาดูการคงสภาพเดมิ หรือมีสวนไหนยุบหรือทรุดตัว  ปรากฏวาโครงสราง
สวนรวมดี เนือ่งจากขางในบางสวนไมมฝีาเพดาน ทําใหงายตอการตรวจสอบโครงหลังคา 

เชิงกลอน (เชิงชาย) ที่รียกวาเชิงกลอนเพราะอยูปลายของกลอน มีสภาพผุพัง  เนื่องจาก
บริเวณรอยตอเปนจุดที่รวมรบัน้ํา และเปนจุดออนแอที่สุด  ผนังโดยรอบเนื้อไมยังแข็งแรง  แตผิว
ชํารุดเพราะใชวัสดุที่ไมใชสีมาปองกันเนื้อไม  เปนสีโปวรถยนตที่ผสมฝุนสีใหแดงขึ้น  คุณภาพไม
ดี  ในระยะยาวจะไมติดเนื้อไม  จึงทําใหรอนออกมาเปนแผน 

ฝาขางนอกของหอไตรเปนฝาประกน  มีลักษณะเปนชองๆ แตฝาขางในอัดเรียบ  ไมมี
รอยตอ  เพราะมีรูปจิตรกรรมฝาผนัง  พื้นอาคารเปนพื้นยก  ไมแข็งแรง  ใหญมาก  หนาประมาณ ๕ 
ซ.ม. คาดวาเปนไมตะเคียน   

สวนชํารุดคือสวนที่ตอเติม คือระเบียง ไมใชไมดั้งเดิม  สาเหตุที่ชํารุดเพราะพื้นระเบยีง
อยูภายนอกอาคาร  ซ่ึงมีความชื้นมาก ระบบการระบายน้ําเปนรอง  น้ําซึมเกาะตวัไมคาน ตง เมื่อ



 ๑๖

แสงแดดสองไมถึง  จึงสะสมความชื้นทาํลายโครงสราง  การบูรณะอาจทําโดยเปลี่ยนโครงสราง  
โดยการตัดตอ  เสริมเหล็ก  เปลี่ยนพื้นบางตัว แตสวนใหญยังคงเก็บไวอยู 

เสาตอมอ  เนือ้ไมเสาแตกตามธรรมชาติ  ถาแตกปริใชวธีิซอมสี 
เสาปูน  มีปญหาการระเบดิของปูน  ฝนและความชืน้ทําใหเหล็กเสริมในเสาเปนสนิม

และขยายตัว  จะใชวิธีสะกดัออกแลวเสริมเหล็ก เปนการซอมผิว 
ลักษณะภายใน 
ฝาเพดาน -  มีการผุกรอนของตัวไมจากน้ําฝน 
หยอง คือ หนาตาง ถาเปนบานคนธรรมดา แบบเรียบ  ถาเปนบานเจานาย ขุนนางมีลาย

แกะสลัก สําหรับอาคารนี้ อยูในสภาพปกติ 
ผนงัประกน - ฝาผนังทรุดโทรม แตเนื่องจากหอไตรหลังนี้มีความสําคัญที่เปนตัวแทน

โบราณสถานในเรื่องรูปแบบ  และมีงานจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๑ บนพื้นไมบน
ผนังประกนที่เรียบ  กอนการบูรณะ  จะไมเห็นลาย เพราะมีเขมาจับ  อาจารยเฟอ หริพิทักษ มาทํา
ความสะอาด  จึงเห็นสีสรร และเปนการวาดรูปเกี่ยวกับพระอินทร ในพุทธประวัติ เปนตัวแทนของ
รูปแบบจิตรกรรมสมัย ร.๑ ใชดินสีตางๆเชนสีแดง เหลือง ขาว ดํา มาผสมกัน  วาดโดยพระอาจารย
นาค  วัดทองธรรมชาติ ซ่ึงการบูรณะนี้จะไมทําที่ผนังที่มีจิตรกรรม หากผนังเสื่อมมากกวานี้ เปน
หนาที่ของกลุมงานจิตรกรรมมาบูรณะตอ 

ลายรดน้ําท่ีบานหนาตางทิศตะวันตก - ตองซอมเพราะโดนแดด ฝนเปนประจํา  เพราะ
แดดและฝนเปนตัวทําลายเนือ้รักกับทอง ทําใหเปนสีหมน การซอมลายรดน้ํานี้ จะตองทําโดยกลุม
งานจิตรกรรม 

ประตู - เปนของเดิม  ไมซอม  เนื่องจากเปนลายรดน้ํา 
ซุมประตู -  สรางใหม  ถอดแบบจากของเดิมซ่ึงใชชางชาวจีน  ฝมือด ี

๔. ระบบสาธารณูปโภค   
การติดระบบปองกันไฟ  ตั้งแตบูรณะครั้งแรกติดตวัจบัควัน (smoke detector)  แตการ

บูรณะครั้งนี้จะใชระบบ heat detector และติดถังดับเพลิงชนิด dry chemical 
๕. เร่ืองภูมิทัศนโดยรอบมีปญหาเรื่องความสะอาดและการดูแล 

๔. หาแนวทางแกปญหา  
 รังวัด  เขยีนแบบ ตรวจสอบ  ไดแบบออกมาแลว  กําหนดตําแหนงสภาพที่ตองซอม และ

วิธีการดําเนนิการ หาแนวทางอนุรักษ (ดูแบบที่ภาคผนวก) 
๕. ทํารายงานนําเสนอใหคณะกรรมการตอไป   

 
 



 ๑๗

ภาพตัวอยาง: สภาพของอาคาร และสวนประกอบ 
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 ๒๒

การเสริมความมั่นคงอาคารโบราณสถาน 
            บรรยายโดยนายสุวัฒน  คายแสง                 

            
 ปจจุบัน การเสริมความมั่นคงอาคารโบราณสถานนั้นเปนงานที่สํานักโบราณคดีทําอยู โดย

ใหสถาปนิกและวิศวกรทั่วไปออกแบบบูรณะ แลวเสนอกรรมการพิจารณารูปแบบขออนุญาต
ซอมแซมโบราณสถานแตละชนิด  การเสริมความมั่นคงอาคารโบราณสถานกระทําโดยวศิวกรโยธา
เขาไปสํารวจเปนจุดๆ โดยอันดับแรกทีต่องลงมือคือ 

๑.  สํารวจโดยดูวาสาเหตุเกิดจากอะไร แลวมีวิธีการรักษาซอมแซมอยางไร จากนั้น
สํารวจขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้
- สํารวจขอมูลโครงสรางอาคาร ขอมูลเบื้องตนในการออกแบบโครงสราง 
- สํารวจที่ตั้ง และพื้นที่รอบๆ เชน ภูเขา ที่ราบลุม ริมน้ํา กลางน้ํา (หอไตร) 
-  สํารวจสภาพและลักษณะของดินในบริเวณเชนตั้งอยูในชั้นดินออน หรือดิน

แข็ง โดยหาขอมูลไดจากกรมโยธาธิการ , สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
หรือวาจางองคกรมาตรวจ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั โดยเจาะลึกลงไป 
๒๕ - ๓๐ เมตร  ในกรุงเทพฯ ช้ันดนิจากผิวดินถึงความลึก ๒๑ - ๓๐ เมตร 
เปนชั้นดนิโดยแบงเปน ๑ - ๒ เมตรจากผิวดิน เปนดินออนมาก จากชั้น
ดังกลาวจนถึง ๑๐ - ๑๗  เมตรจะเปนดินออนและดนิปานกลาง   จากชั้น
ดังกลาวจนถึง ๑๗ - ๒๗ เมตร เปนดนิปานกลางและดนิแข็ง และระดับ ๓๐ 
- ๑๖๐ เมตรจะเปนทรายปนกรวด 

- สํารวจโครงสรางของอาคารที่จะบูรณะ โดยดูลักษณะการกอสราง, วสัดุที่
ใชงานโดยมีการสํารวจองคประกอบดังนี ้

- สํารวจฐานราก โดยเปนแบบแผ,ตาราง,เรียงดวยซุงหรือปกไม,ทุนคอนกรีต,
คลองราก   แบบเดียว,แบบทรงไทย เชน จัง แระ โดยมากสถาปตยกรรม
สมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมกัใชปกไมเรียงแลงกออิฐขึ้นมาแบบตาตาราง 

- สํารวจเสา และกําแพงสวนมากกออิฐ โดยดูวาอาคารนัน้ใชเสาหรือกาํแพง
เปนตัวรับน้ําหนัก 

- สํารวจโครงหลังคา เชน แบบไมประกอบ วัสดุมุง เชน กระเบื้อง  สังกะสี  
หินทรายในปราสาทหินตางๆ 

- วัสดุที่ใชกอสราง เชนกออิฐถือปูน หินทราย ศิลาแลง หนิแกรนิต 
- สํารวจวิธีการกอสราง เชนเรือนไมโบราณใชวิธีเจาะฝง ทําเดือยทิ่ม สลัก 

กําแพงนั้นใชอิฐหรือศิลาแลง กออิฐสอดินซึ่งมักพบมากในภาคอีสาน เชน



 ๒๓

พระธาตุขามแกน พระนอนวัดขุนอินทรประมูล  ซ่ึงกออิฐแลวสอดวยดนิ 
ฉาบปูนทับ เมือ่ปูนเสื่อม น้ําสามารถเขาตัวองคพระได ทาํใหดนิละลายออก
ทําใหตวัองคพระทรุดลงมาตองทําผนังกําแพงค้ําดานหลังไว หรือการกอหิน
ทรายหรือแกรนิตโดยการทําเปนตัวล็อคกนัเชนเปนท-ีล็อค (T-Lock) แลว
หยอดตะกัว่ใหแนน 

                     
เมื่อสํารวจเสร็จแลวนํามาเขยีนแบบดังนี ้
๑. เขียนแบบสภาพปจจุบัน 
๒. เขียนแบบอกีชุดเพื่อการบูรณะ 
๓. สเกตชภาพ,ถายภาพ,ถายวดีทีัศน 

 
๒. การสํารวจเพื่อวิเคราะหโครงสราง  สํารวจวาอาคารโบราณสถานนั้นเสียหายในลักษณะใดบาง 
การแตกราว , ทรุดตัว เกิดจากสาเหตใุดบาง เพื่อใหวศิวกรนํามาวิเคราะหวาจะเสริมความมั่นคงใน
ลักษณะใด 
 
การสํารวจเพื่อวิเคราะหโครงสราง แบงตามรูปทรงของอาคารเปน ๒ กลุมใหญๆคือ 

๑. กลุมพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และศาลาราย 
๒. กลุมเจดยี พระปรางค กําแพง และ กําแพงเมือง 

 
๑. กลุมพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และศาลาราย 
             ในการบูรณะสวนทีเ่ปนไม มักใชไมที่มีขนาดและสภาพเทาของเดิม ถาไมไมสามารถรับ
น้ําหนกัไดก็จะเปลี่ยนไมทั้งตัว แตถารับน้าํหนักไดดีอยู จะใชวิธี ตัด ตอ อุดปะ ใหเหมือนของเดมิ
หรือใชเหล็กประกับ ยดึโยงในสวนที่มองไมเห็น ในสวนที่มองเห็นก็ซอนไมใหเห็น 
             ในการบูรณะสวนทีเ่ปนการกออิฐถือปูน ก็จะเปลี่ยนเปนอิฐใหมแทนอิฐเกาทีร้ื่อออก ถาไม
มีวัสดุเดิมก็ตองใชวัสดุทดแทนเชนคอนกรีตเสริมเหล็ก, เหล็ก เสริมโครงสรางแลวปดหุมดวยไม 
หรือกออิฐปด ฉาบปูนปดตามรูปแบบเดิม โดยซอนวัสดแุปลกปลอมไวขางใน 
             พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และศาลารายแบงไดตามวัสดุกอสรางอาคาร และการ
ใชสอยอาคาร บางแหงสรางเปนเครื่องไมขนาดใหญ ใชตงเสาถี่เพราะไมรับน้ําหนกัไดไมมาก เชน
ปกติวางเสาหางกัน ๕๐ เซนติเมตร ตองวางหางกันเปน  ๓๐ - ๔๐ เซนติเมตรแทน ถาอาคารมีขนาด
ใหญ มีผูใชสอยมากเชน โบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ มักจะเปนการกออิฐถือปูนแทน หรือใช
คอนกรีตเสริมเหล็ก 



 ๒๔

              การสรางในบริเวณดินออนและดนิแข็งก็จะแตกตางกัน การสรางฐานรากบริเวณดินแข็ง
มักเปนแบบตาตารางหรือแบบแผ ซ่ึงสามารถกออิฐเปนตาราง ๓ คูณ ๓ เมตร ในอุโบสถเพื่อแผ
กระจายน้ําหนกัใหเต็มพื้นที่ ถาเปนอาคารไมจะใชงวั  แระ  กงพัด   ดินที่รับน้ําหนักไดดีที่สุดจะเปน
บริเวณภาคอีสานและ ภาคเหนือ  การกอสรางอาคารขนาดใหญจะตองสรางบนพื้นดินแข็งซึ่งไม
ตองใชเสาเข็ม ถาสรางในบริเวณที่ออนมากจะตองสรางบนฐานรากหรือใชทอนซงุเรียง เชนทีว่ัง
บูรพา แตทีศ่าลเจาพอเสือ เจดยีวดัโพธิ์ และกระทรวงมหาดไทยจะใชปกไมคือขุดดินลึกลงไป
ประมาณ ๑-๑.๕ เมตร นําปกไมมาเรียงตามยาวและตามขวาง ซ่ึงในสมยัใหมนี้จะใชการตอกเสาเข็ม
แทน การถายเทน้ํา หนักของวัสดุตางๆคือวัสดุมุง โครงหลังคา ฝาเพดาน แลวถายลงมายังผนังหรือ
เสาที่รับน้ําหนกั  ผนังจะถายน้ําหนักลงฐาน  ฐานถายน้ําหนกัลงดินหรือฐานรากของพระอุโบสถ
ตามลําดับ 
 
๒.  กลุมเจดีย พระปรางค กําแพง และ กําแพงเมือง มีโครงสรางเปนเปน ๒ ประเภทคือ 

๒.๑  โครงสรางแบบโบราณสถาน  
ลักษณะเดยีวกนักับ พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ คือกออิฐ ถือปูน หรือศิลาแลง   

หินทราย หินแกรนิต  
๒.๒  โครงสรางสมัยใหม 
วัสดุที่ใชในการบูรณะเจดียและพระปรางค ใชอิฐขนาดเทาเดิม หินแกรนิต หินทราย หรือ

ใชวัสดุทดแทนเชนเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงเจดียและพระปรางคสวนใหญกออิฐทึบ บางที่กอ
อิฐโปรงเพื่อใชงานพื้นทีภ่ายใน การกออิฐฉาบปูนจะรบัแรงอัดไดดีแตรับแรงดึงไดไมด ี
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พระปรางควัดอรุณราชวราราม ศิลปะรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒-๓ 
ถาแบงเจดียตามรูปแบบ และ สถานที่กอสรางก็จะแบงไดเปน ๒ ชนิดเชนกันคือ 

- ขนาดเล็กและเพรียว  ฐานเจดียไมใหญมาก  สรางบริเวณชั้นดนิแข็ง เชน
พระธาตุพนม  พระธาตุทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

- ขนาดฐานโต รูปทรงใหญ รับน้ําหนกัไดนอย สรางบริเวณชั้นดนิออน เชน 
พระปรางควัดอรุณราชวราราม  พระปฐมเจดีย 

- การถายทอดน้าํหนักเริ่มจากสวนยอด ลงไปยังบัวกลุม ลงไปยังเข็มบัลลังก  
องคระฆัง  ฐาน  ฐานราก  ดนิ 

- สาเหตุการทรดุตัวและการพงัทลายของโบราณสถานมีดงันี้ 
- สภาพของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณดินออน 
- ระดับน้ําใตดนิสูง และมีการสูบน้ําบาดาล ทําใหดนิออน  เกิดการทรุดตัว

ของดนิ 
- การสั่นสะเทือนอันเกดิจากการใชยวดยานพาหนะ 
- ความชื้นตางๆ เชน ความชื้นใตดิน การรั่วของน้ําฝนจากหลังคาทําใหโครง

หลังคาที่เปนไมพังทลาย 
- การถูกทําลายจากปลวก  มอด  มด 
- ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย เชนไฟไหม  หรือเกดิจากรากของพืชซ่ึงขึ้นในบริเวณ

โบราณสถาน เชน รากตนโพธิ์  ตนไทร  เปนตน   
- วัสดุกอสรางหมดอายุ เชน ปนูสอผุ  ไมผุ  อิฐผุ 

           
อาคารที่ไดรับการบูรณะสวนใหญสรางในสมัยตนรัตนโกสินทร เชน วัดอัปสรสวรรค วัด

ราชโอรส  วัดเฉลิมพระเกยีรติ ซ่ึงเปนอุโบสถที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๓ และเปนเครื่องไมผสมกับ
อิฐ มักเสียหายที่หนาบนัเนือ่งจากการสรางจะสรางโครงหลังคากอนจากนั้นจึงกออิฐที่หนาบัน เมือ่
โครงสรางหลังคาที่เปนไมชํารุดทรุดโทรมแลวทรุดลงมา ก็จะทําใหหนาบันเสียหายดวย โดยการ
แกไขในอดีตจะซอมขื่อโดยการตัดตอไมใชเหล็กประกับยึด  แตในปจจบุันใชเหลก็เสริมแทน 
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ภาคผนวก: ตัวอยางแบบรายงานการสํารวจหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม  
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