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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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บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
โบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของมนุษยชาติ ในปัจจุบันโบราณสถานเป็นตัวแทน
ของเรื่องราวและความภาคภูมิใจในอดีตของมนุษย์ สําหรับจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์โบราณสถานปรากฏเป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้
โบราณสถานอยู่ในความคุ้มครองและดูแลของกรมศิลปากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลคุ้มครอง
โบราณสถานทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่บางอย่างถูกเก็บรักษาและดูแลอย่างดี หากแต่บางอย่างขาด
การดูแลเอาใจใส่จนถึงขั้นปล่อยปละละเลยรวมถึงการขาดความจริงจังในการการใช้กฎหมายบังคับเพื่อให้สมบัติ
ของชาติเหล่านัน้ ยังคงอยู่สืบไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ ที่สร้างความเจริญ
ให้กับชาติ โบราณสถานจึงถือเป็นทุนของวัฒนธรรมไทยที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลของ
ประเทศ ในขณะที่บางแห่งได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ในอีกหลายๆแห่งกลับถูกทอดทิง้ ขาดการดูแล
เอาใจใส่ ประชาชนไม่เห็นคุณค่า ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการรักษา หรือทําละเมิดต่อสมบัติของชาติเหล่านั้น
ทั้งนี้อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม หรืออาจเกิดการเสื่อมสลายโดยตัววัตถุเอง หรือโดยการกระทําของ
สิ่งแวดล้อม (สุนทร เพชรทอง, ๒๕๔๘)
เนื่องจากปัจจุบนั มีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้มีอาคารชํารุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมาก
ขึ้น รายงานนี้จงึ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีทเี่ คยเกิดขึ้น
ปัจจุบันการปรับปรุงอาคารเก่าในหลายโครงการยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เท่าที่ควรเนือ่ งจากว่าประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายและเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบูรณะอาคารเก่าที่ชัดเจน โดยขั้นตอนและกระบวนการ
ส่วนมากในปัจจุบันมักเป็นเพียงการส่งแบบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมแบบคร่าวๆ
โดยตรงนี้เองทีม่ ักทําให้เกิดช่องว่างและเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการ การซ่อม รวมไปถึงปัญหาในการบริหาร
จัดการโครงการ บางโครงการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้บางครั้งจะทําให้เกิดปัญหาหลังจากการบูรณะตามมาเช่น การ
ซ่อมแซมโดยการเลือก เทคนิค วิธีการที่ ไม่เหมาะสม ทําให้เกิด ความเสียหาย ในภายหลังมากกว่าเดิม ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ควรจะได้รับการศึกษาเพือ่ ให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษากรรมวิธีเทคนิคการซ่อมและปรับปรุงอาคารของตําหนักจิตลดาเพื่อ
ปรับประโยชน์ใช้สอยเป็นพิพิธภัณฑ์ ออกแบบโดยบริษทั แปลนโมทิฟ จํากัด และดําเนินการก่อสร้างโดย
บริษทั ศิวกรการช่าง จํากัด ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ู้ศึกษาได้มีโอกาสร่วมในงานปรับปรุง ซ่อมแซมจึงได้ทําการเก็บ
ข้อมูลจากการสอบถามช่างที่ปรับปรุง สํารวจรังวัด ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายอาคารและกระบวนการปรับปรุง
อย่างละเอียดตัง้ แต่เริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นจึงนําเอาข้อมูลมาเขียนเป็นรายงาน ประกอบกับ
ข้อมูลจากเอกสารทุตยิ ภูมิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและกระบวนการปรับปรุงอาคาร สาเหตุการ

๒
เสื่อมสภาพในบริเวณหน้างานรวมถึงขั้นตอนต่างๆทีจ่ ําเป็นในงานช่างและงานเอกสาร ซึง่ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่
สนใจต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๒.๑ เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางเทคนิคในการอนุรกั ษ์ปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารเก่า
๒.๒ เพื่อศึกษาหาสาเหตุปัจจัยที่มีสว่ นทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของวัสดุและโครงสร้างทีใ่ ช้ในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่มีสว่ นในการเลือกวิธีการที่นํามาใช้ซ่อมแซม
๓. ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวันครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนือ้ หา
๓.๑.๑ ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการอนุรักษ์
๓.๑.๒ ประวัติการใช้งานตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน
๓.๑.๓ กระบวนการ วิธีการซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน
๓.๒ ขอบเขตด้านพืน้ ที่
๓.๒.๑ พระตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
๔.๑ เพื่อทราบถึงกระบวนการที่ใช้ในการทํางานอนุรักษ์ ซ่อมแซมอาคารเก่า หรือโบราณสถาน
๔.๒ ทราบถึงวิธีการตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสื่อม
โทรมของวัสดุและอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการหาพิจารณาหาวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม
๕. แหล่งข้อมูล
๕.๑ ข้อมูลทางเอกสาร – เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวมถึงการเก็บข้อมูลจากสถานที่หน้างาน
จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป โดยข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ข้อมูลที่เกีย่ วกับการ
ทํางานด้านการอนุรักษ์ การซ่อมแซมโบราณสถาน และแนวความคิดรวมถึงวิธีการปฏิบัตงิ านการอนุรักษ์ และ
ซ่อมแซมอาคารตามสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น สํารวจสภาพอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์และซ่อมแซม กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมไปถึงงานวิจัยและบทความต่างๆที่เคยมีผศู้ ึกษาไว้ก่อนหน้า ทั้งเอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศ เอกสาร
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕.๑.๒ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
๕.๑.๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๕.๑.๔ กรมศิลปากร

๓
๕.๑.๕ แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ห้องสมุดส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เวปไซด์ ฯลฯ
๕.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ – เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยทํางานมาก่อน ตลอดจนการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในแวดวงการทํางาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและทําให้สามารถเข้าใจบุคคลที่
ทํางานในงานดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาต่างๆได้
๕.๓ ข้อมูลทางภาคสนาม - เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง รวมถึงเอกสารจาก
งานภาคสนาม เพื่อให้ทราบลักษณะทางกายภาพของสถานทีจ่ ริง ซึง่ นําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไปได้
๖. วิธีการดําเนินการศึกษา
๖.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล – เป็นการวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลพื้นฐานประเภทต่างๆ เพือ่
ใช้เป็นวัตถุดิบ สําหรับการวิเคราะห์ต่อไป ซึง่ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ การ
ทบทวนเกี่ยวกับงานที่เคยมีผู้ศกึ ษาไว้ก่อนหน้ารวมถึงการเก็บข้อมูลจาก สถานที่ก่อสร้างจริง การสัมภาษณ์ ผู้ที่มี
ความรู้ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในกระบวนการซ่อมแซมอาคาร โดยแบ่งตามประเด่นที่ต้องการศึกษาคือ
๖.๑.๑ กระบวนการและแนวทางการซ่อมแซมของกรมศิลปากร
๖.๑.๒ กระบวนการและขั้นตอนของการดําเนินงาน การซ่อมแซมรวมถึงการปรับปรุง
ตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน
๖.๒ การจัดระเบียบและประเมินข้อมูล – การนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นต้นทัง้ หมดมาทําการ
รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงจัดจําแนกข้อมูลดังกล่าวเป็นหมวดหมู่ เพือ่ นําไปสู่การวิเคราะห์และประเมินต่อไป
๖.๓ การวิเคราะห์และประมวลผล – การนําข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๖.๔ การสรุปผล – การนําผลการศึกษาที่ได้ทงั้ หมดมาสรุปเป็นผลการศึกษาที่สมบูรณ์เพือ่ แสดงให้
เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของวัสดุและโครงสร้างรวมถึงแนวทางในการดูแลและ
ซ่อมแซมตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน
๗. นิยามศัพท์เฉพาะ
๗.๑ โบราณสถานi หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซงึ่ โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นนั้ เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้
ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย
๗.๒ อนุรักษ์ii หมายถึง การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ 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
นิยามที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการอนุรักษ์
สําหรับอาคารต่างๆโดยทั่วไป รวมถึงอาคารอนุรักษ์ที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นทุกวัน ตัวอาคารรวมถึง
วัสดุก่อสร้างในอาคารย่อมเสื่อมสภาพและย่อยสลายไปตามกาลเวลา ทั้งนี้สงิ่ ที่พอจะทําได้ในการยืดอายุอาคาร
เพื่อก่อให้เกิดสภาพอาคารที่เหมาะสมต่อความปลอดภัยและการใช้งานคือการดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม
รวมถึงการปรับสภาพหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานและเข้ากับยุค
สมัย
แนวความคิดในการซ่อมแซมรวมถึงการอนุรักษ์ในไทยในมีมาตัง้ แต่โบราณ และมีปรากฏให้เห็นอยู่
ทั่วไปในเอกสารทางประวัติศาสตร์จารึก รวมถึงตํานาน คําบอกเล่าต่างๆ มากมายซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนจาก
การพยายามอนุรักษ์ ซ่อมแซม วัดหรือโบราณสถานต่างๆ จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการแนวคิดและวิธีการ
อนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทยโดยนางสาวกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ พบว่าประเทศไทยนั้นผ่านกระบวนการ
อนุรักษ์อย่างลองผิดลองถูกตามระบบราชการตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นต้นมา หากกระบวนการทํางานดังกล่าว
จนถึงปัจจุบันนัน้ กลับไม่ได้มีพฒ
ั นาการใดๆทีจ่ ัดการกับการอนุรักษ์โบราณสถานได้ อันเนือ่ งมาจากระบบการ
ทํางานของราชการ จิตสํานึกของคนทํางานและประชาชนในชาติ ประกอบกับยังไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีรวมถึง
เทคนิควิธีการทีเ่ หมาะสมกับการอนุรกั ษ์ในแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยประกอบกับระเบียบการอนุรกั ษ์
โบราณสถานไทยที่ใช้กันอยู่นั้น(ระเบียบกรมศิลปากร: แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตดุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๓๕) ทีต่ ั้งขึ้นมาร่วม๒๐ ปี เป็นเพียงแค่แนวทางหากแต่ยังไม่มกี ารสร้างกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการอันใดที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบัติงานอนุรกั ษ์ในพื้นที่ประเทศไทย
การปฏิบัตงิ านอนุรักษ์ในปัจจุบันนี้ เรายังคงยึดตามกฎระเบียบแห่งการอนุรกั ษ์โบราณสถานไทยใน
ระบบเก่า(ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘) โดยมีการใช้ร่วมกับกฎบัตรต่างๆ
ของสากล เช่นVenice Charter, Florence Charter, Washington Charter, Charter of Lausanne ฯลฯ
หากแต่ละกฎบัตรเหล่านั้นล้วนเป็น กฎของท้องถิ่นที่เหมาะสมสําหรับแต่ละท้องที่ ดังนั้นโบราณสถานของไทยจึง
ควรมีกฎบัตร รวมถึงวิธีการปฏิบัติของตนเองเพื่อให้ใช้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิธกี ารร่วมถึงวัฒนธรรม
ประเพณีไทย(กรรณิการ์ สุธรี ัตนาภิรมย์, ๒๕๔๘)
จากการทบทวนการศึกษารวมถึงการผ่านการปฏิบัติงานหลายๆชิ้นที่ผ่านมาพบว่า แนวคิดการ
อนุรักษ์์โบราณสถานของไทยมี พัฒนาการมาอย่างยาวนาน จากรากฐานความคิดภูมิปัญญา การปฏิบัติแบบ
ดั้งเดิมสู่แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ พัฒนาตามหลักสากล หากแนวคิดการอนุรกั ษ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการนําแนวคิดในงานอนุรกั ษ์ของสากลที่ยังไม่มีความกระจ่าง คลุมเครือ และไม่ เข้าใจมาใช้ ย่อม
ทําให้การปฏิบตั ินั้นชิ้นนั้นๆไม่สัมฤทธิ์ผลไปด้วย(อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, ๒๕๓๘) กอบกับกระแสการวิพากษ์

๕
วิจารณ์์ปัญหาการทํางานอนุรกั ษ์โบราณสถานในปัจจุบันสิ่งทีเ่ กิดขึ้นนั้นเป็นไปในทางเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะปัญหาเกีย่ วกับภาคปฏิบัติ เทคนิควิธกี าร ตลอดจน การวางแผนงานและองค์กร(กรรณิการ์ สุธรี ัตนาภิรมย์,
๒๕๔๘) จากที่กล่าวข้างต้นว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การอนุรกั ษ์ตามวัฒนธรรมสากลของ โลก โดยเฉพาะ
การเข้าร่วมในอนุสัญญาภาคีมรดกโลก และตามกฎหมายมาตรา 11 ซึ่งมีกรมศิลปากรผู้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง ดังนั้นในการปฏิบัตงิ านทุกครัง้ เราจะเป็นจะต้องยึดแนวทางตามองค์การโบราณสถาน โลก (ICCROM ICOMOS)หากแต่การปฏิบัติตามหลักการ รวมถึงทฤษฎีสากลนั้นก็ยังคงไม่เพียงต่อ รายงานชิ้นนี้จึงเป็นรายงานที่
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการซ่อมแซม และเนื่องจากข้อกําหนดในTOR(Term of Reference) ของงานปรับปรุง
ตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ได้กําหนดระบุโดยรวมว่าการซ่อมแซมจะต้องดําเนินตามเกณฑ์การซ่อมแซมรวมถึง
หลักปฏิบัติของกรมศิลปากร(คูม่ ือการดูแลรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี, ๒๕๔๖)ดังนั้นเพื่อให้รายงานฉบับ
นี้มีความสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวคิด ทฤษฏี และรวมถึงงานวิจัยที่เกีย่ วข้องเพือ่ ให้เห็นถึงลักษณะการ
ปฏิบัติงานอนุรกั ษ์โบราณสถานในไทยจนถึงเทคนิคงานช่าง และการซ่อมแซมที่เกีย่ วข้องของอาคาร โดยให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบอาคารในด้านต่างๆเพือ่ นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสื่อมโทรมของวัสดุและ
โครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยนํามาเป็นพืน้ ฐานในการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธกี ารซ่อมแซมiii
ความหมายของการอนุรักษ์โบราณสถาน
ตามที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายความหมายไว้ว่า โบราณสถาน คํานีป้ ระกอบด้วยคําว่า
โบราณ กับ สถาน. โบราณ หมายถึง มีมาช้านาน เก่าก่อน เช่น อักษรโบราณ หนังสือโบราณ. ส่วนคําว่า
สถาน หมายถึง ที่หรือแหล่ง ดังนั้นแล้ว โบราณสถาน จึงหมายถึง สิง่ ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ มีอายุเก่า มีมาช้านานและ
เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ส่วนคําว่า อนุรักษ์ หมายถึง ตามรักษา, ระวัง, ป้องกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๔๙๓) หากแต่ใจความหลักตามระเบียบของกรมศิลปากรivได้ให้คําจํากัดความว่า "การ
อนุรักษ์" หมายความว่า การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึง การป้องกัน การรักษา การสงวน
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วยดังนั้นจากการศึกษาคําจํากัดความและความหมายของการอนุรักษ์อาคารจึง
พบว่า การ อนุรักษ์อาคารมีความหมายที่หลากหลาย โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี ๒๕๔๒ ได้
ให้ความหมายของการอนุรักษ์อาคารไว้ว่า เป็นการรักษาให้คงเดิม โดยมี ความหมายที่มีแนวโน้มไปในทาง
ต้านทานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการอนุรกั ษ์ที่เกี่ยวข้องกับมรดก ทางวัฒนธรรม คือ การรู้จักรักษามรดกเหล่านัน้ ไว้
มิให้สูญเสียไปหรือให้อยูใ่ นสภาพ ที่คงเดิม (วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, ๒๕๕๒) เช่นเดียวกัน การอนุรักษ์เป็นการ
กระทําเพื่อเป็นการ ป้องกันการเสื่อมลง และรวมถึงการยืดอายุทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Bernard, M. F.,
&Jukka, J., 1998: p. 61) โดยนายเดชา บุญค้า (๒๕๓๖, น. ๓๖-๔๐) ได้กล่าวถึงการอนุรกั ษ์ไว้ว่า เป็น การ
รักษาหรือปกป้องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มิให้สูญหาย หรือ ถูกเปลี่ยนไปโดย
การใช้สอยหรือบริโภคที่ไม่เหมาะสม เพื่อการรักษาสภาพและเอกลักษณ์เดิมไว้
iii

สามารถอานระเบียบ รายละเอียด ขอบัญญัติรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของไดในภาคผนวกทายเลม

iv

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

พ.ศ.๒๕๒๘

๖
การอนุรักษ์อาคารจึงมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ ับแนวคิดและหลักการการ กําหนด
ความหมายของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กบั เวลา หรือสถานที่ที่ตอ้ งอนุรักษ์ แต่ที่น่าสนใจ คือ การอนุรักษ์
อาคารย่อมแตกต่างกัน เมื่ออาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ ๆ มีลักษณะและ ความสําคัญต่อพื้นทีแ่ ตกต่างกันจาก
มาตรการในการอนุรกั ษ์จากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๐๔
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๓๕ และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ พ.ศ.๒๕๒๘ สามารถสรุปแนวทางหลักได้ ๓
แนวทางคือ
- การปกป้อง คือ การระวังรักษาไม่ให้ถกู ทําลาย เช่น การขึ้นทะเบียน การกันเขต การผลักดันผู้
บุกรุก ฯลฯ
- การอนุรักษ์ คือ การดําเนินการสงวนรักษา การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ
- การคุ้มครอง คือ การป้องกันและรักษาภูมิทัศน์, สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการ
โดยในการอนุรกั ษ์โบราณสถาน กําหนดให้คํานึงถึงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมด้วยพร้อมทัง้ กําหนดให้พิจารณาแบบ
ที่เหมาะสมที่สดุ ในการอนุรักษ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นแบบหนึ่งแบบใดเสมอไป และให้พิจารณาว่าโบราณสถานนั้น
ได้บูรณะแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง แต่ละครั้งนั้นมีการปฏิบัติที่ผิดถูกอย่างไรซึง่ สอดคลองกับรายงานของ Middleton
(Peter Shepheared,1972) ในการสัมมนาเกีย่ วกับ Civic Trust ที่ Royal Festival Hall ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การอนุรักษ์มีหลักการเพื่อการเก็บรักษาส่วนทีด่ ีของเมืองและสร้างส่วนที่ไม่ดี ใหม่ ให้
สอดคล้องกับของเก่าที่เหลืออยู่ให้ดขี ึ้น
- เพื่อการอนุรักษ์อาคารและกลุ่มอาคารรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ ให้กับอาคาร
โดยทั้งหมดนี้จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจแล้วว่า ที่นั้น ๆ ทีจ่ ะทําการอนุรักษ์มีความสําคัญแก่ การอนุรกั ษ์จริง
อย่างไม่มขี ้อสงสัย และจะต้องทําให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับอาคารต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
จากหลักการข้างต้นทีก่ ล่าวมา ทําให้เห็นว่าการอนุรกั ษ์อาคารหรือโบราณสถานก็ตามนั้นมีเงื่อนไข
และหลักการอยู่ ไม่ใช่ว่า อยากจะอนุรกั ษ์ก็ลงมืออนุรักษ์ได้เลย ซึ่งในหลักการอนุรกั ษ์นั้นจําเป็นจะต้องมีพนื้ ที่ที่มี
ความพร้อม เพียงพอ ที่จะอนุรกั ษ์อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ได้ โดยทั้งหมดนั้นควรได้รับการพิจารณาไตร่ตรอง
เรื่องความสําคัญ ก่อนที่จะทําการอนุรักษ์ ขณะเดียวกันเมื่อลงมืออนุรกั ษ์กต็ ้องทาควบคู่ไปกับหลักการ การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น ก็ควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและได้รับความเห็นชอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนุรกั ษ์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้วและการอนุรกั ษ์ที่เหมาะสมนั้น มีขีดจํากัดหรือตัววัดอะไรที่
จะบ่งบอกว่า เราอนุรักษ์หรือเปลี่ยนแปลงภายใต้ขีดจํากัดหรือเกิน ขีดจํากัดของการอนุรกั ษ์นนั้ ๆ ไปแล้ว ดังนั้น
ในการเลือกปฏิบัติงานอนุรักษ์จึงมีระดับของการอนุรกั ษ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณาอาคารก่อนลงมือ เปลี่ยนแปลง
ระดับของการอนุรักษ์
จากคู่มือแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสงวนรักษา ว่า
“การอนุรกั ษ์ตอ้ งเกี่ยวข้องกับความสูญเสียคุณค่าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมบางอย่างไปบางอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่ความสูญเสียนี้ตามปกติสามารถทําให้ถูกต้องได้ เพือ่ ที่จะสงวนรักษาองค์ประกอบที่สําคัญของ

๗
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสําหรับปวงชนรุ่นหลัง”(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘) วิธีการอนุรกั ษ์จงึ ควรทําคําจํากัด
ความต่างๆดังต่อไปนี้
- การป้องกันในทางกฎหมาย (PROTECTION) หมายถึง การกระทําทีต่ ้องการทําให้สภาพต่างๆ
ของโบราณสถาน รวมถึงการป้องกันทางกายภาพของแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อให้แน่ถงึ ความปลอดภัยจากขโมย
สภาพแวดล้อม หรือจากการทําลายของผู้บกุ รุกที่มองเห็นได้จากตาเปล่า
- การบํารุงรักษา (PRESERVATION) หมายถึง การกระทําที่เกีย่ วข้องกับการบํารุงรักษา
โบราณสถานนัน้ เป็นประจํา ในที่นี้รวมถึงการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เช่นการฉีดเคมีเพื่อป้องกันความชื้นจากน้ํา
การกําจัดแมลงหรือวัชพืช โดยทั้งหมดทีก่ ล่าวมามีจุดประสงค์หลักคือเพื่อพยุงสภาพไม่ให้โบราณสถานนั้น
เสื่อมสภาพไปมากกว่าที่ควร
- วิทยาศาสตร์การอนุรกั ษ์ (CONSERVATION) หมายถึงการรักษาโบราณสถานไว้ไม่ให้ถูก
ทําลายหรือเปลีย่ นแปลง หรือป้องกันมิให้วัสดุผพุ ังเน่าเปือ่ ยเสื่อมสลาย รวมถึงการบํารุงรักษาการซ่อมแซม
เล็กๆน้อยๆ การทําให้วัสดุแข็งแรงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- การเสริมความแข็งแรงทางวิศวกรรม (CONSOLIDATION) หมายถึง การใช้โครงสร้างใหม่เข้า
ไปค้ํายันส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานไว้ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือเพือ่ รักษารูปแบบของโบราณสถานเป็น
การชั่วคราวเพือ่ รอการดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์
- การบูรณปฏิสังขรณ์ (RESTORATION) หมายถึง การทําให้สถาปัตยกรรมที่เสียรูปร่างหรือ
ขากหายไปคืนสู่สภาพเดิม ภายในขอบเขตของวัสดุที่คงเหลืออยู่โดยรูปแบบไม่ใช่การคาดคะเน
- การสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ (RECONSTRUCTION) คือการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมขึ้นมา
ใหม่โดยใช้วัสดุเก่าหรือวัสดุใหม่หรือทั้งสองอย่างตามความถูกต้อง จากข้อมูลทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรม
โดยใช้การคาดคะเน
- การจัดชิ้นส่วนเก่าใส่ในรูปแบบเดิม (ANASTYLOSIS) คือการบูรณปฏิสังขรณ์โดยการใช้วัสดุ
ดังเดิมที่เหลืออยู่ในสถานที่นั้นประกอบรูปให้โบราณสถานกลับไปสู่รูปทรงสถาปัตยกรรมตามเดิม โดยอาศัยผล
วิเคราะห์ทางโบราณคดีทเี่ กี่ยวกับศิลปกรรมในแหล่งนั้นๆ

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์โบราณสถาน(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘)
ก่อนทําการอนุรกั ษ์อาคารการเข้าใจพื้นที่ตงั้ อาคารรวมถึงการศึกษาทางประวัติศาสตร์ใดๆของ
อาคาร รวมถึงผูว้ ่าจ้าง เจ้าของงานในอดีต และวัตถุประสงค์ของเจ้าของงาน อันนํามาซึ่งการว่าจ้างการก่อสร้าง
อาคารนั้น โดยที่การศึกษาควรจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมืองสังคม ค่านิยม และเศรษฐกิจรวมถึงพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถาปัตยกรรมของยุคนั้น ทัง้ นี้เพือ่ นําสิ่งที่ศึกษาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์สภาพ
ของอาคาร โครงสร้างตลอดจนวัสดุ รวมถึงเทคนิคการช่างต่างๆ

๘
การศึกษาอาคารเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานอนุรักษ์v
การเขียนแผนงานสําหรับปฏิบัติงานอนุรักษ์ของอาคาร ตามหลักการทั่วไปของการปรับปรุงอาคาร
การดูแลและฟื้นฟู รวมถึงการซ่อมแซมรักษาปัญหาของอาคารนั้นจําเป็นจะต้องระบุถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา
ไม่ใช่เพียงแค่ระบุแต่ตัวปัญหาเท่านั้น การเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการนั้นมักจะขึ้นอยูก่ ับสถานการณ์ของอาคาร
วัสดุ รวมถึงเทคนิคดังเดิมของตัวอาคาร(การเลือกในที่นี้ควรจะพิจารณาและคํานึกถึงช่างฝีมอื หรือช่างเทคนิคที่
จะนํามาปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบัติตามวิธีทเี่ ราเลือกได้หรือไม่)(Euromed Heritage programme of the
European Union and by the Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)., 2007) เพื่อ
นํามาพิจารณาถึงความเสี่ยงว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะซ่อมหรือฟื้นฟูอาคารด้วยเทคนิคโบราณ(ในบางครั้งเทคนิค
โบราณมีค่าใช้จา่ ยที่สูงและไม่ทนทาน)ดังนั้นการใช้เทคนิคหรือวิธีการสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างอาคารเก่าในบางครั้ง
จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดกี ว่าก็ได้ หากแต่การใช้เทคนิคใหม่ๆนัน้ จําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบทาง
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างวัสดุใหม่กบั วัสดุดั้งเดิมรวมถึงโครงสร้างของอาคารเก่าว่าหากนําวัสดุใหม่ใส่ลงไปแล้ว ตัว
อาคารเดิมจะสามารถรับได้และไม่เป็นภาระต่ออาคาร และในส่วนที่สําคัญทีส่ ุดที่ต้องคํานึงถึงนั้นคือด้านความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานรวมถึงการบํารุงรักษาในภายหลัง และหากว่าอาคารเก่าที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยนั้นเป็น
อาคารอนุรกั ษ์ ซึ่งมีความสําคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสังคม เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่องานของฝ่ายต่างๆ
ทั้งหมด วิธกี ารปฏิบัติงานต่างๆที่เลือกไปนั้น ควรที่จะสามารถส่งต่องานให้ฝ่ายอื่นและสามารถตอบคําถามจากผู้
ตรวจสอบได้ เพื่อให้หลังจากการส่งงานไปแล้ว ผู้ใช้งานอาคารจําเป็นจะต้องสามารถดูแลรักษาอาคารในเบือ้ งต้น
ได้ และเนื่องจากการปรับปรุงอาคารเก่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน การวางแผนการปฏิบัติงานซ่อมแซม
หรือปรับปรุงด้วยวิธีการใดๆก็ตามควรคํานึกถึงเสมอว่ามักจะมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง
ดังนั้นการวางแผนเวลารวมถึงวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติงานนั้นควรมีความยืดหยุ่นในการทํางานสูง การศึกษา
อาคารก่อนการวางแผนการปฏิบัติงานอนุรักษ์จึงต้องประกอบด้วยกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับอาคาร เพื่อนํามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจพิจารณาถึงวิธีการทีจ่ ะใช้ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการส่ง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ(กรมศิลปากร)ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจจากเอกสารได้ ประกอบด้วย
- ด้านสังคมรวมถึงพื้นทีร่ อบอาคาร ทัง้ นี้ขึ้นอยูก่ ับประเภทของอาคาร รวมถึงจุดประสงค์และ
วิธีการปฏิบัติงาน การสํารวจมักจะดูเจาะจงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ทที่ ําการปฏิบัติงาน เช่น
ผลกระทบต่อการสับเปลี่ยนทางสัญจรของผู้คนใกล้ๆโครงการ หรือการจราจรที่จะนําสิ่งต่างๆ รวมถึงผู้ปฏิบตั ิงาน
มายังพื้นที่โครงการ
- ด้านประวัติศาสตร์อาคาร หากโครงการที่จําต้องเข้าไปปฏิบัตงิ านนั้นมีความละเอียดอ่อนต่อ
ผู้คน การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสํารวจทางโบราณคดีมักจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้การตัดสินใจใน
การเลือกวิธีปฏิบัติงานผ่านไปอย่างราบรื้นได้ รวมถึงในบางโครงการอาจจะสามารถพบถึงวิธกี ารหรือเทคนิคการ
ก่อสร้างโบราณ รวมถึงข้อมูลการซ่อมแซมที่ผา่ นมาได้
- ด้านสถาปัตยกรรม หากการปฏิบัติงานอาคารหรือโครงการนัน้ โดนปรับเปลี่ยนหน้าตาหรือ
รูปแบบมาหลายครั้ง การทําแบบสํารวจทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้สถาปนิกหรือวิศวกรเข้าใจถึง
v
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๙
แนวความคิดเทคนิคและวิธีการก่อสร้างของอาคารนั้นๆ ตลอดจนการหารูปแบบหรือวัสดุที่มกี ารนิยมในยุคนัน้ ๆ
เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและสนับสนุนในการเลือกวิธกี ารปฏิบัติงาน ในการศึกษามักจะให้ความสําคัญกับ
รูปด้านรวมถึงหน้าตาของอาคารเป็นหลัก เช่น สีของอาคาร การตกแต่งหรือรายละเอียดต่างๆที่เกีย่ วข้องกับ
อาคาร
- ด้านการก่อสร้าง(แบบสํารวจปัจจุบัน) ในที่นคี้ ือการระบุลักษณะและองค์ประกอบทาง
กายภาพทัง้ หมดที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบันของอาคาร เช่น รอยร้าว รา สภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ
รวมถึงลักษณะการใช้งาน เพื่อใช้สําหรับการตรวจหาสาเหตุ รวมถึงพยากรณ์การซ่อม หรือเพื่อระบุถงึ การ
เปลี่ยนแปลงของตึกในอนาคตได้ ทั้งนีเ้ มื่อได้สาเหตุแล้วจึงค่อยนําไปวางแผนเพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
การดําเนินการปฏิบัติงานขันตอน วิธีการ ในการดําเนินการปฏิบัติงานอนุรักษ์
หลักจากที่ได้ข้อมูลในทุกด้านของโครงการแล้ว จึงค่อยนํามาวางแผนการปฏิบตั ิงาน(ทําการเขียน
แผนงานโครงการ)โดยเริ่มจากการกําหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์
ช่างรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่ต้องการ เวลาแล้วเสร็จของงานรวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การกําหนด
และมอบหมายงานให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในงาน การประมาณเวลา รวมถึงเงินและทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในงาน
เพื่อให้อยูใ่ นงบประมาณทีก่ ําหนดโดยกําหนดลําดับการทํางานก่อนหลังของวิธีการในงาน โดยทัง้ หมดนี้จําเป็น
จะต้องมีการควบคุมและติดตามผลงานให้เป็นไปตามสัญญาและเนื่องจากตําหนักจิตลดาวังปารุสกวันนั้นเป็น
โบราณสถานชนิดที่มีความสําคัญเป็นสมบัติของชาติvi โดยหลังจากได้รับการประกาศผ่านราชกิจานุเบกษา เล่มที่
๑๐๖ ตอนที่ ๒๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ จึงมีผลให้vii
- ในขณะที่จําเป็นจะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วต้องแจ้งการชํารุด หักพัง หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากร
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โบราณสถานนั้นชํารุด หักพังหรือเสียหาย
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานทีข่ ึ้นทะเบียนแล้วต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือ
บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับคําสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าทําการซ่อมแซม หรือกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อเป็นการ
บูรณะหรือรักษาไว้ให้โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มกี ารขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว ผูข้ ัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
- หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขนึ้ ทะเบียนแล้ว จัดให้มกี ารเรียกเก็บค่าเข้าชม
หรือค่าบริการอืน่ เป็นปกติธรุ ะ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโบราณสถานนั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกรมศิลปากร
กําหนด
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สามารถอานระเบียบ รายละเอียด ขอบัญญัติรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของไดในภาคผนวกทายเลม

๑๐
- อัตราโทษของการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้เสียประโยชน์ ซึ่ง
โบราณสถานทีข่ ึ้นทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษทีห่ นักกว่าการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้
เสียประโยชน์ ซึง่ โบราณสถานทีไ่ ม่ขึ้นทะเบียน
ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องยึดคู่มือของการดูแลรักษาโบราณสถานตามระเบียบของกรม
ศิลปากร
viii
ซึ่งในคู่มือสรุป ขั้นตอนก่อนการดําเนินซ่อมแซมโบราณสถานเพื่อการอนุรกั ษ์ รักษาคุณค่าดั้งเดิม ได้ดังนี้
๑. สํารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบันทั้งรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ประวัตศิ าสตร์ และ
สภาพความเสียหาย บันทึกเป็นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดยละเอียด เพือ่ เป็นข้อมูลพิจารณาทําโครงการ
อนุรักษ์ และเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์
๒. จัดทําโครงการเพื่อพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าหรือจุดเด่นด้านใด แล้วจึงจัดทํา
โครงการโดยให้ความสําคัญในการรักษาจุดเด่นนั้นเป็นหลัก และให้ความสําคัญด้านรองอื่นๆด้วย
๓. พิจารณาประวัติการบูรณะ รวมถึงการต่อเติมแก้ไขเพือ่ พิจารณารื้อถอนส่วนต่อเติมหากมันทํา
ให้คุณค่าของเดิมเสียไป หรือแก้ไขให้ถกู ต้อง
๔. กําหนดให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยวิธกี ารบันทึกเป็นเอกสาร เขียนแบบ
หุ่นจําลอง หรือวิธีอื่นใด
๔.๑ กําหนดให้เลือกใช้การสงวนรักษาสําหรับโบราณสถานที่มีความสําคัญเยี่ยมยอด รวมทั้งชิ้นส่วน
ทางจิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเยี่ยมยอดด้วย ยกเว้นปูชนียวัตถุที่มกี ารเคารพบูชามาโดย
ตลอดและคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว
๔.๒ กําหนดให้ใช้เทคนิคการอนุรกั ษ์ที่ผ่านการศึกษาและทดลองจนเป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น
๔.๓ กําหนดให้การเสริมความมั่นคงแข็งแรงเท่าที่จาํ เป็น เรียบง่ายและกลมกลืนกับของเดิม
๔.๔ ในกรณีจําเป็นต้องทําชิ้นส่วนทีข่ าดหายไปขึ้นมาใหม่ ต้องทําให้กลมกลืนกับของเดิมแต่ตอ้ ง
แสดงให้เห็นได้ว่าทําขึ้นมาใหม่
๕. ในด้านของงานบํารุงรักษาขั้นพืน้ ฐาน ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด
(ที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน) การกําจัดสิ่งกีดขวาง และการถากถางวัชพืช การซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอเล็กๆน้อยๆ ตามรูปแบบ วัสดุ และเทคนิควิธีการดั้งเดิม โดยผู้ครอบครองสามารถดําเนินการเองได้
ตามความเหมาะสม
๖. ในส่วนของงานอนุรักษ์ซึ่งได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์ทางด้านต่างๆ อันจําเป็นต้อง
อาศัยผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางixคือ
viii
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๑๑
๖.๑ ผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กรมศิลปากรกําหนด ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักอนุรักษ์งานศิลปกรรม ช่างฝีมอื ศิลปะเฉพาะท้องถิ่น
๖.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ผู้มีประสบ
การการทํางานอนุรักษ์ในโบราณสถานประเภทและลักษณะเดียวกัน (ในระยะ ๑๐ ปีของการปฏิบัติงาน ต้องเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องกรมศิลปากรเท่านั้น)
๖.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับเนือ้ หางานอนุรกั ษ์
๖.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี
๖.๑.๔.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
๖.๑.๔.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์
๖.๑.๔.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
๖.๑.๕ บุคลากรกลุ่มช่างเทคนิค ได้แก่ กลุ่มช่างสํารวจ กลุ่มช่างศิลปกรรม กลุ่มช่างโยธา
และกลุ่มช่างเขียนแบบผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการอนุรกั ษ์
๖.๑.๖ บุคลากรอื่นที่มคี วามจําเป็นเฉพาะกรณี เช่น นักสังคมสงเคราะห์ มัณฑนากร เป็นต้น
๖.๒ ผู้อนุมัติและตรวจสอบ ได้แก่ กรมศิลปากรในส่วนกลาง พิจารณาในลักษณะของ
คณะกรรมการวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกีย่ วข้องทั้งหมด
๖.๓ ผู้ควบคุมงาน
๖.๓.๑ การดําเนินงานที่มีโบราณคดีเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีนักโบราณคดีผู้มีประสบการณ์ใน
งานโบราณคดีเพื่อการอนุรกั ษ์ในลักษณะเดียวกันดับโบราณสถานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 3 งาน ควบคุมงานด้วย
๖.๓.๒ งานอนุรกั ษ์ทั่วไปจะเป็นจะต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรในงานอนุรักษ์ในลักษณะ
เดียวกับโบราณสถานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๓ งาน เป็นผู้ควบคุมงาน
๖.๔ ผู้ตรวจงาน กรรมการตรวจรับงาน
๖.๔.๑ สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก/ผู้ออกแบบ
๖.๔.๒ วิศวกรผู้ออกแบบ ในกรณีทงี่ านอนุรักษ์นั้นเน้นในเรือ่ งทางวิศวกรรมที่สําคัญ
๖.๔.๓ เจ้าหน้าทีก่ รมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงกับงานอนุรักษ์นั้น
x
๖.๕ งบประมาณ จากเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
๖.๖ การบริหารจัดการ รัฐเป็นผู้ดําเนินการบริหารโบราณสถานนั้นเนื่องจากอาคารตําหนักจิตรลดา
ถูกกําหนดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัตินั้น
๖.๗ อันการดําเนินการการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโบราณสถาน ต้องขออนุมัตใิ นระดับชาติ
ขอบเขตของการอนุรกั ษ์ที่ทําได้จํากัดอยู่เพียง การป้องกันการเสื่อมสภาพ (Prevention of Deterioration) การ

x

แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ เรียบเรียงโดยนายนิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘

๑๒
สงวนรักษา (Preservation) และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง(Consolidation) สิ่งต่างๆ เหล่านี้กรมศิลปากร
เป็นผู้กําหนดเพือ่ ใช้เป็นมาตรการในการดําเนินงานมรดกทางวัฒนธรรม
อนึ่งตําหนักจิตรลดาถือเป็นโบราณสถานซึง่ เป็นที่รู้จกั กันดีของประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นจะต้องบูรณะโดยไม่มี
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลักษณะสีและทรวดทรง ซึ่งจะทําให้โบราณสถานนั้นหมดคุณค่า หรือเสื่อมความศักดิส์ ิทธิ์
ไปxi
และในการต่อเติมตําหนักจิตรลดาซึ่งถือว่าโบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ สามารถต่อเติมเสริมสร้างสิ่งจําเป็น
ขึ้นใหม่ได้เพื่อความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องเหมือนของเดิม แต่ต้องมีลักษณะกลมกลืนและไม่ทําลายคุณค่า
ของโบราณนั้น และจําเป็นจะต้องมีมาตรการบํารุงรักษาให้อยู่สภาพมั่นคงและสวยงามอยู่เสมอหากโบราณสถาน
นั้นชํารุดทรุดโทรม รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตราย ควรใช้มาตรการเบือ้ งต้น ในการเสริมความแข็งแรงไว้กอ่ นที่จะ
ดําเนินการอนุรกั ษ์xii

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
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงนั้น(รัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๑๑ –
๒๔๕๓)xiii
หลังจากมีการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก(ยุโรป) ที่แผ่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้
กระตุ้นให้สยามเร่งรีบการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ ด้านการปกครองและระบบสาธารณูปโภคให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
แบบตะวันตก สิ่งเหล่านี้ทําให้ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกไหลบ่าเขามายังสยามอย่างรวดเร็วและ
มากมายโดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้ สูง เช่นความนิยมในการศึกษาและการใช้ภาษาแบบตะวันตก รวมถึงความนิยมใน
การอยู่อาศัยและลักษณะบ้านเรือน(สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ๒๕๕๓) จะเห็นได้วา่ ระบบสาธารณูปโภคในยุคนั้นมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทัง้ การสร้างทางรถไฟ การขุดคลอง การตัดถนน การก่อตัง้ กิจการไฟฟ้า ไปรษณีย์
โทรศัพท์ การประปา รวมถึงการปฏิรูประบบสาธารณะสุข การปฏิรูปด้านต่างๆและค่านิยมความศิวิไลซ์นี้เอง
เป็นสิ่งทีท่ ําให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ก่อสร้างและออกแบบโดยผู้เชีย่ วชาญจากต่างประเทศตาม
ลักษณะสากล รวมถึงความรูใ้ นการออกแบบ ก่อสร้าง ที่ผู้ออกแบบ และก่อสร้างชาวต่างประเทศนั้นมี
ประสบการณ์รา่ํ เรียน หรือปฏิบัติมาจากต่างประเทศ ตามแบบแผนของยุโรปจริงๆ ซึ่งเห็นได้จากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุคนั้นก็มักจะมากจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่นิยมกันในศตวรรษที่ ๑๙ และต้น
ศตวรรษที่ ๒๐ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยามนั้นได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาจากแบบตะวันตกแท้ๆที่ควรจะเป็น มาสาอาคารแบบตะวันตกปนพืน้ เมือง เพื่อให้เข้า
กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม รวมถึงฝีมอื และช่างในสยาม เป็นผลให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบ
ลูกครึ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นการยื่นชายคายาว รวมถึงมีระเบียงล้อมรอบด้านนอก
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปกรรมของอาคารพระตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน
วังปารุสกวันตัง้ อยู่ตามโฉนดเลขที่ ๕๗๒(สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, ๒๕๓๙)ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ ได้แสดงอาณาเขตวังปารุสกวันเนือ้ ที่ ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๘๐
ตารางวา ดังนีท้ ศิ ตะวันออก จรดถนนเบญจมาสนอก (ปัจจุบันคือถนนราชดําเนินนอก)ทิศตะวันตก จรดถนน
ทับทิมใต้ ติดคลองรางเงินหรือ คลองเม่งเส็ง (ปัจจุบัน คือสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์)ทิศเหนือ จรด
ถนนดงตะวันนา (ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยา)ทิศใต้ จรดถนนคอเสื้อ (ปัจจุบันคือถนนพิษณุโลก) โดยภายในวังปา
รุสกวันจะแบ่งเป็น ๒ ตามทิศทีต่ ั้ง โดยตําหนักจิตรลดาอยู่ทิศเหนือ และตําหนักสวนปารุสกวันอยู่ทางทิศใต้ ใน
ที่นี้เราจะกล่าวถึงตําหนักจิตรดาเป็นหลัก

xiii

อางอิงจากหนังสือสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่๔ - พ.ศ.๒๔๘๐

๑๔
ตําหนักจิตรลดา (ทิศเหนือ วังปารุสกวัน) ถือเป็นตัวแทนของอาคารยุคศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
อาร์ตนูโว(Art Nouveau) หรือที่รจู้ ักกันในอิตาลีว่า สติลลิเบอร์ต(ี้ Stile Liberty) ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่กําลัง
นิยมในยุโรปช่วงต้นศริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ที่ส่งอิทธิพลมาสู่ประเทศไทย
ผังของอาคารเป็นอักษรรูปตัว U ซึ่งเป็นผังสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกแบบไม่สมมาตรวางตําแหน่ง
ค่อนมาทางทิศเหนือ โดยมีมุขเทียบรถทางเข้าที่เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่บริเวณทางเข้าหลัก
ด้านหน้าชั้นล่างการแบ่งพื้นทีใ่ ช้สอย ชั้นล่างส่วนหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ซงึ่ อดีตใช้เป็นท้องพระโรงในสมัยก่อน มี
การตกแต่งฝาประดับด้วยไม้ลายงดงาม และอีกด้านหนึง่ เป็นห้องรับแขกส่วนชั้นบนแบ่งพื้นที่คล้ายห้องชุด ๒ ชุด
วางไว้คนละข้างของอาคารและเชื่อมด้วยโถงกลางโดยจัดเป็นบริเวณที่ประทับส่วนพระองค์ บริเวณปีกด้านใต้เป็น
ห้องชุดประกอบด้วยห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร หรือห้องรับรองแขกส่วนพระองค์ ห้องแต่งพระองค์ และ
ห้องสรง ห้องชุดดังกล่าวมีการตกแต่งลวดลายบัวที่ฝา ฝ้าเพดานบานประตูและกรอบประตูอย่างงดงาม ส่วนห้อง
อื่นๆ มีการตกแต่งเล็กน้อย ลักษณะอาคารพระตําหนักจิตลดาเป็นพระตําหนัก๒ ชั้น มีชั้นใต้ถุนที่มกี ารเจาะช่อง
ระบายอากาศเพื่อระบายความชื้นระบบโครงสร้างเป็นแบบผสมระหว่างโครงสร้างก่ออิฐรับน้ําหนัก กับโครงสร้าง
เสา และคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูนทาสีเหลือง โดยตัวอาคารก่อสร้างยกจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตรมี
ลักษณะสูงโปร่งเพื่ออวดโครงสร้างคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตที่ใช้เป็นพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คลุกกับ
อิฐทุบ) อันเป็นวัสดุนําสมัยในขณะนั้นมีช่องลมใต้ฝ้าเพดาน มีเฉลียงมุขยื่นออกนอกตัวอาคาร ตัวอาคารหันหน้า
ออกทางทิศเหนือ โดยมีบันไดหลัก ทอดออกไปทางทิศนั้น หลังคาของอาคารเป็นทรงปั้นหยามีการหักมุกลด
ระดับตามรูปแบบผังของอาคาร มีรางน้ําฝนวิ่งยาวรอบตัวอาคาร โดยมีความกว้างเท่ากับขนาดกันสาด
รูปด้านภายนอกอาคารเป็นแบบอิตาเลียนวิลลา(Italian Villa) หลังคาทรงปั้นหยาล้อไปตามผังมี
ชายคายื่นพอประมาณเพื่อให้ดสู วยงามซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสติลลิเบอร์ตี้ (Stile
Liberty) จากลวดลายตกแต่งปูนปั้นประดับซุ้มประตูหน้าต่างอย่างวิจติ ร ซึง่ ปัน้ เป็นรูปดอกไม้ใบไม้เสมือนจริงใน
กรอบของทรงเรขาคณิต ช่องประตูหน้าต่างเป็นรูปสีเหลี่ยมพื้นผ้าที่ส่วนบนเป็นรูปโค้ง ช่องเปิดที่มขุ เทียบรถ
บริเวณทางเข้าแบ่งเป็น ๓ ส่วน โดยช่องกลางกว้าง ส่วนช่องริมแคบและยาว ทั้ง ๓ ส่วนถูกแบ่งกั้นด้วยเสา
ลอยตัวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการดัดแปลงหน้าต่างแบบพาลลาเดียน (Palladian window) ในรูปแบบสติลลิเบอร์ตี้
(Stile Liberty) เหนือหน้าต่างชั้นล่างมีกันสาดกันแดดเป็นรูปโค้งลวดลายแบบเดียวกับพระที่นั้งอัมพรสถาน
ประวัติการก่อสร้างความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และการใช้งาน“พระตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน”
วังปารุสกวันเริม่ ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๖โดยสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ เพื่อใช้เป็นที่ประทับชัว่ คราวแก่พระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า มหาวชิราวุธ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เนื่องในวโรกาลที่ทรง
สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วเสด็จกลับพระนคร ในการนีร้ ัชกาลที๕่ ได้พระราชทานที่ดินบริเวณสวนปารุ
สกวันริมถนนเบญจมาศ(ราชดําเนินนอก) และถนนคอเสื้อใกล้ๆกับพระราชวังดุสิตเป็นที่สร้างตําหนัก ๒ หลัง
ตําหนักทั้ง ๒ หลังสร้างขึ้นคนละด้านของสวนมีรั้วกั้นเป็นแนวเขตตรงกลางกลางสวนแบ่งพื้นที่ภายในแต่ละ
ตําหนักเป็นบริเวณส่วนตัวกว้างขวางแนวรั้วนี้แบ่งพื้นที่สวนปารุสกวันออกเป็น๒ ด้าน คือด้านทิศเหนือ และ

๑๕
ด้านทิศใต้ โดยทางด้านเหนือรัชกาลที่๕ โปรดเกล้าฯให้สร้างตําหนักจิตรดาเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ส่วนด้านทิศใต้นั้นเป็นที่ตั้งของตําหนักปารุสกวันโปรดฯให้เป็นที่ประทับของ
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ตําหนักทั้ง ๒ หลังสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป(ฝ่ายทะเบียน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์, ๒๕๔๑)เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดพิธขี ึ้นตําหนักใหม่(ตําหนักปารุสกวัน) ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙(ราชกิจานุเบกษา, วันที่ ๑๕ เมษายน
๒๓๓๙)
โดยในการก่อสร้างนั้น แรกเริ่มมีสถาปนิก ๓ คนช่วยกันออกแบบ คือ นายมาริโอ ตามานโย นายส
ก็อตส์ และนายเบย์โรเลรี แต่ ๒ คนป่วยระหว่างการก่อสร้าง นายตามานโยป่วยเป็นอหิวาตกโรคและต้องเดินทาง
กลับยุโรป ส่วนนายสก็อตส์ป่วยเป็นไข้ทรพิษและเสียชีวิต เหลือแต่นายเบย์โรเลรี ที่รับผิดชอบ จนแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2448(แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม, ๒๕๕๑)
ต่อมารัชกาลที่ ๕มีพระราชประสงค์ให้สร้างวังจันทน์เกษมที่รมิ ถนนเบญจมาศตอนต่อกับถนน
ลูกหลวงเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ใกล้ๆกับวังปารุสกวันอีกแห่งหนึง่ เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้เหมาะสมกับพระ
เกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแต่การก่อสร้างดําเนินการได้เพียงก่อฐานรากของตําหนักเท่านั้นพระองค์ก็
เสด็จสวรรคต(ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์, ๒๕๔๑)
ครั้นพระบรมโอรสาธิราชเสด็จขึน้ ครองราชและสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ แล้วได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เก่าไว้ในนิพนธ์
เรื่องเกิดวังปารุสก์โดยมีรายละเอียดดังนี้ “เมื่อทูลหม่อมลุงเสด็จขึ้นครองพระราชย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่าน
ก็ได้ทรงย้ายจากตําหนักจิตรดาไปประทับอยูใ่ นพระราชวังหลวงหรือพระราชวังดุสิตการสร้างตําหนักที่วงั จันทน์ก็
เป็นอันเลิก พ่อก็ควรจะได้รับเงินตามธรรมเนียมเพื่อสร้างวังของท่านที่ท่าวาสุกรี... แต่บังเอิญทูลหม่อมลุงสรง
อยากจะได้ที่ริมแม่น้ําสร้างท่าวาสุกรีและพ่อก็อยากจะอยู่วังปารุสก์ต่อไป...ทูลหม่อมลุงและพ่อจึงทรงทําการตก
ลงกันอย่างฐานพี่น้องพ่อถวายที่ท่าวาสุกรีและทูลหม่อมลุงทรงยกตําหนักจิตลดาและที่ดินรอบๆ นั้นให้พ่อ เพื่อ
ตกลงให้ทําบริเวณใหญ่ทงั้ หมดโดยมีถนนรอบทั้งสี่ด้านเป็นวังปารุสก์ พ่อจึงจัดการรื้อกําแพงระหว่างสองบริเวณ
เดิม... ท่านจึงได้จัดติดตราของท่านคือจักรและตะบองตามประตูกําแพงทุกประตูรอบบริเวณวัง”(ศิลปวัตถุและ
ช่างอนุรกั ษ์, ๒๕๔๑)
หลังจากพื้นทีใ่ นวังปารุสก์ทงั้ ด้านเหนือและด้านใต้รวมอยูใ่ นบริเวณเดียวกันแล้ว สมเด็จฯเจ้าฟ้า
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจึงมีพระราชประสงค์ให้ตําหนักจิตรลดาเป็นเรือนรับแขก ทรงจัดการการตกแต่ง
ปรับปรุงภายในใหม่อย่างสวยงามส่วนพระองค์เอง หม่อมคัทริน(พระชายา) รวมทั้งพระโอรสคือพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ยังคงประทับที่ตําหนักปารุสกวันตามเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถประทับที่ตาํ หนักปารุสกวันจนกระทั่งพระองค์ทิวงคตลงในปีพ.ศ.๒๔๖๓(ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์, ๒๕๔๑)
ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๗๕ ทางรัฐบาลได้เวนคืนพื้นที่และวังของ
เจ้านายต่างๆเพือ่ ใช้เป็นสถานทีร่ าชการ ดังนั้นอาคารและพื้นที่บริเวณวังปารุสกวันทัง้ หมดจึงตกเป็นของทาง
ราชการนับแต่นนั้ มา

๑๖
การปรับเปลี่ยนการใช้สอยและการเปลี่ยนแปลงผู้ถอื ครอบกรรมสิทธิ์ทผี่ ่านมา
- ปี พ.ศ. ๒๔๔๖- ๒๔๔๘ ดําเนินการก่อสร้างตามผู้ออกแบบ จุดประสงค์หลักของการใช้งาน
อาคารคือเป็นทีป่ ระทับ
- ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๓ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฟ้ามหาวชิราวุธฯ
- ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๖๓ เปลี่ยนผู้ถือครองเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ตามพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยายมราช (ปั้น
สุขุม) เป็นผู้อํานวยการจัดซ่อมแซมวังปารุสกวันและพระตําหนักพระราชทานแก่พระเจ้าน้องยาเธอ โดยมีเปลี่ยน
การใช้งานพระตําหนักเป็นเรือนรับแขก มีจัดการการตกแต่งปรับปรุงภายในใหม่อย่างสวยงาม (มีการปรับปรุง
ท้องพระโรงเป็นห้องเต้นรํา และช่วงสั้นๆมีการใช้งานเป็นสนามเทนนิสในร่ม) (แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม, ๒๕๕๑)
- ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๙ หลังจากที่จอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถเสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ ประเทศสิงคโปร์ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้วังปารุสกวันเป็นที่รับรองแขกเมืองทีส่ ําคัญ ๆ หลายครั้ง ตําหนักจิตลดา
จึงกลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าจุลจักรพงษ์จนกระทัง่ เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในปี
เดี่ยวกัน รวมถึงเป็นที่ตงั้ พระโกศพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ(พ.ศ.๒๔๖๓) เจ้าฟ้า
จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.๒๔๖๖) รวมทั้งได้ซ่อมแซมวังปารุสกวัน เพื่อประกอบพิธี
พระราชทานพระสุพรรณบัตรสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ ขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลา
วัณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงวรรณพิมล วรวรรณ พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์)
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๕ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมพระตําหนักปรับปรุงสวนบริเวณวังปารุสกวัน และซื้อเครื่องเรือน
รวมทัง้ พรมทีใ่ ช้ปูพระตําหนักทุกห้องจากต่างประเทศเพือ่ ให้เป็นที่ประทับของดุ๊กเดอบรามังค์มกุฎราชกุมารเบล
เยี่ยมและพระชายา และเป็นที่รับรอง ฯพณฯ ปอล เรโนด์ เสนาบดีว่าการเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๙๐ หลังจากที่คณะราษฎรได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้วงั ปารุสกวันเป็นสถานทีท่ ําการและที่พกั โดยการปรับปรุงและดัดแปลงพระ
ตําหนักจิตรลดาเป็นสถานที่อยูอ่ าศัยของและเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎร์ ๑๔ คน โดยจัดห้องนอนชัน้ บน
๙ เตียง(พระยาพหลพลพยุหเสนา ระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตําแหน่งไปแล้ว จนถึงแก่อสัญกรรม)
ส่วนวังปารุสกวันช่วงแรกได้ถกู กําหนดให้ เป็นที่ทําการของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา(ย้ายไปยังพระที่นั่งอนันต
สมาคม พ.ศ.๒๔๗๖)
- ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๑ อาคารตําหนักจิตรลดาอยู่ในความดูแลของของสํานักพระราชวังกรม
เลขาธิการโดยสํานักพระราชวังได้จัดเจ้าหน้าทีม่ าประจําคอยดูแลและได้รับการปรับปรุงโดยยใช้เป็นทีร่ ับแขกของ
รัฐบาลเป็นครัง้ คราว ส่วนอาคารตําหนักวังปารุสกวันคณะรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นสถานที่
ทํางาน โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเซียและตะวันออกไกล (ECAFE) ได้ปรับปรุงเป็นสํานักงาน โดยทางสํานัก
พระราชวังได้จดั เจ้าหน้าที่มาประจําคอยดูแล และได้มอบให้กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมพิจารณาการ
ดัดแปลงแก้ไขอาคาร จนในปี พ.ศ.๒๔๙๕ หน่วยงาน ECAFE ได้ย้ายสถานที่ทาํ งานไปอยูท่ ี่อื่น สภาเศรษฐกิจ
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แห่งชาติจงึ ได้เตรียมทีจ่ ะขอเข้ามาใช้สถานที่แทน หากแต่คณะรัฐมนตรีโดยการอนุมัตขิ อง จอมพลแปลก พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีได้มอบพื้นที่ของวังปารุสกวันให้กรมตํารวจใช้ในราชการ (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ,
๒๕๓๙หน้า๑๗,๒๔,๒๘และหน้า๖๘ – ๘๐.)
- ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๑ ตําหนักจิตรลดาได้ใช้เป็นสถานทีท่ าํ งานของอธิบดีกรมตํารวจ
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ กองทัพบกได้ทาํ เรื่องขอสงวนที่ดินระหว่างคลองเม่งเส็ง กับเขตวังปารุสกวัน
เพื่อสร้างที่พกั อาศัยให้นายทหารและเจ้าหน้าทีต่ ่างๆ พร้อมทั้งขอขยายรัว้ บริเวณคลองเม่งเส็งเข้าไปในเขตวังปารุ
สกวัน แนวคลองเม่งเส็งทีย่ ังปรากฏให้เห็นจะมีแนวคลอง ผ่านเขตพระราชฐานสวนอัมพร เขตวิทยุกองพลที่ ๑
รักษาพระองค์ กระทรวงศึกษาธิการ (วังจันทร์เกษม)ได้ทําถนนซีเมนต์เหนือคลอง หากไม่มกี ารถมคลองนีจ้ ะไหล
ทะลุออกคลองผดุงกรุงเกษม โดยคาดว่าในช่วงเวลานี้ พื้นที่ในวังปารุสกวันได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนอีกครัง้ โดย
ใช้ใช้แนวรั้วอิฐที่สร้างขึ้นใหม่(ปัจจุบันอยู่ด้านหลังศูนย์การสื่อสารตํารวจแห่งชาติ) เป็นแนวเขตเนื่องจาก
หน่วยงานราชการที่เข้ามาดูแลพื้นที่แต่ละด้านนั้นต่างหน่วยงานกัน(๒๕๕๙)
- พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๙กรมประมวลข่าวกลางได้ทําหนังสือถึงสํานักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เพื่อขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรือนครัวฝรั่งพร้อมทัง้ แจ้งให้ทราบถึงเรือ่ งปลูกสร้างอาคาร ๒ชั้น
และอาคาร ๔ชั้น ในพื้นทีว่ ังปารุสกวันส่วนที่ได้รับมอบจากกรมตํารวจ ซึง่ สํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้
แจ้งให้ทราบว่า วังปารุสกวันอยูใ่ นบัญชีทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยท์ ี่ได้รับมอบจากพระคลังข้างที่ แต่มอบให้
อยู่ในความดูแลของสํานักพระราชวัง ที่ผ่านมากรมประมวลข่าวกลางเข้ามาอยูใ่ น วังปารุสกวันโดยมิได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตมาก่อน ดังนัน้ กรมประมวลข่าวกลางจึงได้ตดิ ต่อขอให้สํานักพระราชวังเป็นผู้
พิจารณาดําเนินการนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้กรมประมวลข่าวกลางได้ใช้
ตําหนักปารุสกวัน (ตึกพลเรือน) และพื้นที่บริเวณที่ได้รับมอบจากกรมตํารวจเป็นสถานทีท่ ํางานอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไปพร้อมทัง้ ขออนุญาต รื้ออาคารโรงครัวฝรัง่ ด้วย ต่อมาสํานักพระราชวังได้มีหนังสือที่ พว.๐๐๐๑/
๒๓๓๔ ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘แจ้งว่าได้มีพระบรมราชานุญาตให้กรมประมวลข่าวกลางใช้อาคารตึก
พลเรือนและรื้ออาคารเก่าหนึ่งหลัง (เรือนครัวฝรั่ง) ในบริเวณวังปารุสกวันได้
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในการดูแลของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริยก์ รมศิลปากรได้มี
หนังสือที่ ศธ. ๐๗๐๔/๑๘๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ แจ้งเรื่องโครงการอนุรกั ษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครั้งใหญ่ดําเนินการโดย ก่อนทีจ่ ะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานใน
ปี ๒๕๓๒
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๙ ตําหนักจิตรลดาได้ถกู ใช้เป็นที่ทําการกองบัญชาการตํารวจนครบาล
และพิพิธภัณฑ์ตํารวจ
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ มีโครงการปรับปรุงการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดาเพือ่ ใช้เป็นส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ตํารวจไทย วังปารุสกวัน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์ตาํ รวจไทย วังปารุสกวัน
- จะเห็นได้ว่าตําหนักจิตรลดานั้นถูกปรับปรุง รวมถึงมีการซ่อมแซมอยูห่ ลายครั้ง ดังที่
รายงานนี้กล่าวถึงเป็นเพียงแค่การซ่อมแซมอีกครั้งหนึง่ เพือ่ คงสภาพอาคารให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

๑๘
ขันตอน วิธกี าร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน
การบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดานั้นเริ่มจากทางเจ้าของ(ตํารวจ)ได้ทําการจ้างงานผู้รับจ้าง
ด้วยวิธกี ารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (งานต่อเนื่องจากการปรับปรุงอาคารสื่อสาร) ซึง่ มีราคากลางของงานใน
การสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๐,๐๐๐. - บาท (ยิ่สบิ หกล้านสองแสนบาทถ้วน)และทางสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติได้กําหนดเงื่อนไขของผู้รับจ้างให้มีคุณสมบัติ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมทํางาน หรือกิจการร่วมค้า และมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้รับแจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มคี ําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้าง และหรือปรับปรุงต่อเติมอาคารประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง และ
หรือมีผลงานการจัดทําและติดตั้งนิทรรศการถาวรด้านพิพิธภัณฑ์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการบริการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเชื่อถือได้
๖. ในการดําเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม จัดหา จัดทําและประกอบติดตั้งทั้งหมด จะต้อง
เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดย
วัสดุอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้จะต้องเป็นของใหม่ มีคณ
ุ ภาพดีได้มาตรฐานและไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน หากภายหลัง
ปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อ
ถอน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ
๗. การดําเนินงานผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติตลอดระยะเวลาการทํางาน ในงานส่วนต่างๆ ด้านงานก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอย่างน้อย ๑
คน
๘. ทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการทํางาน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดการก่อสร้าง การ
จัดทําและจัดหาเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติภายใน ๑๕ วัน หลังลงนามในสัญญา
๙. เมื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้คัดเลือกผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างปรับปรุงอาคารและการจัด
แสดงนิทรรศการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน ด้าน
ทิศเหนือ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนทีท่ างราชการรับรองหรือผูม้ ี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา คือ
ช่างโยธา และช่างศิลปกรรม

๑๙
๑๐. บุคคลที่กําหนดให้ผู้รับจ้างมีเสมอในการปฏิบตั ิงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
ครั้งนี้ ต้องประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรโยธาวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายละ ๑ คน
๑๑. ขอบเขตการดําเนินงานแบ่งตามงานเป็นหลายส่วนตามตารางดังนี้
งานภายนอก
ซ่อมบูรณะหลังคาและฝ้าชายคา
ซ่อมบูรณะผนัง/ประตูหน้าต่าง
ซ่อมปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร
จัดทําระบบกําจัดปลวก
จัดทําระบบป้องกันน้ําท่วมใต้ถุน
งานภายใน
ซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศชั้น๑
ซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศชั้น๒
ซ่อมปรับปรุงผนัง/ประตูหน้าต่าง
ซ่อมปรับปรุงพื้น/บันได
จัดทําระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม
ตกแต่งภายในห้องสําคัญชั้น ๑
ก่อสร้างงานจัดแสดงชั้น ๒
สระน้ํา/หลุมหลบภัย/รั้ว/ประตูรั้ว
สระน้ําใหญ่ด้านทิศตะวันตก
สระน้ําเล็กด้านทิศตะวันออก
รั้วด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ประตูรั้วเดิม
หลุมหลบภัยเดิม
งานภูมิสถาปัตยกรรม
ถนน Asphalt กว้าง 3 เมตร
ทางเดิน Asphalt กว้าง 1.5 เมตร
ระบบท่อระบายน้ําในพื้นที่
ระบบรดน้ําสนาม
ระบบไฟส่องอาคารและพื้นที่
ซ่อมปรับปรุงไฟสนามเดิม
ซ่อมบูรณะประติมากรรมเดิม
ตัดแต่งต้นไม้เดิม
ก่อสร้างและปรับปรุงสนามหญ้า
ตกแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ

หมายเหตุ
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย

หมายเหตุ
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะห้องสําคัญ

เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย
หมายเหตุ
รวมรางน้ํา 2 ข้าง
รวมรางน้ํา 2 ข้าง

ตารางที่ ๑ แสดงขอบเขตการดําเนินงาน

๒๐
หลังจากฝ่ายผูร้ บั จ้างได้เข้าสู้การปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดา(ในที่นี้จะ
กล่าวถึงทางผู้รบั จ้างเป็นหลัก)โดยการปฏิบัตงิ านครั้งนี้มีความจําเป็นที่จะต้องยึดคู่มือของการดูแลรักษา
โบราณสถานตามระเบียบของกรมศิลปากรซึง่ มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้
ชื่อโครงการ
: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตําหนักจิตรลดา, กําแพงวังปารุสและงานภูมิทัศน์
สถานที่ตงั้ โครงการ
: ตั้งอยู่หัวมุมถนนพิษณุโลก ตัดกับถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม.
เจ้าของโครงการ
: กองโยธาธิการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผู้ควบคุมงาน
: กองโยธาธิการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
: บริษัท ศิวกรการช่าง จํากัด
สัญญาจ้างเลขที่
: ๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
: ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาก่อสร้าง
รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๐๐ วัน
วงเงินในการก่อสร้าง
: ๒๖,๒๐๐,๐๐๐. - บาท (ยิ่สบิ หกล้านสองแสนบาทถ้วน)
ข้อมูลตามประกาศกรมศิลปากร พระตําหนักสวนจิตรลดาวังปารุสกวัน (ด้านเหนือ)เลขทะเบียน ๐๐๐๐๐๙๕
สถานที่ตงั้ ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตพิกัดทางภูมิศาสตร์ 13°46′05″N 100°30′38″E
ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒เล่ม๑๐๖ตอนที่๒๖หน้า๑๑๗
โดยในรายงานนี้จะกล่าวถึงเพียงแค่ งานพื้น ผนัง ประตู หน้าต่างและหลังคา
ในการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน*ดังนี้
๑. เตรียมพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน พร้อมการจัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของงาน
และผู้รับผิดชอบ
๒. นําแบบสํารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบันทัง้ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
และสภาพความเสียหายที่ได้มาลงไปสํารวจใหม่ที่หน้างานอีกครั้งเพือ่ บันทึกเป็นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดย
ละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาทําโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยแบบสํารวจที่
ได้รับมาก่อนการปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วย
๒.๑ ภาพแสดงผังรูปแบบการใช้ที่ดนิ (MASTER PLAN) โดยเป็นการกําหนดการใช้ที่ดิน
ในบริเวณพระตําหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน(ทิศเหนือ) ซึง่ ประกอบด้วยพื้นทีๆ่ ที่มีความสําคัญยิ่งเป็น
โบราณสถาน และจะต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง(รูปที่๑)
๒.๒ ภาพแสดงรูปแบบการบูรณะโบราณสถาน (ELEVATION DRAFING) เพื่อเป็นการ
แสดงผังรูปตัง้ ทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศตะวันออก(รูปที่ ๒ รูปด้านที่๑,ภาพบน) รูปตั้งทางสถาปัตยกรรมใน
ด้านทิศใต้(รูปที่ ๒ รูปด้านที่๒,ภาพล่าง) ผังรูปตั้งทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศตะวันตก(รูปที่ ๓ รูปด้านที่๓,ภาพ
บน)และรูปตั้งทางสถาปัตยกรรมในด้านทิศเหนือ(รูปที่ ๓ รูปด้านที่๔,ภาพล่าง) รวมถึงตําแหน่งจุดสําคัญทาง
*

สรุปจากคูมือการดูแลรักษาโบราณสถาน และ แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535สํานักโบราณคดี

๒๑
จิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงการตกแต่ง ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องอาศัยการสันนิฐานข้อมูลจากนัก
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะว่า จะดําเนินการบูรณะแค่ไหน อย่างไร และโดยวิธีใด

รูปที่ ๑ผังรวมอาณาเขตตําหนักจิตรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ

๒๒

รูปที่ ๒ รูปด้าน ๑-๒ ตําหนักจิตรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ

๒๓

รูปที่ ๓ รูปด้าน ๓-๔ ตําหนักจิตรลดาที่ได้รับจากกรมศิลปากร ก่อนการทําการบูรณะ

๒๔
๓. เปิดหน้างานกการเพื่อเข้าสํารวจสถานที
ร
่จริง เพือ่ ตรวจสอบบลักษณะทางกกายภาพด้วยสสายตาและ
ทําการรังวัด เพือ่ ตรวจเช็คสภาพรวมถึงการใช้งาน
ง วัสดุทใี่ ช้ในการก่
น อสร้าง สภาพแวดล้อม สาเหตุความมเสียหาย
ชํารุดและสึ
ด กหรอ โดยการสํารวจจจะมีการเก็บข้ขอมูลภาพถ่าย สภาพแวดล้อมโดยทั
อ
่วไปเพืพื่อเก็บรายละเอีอียด
ทั้งหมดของอาคาร โดยมีจุดประสสงค์ที่จะนํามาเป็นข้อมูล อ้างอิ
ง งในเวลาซ่อมจริ
ม ง แบบก่อสร้างทีถ่ อดวัดจากของ
จริงถูกนํามาตรวจกกับหน้างานเพิ่มเติ
ม ม
๓.๑ การสสํารวจพื้นทีใ่ นการปฏิบัติงานน วัตถุประสงค์์คือการสํารวจสภาพพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
เพื่อวางแผนการก่
ว
อ าง สิ่งจําเป็ป็นคือค่าระดับของสิ
อสร้
ข ง่ ก่อสร้างที
ง ่มีอยู่แล้วนั้น รวมทั้งสิง่ สาธธารณูปโภค แลละ
ลักษณะของผิ
ษ
วจราาจร เพื่อทําการรกําหนดระยะและหาแนวอ้างอิ
า งของสิ่งต่างๆก่
ง อนการดําเนินการปฏิบติัตงิ าน

รูปที่ ๔ รูปแผผนที่แสดงหมุดหลักฐานถาวรของตําหนักจิตรลดา
ต
สํารวจโโดยบริษัท ซี.บี. การสํารวจ จํจากัด

๒๕
๓.๒

การตรวจสภาพอาคาร
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสภาพอาคารเพือ่ ทราบสภาพต่างๆทางกายภาพ
ของอาคาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขซ่อมแซมส่วนชํารุดได้ถูกต้องและเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของอาคารในห้วงเวลาหนึ่งๆ
๓.๒.๒ ข้อมูลที่จําเป็นต่อการตรวจสภาพอาคาร
๓.๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานภาคเอกสารของโครงการ ( เช่น พงศาวดาร บันทึก
จดหมายเหตุ ภาพโบราณ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น)ข้อมูลพืน้ ฐานลักษณะปัจจุบันของโครงการ
๓.๒.๒.๒ ข้อมูลพื้นฐาน และ บันทึกสภาพแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับอาคาร ทัง้
ภายใน ภายนอก รวมถึงรอบๆโครงการ
๓.๒.๒.๓ แผนการบํารุงรักษาอาคาร รวมถึงรายการซ่อมแซม และความ
ต้องการของผู้วา่ จ้าง
๓.๓ รายงานการตรวจสภาพอาคาร
๓.๓.๑ วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสภาพอาคารเพื่อทราบถึงข้อมูลจําเพาะ
ของอาคาร โดยแบ่งการประเมินสภาพอาคารตามหัวข้อสําคัญ ได้แก่ โครงสร้างโดยรวม โครงสร้างพื้น
โครงสร้างผนัง และโครงสร้างหลังคา โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอาคาร รวมถึงสภาพที่ตั้ง
๓.๓.๒ วิธีการเขียนรายงาน
๓.๓.๒.๑ บันทึกไปตามระบบการตรวจสภาพอาคาร
๓.๓.๒.๒ บันทึกเฉพาะสภาพชํารุด
๔. การวางแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง ขั้นตอนนี้คอื การระบุลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยอายุของอาคาร ลักษณะสไตล์ องค์ประกอบ หรือชิ้นส่วนต่างๆของอาคารทีเ่ สียหายทัง้ หมดของ
อาคาร เพื่อดูเทคนิคของการก่อสร้างในยุคนัน้ ด้วยขั้นตอนนีม้ ักจะต้องอาศัยความรู้ของผู้เชีย่ วชาญเพือ่ ระบุความ
เสียหายและเสนอแนวทางการแก้ไขทีด่ ีที่สุด โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาที่อาคารหลังนี้เผชิญอยู่เพื่อ
จัดลําดับและวางแผนขั้นตอนของการซ่อมเนือ่ งจากอาคารตําหนักจิตลดาในที่นี้เป็นอาคารอนุรักษ์ ซึ่งมี
ความสําคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสังคม และเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่องานของฝ่ายอื่นทั้งหมด และ
สามารถตอบคําถามจากผู้ตรวจสอบได้ โดยจุดประสงค์หลักเพือ่ ให้หลังจากการส่งงานไปแล้ว ผู้ใช้อาคารต่อ
จะต้องสามารถดูแลรักษาอาคารในเบือ้ งต้นได้และเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หากเป็นไปได้จะทํา
การประเมินความสามารถของโครงสร้างของอาคารด้วย โดยในการเลือกแนวทางการแก้ไขนัน้ จะต้องมีความ
เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ การตรวจสอบความเสียหายเพื่อตัง้ สมมติฐาน เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สาเหตุของความเสียหาย นั้นๆ ควรมีการยืนยันสมมติฐานโดยผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และหากสามารถทํา
การทดสอบได้ควรทําการทดสอบ เพื่อระบุความเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของความเสียหาย ได้ถูกต้องมากที่สดุ
ในการเลือกชนิดและวิธีการซ่อมแซมทางผู้ปฏิบัติงานจึงจําเป็นจะต้องทําการเสนอแนวทางและวิธีการซ่อมแซม
ของฝ่ายผูร้ ับเหมาต่อผู้ชํานานการ(กรมศิลป์) แล้วจึงส่งมอบแนวทางการซ่อมแซมรวมถึงแผนงานทัง้ หมดให้ทาง
ตํารวจเป็นผู้เซ็นรับทราบและออกหนังสืออนุมัติเพื่อดําเนินการ

๒๖
๕. ทําการจัดหาและเปรียบเทียบวัสดุสําหรับการซ่อม เพื่อเตรียมหาวัสดุทดแทน โดยวัสดุที่
ทดแทนนั้น ต้องมีคุณสมบัติทงั้ ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียง หรือเทียบเท่าวัสดุเดิม โดยการที่จะขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ (แก้ไขแบบทางเทคนิค/หน้างาน) จะมีขั้นตอนดังนี้
๕.๑ การขออนุมัตวิ สั ดุที่ไม่ระบุในรายการประกอบแบบ โดยให้ผู้ออกแบบ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยเสนอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา(ตารางที่ ๒)
ผู้รับจ้าง

ผู้ออกแบบ
ปรึกษา

เสนอ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตอบ

พิจารณา

ตอบ

ผู้เชี่ยวชาญ (กรมศิลปากร)

พิจารณา

ตารางที่ ๒ ขั้นตอนการขออนุมัติวัสดุที่ไม่ระบุในรายการประกอบแบบ
๕.๒ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ (แก้ไขแบบทางเทคนิค/หน้างาน)โดยใน
การขอนี้ต้องตกลงเรื่องราคาให้แล้วเสร็จพร้อมแนบเอกสารการเปรียบเทียบราคาไปด้วย(ตารางที่ ๓)
ผู้ออกแบบ

ตอบ
เสนอ

ผู้รับจ้าง
เสนอ

เสนอ
ตอบ

ตอบ

ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณา

ประธานกรรมการตรวจการ
ตอบ

พิจารณา

สอบถาม

กองพลาฯ

ตารางที่ ๓ ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ (แก้ไขแบบทางเทคนิค/หน้างาน)
๖. การดําเนินการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงตามเทคนิคและวิธีการที่เลือก
๗. ตรวจเช็คสภาพ และส่งมอบงาน เพื่อให้ทางผู้รบั จ้างฝ่ายอื่นเข้าไปทํางานต่อ
จากการเก็บข้อมูลโครงการ การดําเนินงานในเบื้องต้นให้ความสําคัญกับการปรับปรุงอาคารสือ่ สาร
สํานักงานข่าวกรองเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ตํารวจจึงเกิดผลกระทบต่อขอบเขต และงบประมาณของงานที่ได้
กําหนดเอาไว้ในเบื้องต้น เมื่อเข้าหน้างานจริง(ดําเนินการสํารวจก่อนการซ่อม)พบว่าพระตําหนักมีความเสียหาย
มากกว่าการประเมิน จึงส่งผลให้งบประมาณในการซ่อมแซมพระตําหนักจิตรลดามีไม่เพียงพอ

๒๗

ตารางที่ ๔ แสดงแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร

๒๘

บทที่ ๔
วิธีการปฏิบัติงาน
สําหรับการบูรณะและซ่อมแซมนั้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานนับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ
สําหรับอาคารโบราณ เพราะการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการนั้น จะทําให้อายุการใช้งานของ
อาคารนั้นๆยืดยาวออกไป และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารในอนาคตเองอีกด้วย พร้อมทั้งการซ่อมแซม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ยังจะช่วยลดความยาก ขันตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีก
ด้วย หากการดูแลอาคารนั้นทําเป็นประจําก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดการลุกลามแผ่ขยายออกไป
ในการปฏิบัติการซ่อมแซมตําหนักจิตรลดาเพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์ตํารวจวังปารุสกวัน ทางผู้รับ
จ้างได้ใช้เกณฑ์ วิธีการในการซ่อมแซมตามแนวทางของกรมศิลปากรเป็นหลัก ในขั้นตอนนี้จงึ ประกอบด้วย
กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลในทุกสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับอาคาร อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเขียน
สันนิษฐานรายละเอียดเกีย่ วกับอาคารให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วยแบบการปรับปรุง และวิธีการปรับปรุง
ขั้นตอนของการดําเนินการปฏิบัติงานบูรณะ ซ่อมแซมอาคาร
ในการปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดานั้นมีลาํ ดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมดังนี้
๑. หลังจากฝ่ายผูร้ บั เหมาได้รับมอบหมายเข้าสูก่ ารปฏิบัติงานทางผู้จัดจ้างได้ทําการจ้างงานผู้
รับจ้างด้วยวิธีการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (งานต่อเนือ่ งจากการปรับปรุงอาคารสื่อสาร)
๒. เตรียมพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน พร้อมการจัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของงาน
และผู้รับผิดชอบ
๓. สํารวจพื้นที่หน้างานถ่ายรูปเก็บรายละเอียดของอาคาร ทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์ที่จะนํามา
เป็นข้อมูล อ้างอิงในเวลาซ่อมจริง แบบก่อสร้างทีถ่ อดวัดจากของจริงถูกนํามาตรวจกับหน้างานเพิ่มเติม
๔. จัดเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาที่อาคารหลังนี้เผชิญอยูเ่ พื่อจัดลําดับขั้นตอนของการซ่อม
๕. ทําการจัดหาและเปรียบเทียบวัสดุสําหรับการซ่อม เพื่อเตรียมหาวัสดุทดแทน โดยวัสดุที่
ทดแทนนั้น ต้องมีคุณสมบัติทงั้ ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียง หรือเทียบเท่าวัสดุเดิม
๖. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงตามเทคนิคและวิธีการที่เลือก
๗. ตรวจเช็คสภาพ และส่งมอบงาน เพื่อให้ทางผู้รบั จ้างฝ่ายอื่นเข้าไปทํางานต่อ

๒๙

รูปที่ ๕ ภาพพระตําหนักจิตรลดาก่อนการบูรณะ

รูปที่ ๖ ภาพพระตําหนักจิตรลดาก่อนการบูรณะ

๓๐
คณะะทํางาน
โครงการปรับปรุงซ่ออมแซมตําหนักจิตรลลดา, กําแพงวังปารุสและงานภู
ส
มิทัศน์

เจ้าของโครงการ

ผู้ควบคุมงานน

กกองโยธาธิการ สํานักงานส่ง
กํกาลังบํารุง สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

ค
คณะกรรมการตรวจ
จการจ้าง
โดดยสํานักงานตํารวจจแห่งชาติ

ผู้ออกแบบ
อ

ผู้รับเหมาโครงกการ

ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัทศิวกรการชช่าง
จํากัด

กรมมศิลปากร

ตารางงที่ ๕ แสดงผังผูผ้ปฏิบัติงาน
โดยใในรายงานนี้เราาจะกล่าวระบุเฉพาะแต่
เ
งานทีที่เกีย่ วข้องกับงานโครงสร้
ง
างแและสถาปัตยกรรมเป็นหลัก
๑.
งานเตรียมการ
ย
งานเตรีรยมการ คืองานนจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการบูบูรณะและจัดการอาคารหลั
ก
งจจากได้ทํางานปปรับปรุง
อาคาารสื่อสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับมอบบพื้นที่จากทางงผู้ว่าจ้างแล้วจึงึ ทําการ
๑.๑ จัดตั้งนัง่ ร้านเหหล็กโดยรอบพืพื้นที่อาคารตําหนั
ห กจิตรลดาพร้อมทั้งติดตั้งบันไดนั่งร้านชัวคราว
ว่
๑.๒ จัดทําระบบป้องกั
อ นฝุ่นโดยการติดตั้งตาข่ายในล่อนตาละเอียดพันรอบๆๆนัง่ ร้านทุกด้านเพื
น ่อ
ป้องกกันอันตราจากกเศษวัสดุที่เกิดจากการทํางานนหล่นลงมาระหว่างปฏิบัตงิ าน
า โดยทั้งหมดดเป็นไปตามมาาตรการ
ป้องกกันอันตรายแลละเหตุเดือดร้อนรําคาญในระะหว่างการก่อสร้าง ตามที่กฎหหมายกําหนด
๑.๓ จัดทําป้ายชือ่ โครงการพร้
โ
อมรายละเอี
ม
ยดจํานวน ๑ ป้าย โดยทําการจัจัดพิมพ์ด้วยระบบอิงค์
เจ็ทสี (Color Ink jet)
j ลงบนแผ่นผ้
น าใบกันน้ํา ติดตั้งอยู่ในบริริเวณที่ปฏิบัตกิ ารดําเนินงาน
๑.๔ ดําเนินการติดตัง้ ไฟฟ้าและตต่อท่อประปาชัวคราว(โดยการ
ว่
รลากมาจากโคครงการต่อเติมอาคาร
สื่อสาร) เพือ่ ใช้สําหรั
ห บปฏิบัติงานนบูรณะ
๑.๕ ย้ายตู้สํานักงานสนามสําหรับและโรงเก็
บ
บวััสดุของผู้รับจ้างเอง
า พร้อมอุปปกรณ์สํานักงานและสิ่ง
อํานววยความสะดวกที่จําเป็นมาไวว้ตําแหน่งบริเวณข้
ว างสระน้ํา
ม ารวจพื้นที่ และระดับหน้น้างานโดยละเอีอียด โดยให้จัดทําแผนที่แสดงง
๑.๖ จ้างบริษัทอื่นมาสํ
รายลละเอียดสภาพภภูมิประเทศปัจจุ
จ บันของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมู
อ ลในการออกกแบบทางด้านนวิศวกรรมและะ
สถาปปัตยกรรม
๑.๗ จัดทําแผนงานนการดําเนินกาารโครงการบูรณะก่
ณ อสร้างตําหนั
ห กจิตรลดาเสสนอคณะกรรมมการ
๑.๘ จัดเตรียมการจจัดหาวัสดุและะแรงงานรวมถึงเครื
ง อ่ งมือสําหรั
ห บบูรณะ

๓๑
๑.๙

รูปที่ ๗ รูปแผนที่แสดงรายละเอียดสภาพภูมปิ ระเทศปัจจุบนั ของตําหนักจิตรลดา ก่อนการทําการบูรณะสํารวจ
โดยบริษทั ซี.บี. การสํารวจ จํากัด

๓๒

รูปที่ ๘ภาพแสดงการเตรียมนัง่ ร้าน
๒.

รูปที่ ๙ภาพแสดงการเตรียมนัง่ ร้าน

งานบูรณะจัดทําระบบป้องกันน้ําท่วมใต้ถุน

รูปที่ ๑๐ภาพแสดงผังพื้นชั้นใต้ถุน

ชั้นใต้ถุน มีลกั ษณะเป็นผนังก่ออิฐ หนา ๕๐ เซนติเมตรถึง ๘๐ เซนติเมตร มีการเจาะช่องระบาย
อากาศ โดยมีการตัดความชื้นด้วยไม้ท่อนจากด้านใน บริเวณใต้ช่องเปิด ก้อนอิฐมีการวางก่อสลับก้อนอิฐเป็นชั้นๆ
แล้วฉาบปูนทับ

๓๓
๒.๑ การสํารวจหน้างาน
สภาพความเสียหายที่เกิดส่วนมากจะเป็นการเกิดความชื้น เนื่องจากทางผูร้ ับเหมาไม่มีเครื่องมือที่ใช้
วัดปริมาณความชื้นภายในผนังได้ จึงต้องใช้การสันนิษฐานจากร่องรอย คือ การเป็นคราบและมีตะใคร่น้ําเกาะ
ตามกําแพงภายใน ด้านกําแพงภายนอกมีสีพองและปูนหลุดร่อนเป็นหย่อมๆ ข้อจํากัดทางเทคนิคและเงื่อนไขใน
พื้นที่งานคือ พืน้ ที่มีความชื้นสูง ภายในเข้าถึงลําบากมีน้ําขังเป็นบางพื้นที่ บ่อพักน้ํามีเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ํา
ออกจากชั้นนี้พบว่าใช้การไม่ได้ และยังพบว่ามีการตัดความชื้นจากการซ่อมแซมครั้งก่อน ที่ไม่สามารถระบุปที ที่ ํา
ได้

รูปที่ ๑๑ภาพแสดงร่อยรองความเสียหายจาก
ความชื้น

รูปที่ ๑๒ภาพรางระบายน้ําภายในชั้นใต้ถุน

รูปที่ ๑๓ ภาพแสดงแนวตัดความชื้นภายในชั้นใต้
ถุน

รูปที่ ๑๔ภาพแสดงแนวตัดความชื้นภายในชั้นใต้ถุน

๓๔

รูปที่ ๑๕ภาพแสดงน้ําท่วมขังภายในชั้นใต้ถุน

รูปที่ ๑๖ภาพแสดงบ่อพักน้ํา

๒.๒ สาเหตุของปัญหาความเสียหาย
สิ่งที่พบจากการสํารวจพบว่าปัญหาหลักคือ ความชื้นในชั้นใต้ต่ําที่กอ่ นเข้าไปสํารวจนั้นมีน้ําท่วมขัง
อยู่เป็นบางส่วน โดยความชื้นนี้ได้ลามขึ้นไปตามผนังรับน้ําหนักและโครงสร้างพื้นชั้นหนึง่ ส่งผลให้เกิดการบวม
ของสีผนังที่ผนังภายด้านนอก รวมถึงการหลุดร่อนของปูน และอิฐผนัง คราบสกปรกต่างๆ และยังสังเกตเห็นว่า
การตัดความชื้นในอดีตที่เคยทําไว้จึงช่วยลดปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ระดับใหญ่ โดยพื้นที่ผนังรับน้าํ หนักส่วนใต้แนว
ตัดความชื้น มีความชื้นสะสมอยู่สูงมาก ซึง่ สามารถสังเกตได้งา่ ยๆจากคราบตะไคร่น้ํา และเพราะความชื้นไม่
สามารถระบายออกขึ้นเลยแนวตัดได้ อีกทัง้ ยังมีการฉาบปูนปิดทับผนังรับน้ําหนักใต้รอยแนวตัดความชื้น ทําให้
ความชื้นก็ขึ้นไปสะสมในแนวรอยตัดเก่าจนดันปูนฉาบเป็นรอยปริแตก หลุดร่อน อีกทั้งยังพบว่าทางระบายน้าํ มี
รองระบายน้ําขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตรลึก ๑๕ เซนติเมตร นัน้ อุดตัน มีโคลนตะกอนและตะไคร่น้ําสะสมจนเต็ม
ร่องระบายเป็นผลให้น้ําไม่สามารถไหลไปลงบ่อพักที่ติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ําที่คอยสูบไปลงบ่อพักด้านนอกได้
นอกจากนี้เครื่องสูบน้ําภายในบ่อพัก ๒ จุดเสียหาย น้ําจึงเจิ่งนองภายในชั้นนี้ นอกจากนี้เองชัน้ ใต้ถุนเป็นชั้นที่มี
ความชื้นที่สูง น้าํ ที่ขงั น่าจะสามารถระเหยออกไปได้ในปริมาณที่ต่ํา ปัญหาน้ําขังและความชื้นที่มีมากจึงกลายเป็น
ปัญหาเรือ้ รังของอาคารหลังนี้ โดยความชื้นในบริเวณนี้มีลกั ษณะสาเหตุอยู่ ๒รูปแบบ ได้แก่
๒.๒.๑ ความชื้นจากอากาศภายนอก ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศและฝน ซึ่งฝนจะถูกซัดเข้า
มาโดนบริเวณผนังด้านนอก ซึ่งเนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่อายุมากอุณหภูมิสภาพอากาศเปลี่ยนไปอย่าง
แตกต่างตามสภาพภูมิอากาศของประเทศทําให้เกิดการกลั่นตัวของความชื้นภายในผนังได้โดยง่าย หรือทีเ่ รียกกัน
ว่า ผนังเหงื่อออก ซึ่งหลักฐานคือ สภาพสีทาผนังมีลักษณะโป่งบวม เนื่องจากความชื้นภายในที่สะสม และยังมี
ร่อยรอยของเชือ้ ราและตะไคร่น้ํา
๒.๒.๒ ความชื้นจากน้าํ ใต้ดิน ซึ่งความชื้นได้ซึมขึ้นมาจากชั้นดิน และสะสมตามฐานของ
กําแพงรับน้ําหนัก ซึ่งส่งผลทําให้อาคารมีความเสียหายเหมือนกับสาเหตุความชื้นแบบแรก

๓๕
ในกรณีที่ปญ
ั หาความชื้นสะสมมาอย่างยาวนาน มีผลทําให้สภาพปูนที่ใช้ในการก่ออิฐกําแพง
เสื่อมสภาพลงได้โดยง่าย และส่งผลต่อสภาพอิฐก่อ ทําให้ผุพงั เร็วกว่าที่ควรจะเป็น ในกรณีเลวร้ายหากได้รับความ
เสียหายสะสมมากเกินไป อาจส่งผลถึงสภาพการรับน้ําหนักของกําแพงรับน้ําหนักทีถ่ ูกสร้างด้วยกําแพงอิฐก่อ

รูปที่ ๑๗ภาพแสดงแนวตัดความชื้น
๒.๓ วิธีการแก้สาเหตุของปัญหาความเสียหายทีถ่ ูกต้อง
วิธีแก้ไขคือ กําจัดความชื้นออกไป ซึ่งต้นตอของปัญหาคือ ความชื้นทั้ง ๒ สาเหตุ และกําจัดน้ําขังใน
บริเวณซึง่ เป็นสาเหตุของความชื้นซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๒.๓.๑ ระบายความชืน้ ที่สะสมในผนัง แก้โดยการสกัดปูนฉาบที่ปริแตกออกในด้านใน
อาคารและลอกสีพร้อมสกัดปูนฉาบที่แตกบริเวณด้านนอก หลังจากสกัดเสร็จแล้วให้ทงิ้ ไว้เพือ่ ให้ผนังได้ระบาย
ความชื้นออกไป
๒.๓.๒ กําจัดน้ําขังบริเวณใต้ต่ําให้หมด พยายามให้บริเวณใต้ต่ําแห้งและอากาศถ่ายเทให้
มากที่สุดเท่าทีจ่ ะทําได้
๒.๓.๓ กําจัดเศษดินและโคลนบริเวณชั้นใต้ต่ําและตามร่องระบายน้ําให้หมด
๒.๓.๔ ทําการตัดความชื้นบริเวณกําแพงรับน้ําหนักส่วนที่ต่ําที่สุดเพื่อป้องกันความชื้นขึ้น
ลามไปตามผนังด้านบน
เนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้ ้องแก้ไขและจัดการ ทําระบบป้องกันน้ําท่วมใต้ถุนอาคาร
รวมถึงให้แก้ไขเรื่องของการระบายน้ําภายในตัวอาคาร ซึ่งปัญหาตรงจุดนี้ ณ ช่วงเวลาการเริ่มบูรณะซ่อมแซม

๓๖
อาคาร ยังไม่มีแบบสํารวจ รังวัดของชั้นใต้ถุนจากหน้างาน จึงจําเป็นจะต้องลงไปสํารวจชั้นใต้ถุนเพือ่ ทําเป็น
แบบรังวัดเพื่อประกอบการซ่อมแซมบูรณะ หลังจากการลงไปสํารวจแล้วทําให้พบสาเหตุของปัญหาหลายอย่าง
ได้แก่
- ระบบปรับอากาศที่ติดตัง้ ภายหลังทรุดโทรมและขาดการบํารุงรักษา
- สภาพระบบระบายน้ําในชั้นใต้ต่ําขาดการบํารุงรักษา
- เครื่องปั๊มน้ําขนาดเล็กทีอ่ ยู่บริเวณบ่อพักน้ํา(MH.)ของชั้นใต้ต่ําใช้การไม่ได้ทงั้ ๒จุด
- มีการซ่อมแซมด้วยระบบตัดความชื้น (ที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้)
๒.๔ ขั้นตอนการแก้ไขบริเวณหน้างานการเลือกวิธีการซ่อม
๒.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ ที่ด้านในพื้นทีช่ ั้นใต้ถุนมีความสูงไม่มาก เพียง ๑.๒๐ เมตร และ
เนื่องจากมีทอ่ ของระบบปรับอากาศซึ่งติดตั้งในตอนหลัง ทําให้การเข้าไปซ่อมแซมและทําความสะอาดทําได้
ลําบาก อีกทั้งท่อของระบบปรับอากาศยังทําให้สภาพอากาศภายในชั้นนี้มีความชื้นตลอดเวลา

รูปที่ ๑๘ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ ใต้ต่ํา
๒.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคการระบายความชื้นในชั้นใต้ต่ําทําได้ลําบาก การตัดความชื้นที่
ทําไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาทัง้ หมดได้ อีกทั้งรางระบายน้ําที่ระบายน้ําทิ้งไปยังบ่อพักสําหรับเครื่องสูบน้ํา แต่ด้วย
ระยะทางที่ไกลมากอีกทั้งขนาดของพื้นที่ซงึ่ กว้างมาก มีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ําขังตามจุดต่างๆภายในชั้น

๓๗
๒.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณเนื่องจากงบประมาณในงานส่วนนี้ค่อนข้างน้อย จึงไม่
สามารถทีจ่ ะแก้ปัญหาได้มากนัก และไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพราะอาคารจําเป็นต้องมีระบบปรับ
อากาศ จึงทําได้เพียงระบายความชื้นออกจากชั้นนี้ให้มากที่สดุ และป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมขัง ถึงแม้ตัวอาคาร
จะมีการตัดความชื้นที่ผนังชั้นนีใ้ นเวลาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันความชื้นที่เกิดขึ้นในชั้นนีไ้ ม่ให้
ลามไปยังชั้นบนได้ทั้งหมด
๒.๕ การปฏิบัติงาน หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปให้ที่ปรึกษาดูและรับทราบแล้ว ทางผู้รบั
จ้างจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบดังนี้
๒.๕.๑ ซ่อมเครื่องปั๊มน้าํ ขนาดเล็กที่อยูบ่ ริเวณบ่อพักน้าํ (MH.)ของชั้นใต้ต่ําใช้การไม่ได้ทั้ง ๒
จุด ให้ใช้การได้
๒.๕.๒ ทําความสะอาดร่องระบายน้ําด้วยการเก็บตะไคร่และดินโคลนออกจากร่องระบายน้ํา
๒.๕.๓ หลังจากที่รอ่ งระบายน้ําสะอาดแล้วจึงดําเนินการสูบและระบายน้ําออกจากชัน้ ใต้ต่ํา
ให้แห้งสนิท แล้วจึงค่อยส่งช่างไฟฟ้า ไปซ่อมแซมและดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

รูปที่ ๑๙ภาพแสดงรางน้ําภายในชั้นใต้ต่ํา

๓๘

รูปที่ ๒๐ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ ใต้
ต่ํา
๓.

รูปที่ ๒๑ ภาพแสดงระบบปรับอากาศภายในชัน้ ใต้
ต่ํา

งานบูรณะซ่อมปรับปรุงพื้นและบันใด
๓.๑ การสํารวจหน้างาน
พื้นและทางเดินภายในอาคาร พื้นชั้น ๑ อยู่สูงจากระดับพื้นทางเดินรอบภายนอกประมาณ ๑ เมตร

พื้นภายในปูด้วยไม้หรือกระเบือ้ งหินอ่อน พื้นภายนอกบริเวณระเบียงปูด้วยหินอ่อน โดยโครงสร้างมีการวางตงไม้
ลงที่กําแพงรับน้ําหนัก จากการสํารวจโครงสร้างรับพื้นไม้ชั้น ๑ ตัวไม้พื้นสีซีดจาง มีบางส่วนที่บวม และแตกหัก
โดยทั่วไปเนือ้ มีเสี้ยนไม้ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้มกี ารดูแลและทําความสะอาด บางส่วนแตกหักและสึกเป็นหลุมพื้น
ไม้ทั้งหมดมีสีซีดจาง ส่วนพื้นกระเบื้องหินอ่อนตรงชานชั้น ๑มีแตกร้าวเสียหายบางจุด ส่วนพืน้ หินอ่อนบริเวณ
บันไดมีบางส่วนแตกร้าวราวลูกกรงบันไดรอง(ด้านหลัง) มีสภาพไม้เปื่อยยุย่ และหัก และมีสีลอกร่อน ส่วนบันได
หลักยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแต่สีของราวบันไดมีสีหลุดร่อน ลูกนอนบันไดไม้สีไม้ซีดจาง พื้นในส่วนหินอ่อน
ตรงชานชั้น ๑มีแตกร้าวเสียหายบางจุด ส่วนพืน้ หินอ่อนบริเวณบันไดมีบางส่วนแตกร้าวส่วนพื้นชั้น ๒ นั้นพื้นและ
ทางเดินภายนอกรอบอาคาร ตามรางระบายน้าํ ด้านนอกรอบอาคารมีตะกอนและโคลนอุดตัน ทําให้ชว่ งหน้าฝน
ระบายน้ําไม่ทันจนเจิ่งนองในบริเวณทางเดินรอบอาคาร อีกทัง้ บริเวณสวนรอบอาคารมีระดับดินที่สูงกว่าทางเดิน
รอบอาคาร ทําให้น้ําฝนชะหน้าดินจากสวนลงไปที่รางระบายน้าํ อีกด้วย
บันไดไม้ ตัวลูกกรงบันไดบางส่วนเสียหายหักชํารุด ส่วนพื้นลูกนอน ,ลูกตั้งและราวบันได อยูใ่ นสภาพ
ที่ดีมาก

๓๙

รูปที่ ๒๒ภาพแสดงความเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณกระเบือ้ งหินอ่อน

รูปที่ ๒๓ภาพแสดงความเสียหายที่เกิดบริเวณพื้นไม้

เนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้ ้องซ่อมบูรณะปรับปรุงทางเดินภายนอกรอบอาคาร ทํา
ระบบกําจัดปลวก และซ่อมปรับปรุงพื้นรวมถึงบันใดภายในโดยให้แก้ไขเฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย เมื่อสํารวจหน้า
งานเพื่อทําเป็นแบบรังวัด ประกอบการซ่อมแซมบูรณะทําให้พบว่า มีความเสียหายที่มีผลต่ออนาคตของอาคาร
หลายจุดมากกว่าที่คาดคิดเช่น พื้นระเบียงด้านหลังเดินแล้วยวบ และพบว่าตงไม้นั้นเคยได้รบั การซ่อมแซมและมี
การเปลี่ยนไม้พร้อมดามไว้ในบางจุด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าซ่อมเมื่อใด สภาพโดยรวมของโครงสร้างไม้นั้นไม่มี
ส่วนใดเสียหายเป็นพิเศษยกเว้นบริเวณหัวตงไม้ในบางจุดที่เปือ่ ยยุ่ย
ส่วนพื้นที่ปูด้วยหินอ่อน มีบางส่วนที่แตกเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะพบปัญหาคราบสกปรกและเปลี่ยน
สี มีรายการกระเบื้องหินอ่อน ที่เสียหายและต้องทําการซ่อมแซมดังนี้
- นอกอาคาร จําแนกเป็น สีขาวขนาด ๑.๐๐x ๐.๓๕ต้องซ่อมเปลี่ยน ๗แผ่น สีขาวขนาด
๐.๓๐ x ๐.๓๐ (ทางเดิน)ต้องซ่อมเปลี่ยนและเพิ่มเติม ๓๔แผ่น และสีดําขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ (ทางเดิน) ซ่อม
เปลี่ยนและเพิ่มเติม ๑๕แผ่น
- ในอาคาร ชั้น ๑ สีขาวขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ต้องซ่อมเปลี่ยน ๑๐แผ่น
- ในอาคาร ชั้น ๒ สีขาวขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ต้องซ่อมเปลี่ยน ๓๕แผ่น
๓.๒ สาเหตุของปัญหาความเสียหาย
สิ่งที่พบจากการสํารวจพบว่าปัญหาหลักคือ ความชื้นและปลวกจากชั้นใต้ต่ํามีผลทําให้วัสดุเปื่อยยุ่ย
พื้นไม้ทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ สึกหรอจนเกิดเสี้ยนไม้เกิดจากไม้มอี ายุนานระดับหนึ่งและน้ํายาเคลือบไม้เสื่อม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให้สีไม้ซีดจางลง นอกจากนั้นความชื้นและสภาพอากาศทําให้ลกั ษณะของแผ่นพื้น
ไม้บิดรูป โค้งงอ และหลุดออกจากตัวตงไม้ และการขาดการดูแลรักษาและการใช้งานทําให้ชํารุดถึงขั้นผุแตกใน
บางส่วน
ส่วนกระเบื้องหินอ่อน การเปลีย่ นสีเกิดจากความชื้นและปฏิกิริยาเคมีทเี่ กิดจากน้ําและความชื้นได้
ซึมเข้าไปในเนื้อหิน

๔๐
๓.๓ วิธีการแก้สาเหตุของปัญหาความเสียหายทีถ่ ูกต้อง
๓.๓.๑ เปลี่ยนแผ่นพื้นไม้ที่ชํารุดและแตกหัก ส่วนแผ่นที่บิดรูปโค้งงอก็ทําการเปลี่ยนเช่นกัน
๓.๓.๒ ทําความสะอาดคราบสกปรกจากบริเวณผิวไม้ซอ่ มแซมไม้กระดานที่สึกด้วยการโป๊ว
ไม้
๓.๓.๓ ขัดผิวไม้เพือ่ กําจัดเสี้ยนและปรับระดับพื้นไม้ทไี่ ม่เท่ากันด้วยเครื่องขัด
๓.๓.๔ ทาน้ํายาเคลือบผิวไม้
๓.๔ ขั้นตอนการแก้ไขบริเวณหน้างาน และการเลือกวิธีการซ่อม
๓.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ ที่งานส่วนนี้ไม่มีปัญหาในการทํางาน เป็นพืน้ ที่ทที่ ํางานง่าย
๓.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเป็นงานที่ไม่ได้ต้องใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษ
๓.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณความเสียหายในส่วนของพื้นนั้น นอกจากเรือ่ งของ
ความชื้นแล้ว การไม่มีคนมาใช้งานในอาคารก็เป็นส่วนที่ทําให้พื้นเสื่อมโทรมเร็ว เนื่องจากไม่มีคนดูแลรักษา งาน
ส่วนนี้จึงกล่าวได้ว่าถ้าอาคารมีคนใช้งานและดูแลรักษาสม่ําเสมอ งานพื้นที่ซอ่ มแซมจะมีอายุการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน
๓.๕ การปฏิบัติงาน หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปให้ที่ปรึกษาดูและรับทราบแล้ว ทางผู้รบั
จ้างจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบดังนี้
๓.๕.๑ พื้นไม้ชั้นที่ ๑,๒
๓.๕.๑.๑ ทําความสะอาดพื้น
๓.๕.๑.๒ ซ่อมแซมไม้กระดานที่สึกด้วยการโป๊วไม้ ส่วนไม้กระดานทีหักเสียหายใช้
การเปลี่ยนแผ่นไม้
๓.๕.๑.๓ แผ่นไม้ที่ไม่ได้ระดับ บิดรูป โก่ง มากเกินกว่าที่ใช้เครื่องขัดเพื่อปรับระดับ
พื้นได้ ให้เปลี่ยนใหม่
๓.๕.๑.๔ ขัดหน้าไม้เพื่อกําจัดเสี้ยนและปรับระดับด้วยเครื่องขัด
๓.๕.๑.๕ ทาน้ํายาเคลือบไม้

๔๑

รูปที่ ๒๔ภาพแสดงการซ่อมและเปลี่ยนแผ่นพื้น

รูปที่ ๒๕ ภาพแสดงการขัดหน้าไม้เพื่อกําจัดเสีย้ นและปรับระดับด้วยเครื่องขัด

๔๒

รูปที่ ๒๖ภาพแสดงการทาน้ํายาเคลือบไม้
๓.๕.๒ บันไดไม้
๓.๕.๒.๑ ขูดลอกสีลูกกรงบันได และรื้อลูกกรงที่เสียหาย
๓.๕.๒.๒ ทําลูกกรงใหม่โดยเลียนแบบจากของเดิมด้วยไม้สักในส่วนทีเ่ สียหายจนซ่อม
ไม่ได้
๓.๕.๒.๓ ซ่อมแซมไม้ลูกกรงที่ยดึ ไม่แน่น
๓.๕.๓ พื้นและทางเดินหินอ่อน
๓.๕.๓.๑ ทําการเปลี่ยนหินอ่อนที่ชํารุด โดยเทียบลักษณะและสีที่ใกล้เคียงกับ
ของเดิม
๓.๕.๓.๒ ทําความสะอาดด้วยเครือ่ งขัด
๓.๕.๓.๓ ลงน้ํายาเคลือบ

๔๓
๔.

งานบูรณะซ่อมปรับปรุงผนัง

๔.๑ การสํารวจหน้างาน
ผนังภายนอกทัง้ ๔ ด้านมีลักษณะความเสียหายมีสีซีดจางลอกร่อน ปูนที่ฉาบไว้เสื่อมสภาพเนือ่ งจาก
จากความชื้น บัวปูนที่ผนังมีคราบดํา มีคราบตะไคร่น้ําตามแนวท่อน้ําฝน ท่อน้ําฝนตันและรั่วซึม
ผนังภายในตัวอาคารสีซีดเป็นบางห้อง แต่โดยรวมสภาพดี มีร่องรอยของปลวกบางส่วน และร่องรอยสี
หลุดร่อนและความชื้นในบริเวณระเบียงทางเดินในส่วนที่ฝนสามารถสาดถึงได้ สันนิษฐานว่าเพราะหน้าต่าง
บางส่วนชํารุดเสียหาย ไม่สามารถปิดได้ในบางบาน ทําให้ฝนสาดจนเกิดปัญหาความชื้นในบางจุด
ผนังภายในตัวอาคารบางส่วนมีร่องรอยการแตกร้าวของอิฐบริเวณขอบประตูบางส่วน และสีผนัง
ภายในบางจุดผุกร่อน สีหลุดลอกและซีดจาง บางส่วนสีบวม ซึง่ เกิดจากความชื้นและแสงแดด
ตัวผนังภายนอกบางส่วนหลุดร่อน ชํารุด ปูนฉาบเสื่อมสภาพและหลุดร่อนออกมาเป็นผงในบางส่วน
สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศทั้งแดดและฝน ผนังช่วงที่ติดกับชัน้ ใต้ต่ํามีราบสกปรก บางส่วนมีคราบตะไคร่น้ําซึ่ง
เกิดจากความชืน้ บางส่วนแตกร้าวและบางส่วนแตกร้าวถึงเนื้ออิฐด้านนอก เนือ้ อิฐมีสภาพผุพงั บัวปูนชํารุด ตัวปูน
เสื่อมสภาพ และแตกหัก หลุดออกจากผนัง สีผนังซีดจางและหลุดลอก จากการสํารวจพบว่ามีการทาทับหลาย
ชั้นในหลายยุคสมัยส่วนผนังภายในพบว่าในห้องชมพู สภาพสีบวมร่อนและหมดสภาพ ปูนฉาบหรือปูนหมักที่
นํามาฉาบผนังคือการแตกร้าวและหลุดร่อนโดยส่วนมากมักจะมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุและการใช้งานหรือ
การดูแลที่ไม่เหมาะสม

รูปที่ ๒๗ภาพแสดงรอยคราบตะใคร่น้ําซึ่งเกิดจาก
ความชื้น

รูปที่ ๒๘ภาพแสดงรอยสีที่โป่งจากความชื้นในส่วน
ผนังภายใน

๔๔

รูปที่ ๒๙ภาพรอยสีที่โป่งจากความชื้นในส่วนผนัง
ภายใน

รูปที่ ๓๐ภาพแสดงรอยรังปลวกในส่วนผนัง
ภายนอก

รูปที่ ๓๑ภาพแสดงรอยสีที่โป่งจากความชื้น

รูปที่ ๓๒ภาพแสดงรอยสีที่หลุดลอกจากความชื้น

๔.๒ สาเหตุของปัญหาความเสียหาย
ผนังมีปัญหาเกิดจากความชื้น ซึ่งเกิดจากการกลั่นตัวจากความชื้นที่สะสมในผนัง สีที่ทาอาคารนั้น
น่าจะเป็นสีรุ่นเก่าที่ยงั ไม่สามารถระบายความชื้นได้ ทําให้เกิดปรากฎการณ์ในรูปแบบผนังไม่ระบายความชืน้ สี
บวมขึ้นมา และมีผลที่ทําให้ปูนหมักที่ฉาบเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงทําให้เกิดเชื้อราบนผนัง
๔.๓ วิธีการแก้สาเหตุของปัญหาความเสียหายทีถ่ ูกต้อง
เนื่องจากความชื้นในผนังไม่สามารถหาทางออกไปได้ จึงเกิดปรากฎการณ์กลั่นตัวของความชื้นใน
ผนัง เริ่มจากการขูดลอกสีผนัง ตรวจสภาพผนังปูนในแต่ละจุดที่มีความเสียหายหรือปูนเสื่อมสภาพ สกัดส่วนของ
ผิวปูนที่เสียหาย หลังจากนัน้ จึงปล่อยให้ปนู ได้คลายความชื้น จากนั้นจึงฉาบผนังส่วนที่สกัดด้วยปูนฉาบใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม

๔๕
๔.๔ ขั้นตอนการแก้ไขบริเวณหน้างาน และการเลือกวิธีการซ่อม
๔.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ ที่การขูดลอกผิวผนังปูนและการขูดลอกสีนนั้ ต้องทําด้วยความ
ระมัดระวัง เนื่องจากส่วนของผนังตึกนี้ ตัวปูนหลายช่วงค่อนข้างเสื่อมสภาพ อีกทัง้ ยังเป็นอาคารโบราณที่มี
รายละเอียดของบัวปูนค่อนข้างมาก จึงต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดในส่วนนี้โดยไม่จําเป็น
๔.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเนื่องจากทางผู้รับจ้างไม่มีเครื่องตรวจจับความชื้นจากผนัง จึง
จําเป็นต้องประเมินจากร่องรอยที่เกิดจากความชื้นสะสม อีกทั้งการซ่อมผนังอาคารเก่าเช่นนีจ้ ําเป็นที่จะต้องมีช่าง
ที่เชี่ยวชาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ อีกทัง้ ชั้นตอนการขูดสี สีแต่ชั้นที่ขูดลอกต้องเก็บไปตรวจหาสีที่แท้จริงเพื่อ
สันนิษฐานว่าสีดั้งเดิมของอาคารคือสีไหน ขั้นตอนการซ่อมแซมส่วนงานนี้จึงค่อนข้างกินเวลาในการทํางานและใช้
จํานวนช่างค่อนข้างเยอะและสาเหตุที่ไม่มกี ารใช้วิธีการตัดความชื้นในบริเวณชัน้ อื่น เพราะเนือ่ งจากเป็นวิธกี ารที่
ใช้งบประมาณสูงมาก วิธีการป้องกันความชื้นจึงใช้การแยกส่วนที่จะต้องมีความชื้นและส่วนที่ไม่ต้องการให้มี
ความชื้นนั่นก็คือส่วนชั้นที่สูงกว่าชั้นใต้ต่ํา นั่นก็คือส่วนที่เหนือรอยแนวจากการตัดความชื้นทีช่ ั้นใต้ต่ําต้องมี
ความชื้นน้อยทีส่ ุดนั่นเอง
๔.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงานส่วนนี้เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณสูง ถึงสัดส่วน
งบประมาณที่ให้ในงานนีจ้ ะมากแต่ก็ไม่คลอบคลุมทั้งหมด จึงจําเป็นต้องสํารวจและเลือกผนังที่มีความเสียหาย
มากในการซ่อมแซม การใช้สรี ะบายความชื้นทาอาคารสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวอาคารไปได้ระดับ
หนึ่ง แต่เนื่องจากลักษณะของอาคารยุคนี้มีระยะยื่นชายคาค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถกันแดดและฝนได้ดีนัก
ผนังของอาคารจึงมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นตลอดเวลา ซึ่งอาจทําให้คุณลักษณะของสีระบายความชื้น
เสื่อมสภาพเร็วกว่าระยะเวลาที่คาดไว้
๔.๕ การปฏิบัติงานหลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปให้ที่ปรึกษาดูและรับทราบแล้ว ทางผู้รับ
จ้างจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบดังนี้
๔.๕.๑ ผนังปูนทั้งภายในและภายนอก
๔.๕.๑.๑ ทําความสะอาดผิว เพื่อตรวจเช็คว่ามีความเสียหายมากเพียงใด หากกรณีมี
พืชหรือวัชพืชงอกเติบโตในผนังให้ถอนและกําจัดทิง้ หรือหากพบร่องรอยของ รังปลวก หรือทางเดินปลวกก็ทํา
การ แซะรังปลวกออกออก
๔.๕.๑.๒ ตรวจเช็คสภาพและระดับความเสียหายพร้อมทําการมาร์คจุด ที่ตรวจเจอ
ปัญหาสภาพแนวปูนก่อที่ เสื่อมสภาพ โปร่ง หรือเป็นผง
๔.๕.๑.๓ หลังจากตรวจ ตําแหน่งทีพ่ บว่าหมดสภาพจะต้องทําการสกัดออก โดย
วิธีการสกัดนั่นสกัดลึกจากผิวอิฐที่ก่อประมาณ ๔-๖ ซม.เพื่อให้ปูนมีพื้นที่เกาะ โดยการสกัดหน้าปูนออกนั้นเรา

๔๖
จะทําการเก็บรักษาระดับผิวปูนฉาบและบัวปูนปั้นเดิมไว้เป็นระยะเพื่อใช้สําหรับอ้างอิงในงานบูรณะขั้นตอนการ
ฉาบปูนและปั้นบัวใหม่

รูปที่ ๓๓ภาพแสดงการสกัดผนัง

รูปที่ ๓๔ภาพแสดงการสกัดผนัง

๔.๕.๑.๔ หลังจากสกัด หน้าปูนออกแล้วจึงทําการกําจัดเศษวัชพืชฝุ่น รวมถึงล้างทํา
ความสะอาดจนหมดรอยคราบสกปรกอีกครัง้ และกรณีทพี่ บว่าบริเวณผิวอิฐก่อเสื่อมสภาพทางผู้รับจ้างจะทําการ
เปลี่ยนอิฐใหม่ดว้ ยอิฐที่มีคุณภาพแข็งแกร่งเผาได้ที่ไม่แตกร้าวโดยมีลักษณะและขนาดอย่างของเดิม
๔.๕.๑.๕ ทําความสะอาดรอยขอบปูนฉาบ ด้วยแปรงขนอ่อนและน้ําสะอาดเมื่อทิ้งไว้
ให้แห้งแล้วก่อนฉาบจะทาผิวผนังอิฐด้วยน้ํายาผสมน้ํายาประสาน(ไฮเฟล็กซ์)ให้ทั่ว
๔.๕.๑.๖ ฉาบและอุดซ่อมด้วยปูนก่อหมายที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ขาวปูนขาวและ
ทรายหยาบ ในอัตราส่วนประมาณ ๑:๒:๙ ( ตามมาตรฐานที่กรมศิลปากรกําหนด )
๔.๕.๑.๗ ฉาบซ่อมลวดบัวปูนปั้นทําได้โดย คัดลอกแบบหน้าตัดลวดบัวปูนปั้นตัวเก่า
เพื่อทําแม่แบบไว้ขูดลวดบัว ในขณะ ที่ปั้นลวดบัวใหม่
๔.๕.๑.๘ แต่งผิวปูนให้ได้รูป หรือก่ออิฐเพิ่มเติมเล็กน้อย และใช้ตะปูไร้สนิมตอกตาม
แนวเพื่อให้ลวดเกี่ยวเพื่อเป็นโคร่งให้ปูนเกาะ ก่อนจะทําการปาดบัวปูน
๔.๕.๑.๙ หลังจากทําการซ่อมผนังปูนเสร็จจะทําการพักผนังให้แห้ง ก่อนจะ
ดําเนินการเข้าสูข่ ั้นตอนการทําสี

๔๗

รูปที่ ๓๕ภาพแสดงการฉาบผนัง

รูปที่ ๓๖ภาพแสดงการฉาบผนัง

รูปที่ ๓๗ภาพแสดงผนังอิฐด้วยที่ทาน้ํายาผสมน้ํายา
ประสาน(ไฮเฟล็กซ์)

รูปที่ ๓๘ภาพแสดงการฉาบผนัง

รูปที่ ๓๙ภาพแสดงการจับเสี้ยมบัวปูน

รูปที่ ๔๐ภาพแสดงบัวปูนทีเ่ รียบร้อยแล้ว

๔๘
๔.๕.๒ ผนังไม้ที่ตกแต่งที่กรุอยู่บนผนังปูน
๔.๕.๒.๑ ทําความสะอาดผิวไม้ เพื่อตรวจเช็คสภาพไม้และโครงไม้ทั้งหมดว่ามีความ
เสียหายมากเพียงใด
๔.๕.๒.๒ กรณีมีปลวกกัดกินได้กําจัดปลวกจนหมดโดยกําจัดปลวกด้วยน้ํายากําจัด
ปลวก(เชลไดรท์)
๔.๕.๒.๓ ไม้เสียหายหรือชํารุด ได้ซ่อมด้วยวิธกี ารโป๊ว หรือตัดต่อบางส่วน ในกรณีที่
ไม้ชิ้นนั้นผุเปื่อยจนไม่สามารถฟืน้ ฟูสภาพได้แล้ว จึงทําการเปลีย่ นไม้ใหม่
๔.๕.๒.๔ หลังจากซ่อมทําพื้น แต่งผิวเรียบร้อยดีแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการลอกสี
และทําสี

รูปที่ ๔๑ภาพแสดงการตรวจเช็คสภาพไม้ที่กรุผนัง

รูปที่ ๔๒ภาพแสดงผนังกรุงไม่ที่ทําการขัดแต่งใหม่
ก่อนทําสี

๔๙
๕.

งานบูรณะซ่อมปรับปรุงประตู และหน้าต่าง

๕.๑ การสํารวจหน้างาน
สภาพโดยรวมของตัวบานละวงกบมีสีซีดจางมีคราบดํา บางบานไม่สามารถเปิดหรือปิดได้เพราะ
อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอยูใ่ นสภาพชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไม่มีการหยอดน้ํามันหล่อลื่นเป็นเวลานาน
ร่องรอยของสีทหี่ ลุดร่อนบ่งบอกว่ามีการทาสีหลายชั้นในช่วงเวลาหลายยุคสมัย อุปกรณ์ประตูหน้าต่างบางส่วน
หลุดหายกันสาดเหนือหน้าต่างมีรอยหยดน้ํารัว่ ซึม ไม้ผุและบวมเนื่องจากแผ่นสังกะสีหมดสภาพเพราะสนิม

รูปที่ ๔๓ภาพแสดงความเสียหายของบานหน้าต่าง
๕.๒ สาเหตุของปัญหาความเสียหาย
เนื่องจากอาคารไม่ถกู ใช้เป็นเวลานานและไม่ได้รับการดูแลรักษา หน้าต่างตามผนังถูกแดดฝนเป็น
เวลานาน ทําให้หลายบานไม่ใส่ใช้งานได้ สภาพโดยรวมของตัวบานละวงกบมีสีซีดจางมีคราบดํา บางบานไม้หด
บิดจนทําให้ไม่สามารถปิดบานได้สนิท ในบางบานถึงขั้นไม่สามารถเปิดหรือปิดได้เพราะอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง
อยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไม่มีการหยอดน้ํามันหล่อลื่นเป็นเวลานาน ร่องรอยของสีที่หลุดร่อนบ่ง
บอกว่ามีการทาสีหลายชั้นในช่วงเวลาหลายยุคสมัย อุปกรณ์ประตูหน้าต่างบางส่วนหลุดหายกันสาดเหนือ
หน้าต่างมีรอยหยดน้ํารั่วซึม ไม้ผุและบวมเนื่องจากแผ่นสังกะสีหมดสภาพเพราะสนิมขึ้น
หน้างานพบว่าอุปกรณ์ประตูโดยเฉพาะมือจับและกลอนกลอนแบบยุโรปที่เรียกว่า "Cremone
bolt" ซึ่งมีลักษณะเป็นแกนทองเหลืองยาวๆ เวลาใช้งานจะบิดตัวมือจับไปครึง่ รอบเพื่อให้กลไกแบบเฟืองดันแกน
กลอนขึ้นและลงเพื่อล็อคบานเข้ากับวงกบและพื้น หน้าต่าง เสื่อมสภาพเป็นจํานวนมากจึงทําการเสนอให้เปลี่ยน
ใหม่ โดยพยายามหาให้ใกล้เคียงลักษณะเดิมมากที่สุด การเทียบวัสดุทําโดยการถอดตัวมือจับและกลอนของเก่า

๕๐
ออกมาเป็นตัวอย่าง เพือ่ เตรียมหามือจับและกลอนทดแทนนั้น ได้พยายามตามหามือจับและกลอนที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและทางทัศนียภาพใกล้เคียงที่สุดเท่าทีท่ ําได้

รูปที่ ๔๔ภาพแสดงอุปกรณ์ Cremone bolt
๕.๓ วิธีการแก้สาเหตุของปัญหาความเสียหายทีถ่ ูกต้อง
เนื่องจากหน้าต่างและประตูมีหลายแบบ และมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ขัน้ ตอนแรกจึงต้องทํา
รายการอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง เพื่อจําแนกลักษณะและประเภทจึงเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซม
๕.๓.๑ ถอดอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง เช็คว่าชิ้นในชํารุดเสียหาย หรือขาดหาย
๕.๓.๒ ลอกสีออกจากผิวไม้ โดยใช้สารเคมีที่เหมาะสม
๕.๓.๓ ซ่อมตัวบานและลูกฟักตามลักษณะความเสียหาย ขัดแต่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
๕.๓.๔ ทาสีดั้งเดิมของหน้าต่าง ซึง่ ผู้เชีย่ วชาญด้านประวัติศาสตร์จะเป็นคนกําหนด
๕.๓.๕ นําอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ถือถอดออกไปซ่อมแซมให้ใช้งานได้แล้วจึงนําไปติดตั้งใน
สภาพเดิม

๕๑

รูปที่ ๔๕ภาพแสดงตําแหน่งซ่อมอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

๕๒
๕.๔ ขั้นตอนการแก้ไขบริเวณหน้างานและการเลือกวิธีการซ่อม
๕.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ ที่ปัญหานี้จะอยู่ในขั้นตอนการขูดลอกสีที่ต้องใช้น้ํายา เศษสีสามารถ
ล่วงลงมาทีพ่ ื้นและและก่อความเสียหายทีพ่ ื้นได้ จึงต้องทําการหาวัสดุมาปูเพื่อกันเศษสี
๕.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคปัญหาหลักในงานส่วนนี้คือการซ่อมอุปกรณ์ เพราะเนื่องจาก
ชิ้นส่วนโดยมากเป็นรูปแบบโบราณ และหลายส่วนเลิกผลิตไปแล้ว โดยเฉพาะ Cremone bolt ซึ่งต้องใช้ฝีมือใน
การทําสูงและของเดิมเสียหายจนใช้การไม่ได้อยู่หลายตัว ส่วนตัวทีข่ าดหายส่วนใหญ่เป็นของรูปแบบโบราณที่ยงั
มีการผลิตอยู่ซงึ่ สามารถจัดหาทดแทนของเดิมได้การลอกสีจากจานบานประตู-หน้าต่างไม้ จําเป็นต้องใช้น้ํายา
ลอกสีแล้วจึงขูดออก แต่เศษสีทลี่ อกจากน้ํายาจะมีคุณสมบัติที่เหนียวมากและเศษเหล่านี้จะไปติดกับอุปกรณ์บาน
อาจทําให้ถงึ ขั้นใช้การไม่ได้ จึงจําเป็นต้องหาพลาสติกคอยซีนอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างก่อน แต่ถ้าอุปกรณ์บาง
ตําแหน่งอยูใ่ นจุดที่ทําได้ลําบากก็จําเป็นต้องถอดตัวอุปกรณ์บานออกแล้วจึงทําการขูดลอกสี นอกจากนี้ตัว
หน้าต่างที่เป็นบานเกล็ด ในขั้นตอนการขูดสีตอ้ งระมัดระวังเศษสีอุดตันตัวบานเกล็ด จึงต้องทําการซ่อมแซมอย่าง
ระมัดระวังสีจากบานประตู-หน้าต่าง จําเป็นต้องค่อยๆขูดทีละชั้น เพื่อสันนิษฐานหาสีที่แท้จริง ดังนั้นขั้นตอนใน
การซ่อมบานประตูหน้าต่าง ตัง้ แต่เริ่มทําการเก็บอุปกรณ์ ซ่อมตัวบาน การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน การขูดสีตลอด
จนถึงการหาสีทแี่ ท้จริงจนซ่อมกลับมาในสภาพเดิมจึงกินเวลายาวนานมาก
๕.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงานส่วนนี้ใช้งบประมาณและจํานวนแรงงานที่สงู มาก
เนื่องจากการทีจ่ ะต้องจัดทําอุปกรณ์เลียนแบบของโบราณและต้องมีคุณภาพเทียบเท่าทําให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง
อีกทัง้ งานส่วนนีต้ ้องมีความละเอียดและประณีต ความสามารถและความเชี่ยวชาญของช่างจึงจําเป็นมาก และ
หลังจากซ่อมแล้วจําเป็นต้องดูแลสภาพตัวอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ
๕.๕ การปฏิบัติงานเนื่องจากตามสัญญาระบุว่าการปรับปรุงอาคารนี้ครั้งนีต้ ้องซ่อมปรับปรุงประตู
และหน้าต่าง เฉพาะจุดที่เสียหาย ตามใจความหลักทีถ่ อดจากระเบียบของกรมศิลปากรมาคือ ประตูและหน้าต่าง
ให้ทําความสะอาดบาน ขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย ซ่อมเก็บโป๊วบานและวงกบส่วนที่ชํารุดซ่อมเปลี่ยนกระจกลูกฟัก
และลายฉลุช่องแสง ทําพื้นผิวพร้อมทาสีรองพืน้ และทาสีน้ํามันตามเดิม ดังนัน้ หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอ
ส่งไปให้ที่ปรึกษาดูและรับทราบแล้ว ทางผู้รับจ้างจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบดังนี้
๕.๕.๑ ทําความสะอาด ปัดฝุ่น ผิวบานและวงกบ ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ ตรวจเช็คว่า
ไม้ของบานนั้นมีสภาพเป็นยังไง
๕.๕.๒ ลอกสีเดิมออกจนถึงผิววัสดุเดิม โดยใช้สารเคมีสําหรับลอกสีที่มีความเหมาะสม ไม่
ทําอันตรายต่อผิวเดิม และไม่ส่งผลเสียหายต่อการทาสีใหม่ ในส่วนที่บอบบางหรือมีการแกะสลักลวดลายได้ใช้
แปรงที่มขี นอ่อนนุ่มขัดสีออกแทนเกรียงสําหรับขุดสี

๕๓

รูปที่ ๔๖ ภาพแสดงการขูดลอกสีบานหน้าต่าง
๕.๕.๓ ตรวจเช็คสภาพไม้ของบานในบานที่ชํารุดมากได้รอื้ ถอดบานหน้าต่าง และขนย้าย
ออกมาซ่อมแซมไม้ตามวิธีการปกติ ส่วนในบานที่ชํารุดน้อย ทําการแต่งผิวธรรมดา หลังจากซ่อมแซมไม้และทาสี
เสร็จแล้วติดตัง้ บานประตูและหน้าต่างกลับเข้ายังตําแหน่งเดิม
๕.๕.๔ ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับ มือจับส่วนที่ชํารุด ด้วยวัสดุชนิดและรูปแบบ
ที่ใกล้เคียงกับของเดิม
๕.๕.๕ ขัดแต่งผิวบานกรอบและวงกบให้เรียบร้อย สําหรับการทําสี

๕๔

รูปที่ ๔๗ ภาพแสดงสีบานหน้าต่างดัง้ เดิม

๕๕
๖.

งานบูรณะซ่อมปรับปรุงหลังคา

๖.๑ การสํารวจหน้างาน
หลังคาชั้นบน ทรงปั้นหยา โครงสร้างไม้ สภาพกระเบือ้ งคอนกรีตโดยรวมค่อนข้างดีมีคราบสกปรก
กระเบื้องบริเวณครอบสันมีรองรอยแต่ร้าวและมีต้นไม้งอก ในส่วนปลายของจันทันที่ติดกับเชิงชาย มีลักษณะผุ
เนื่องจากความชื้นจากน้ําฝน และความชื้นลามมาถึงบริเวณเชิงชายและฝ้าชายคา ทําให้ไม้กระดานฝ้าชายคาผุ สี
หลุดร่อน และมีรอยน้ํารั่วซึมและคราบเชื้อรา รางระบายน้ําฝน รั่วซึม ผุ แตกหัก มีร่องรอยของปลวก
หลังคาด้านหลังอาคารชั้นล่างโครงสร้างไม้ มีคราบสกปรกจากน้ําฝน บริเวณเชิงชาย และฝ้าเพดาน
ลายฉลุ ราวลูกกรง และชายคา สกปรกสีหลุดร่อน มีรอ่ งรอยของปลวกท่อน้าํ ฝนหรือรางระบายน้ําฝน ชํารุด
รั่วซึม แตกหัก
ยางกันซึมที่ทาบนหลังคาคอนกรีตเสื่อมสภาพทําให้มกี ารรั่วซึมทะลุไปยังเหนือไม้มอบฝ้าหลังคาชั้น
๒ และซึมตามรอยต่อของไม้มอบฝ้าไปจนถึงผนังภายใน ทําให้เกิดเป็นคราบทีผ่ นังภายในชั้น ๒

รูปที่ ๔๘ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณโครงสร้างหลังคา

รูปที่ ๔๙ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณเนื้อไม้โครงสร้างหลังคา

๕๖

รูปที่ ๕๐ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณกันสาดชั้น ๑

รูปที่ ๕๑ภาพแสดงเสียหายที่เกิดจากความชื้น
บริเวณผนังช่วงฐานยึดกันสาดชั้น ๑

๖.๒ สาเหตุของปัญหาความเสียหาย
เนื่องจากอาคารไม่ได้รับการดูแลรักษาเป็นเวลานาน ตัวกระเบื้องหลังคามีหลายส่วนที่แตกหักทําให้
เกิดรอยที่ทําให้น้ําฝนรั่วผ่านเค้าไปในตัวโครสร้างหลังคาได้ และมีน้ําฝนบางส่วนไหลไปกองในส่วนฝ้าชายคา
กลายเป็นความชื้นสะสมจนทําให้ตัวฝ้าชายคาทีท่ ําจากไม้ผุเปือ่ ยในส่วนของสังกะสีรางน้ําบริเวณชายคา มีสภาพ
เป็นสนิมแตกผุจนเป็นรอยรั่วเนื่องจากไม่ได้รบั การซ่อมเป็นเวลานาน ส่วนกันสาดบริเวณชัน้ ที่ ๑ มีสภาพเสียหาย
สังกะสีกันสาดหมดสภาพและความชื้นซึมลงไปที่เนื้อผนังบริเวณฐานกันสาด
๖.๓ วิธีการแก้สาเหตุของปัญหาความเสียหายทีถ่ ูกต้อง
จากการสํารวจ สภาพส่วนที่เสียหายจากความชืน้ ในส่วนที่เป็นไม้ ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วมี
แต่ต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นรวมถึงสังกะสีและกระเบื้องหลังคา และป้องกันความชื้นในส่วนที่เป็นรอยต่อระกว่าง
หลังคาและตัวผนังแทน
๖.๔ ขั้นตอนการแก้ไขบริเวณหน้างาน และการเลือกวิธีการซ่อม
๖.๔.๑ ข้อจํากัดทางพืน้ ที่ความเสียหายส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมได้โดยไม่มีปัญหาเรื่อง
ข้อจํากัดของพืน้ ที่
๖.๔.๒ ข้อจํากัดทางเทคนิคเทคนิคในการซ่อมแซมเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ซับซ้อนและยุ่งยาก
อะไร
๖.๔.๓ ความยั่งยืนและงบประมาณงบประมาณส่วนงานนี้ทําได้เพียงซ่อมแซมส่วนที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการรั่วซึม เพราะสภาพของวัสดุที่เสียหายเป็นบริเวณที่คาดการณ์ได้ จึงพอทีจ่ ะสามารถทําได้ใน
งบประมาณ

๕๗
๖.๕ การปฏิบัติงาน หลังจากสํารวจและทําข้อเสนอส่งไปให้ที่ปรึกษาดูและรับทราบแล้ว ทางผู้รบั
จ้างจึงได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบดังนี้
๖.๕.๑ รื้อถอนกระเบื้องส่วนที่แตกเสียหาย และกระเบื้องที่มีคราบสกปรกออกก่อน นํา
กระเบื้องที่สกปรกเป็นคราบไปล้างน้ําทําความสะอาด และรื้อถอนสังกะสีรางน้ําของเดิมออกเพราะเสื่อมสภาพ
แล้ว

รูปที่ ๕๒ ภาพแสดงการรื้อกระเบื้องหลังคา
๖.๕.๒ รื้อโครงสร้างไม้ เช่น แปกระเบือ้ ง เชิงชาย จันทันส่วนปลายออกเพือ่ เตรียมเปลี่ยน
ทดแทนเป็นจุดๆและเสริมโครงสร้างไม้บางส่วน
๖.๕.๓ ทําโครงสร้างรับสังกะสีรางน้ําขึน้ มาใหม่ โดยใช้แผ่นยิปซั่มที่เจาะรูท่อระบายน้ําตาม
ตําแหน่งเป็นท้องพื้นรับสังกะสีรางน้ําแล้วจึงติดตั้งสังกะสีรางน้าํ
๖.๕.๔ นํากระเบื้องใหม่มาติดตั้งและทาสีทากระเบื้องหลังคา

๕๘

รูปที่ ๕๓ภาพแสดงการเสริมไม้โครงสร้างบริเวณ
เคร่าไม้มอบฝ้าหลังคา

รูปที่ ๕๔ภาพแสดงการเสริมไม้โครงสร้างบริเวณ
เคร่าไม้มอบฝ้าหลังคา

รูปที่ ๕๕ภาพแสดงการทําโครงสร้างบริเวณเคร่าไม้
รับสังกะสีรางน้าํ

รูปที่ ๕๖ภาพแสดงการทําโครงเคร่าอลูมิเนียมเพื่อ
วางแผ่นยิปซั่มรับรางน้ํา

รูปที่ ๕๗ภาพแสดงการทําปิดปลายเคร่าเพื่อเป็นพื้น
ทําการติดบัวเชิงชาย

รูปที่ ๕๘ภาพแสดงการติดแผ่นยิปซั่มรับรางน้ํา

๕๙

รูปที่ ๕๙ภาพแสดงการติดตัง้ สังกะสีรางน้ํา

รูปที่ ๖๐ภาพแสดงการติดตัง้ บัวไม้เชิงชาย

รูปที่ ๖๑ ภาพแสดงการติดตัง้ กระเบื้องหลังคาใหม่

รูปที่ ๖๒ภาพแสดงการทาสีหลังคาด้วยสีกัน
ความชื้นทากระเบื้อง

๖.๕.๕ ซ่อมหลังคากันสาดชั้น ๑ ด้วยการสกัดผนังปูนตรงส่วนแขนที่ยึดตัวกันสาด และเอา
แผ่นสังกะสีของเดิมออกเนื่องจากเสื่อมสภาพขูดลอกสีไม้ในส่วนที่เป็นไม้
๖.๕.๖ ทิ้งเวลา ๒-๓ วัน ปล่อยหน้าปูนส่วนแขนยึดทิง้ ไว้เพือ่ ระบายความชื้น ค่อยๆทําการ
เปลี่ยนแขนยึดเหล็กที่เป็นสนิมแล้วนําแขนยึดใหม่ไปติดแทน
๖.๕.๗ เปลี่ยนสังกะสีกนั สาดใหม่ ทายางกันซึมบริเวณฐานยึดเพือ่ กันน้ําซึมลามไปที่ผนังแล้ว
จึงฉาบปูนปิด
๖.๕.๘ ซ่อมแซมส่วนทีเ่ ป็นไม้ในส่วนทีเ่ สียหายโดยยึดตามรูปแบบดั้งเดิม ทาสีระบาย
ความชื้นสีดังเดิมตามที่กําหนด

๖๐

รูปที่ ๖๓ภาพแสดงการรื้อสังกะสีกันสาดออกและ
สกัดปูนส่วนฐานยึดกันสาด

รูปที่ ๖๔ภาพแสดงการติดตัง้ สังกะสีหลังคากันสาด

รูปที่ ๖๕ ภาพแสดงการทายางกันซึมบริเวณฐานยึด

รูปที่ ๖๖ภาพแสดงฉาบผนังปูนปิด

บทที่ ๕

๖๑
บทสรุป
การประเมินสภาพอาคารเพื่อจัดตั้งงบประมาณการซ่อม
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการซ่อมแซมอาคารพระตําหนักจิตลดาวังปารุสกวัน โดยขั้นตอน
การซ่อมแซมเบื้องต้นจริงๆทีค่ วรเกิดขึ้นควรอาศัยข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร บันทึก หรือหนังสือที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ หาถึงการใช้งานของอาคารหรือการเปลี่ยนแปลงอาคารในอดีตรวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างที่
นิยมในยุคนั้นๆหรืออาคารนั้นๆ ก่อนทีจ่ ะลงมือทําการเลือกวิธีการซ่อม ซึ่งในการซ่อมครัง้ นี้ทําให้พบปัญหา
หลายอย่างของโครงการ ที่เห็นได้ชัดคือการประเมินสภาพอาคารเพื่อตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไม่ตรงกับ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริง ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ กล่าวไว้ชดั เจนว่า
xiv

มาตรา ๙ ทวิ โบราณสถานตามมาตรา ๙ ที่ได้จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชม หรือค่าบริการอื่น
เป็นปกติธุระหรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองชอบด้วย
กฎหมายเป็นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีเห็นสมควร
การกําหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองร่วมเป็นกรรมการด้วยxvซึ่งชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่า
๑. เจ้าของและผู้ครอบครองโบราณสถานมีหน้าทีจ่ ะต้องจัดหางบประมาณ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ไว้เป็น
ค่าซ่อมแซมโบราณสถาน
๒. หากไม่เพียงพออธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหางบประมาณสนับสนุน
ดังนั้น โบราณสถานเป็นสมบัตขิ องเจ้าของและผู้รอบครอง กรมศิลปากรมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตโิ บราณสถานฯ เพื่อรักษาไว้เป็นเกียรติของแผ่นดิน เพราะฉะนั้นจากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่า
xvi
ผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการโบราณสถานก็คือ เจ้าของและผูค้ รอบครอง โดยในการบูรณะ
ซ่อมแซมครั้งนีผ้ ู้ออกค่าใช้จ่ายจึงเป็นเจ้าของงาน ซึ่งก็คือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติซงึ่ การตั้งงบประมาณ
รวมถึงการเลือกวิธีการของเจ้าของจึงมักเป็นข้อขัดแย้งกันกับในด้านการบริหารและจัดการโบราณสถานที่
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้โดยสรุปใจความหลัก คือ กรมศิลปากรมีหน้าที่หลักอยู่เพียง ๓ ประการ
(นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๓๘)ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน คือ การประกาศขึ้นทะเบียนบัญชี การควบคุม
โบราณสถานและสภาพแวดล้อมภายในเขตโบราณสถาน และการดําเนินการบูรณะซ่อมแซมรักษาไว้ตามสภาพ
xiv

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

xv

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

xvi

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

๖๒
เดิม ดั้งนั้น ทรัพย์สินทั้งหมดจึงยังคงเป็นของเจ้าของและผู้ครอบครองอยู่เช่นเดิม ฉะนั้นการจัดหางบประมาณ
ในการบํารุงรักษา รวมถึงซ่อมแซมไว้ตามสภาพเดิม กฎหมายจึงกําหนดให้เจ้าของและผู้ครอบครองเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย ไม่มอี ํานาจในมาตราใดทีก่ ล่าวไว้ชดั เจนว่า กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดหาทรัพยากร
เช่น งบประมาณ คนและเครื่องมือ ในการบํารุงรักษาและบูรณะซ่อมแซมไว้ตามเดิม ภาระหน้าที่ในการหา
งบประมาณ จึงเป็นภาระหน้าทีข่ องเจ้าของและผู้ครอบครองโบราณสถานนั้นๆ จะต้องเป็นฝ่ายจัดหา และ
ดําเนินการสงวนรักษาตามแผนงานที่อธิบดีกรมศิลปากรกําหนดซึ่งเป็นผลให้การประเมินความเสียหายเพือ่
กําหนดงบประมาณมีความสําคัญต่อวิธกี ารซ่อมแซมภายหลังเป็นอย่างมากโดยจากการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะ
เข้าจะทําการเซ็นสัญญางานจะเห็นได้ว่า งบประมาณของอาคารโดยรวม และแนวทางการปรับปรุงนั้นแบ่งเป็น
สัดส่วนตามแผนภาพดังนี้ ซึ่งหลังจากทําสัญญาสัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่าย(ช่วงประเมิน)โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

30%
35%

งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา
งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา

40%

สระน้ําและหลุมหลบภัย

25%
10%

งานภูมิสถาปัตยกรรม

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่าย(ช่วงทําสัญญา) โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา

31%

27%
39%

งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา
งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา

31%
11%

สระน้ําและหลุมหลบภัย
งานภูมิสถาปัตยกรรม

๖๓

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
ราคาช่วงประเมินโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
ราคาช่วงทําสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
งานภูมิสถาปัตยกรรม
สระน้ําและหลุมหลบภัย
งานตกแต่งภายใน อาคารตําหนักจิตลดา
งานภายนอกรวมถึงโครงสร้าง อาคารตําหนักจิตรลดา
0

5000000

10000000

โดยเมื่อนํางบประมาณของโครงการช่วงประเมินราคา กับช่วงทําสัญญามาเทียบกันจะเห็นได้ว่า โครงการ
ปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา ผู้ประเมินนั้นให้ความสําคัญกับงานตกแต่งภายในมากที่สดุ หากแต่เมือ่ ผู้รับจ้าง
ทําสัญญาและเข้าไปสํารวจสถานที่จริง จะเห็นได้ว่างานภายนอกรวมถึงงานโครงสร้างมีปริมาณงานที่สงู กว่าที่
ประเมินไว้ถงึ ๓๙.๖๗ เปอร์เซ็นต์ จากในรายงานเห็นได้ชัดว่าเมื่อเปิดหน้างานจริงแล้วปัญหาความเสียหายในแต่
ละจุดของอาคารมีความเกีย่ วพันกันหมดและส่งกระทบซึ่งกันและกันกับตัวอาคารซึ่งปัญหาในการประเมินความ
เสียหายนี้ส่งผลต่อการประเมินงบประมาณในการบูรณะ รวมถึงการกําหนดวิธีการออกแบบขั้นตอนในการ
ซ่อมแซม กระทัง้ ลําดับความสําคัญของส่วนที่จะต้องซ่อมแซมว่าต้องซ่อมหรือไม่ซ่อมโดยจุดนีผ้ ู้ศึกษามองว่า
ช่องว่างของระเบียบของกรมศิลป์นี้เองกลายเป็นข้อเสียที่ทําให้ผู้ว่าจ้างและผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง
ของความเสียหายของอาคารทีเ่ กิดขึ้น รวมถึงการวางแผนและวิธีการแก้ปัญหามักทําโดยการอาศัยประสบการณ์
ของช่างเป็นส่วนมากปัญหาเหล่านี้เองทีท่ ําให้โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารตําหนักจิตรลดาหลังนี้ รวมถึงอาคาร
เก่าอีกหลายๆหลังเป็นเพียงการพยุงสภาพอาคารและตกแต่งหน้าตาให้ดเู รียบร้อย หากแต่ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษา
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเป็นผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาล ดังนั้นการเก็บข้อมูลในช่วงเริ่มแรกเพื่อหา
สาเหตุและวิธีการก่อนการตั้งงบประมาณจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยลดปัญหาและลดความซับซ้อนของการ
ปฏิบัติงานลงได้

๖๔

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลผนัง
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
5% 5%

งานสกัดปูนผนังที่ชํารุด

16%
38%

3%
6%

งานซ่อมอิฐที่ผุ

20%

งานฉาบปั้นบัวปูนผนังที่ชํารุด

9%

งานซ่อมแซมผนังที่แตกร้าว

23%
12%

งานฉาบปูนหมักผนังที่ชํารุด

งานขัดหน้าสีผนังเดิม
1%

งานทาน้ํายาผนังปูนเก่า
งานทาสีพลาสติคผนัง
งานตัดความชื้น
เก็บซ่อมผนังภายในในส่วนที่ชํารุดพร้อมทําสีเฉพาะส่วนที่ชํารุด

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลประตูภายนอก
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปลี่ยนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง

41%
41%

41%

งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว

18%
ทําพื้นผิวพร้อมทาสีรองพื้น และงานทาสีน้ํามันตามเดิม

๖๕

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหลังคาชั้นบน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
งานซ่อมเปลี่ยนเสริมไม้จันทัน
7% 2% 10%

1%

12%
12%

12%

งานซ่อมเปลี่ยนเสริมไม้โครงเคร่าฝ้า

2%
2% 1%
4%

30%

งานซ่อมเปลี่ยนไม้ระแนง

4%
3%

งานซ่อมเปลี่ยนไม้ฝ้าชายคา

0%
0%
0%
0%
0%

งานซ่อมเปลี่ยนไม้บวั ใต้ฝ้า
งานเสริมเพิ่มโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
งานซ่อมเปลี่ยนไม้เชิงชาย พร้อมทําบัวใหม่
งานทาน้ํายาเชนไดร์กันปลวก
งานติดตั้งรางน้ําสแตนเลส
งานติดตั้งท่อน้ําฝนสังกะสี
งานเปลี่ยนกระเบื้องใหม่และงานมุงกระเบื้องของเดิม
งานตรวจสอบครอบหลังคาและซ่อมเปลี่ยน
งานทาสีน้ํามันและเชิงชายและท่อน้ําฝน
งานทําความสะอาดฝ้าชายคาทั้งหมด กําจัดคราบรังปลวก
งานตัดแต่งกิ่งไม้เดิมให้ได้ระดับใต้ฝ้าชายคา
งานรื้อกระเบื้องหลังคาในส่วนปลายชายคาเพื่อทํางาน
งานรื้อรางน้ําสแตนเลส
งานรื้อถอนไม้บัวเชิงชาย
งานตรวจสอบสภาพความเสียหายโครงหลังคาส่วนชายคา

๖๖

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหลังคาชั้นล่าง
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
งานซ่อมเปลี่ยนไม้โครงสร้าง
งานซ่อมเปลี่ยนเสริมไม้จันทัน
9%

งานซ่อมเปลี่ยนเสริมไม้ระแนง
3%

29%

7%
6%

9%

8%

19%

2%

งานซ่อมเปลี่ยนเสริมเชิงชาย

3%

งานซ่อมเปลี่ยนไม้ฝ้าชายคา

1%
0%

งานทําสันหลังคาที่ริมผนัง

10%

งานเปลี่ยนกระเบื้องใหม่และงานมุงกระเบื้องของเดิม
งานทาสีน้ํามันฝ้าเดานลายฉลุ ราวลูกกรง
งานทาน้ํายาเชนไดร์ทกันปลวก
งานติดตั้งรางน้ําสแตนเลส
งานทําความสะอาดฝ้าเพดาน และกําจัดคราบรังปลวก
งานรื้อกระเบื้องหลังคาในส่วนปลายชายคาเพื่อทํางานและจัดเก็บ
ให้เรียบร้อย
งานรื้อถอนรางน้ําสแตนเลส พร้อมท่อน้ําฝนของเดิมออกทั้งหมด
แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการดูแลทางเดินและรางระบายน้ํารอบอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
29%

6%
26%

45%

งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์หินอ่อนพื้นทางเดิน
งานซ่อมปรับเทความลาดเอียงรางน้ําเดิมรอบอาคาร

20%
งานทําฝาคอนกรีตปิดฝารางน้ํารอบอาคาร
งานซ่อมเปลี่ยนหินอ่อนที่ชํารุด

๖๗

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลหน้าต่างภายนอก
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
9%

งานซ่อมไม้และลายฉลุไม้ของซุ่มกันสาดหน้าต่าง
13%

25%
65%

13%

งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปลี่ยนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง
งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว
ทําพื้นผิวพร้อมทาสีรองพื้น และงานทาสีน้ํามันตามเดิม

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลประตูภายใน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
0%

27%

งานซ่อมบานประตูและวงกบส่วนที่ชํารุด ซ่อมเปลี่ยนกระจกลูก
ฟัก และลายฉลุช่องแสง
73%

73%

งานขัดลอกสีเก่าให้เรียบร้อย และลอกสีด้วยน้ํายาในส่วนที่หลุด
ร่อน เก็บโป๊ว
ทําพื้นผิวพร้อมทาสีรองพื้น และงานทาสีน้ํามันตามเดิม

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลพื้นไม้
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
ขัดพื้นไม้ด้วยแรงคนและเครื่องจักรขัดกระดาษทราย
2%

72%

9%
17%

ย้อมสีและเคลือบผิวใหม่ด้วยน้ํายาเคลือบผิวไม้ชนิดโพลียูริเทรน
9%
งานทําความสะอาดพื้นไม้ทั้งหมดและสํารวจความเสียหาย
0%

งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดและเปลี่ยนใหม่
งานซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดน้อยโดยการอุดปะ

๖๘

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลลูกกรงและราวบันไดไม้
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
งานซ่อมบันไดไม้และราวบันไดไม้ ลูกกรงบันไดไม้ และราวลูกกรง
บันได

30%
44%

44%

งานลอกสีบันไดและราวบันไดไม้ ลูกกรงบันไดไม้

26%
งานย้อมสีขั้นบันไดราวลูกกรง ลูกกรงบันได

แผนภาพ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมดูแลพื้นหินอ่อน
โครงการปรับปรุงอาคารตําหนักจิตรลดา
9%
งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์หินอ่อนพื้น

37%

54%

54%
งานซ่อมเปลี่ยนหินอ่อนที่ชํารุด

งานทําความสะอาดและลงแว๊กซ์บันไดหินอ่อน

การดําเนินการตามแผน
จากแผนงานในช่วงแรกที่ตงั้ เป้าไว้ จะเห็นได้วา่ งานนั้นเร็วกว่าแผนที่วางไว้ ถึงแม้นว่าในบ้างช่วงจะ
ไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจากว่ายังไม่สามารถย้ายช่างเข้ามาปฏิบัติการเพิ่มได้หากแต่เมือ่ ได้ช่างเข้ามาแล้ว
การปฏิบัตงิ านส่วนต่างๆก็ดําเนินการไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วจนทําให้ผลงานรวมนั้นเสร็จได้เร็วกว่าที่คาดหวัง
ไว้ และจะเห็นได้ว่าเมื่อช่างปฏิบัติงานซ่อมแซม เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนและมี
ความล้าช้าเกิดขึ้นมาก ตัวอย่างเช่นการวางแผนงานในช่วงประตูหน้าต่างในช่วงเริ่มแรกตามข้อตกลงคือการ
ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง หากแต่เมื่อถึงช่วงปฏิบัติงานแล้วพบว่าอุปกรณ์ประตูหน้าต่างไม่เพียงแค่เสียหายแต่สูญ
หายไปหลายชุดซึ่งการสั่งผลิตของเลียนแบบของเก่ามีความยุ่งยากเนื่องจากเป็นของที่ไม่มีผลิตแล้วมาหลายสิบปี
จึงมีการเรียกช่างเพื่อมาสัง่ ทําอุปกรณ์โดยเฉพาะจึงเห็นได้ตามแผนว่างานประตูหน้าต่างนั้นใช้เวลายาวนานมาก

๖๙

ตาราง ๕ แสดงแผนการปปฏิบัตงิ านปรับปรุงอาคาร

๗๐
รายการอ้างอิง
Ana Pereira RodersRe-architecture : lifespan rehabilitation of built heritage, basis [หนังสือ]. Technische Universiteit Eindhoven, 2007 : Bouwstenen Publicatieburo, 2007.
Central Public Works Department Director General WorksCPWD Handbook on Repairs and
Rehabilitation of RCC Buildings [รายงาน]. - New Delhi : Government of India, 2002.
Directorate General Central Public Works DepartmentConservation of Heritage Buildings - A
Guide [หนังสือ]. - New Delhi : Central Public Works Department, July, 2013.
ENGLISH HERITAGE Practical Building conservationMORTARS,RENDERS&PLASTERS [รายงาน]. [ม.ป.ท.] : ENGLISH HERITAGE.
Euromed Heritage programme of the European Union and by the Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).RehabiMed Method Traditional Mediterranean
Architecture II. Rehabilitation. Buildings [หนังสือ]. - Barcelona : RehabiMed, 2007.
FEMA PublicationsMOLD&MILDEW IN YOUR FLOOD DAMAGED HOME [รายงาน]. - Washington,
DC : FEMA Publications.
LLC, Reston, VA Atrium Environmental Health and Safety ServicesRebuild Healthy Homes
[หนังสือ]. - New Orleans, LA : U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Lead Hazard Control and Healthy Homes, may 2015.
Portugal S. Pompeu SantosGUIDE FOR THE STRUCTURAL REHABILITATION OF HERITAGE
BUILDINGS [รายงาน]. - International Council for Research and Innovation in Building
and Construction : CIB Commission, June, 2010.
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต [หนังสือ]. กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑.
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกโลก ทางวัฒนธรรมของโลก
[หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ บริษัทประชาชน จํากัด ๓๕ ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กทม.
๑๐๕๐๐, ๒๕๓๘.
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ประกอบนิทรรศการพิเศาในโอกาศเทศกาลบุริมพรรษา ๒๕๓๔ ย้อนอดีตกรุงเทพฯ
[หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ๒๕๓๔.
กรรณิการ์ สุธีรตั นาภิรมย์ พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย [รายงาน]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาณประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถาน [บันทึก
ประจําวัน]. - [ม.ป.ท.] : หอสมุดสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒. - ๒๖ :
เล่มที่ ๑๐๖.

๗๑
กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี วิทยาศาสตร์กับการอนุรกั ษ์มรดกไทย [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร, ๒๕๓๑.
คู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี คู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดี, ๒๕๔๖.
แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์,ไอลีน ฮันเตอร์ [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, ๒๕๕๑.
ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฏ์ กฎหมายการอนุรกั ษ์กรุงรัตรโกสินทร์ [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕.
เดชา บุญค้ํา การอนุรกั ษ์กับการพัฒนา [หนังสือ]. - กรุงเทพมหานคร : [ไม่ปรากฏผู้แต่ง].
ทัศนาญชลี บุญรักษ์ นาครัตน์ และปัทมาวดี สํานักข่าวกรองแห่งชาติ วังปารุสกวัน [รายงาน]. - กรุงเทพฯ :
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, ๒๕๓๙ หน้า ๑๗,๒๔,๒๘ และหน้า ๖๘ – ๘๐..
ทัศนาญชลี บุญรักษ์ นาครัตน์ และปัทมาวดี สํานักข่าวกรองแห่งชาติ วังปารุสกวัน [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ :
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, ๒๕๓๙.
เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (Terdsak Saisut) กรณีศึกษาวิธีการปรับปรุงและซ่อมแซมงานโครงสร้างสําหรับอาคาร
เก่า [รายงาน]. - พิษณุโลก : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๒, พฤษภาคม
๒๕๕๐.
นันทนา วรเนติวงศ์ ประวัติและผลงานของชาวต่างชาติในไทย เล่ม๒ [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙.
นิคม มูสิกะคามะ แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 [หนังสือ]. - [ม.ป.ท.] :
กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.
นิคม มูสิกะคามะ แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 [หนังสือ]. - [ม.ป.ท.] :
กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.
นิคม มูสิกะคามะ แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ [หนังสือ]. - [ม.
ป.ท.] : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.
ประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน [บันทึกประจําวัน]. - กรุงเทพฯ : ราชกิจานุเบกษา, ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒. - ๒๖ : เล่มที่ ๑๐๖.
ฝ่ายโครงการส่วนอํานวยการ สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร หลักสูตรการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพ์สมาพันธ์ จํากัด ๓๐๕/๑ ถ.พิชยั เขตดุสิต กรุงเทพฯ, ๒๕๔๒.
ฝ่ายทะเบียนนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์ วังปารุสกวัน (ด้านเหนือ) [รายงาน]. กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๔๑.

๗๒
ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์ รายงานวังปารุสกวัน(ด้านเหนือ) [รายงาน]. สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร : กรุงเทพฯ, ประจําปีงบประมาณ
๒๕๔๑.
ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์ วังปารุสกวัน (ด้านเหนือ) [รายงาน]. กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๔๑.
พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ [หนังสือ].
พิบูลย์ จินาวัฒน์Inspections and Reports [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน คณะ
สถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015.
พิบูลย์ จินาวัฒน์ ปัญหาในงานซ่อมคืนสภาพอาคารประวัติศาสตร์ [บันทึกประจําวัน] // หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม. - ๒๕๔๒. - หน้า ๑๗-๓๗.
ราชกิจานุเบกษา การขึ้นพระตําหนักปารุสกวัน [บันทึกประจําวัน]. - วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๓๓๙. - ตอนที่ ๓
หน้า ๖๓ : เล่มที่ ๒๓.
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย [บันทึกประจําวัน]. - ๒๔๙๓.
วรางพร พฤกษวานิช การดูแลรักษาอาคารประวัติศาสตร์ : สําหรับเจ้าของ [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕.
สถาบันพระปกเกล้า ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง [บันทึกประจําวัน]. - ๒๕๕๙.
สมชาติ จึงสิริอารักษ์ การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรม [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอนวิชาอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่๔ - พ.ศ.๒๔๘๐ [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.
สมชาติ จึงสิริอารักษ์ หลักการ องค์กร และกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ :
เอกสารประกอบการสอนวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
, ๒๕๔๐.
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ [ออนไลน์] // ประวัตวิ ังปารุสกวัน. - ๒๕๕๙. https://www.nia.go.th/niaweb59/page-ifmid.asp?i=0030000103001001/600117-00001.
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คู่มือการดูแลรักษา ศาสนสถานฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ [หนังสือ]. กรุงเทพฯ : สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย,์ ๒๕๕๙.
สํานักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารชุดความรู้ด้านการอนุรกั ษ์ พัฒนาและการ
บริหารจัดการเมืองเก่า [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สิทธิชัย เอีย่ มสะอาด รายงานจัดการความรู้ การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร [หนังสือ]. - [ม.
ป.ท.] : กลุ่มงานวางโครงการ๔ สํานักบริหารโครงการ.

๗๓
สุพล ปวราจารย์ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ การอนุรกั ษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี [หนังสือ]. เชียงใหม่ : อกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย คณะวิชา
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล [รายงาน]. - ๒๕๓๘.
ไอลีน ฮันเตอร์ ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, ๒๕๕๑.

.

๗๔

ภาคผนวก

๗๕

ภาคผนวก ก
สาเหตุและความเสียหายทีพ่ บจากในอาคาร

๗๖
สาเหตุและความเสียหายทีพ่ บจากในอาคาร
ผังสรุปสาเหตุสาํ คัญที่ทําให้เกิดการชํารุด เสื่อมสภาพ ที่มา จากแนวปฏิบัติในการสงวนรักษา
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๗๗
ขันตอนในการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ
ผังสรุปขันตอนในการอนุรักษ์ศลิ ปโบราณวัตถุ ที่มา จากแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม
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การบูรณะผนังอาคาร
ในการดําเนินการซ่อมแซมและอนุรักษ์อาคารประเภทที่มอี ิฐเป็นส่วนประกอบหลักๆแล้วปัญหาที่พบ
มากที่สุดมักจะเป็นเรื่องของความชื้น โดยการอนุรักษ์และซ่อมแซมมักเริ่มการสํารวจสภาพความเสียหาย โดยที่
เมื่อทําการสํารวจความเสียหาย และเสื่อมสภาพของผนังทัง้ ภายในภายนอก ให้ทําการมาร์คจุดที่เสียหายนัน้ (การ
มาร์คจุด ควรทําด้วยนิตโต้เทป หรือวัสดุที่สามารถลอกออกได้และไม่มีผลภายหลังต่อผนัง)แล้วจึงทําการสกัดปูน
ฉาบผนังส่วนที่เสื่อมสภาพ และชํารุดออกและทําความสะอาดรวมถึงตรวจสภาพปูนและอิฐทีก่ ่ออยู่ภายในขุดลอก
สีเพื่อหาสีเดิมของผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยการขุด ลอกสีที่ทาทับทีละชั้น หลังจากนั้นจึงส่งเป็น
รายงานให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา กําหนดสีที่จะทา ผนังใหม่ และหาวิธีดแู ลและป้องกันไม่ให้อาคาร
เสื่อมสภาพเร็วเกินไป โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการซ่อมบูรณะผนังอาคารได้ดังนี้

๗๙
ขั้นตอนในการซ่อมบูรณะผนังอาคาร

ผนัง

ลักษณะอาการของบริเวณผนัง
ที่มีปัญหา

‐

สีเปลี่ยน / สีพอง / ปูนเปื่อย / เป็นผง

‐

ดูสาเหตุจากตางรางแสดงอาการ รอยด่าง / สีตก / พื้นผิว

รอยแครก/รอยร้าว

เปลี่ยนสี
พิจารณารอยร้าวตามตารางแสดงสาเหตุ การ
แตกร้าว กร่อนเสื่อมของวัสดุ
ขูดสีและทําความสะอาดผิว
ไม่มีผลต่อโครงสร้าง

เช็คสภาพปูนฉาบ

มีผลต่อโครงสร้าง / มีผล
ร้ายแรงในอนาคต
ไม่ดี / มีผลร้ายแรงในอนาคต
ดี / ไม่มีผลต่อ
อนาคต
ขั้นตอนการแต่งสี ทําผิว

ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน
ดูสาเหตุตามตารางแสดงสาเหตุ การ
แตกร้าว กร่อนเสื่อมของวัสดุ

ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน

ส่งขอคําปรึกษาวิธีการจากทางผู้เชียวชาญ

๘๐
ตาราง แสดงอาการ รอยด่าง / สีตก / พื้นผิวเปลี่ยนสี
อาการ / ประเภทความ
เสียหาย
พื้นผิวมีรอยเปื้อน / รอย
ด่าง

สาเหตุที่เป็นไปได้
-

ผิวมีคราบเป็นริว้

-

คราบ ที่มีลักษณะเป็นฝุ่น
ชอล์ก (มือลูบแล้วสีติดมือ)
สีผิวหลุดล่อง โป่งพอง

-

ปรากฏคราบคล้ายสีสนิม
บริเวณรอบๆรอยแตก

-

โดนแสงแดด
ความสกปรกที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์
ความชื้น
การเติบโตของสารอินทรีย์(เชือ้ รา /
ตะไคร่น้ํา)
คราบเปื้อนดําทีเ่ กิดจากตะกอนของ
คาร์บอน
คราบเกลือบนผิวหน้าของอิฐที่เกิดจาก
ความชื้น / น้ําตกผลึก
เกิดจากน้ําทีร่ ั่วซึมไหลออกมาจากระหว่าง
รอยต่อ
สีเสื่อมสภาพ
ปูนฉาบผิวเสื่อมสภาพ
สีเสื่อมสภาพ
ความชื้นสะสมที่สูงเกินไป
ความชื้นจากการควบแน่นที่ผิวของวัสดุที่
มีรูพรุน
ความชื้นจากการควบแน่นภายในของวัสดุ
ที่มีรูพรุน
การเกิดปฏิกริ ิยาไพไรต์

ระดับความรุนแรงของสภาพอาการ
ระดับ 1 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงาม
ระดับ 2 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงามแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลรุนแรงขึ้น
ระดับ 3 คือ รุนแรง / ไม่มีผลต่อโครงสร้าง แต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลต่อโครงสร้าง
ระดับ 4 คือ รุนแรง / มีผลต่อโครงสร้าง ควรซ่อมแซมเร่งด่วน
ระดับ 5 คือ รุนแรง / มีผลต่อชีวิตหรือต่ออาคาร ควรซ่อมแซมทันที

ระดับความรุนแรง
ของอาการ
1-2

1-2
2-3
3-4

พิจารณาเป็นกรณี

๘๑
ตารางแสดงสาเหตุ การแตกร้าว กร่อนเสือ่ มของวัสดุ
อาการ / ประเภทความ
ระดับความรุนแรง
สาเหตุที่เป็นไปได้
เสียหาย
ของอาการ
ผิวไม่เรียบเนียน ขรุขระ มีรู - เกิดโพรงอากาศเล็กๆในพื้นผิวโดยที่บนพื้นผิวไม่
1
พรุนแบบตามด
มีรอยร้าว
- การหดตัวของผิวที่เกิดจากวัสดุปิดผิวแห้งเร็ว
เกินไป
ผิวเป็นหลุม
- การฉาบปูนทีห่ นาเกินกว่า 5 ซม.เมื่อบริเวณที่
2-3
ฉาบเกิดการหดตัวปูนที่ฉาบไว้จงึ กะเทาะออกมา
- การหล่นของปูนที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ
- การขัดหรือถูการใช้ยาทําความสะอาดผิด
ประเภท
- การงอกของรากต้นไม้
2-3
การสูญเสียพื้นผิว
- การเสื่อมสภาพของวัสดุ
- ผลของฝนกรดต่อปูนขาว
- การตกผลึกของเกลือในผิวปูน
- การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์/งานระบบ
แตกละเอียดบริเวณผิว (ผิว - การฉาบแต่ง /การปิดผิวทีเ่ ร่งรีบเกินไป
2-3
แตกลายงา)
- การที่ปล่อยผนังที่ฉาบนานเกินไป ทําให้ผนังปูน
ที่ฉาบเกิดการหดตัวและแตกร้าวในช่วงต้น ไม่
สามารถปรับผิวที่แตกให้กลับสูส่ ภาพปกติได้
ลักษณะนี้จะพบเมื่อผนังได้รับความชื้น
รอยแตกร้าวแบบไร้ทิศทาง - มักจะเกิดจากฝีมือการก่อสร้าง
2-3
- การผสมปูนฉาบเหลวเกินไป หรือฉาบหนา
เกินไป ทําให้ปนู ฉาบรับน้ําหนักตัวเองไม่ได้
- ช่วงสกัดซ่อมผนังสกปรกมีฝุ่นจับมาก ทําให้ปนู
ฉาบไม่เกาะผนัง

๘๒
อาการ / ประเภทความ
เสียหาย
การที่ผนังเริ่มแตก แยกตัว
ออกจากกัน
(มีโพรงอากาศในผนัง)

สาเหตุที่เป็นไปได้

รอยแตกร้าวแบบมีทิศทาง
แน่นอน

ความชื้นจากการควบแน่นภายในของวัสดุที่มรี ู
พรุน
- การตกผลึกของเกลือระหว่างผิวปูนใหม่และปูน
เก่า
- การเสื่อมสภาพของวัสดุ
- ช่วงสกัดซ่อมผนังสกปรกมีฝุ่นจับมาก ทําให้ปนู
ฉาบไม่เกาะผนัง
- เกิดจากการที่ความชื้นซึมเข้าไปในรอนร้าวเล็กๆ
จนถึงชั้นเหล็กเสริม จนทําให้เหล็กเสริมเกิดสนิม
ภายใน
- การเสื่อมสภาพของวัสดุ
4-5
- เกิดจากการยืดหดตัวของวงกบหน้าต่าง ประตู
(พบผู้เชี่ยวชาญ/
- เกิดจากการที่ความชื้นซึมเข้าไปในรอนร้าวเล็กๆ ขอคําปรึกษาจาก
จนถึงชั้นเหล็กเสริม จนทําให้เหล็กเสริมเกิดสนิม
วิศวกร)
ภายใน
- เกิดจากการเสื่อมหรือวิบตั ิของโครงสร้าง เช่น
เกิดขึ้นจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของโครงสร้าง
ฐานรากหรือการรับน้ําหนักมากไปของอาคาร /
ต่อเติมใช้งานผิดประเภท
-

ระดับความรุนแรงของสภาพอาการ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับความรุนแรง
ของอาการ
4-5
(พบผู้เชี่ยวชาญ/
ขอคําปรึกษาจาก
วิศวกร)

1 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงาม
2 คือ ไม่รุนแรง / มีผลต่อความสวยงามแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลรุนแรงขึ้น
3 คือ รุนแรง / ไม่มีผลต่อโครงสร้าง แต่หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลต่อโครงสร้าง
4 คือ รุนแรง / มีผลต่อโครงสร้าง ควรซ่อมแซมเร่งด่วน
5 คือ รุนแรง / มีผลต่อชีวิตหรือต่ออาคาร ควรซ่อมแซมทันที

๘๓
การดดําเนินการอนุรัรักษ์ปูนฉาบตาามขั้นตอนที่ถูกต้
ก องตามหลักวิ
ก ชาการอนุรักษ์
ก ที่ได้มาตรฐฐานของกรมศิลปากร
ระบุสามารถสรุ
ส
ปใจจความได้ดงั ต่อไปนี
อ ้
๑. ถ่ายภาพบริเวณที่จะทําการออนุรกั ษ์ไว้โดยลละเอียด ก่อนดํดําเนินการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ก
๒. ทําความสะอาาดผิวขจัดคราบบสกปรกด้วยน้น้ําสะอาดและแแปรงขนอ่อน
๓. เสริมความมั่นคงให้
น ผิวปูนทีแตกตั
แ่
วจากอิฐก่กอด้วยการฉีดกาวผสมปูนหมมักเชื่อม
๔. ใช้เคมีภัณฑ์ป้องกั
อ นและขจัดพื
ด ช และวัชพืช
อ นเชือ้ รา
๕. ใช้เคมีภัณฑ์ป้องกั
๖. ยึดขอบผิวปูนฉาบที่ชํารุด ด้้วยปูนหมัก ปูนตํ
นา
๗. เสริมความมั่นคงผิ
น วปูนบางแแห่งด้วยแกนเหหล็กไร้สนิม (วิศวกรและนั
ศ
กอนุรักษ์เป็นผู้กาหนด
ํา
รายลละเอียด)
๘. อาบสารป้องกักันการซึมของนน้ํา
๙. เสริมกาวสารสัสังเคราะห์ เพื่อให้
อ ผิวปูนฉาบและอิฐแข็งแรงง
๑๐. ถ่ายภาพขั้นตออนระหว่างการรดําเนินงานแลละหลังการดําเนนินงานโดยละเอียด
กรณี
ณีวัสดุหิน หินอ่ออนเปลีย่ นสี
การดูแลรัรักษาและการขัขัดพื้นหินที่ไม่ถูถกู วิธี มักทําให้ห้เกิดการสะสมคราบสกปรก โโดยเฉพาะอย่างยิ
า ง่ การ
สะสมมของคราบต่างๆตามพื้นผิวหน้
ห าของหินขัดและเป็นผลอาาจทําให้เกิดคราบสนิมและขึน้นสีเหลืองได้ โดยทั
โ ว่ ไป
หินอ่อนทีก่ ลายเป็นสี
น เหลืองนั้นโดดยเฉพาะหินอ่อนจํ
อ าพวกสีขาว
า เช่น ไวท์คารร์ราร่าที่นิยมใช้ช้กันในอาคารเเก่า โดย
มักมีสาเหตุหลักๆ มาจากแร่
ม
ภายใในหินที่ทําปฏิกิกิริยากับความชื้นหรือสิ่งเร้าจากภายนอก
จ
สามารถอธิบายได้
า ดังนี้
า อยูใ่ นเนือ้ หินมี
น คุณสมบัติละลายน้ําได้ ซึ่งส่
ง วนใหญ่เป็นแร่
แ จําพวกเฟอรรัลซัลไฟด์ ซึ่งเปป็นแหล่งของกกรด
แร่ธาตุ
กํามะะถัน (กรดซัลฟูริค) เฟอรัลซัลไฟด์
ล นั้นหากเริริ่มทําปฏิกริ ิยากั
า บออกซิเจน((น้าํ หรือความชืชื้น) ก็จะทําให้เกิ
เ ดกรด
(สารรฟอกขาว) และะเมื่อกรดนั้นไปปทําปฏิกริยากักับสารอย่างอืนต่
่น อเป็นผลให้มีมีแร่เหล็กก่อตัววขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้หิน
กลายยเป็นสีเหลือง อีกหนึ่งสาเหตุตุที่พบเป็นประจําคือ เมื่อแร่เหล็กปล่อยไฮโโดรเจนออกมาา ทําให้เกิดแร่เหล็
เ กชนิด
ซัลไฟฟด์ และเมื่อซัลไฟด์
ล นี้ปล่อยไฮฮโดรเจนออกมมาอีกจะทําให้เกิ
เ ดแร่เหล็กชนินิดซัลเฟต จากซัลเฟตเมื่อปล่ล่อย
ไฮโดดรเจนออกมาอีอีกก็จะได้แร่เหลล็กชนิดไฮดรอกไซด์ ซึง่ ก็คือ สนิม และเมื่อปล่
อ อยซัลเฟอรร์ให้เป็น ซัลเฟตตในบริ
เวณทที่มีน้ําอยู่ ซัลเฟฟตจะถูกเปลีย่ นเป็
น นกรดซัลฟูริค (กรดกํามะะถัน) ดังนั้นจาากการทําปฏิกริริิยาทางเคมีนจึี้จงึ ทําให้
เกิดสนิ
ส มขึ้น และเมื่อที่สารทีก่ ล่าวมาอยู
า
่ในเนือ้ หินนั้นๆ เนื้อหินเองก็จะสามมารถกัดกร่อนตตัวของมันเองได้
ม
สรุปบันทึกขั้นตอนนของการซ่อมสี
แกไขตามสาเเหตุ
เรียบรอย

ลอกสีเกา

ขัดแตง ทํา
ความสะอาาดผิว

ทาสีรองพื้น

ทาสีจริงทั
ง บ

๘๔
๑.

เตรียมพื้นผิวบริเวณทีจ่ ะซ่อมหลังจากการที่เราได้ทําการตรวจสภาพผิวและทําการแก้ไขตาม

สาเหตุเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คพื้นผิวว่าได้ตามความต้องการ และสมบูรณ์ไหม หากไม่ให้ทําการซ่อม อุด ปะ หรือ
โป๊ะตามลักษณะวัสดุโดยปฏิบัติตามหลักการ หลังจากนั้นจึงขัดแต่งให้เรียบร้อย
๒.

ขัดสีเดิมออกด้วยน้ํายาลอกสีและกระดาษทราย

๓.

การทําความสะอาด ขัดสีเดิมออกด้วยน้ํายาลอกสีและกระดาษทราย จากนั้นจึงการล้างทํา

ความสําอาดผิวด้วยแปรงขนอ่อน และทําการทิง้ ไว้ให้แห้ง เมือ่ แห้งแล้วให้ทําการปัดฝุ่น/เป่าฝุน่ ออกด้วยแปรงขน
อ่อนที่แห้ง หรือจะเป็นเครื่องเป่าก็ได้ เช็คผิวอีกครั้งให้แน่ใจดีวา่ ไม่มีคราบสกปรก
๔.

ทําสี โดยขั้นตอนและวิธีการมักจะขึ้นอยูก่ ับชนิดสีที่เลือกใช้ (ปฏิบัติตามคําแนะนําของฉลากสี)

กรณีที่ผิวเป็นไม้และมีปลวกกัดกินต้องกําจัดปลวกจนหมดโดยน้ํายากําจัดปลวก ก่อนลงมือทําสี โดยตามปกติ
แล้วการทําสีจะทําการทาทาสีรองพื้นก่อน แล้วค่อยทาสีจริงทับ โดยวิธีการทานั้นควรทาบางๆ เพื่อให้สีเรียบ
เนียน ไม่ควรลงทีเดียวหนาๆ เพราะจะทําให้เนื้อสีไม่เสมอกัน
แนวทางการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบูรณะอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
การจะบูรณะหรือซ่อมแซมอาคารเก่าโดยเฉพาะอาคารอนุรกั ษ์นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างและยัง
รวมถึงเทคนิค วิธีการทีใ่ ช้ในการตรวจสอบอาคาร เพื่อนํามาเลือกวิธกี ารซ่อมแซมให้เพียงพอ ต่องบประมาณที่
กําหนดมาด้วยแล้วการตรวจสอบรวมถึงการนําข้อมูลนั้นๆมาประเมินพื้นฐานสภาพปัจจุบัน เพื่อเลือกเทคนิค
วิธีการ ว่าจะบํารุงรักษาหรือป้องกันส่วนที่ยังมีสภาพดีสามารถเก็บไว้ได้ หรืออาจเสริมความมัน่ คงในส่วนที่
เสื่อมสภาพ ซ่อมแซมหรือทดแทนส่วนที่ชํารุดจึง เป็นสิ่งที่สําคัญมาก
ระยะเวลาสําหรับการดูแล การตรวจสภาพและการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
การตรวจสภาพและการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และวัตถุทีมี่คุณค่าภายในพื้นทีอ่ ย่างสม่ําเสมอนั้น
สามารถชะลอการเสื่อมสภาพลงได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
มีอายุมากนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชํานาน ประสบการณ์หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถีถ่ ้วนจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกวิธกี ารอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม สําหรับ
งานนั้นๆ โดยผูร้ ับผิดชอบจัดการโครงการอนุรกั ษ์ควรมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องสาเหตุและการเสื่อมสภาพที่
เกิดขึ้นกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะได้เข้าใจสภาพและความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึน้
สําหรับการตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างแบ่งง่ายๆออกเป็น ๔ ระยะดังนี้
๑. การตรวจสอบประจําวัน เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การรักษาความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การตรวจสอบสภาพของส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตูหน้าต่าง ผนัง และฝ้า
เพดานว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่ รวมถึงไม่มรี ่องรอยของการบุกรุกจากสิ่งต่างๆ
๒.

การตรวจสอบประจําสัปดาห์ มักจะเน้นการตรวจสอบระบบต่างๆ ของอาคาร เช่น ระบบ

ระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า และระบบประปา รวมถึงการกําจัดวัชพืช

๘๕
๓.

การตรวจสอบบประจําเดือน มักเน้นการตรรวจสอบความชืชื้นทั้งภายในและภายนอกอาาคาร

๔.

การตรวจสอบบประจําปี มักเป็นการตรวจสสอบความแข็งแรงของโครงสสร้างอาคาร รวมถึง

อุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคคาร
และเมื่อพบว่
อ าการเสื่อมสภาพนั
อ
น้ ไม่ได้
ไ สร้างความเสียหายมากนักก็
ก อาจใช้การดูดูแลขั้นต้นซึ่งเป็ป็นการ
แก้ไขปั
ข ญหาหรือซ่อมแซมส่
อ
วนที่ชํชารุดให้กลับมาาสู่สภาพที่ใช้งานได้
า สําหรับการซ่
ก อมแซมส่ววนที่สึกหรอคววรเลือก
รูปแบบบ วัสดุเทคนิคการก่อสร้างตตามแบบดั้งเดิม หากไม่สามาารถทําได้ให้ใช้วิวธิ ปี ัจจุบันเข้าชช่วยเพื่อรอการร
ดําเนินินการอนุรกั ษ์ที่เหมาะสมในลําดับต่อไป แลละไม่ควรกระททําการใดๆที่อาจมี
า ผลให้เกิดกการเปลี่ยนแปลลงต่อ
อาคาารและสิ่งปลูกสร้าง โบราณสสถาน(ระเบียบกรมศิลป์) หากกมีเหตุจําเป็นในการต่
ใ
อเติมหหรือเปลี่ยนแปลลงควร
ปรึกษากั
ษ บผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน เชช่น นักโบราณคคดี สถาปนิก วิศวกร และนาายช่าง ผู้ชํานาาญการ เป็นต้น
ตตรวจสอบประจําวััน
ตรวจสสอบประจําสัปดาหห์

ความเรียบร้อยทั่วไป
ความสะอาาดโดยรวม

ระบบต่างๆ ของออาคาร

ตรวจสออบประจําเดือน

กําจัดวัชพืช และทํําความ ความชืชื้นรวมถึงหาสถานที่
รั่วซึมทั้งภายในและ
สะอาดรางระบาายน้ํา
ภายนอกอาคาร

ตรวจสอบประจําปี
สอบความแข็งแรงของ
โครงสร้ร้างอาคาร
ระบบช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดดวกอาคาร

ตารางแสดงคววามถี่ของการตตรวจสอบและดูแลสภาพโดยยรวมอาคาร

๘๖

ภาคผนวก ข
โบราณสถาน

๘๗
ประเภทของโบราณสถาน
การแบ่งแยกประเภทของโบราณสถานอาจกระทําได้ ๒ วิธี โดยแบ่งแยกจากหลักการที่ใช้ใน
การพิจารณาซึ่งได้แก่ หลักกรรมสิทธิ์ และหลักการขึ้นทะเบียน
หากใช้หลักกรรมสิทธิ์ในการพิจารณาก็จะแบ่งประเภทของโบราณสถานได้เป็น
๑. โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ถ้าใช้หลักการขึ้นทะเบียนในการพิจารณา โบราณสถานก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท
เช่นเดียวกัน คือ
๑. โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
๒. โบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียน
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นหลักการที่ปรากฏมานานตั้งแต่สมัยที่ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗ ก็มีหลักการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานนีอ้ ยู่แล้วแต่กฎหมายมิได้ใช้คําว่า “การขึ้นทะเบียน” เช่นในปัจจุบันแต่ใช้คําว่า “จัดทําบัญชี” ดังจะ
เห็นได้จากมาตรา ๖ ซึ่งบัญญัตวิ ่า
“มาตรา ๖ ให้อธิบดีจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายที่มีอยูใ่ นประเทศสยามขึ้นไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของเป็นของเอกชนคนใดหรือไม่มีเจ้าของ หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน รวมทั้งโบสถ์ วัด
วาอาราม และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นอันเกี่ยวแก่ศาสนาบัญชีนั้นบุคคลใดๆ ย่อมตรวจดูและขอคัดสําเนาได้ หรือ
ขอรับสําเนาบัญชีหรือย่อรายการอันรับรองว่าถูกต้องได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่อธิบดีจะกําหนดไว้ แต่ไม่เกิน
ห้าบาท”
ในกฎหมายฉบับปัจจุบัน คําว่า “จัดทําบัญชี” ก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นกันอยู่บ้าง ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า“มาตรา ๘
บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้จัดทําบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้ถอื ว่า
เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย”
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นหลักการสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายในอันที่จะคุ้มครอง
ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กําหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ในมาตรา ๗ ว่า
“เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ให้อธิบดีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึน้ ทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอํานาจกําหนดเขต

๘๘
ที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถานโดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้อธิบดี
จะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระทําได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตาม
ความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคําสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดนิ ให้
เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงที่สุดให้ยก
คําร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีดําเนินการขึน้ ทะเบียนได้”จากบทบัญญัตมิ าตรา ๗ ดังกล่าว
สามารถนํามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนได้ ดังนี้
๑. อสังหาริมทรัพย์ที่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นโบราณสถานตามบทนิยามของคําว่า
“โบราณสถาน” ตามกฎหมาย
๒. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้
อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มีอํานาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่
เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน ซึ่งเขตของโบราณสถานนี้ให้ถอื เป็นโบราณสถานด้วย
๓.การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรม
ศิลปากรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้ใช้สทิ ธิ
ร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งให้ทราบ หากศาลมีคําสั่งให้อธิบดีระงับการขึน้
ทะเบียนหรือกําหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานก็ให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนหรือกําหนดเขตทีด่ ินนั้น ในกรณี
ที่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองไม่ได้ร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีที่ศาลมีคําสั่งคดีถึง
ที่สุดให้ยกคําร้องของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อธิบดีกรมศิลปากรย่อมมีอํานาจขึ้นทะเบียนได้
๔.อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือแก้ไขเพิ่มเติมการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน
๕.การประกาศขึ้นทะเบียนหรือประกาศเพิกถอนหรือประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๖.โบราณสถานที่อธิบดีกรมศิลปากรได้จัดทําบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้
โบราณสถานใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ต่อมาปรากฏว่าโบราณสถานนั้นไม่มปี ระโยชน์ในการดูแล
รักษา และการควบคุมอีกต่อไป กฎหมายให้อาํ นาจอธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบียน
ได้ หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดเขตโบราณสถานจากที่ได้ประกาศไว้ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศได้ ทัง้ นี้ จะให้การเพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบียนหรือการแก้ไขเพิม่ เติมประกาศมีผลตามกฎหมาย
จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ผลของการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
โบราณสถานใดที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วจะมีผล ดังนี้

๘๙
๑. ต้องมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เนื่องจากการ
ปลูกสร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มกี ารควบคุมปล่อยให้ปลูกสร้างกันได้อย่างเสรียอ่ ม
ทําให้สภาพภูมทิ ัศน์ของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแง่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ
มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว ได้แก่ มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้
(ก) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
(ข) กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอํานาจสั่ง
ระงับการก่อสร้าง และให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
(ค) ผู้ ที่ ขั ด ขื น ไม่ ร ะงั บ การก่ อ สร้ า งหรื อ รื้ อ ถอนอาคารตามคํ า สั่ ง อธิ บ ดี มี
ความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
(ง) กรณีที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร ให้อธิบดีดําเนินการ
รื้อถอนอาคารนั้นได้โดยเจ้าของ 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 ซึ่งได้รับคําสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าทําการซ่อมแซม หรือกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อเป็น
การบูรณะหรือรักษาไว้ให้โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
๔. หากมีการโอนโบราณสถานให้บุคคลอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นผู้โอนมีหน้าที่ต้อง
แจ้งการโอนเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันโอน โดยหนังสือต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ
โอน และวันเดือนปีที่โอนด้วย
๕. เจ้าของโบราณสถานที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน้าที่ต้องแจ้งการ
ได้ รั บกรรมสิ ทธิ์ ต่ ออธิ บดี กรมศิ ลปากรภายใน ๖๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ กรรมสิ ท ธิ์ หากมี ผู้ ไ ด้ รั บ กรรมสิ ท ธิ์
โบราณสถานเดียวกันหลายคน ให้มอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์แทนผู้มี
กรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้

๙๐
๖. หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้า
ชมหรือค่าบริการอื่นเป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโบราณสถานนั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกรมศิลปากร
กําหนด
๗. อัตราโทษของการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้เสียประโยชน์ ซึ่ง
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษที่หนักกว่าการบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้
เสียประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ไม่ขึ้นทะเบียน
๘. ในการเปิดให้ผู้อื่นเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถาน ผู้เข้าชมโบราณสถานต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ภายในโบราณสถาน
(ข) ไม่ขีด เขียน หรือทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใดๆ ลงบนโบราณสถาน
(ค) ไม่นํ าอาวุ ธ วั ตถุ ระเบิด วั ตถุ เชื้อ เพลิง หรื อสารเคมี อั นจะก่อ ให้ เกิ ด
อันตรายเข้าไปในโบราณสถาน
(ง) ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน หรือไม่กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
ชํารุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน
(จ) ไม่ เ ทหรื อ ถ่ า ยทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย หรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ลง ณ ที่ ใ ดๆ ภายใน
โบราณสถาน นอกจากที่ซึ่งจัดไว้
(ฉ) ไม่กระทําการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่
เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรําคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ
บทกําหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือกระทําผิดพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตโิ บราณสถานฯ ได้บัญญัติบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดต่อ
โบราณสถานไว้ ๓ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาบทบัญญัตดิ ังกล่าว
แล้ว สามารถสรุปกรณีการกระทําความผิดต่อโบราณสถานได้ดังนี้
๑. การกระทําที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๒ ได้แก่ การบุกรุก ทําให้เสียหาย ทําลาย
ทําให้เสื่อมเสีย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ถ้าเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มี
โทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ได้
ขึ้นทะเบียนแล้ว มีโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

๙๑
๒. การกระทําที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๔ ได้แก่ กรณีโบราณที่ขนึ้ ทะเบียนและมี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ชํารุด หักพัง หรือเสียหาย แล้วไม่แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรม
ศิลปากรทราบภายในสามสิบวัน กรณีมกี ารโอนโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วไม่แจ้งการโอนให้อธิบดีกรม
ศิลปากรทราบ และกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงทีก่ ําหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบตั ิ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๓๙) และเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถาน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙) มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
๓. การกระทําที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษตามมาตรา ๓๕ ได้แก่ กรณีที่ซ่อมแซม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทําลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิง่ ใดๆ
ภายในบริเวณโบราณสถาน หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคําว่า “โบราณสถาน”
คําว่า “โบราณสถาน” นอกจากจะมีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลักแล้ว ยังมีพระราชบัญญัตอิ ื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ได้แก่
๑. พระราชบัญญัตกิ ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒โดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทยมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว
โบราณสถานในประเทศไทย และเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ตาม
วัตถุประสงค์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย คือการส่งเสริมให้มกี ารอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ทอ่ งเที่ยวโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
๓. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมี
วัตถุประสงค์เพือ่ กําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจรโบราณสถานต่างๆ ก็นับว่าเป็นอาคารอย่างหนึ่งแต่มีลกั ษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ
จึงบัญญัติให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการ
ศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

๙๒

ภาคผนวก ค
ภาพพิพธิ ภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวันในปัจจุบนั

๙๓

ภาพจากเที่ยววังปารุสกวัน พิพธิ ภัณฑ์ตํารวจโดย pooklookclubที่มาhttp://chillblog.chillpainai.com

๙๔

ภาพการใช้งานและกิจกรรมภายในพิพธิ ภัณฑ์ตาํ รวจ วังปารุสกวัน โดยพิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวันที่มา
https://saranitet.police.go.th/museum

๙๕

ภาพนิทรรศการ จักรพงษ์นทิ รรศน์ และร้อยปีสยามกับมหาสงครามโลก ครัง้ ที่ ๑ ซึ่งราชสกุลจักรพงษ์ ร่วมกับ
บริษทั สํานักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จํากัด ซึง่ จัดขึน้ ณ พิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวัน งานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๐ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และครบรอบ
๑๐๐ ปีแห่งการเข้าร่วมสงครามโลก ครั้งที่ ๑ภาพโดย หนูเล็ก ที่มาhttp://dodeden.com/274977.html

๙๖
ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

นางสาวโชติวรรณ เกริกสัตยาพร
๑๐๐/๙๗ ซอยแจ้งวัฒนะ๑๐แยก๙-๓ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๑๐๐/๙๗ ซอยแจ้งวัฒนะ๑๐แยก๙-๓ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
จบการศึกษาระดับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาสถาปัตยกรรมไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับหลักสูตรการจัดการโครงการก่อสร้าง แผน ข
ระดับปริญญามหาบัณ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปนิกอิสระ

