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การอนุรักษสมุดไทยและเอกสารโบราณ พิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ 

รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

 กอนที่กลาวถึงการอนุรักษสมุดไทยและเอกสารโบราณของ

พิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ รัชกาลที่ 4 คงตองมาทำความรูจักกับวัด

ราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑแหงนี้  

1.  ประวัติวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราช

วรวิหาร ฝายธรรมยุตกินิกาย ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 3 ซอยสามเสน 9 

(ถนนวัดราชา) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมฝง

แมน้ำเจาพระยา เปนวัดที่สันนิษฐานวามีตั้งแตสมัยอยุธยา และมี

ความสำคัญในสมัยรัชกาลที่สี่ เดิมชื่อวาวัด “สมอราย” คูกับ วัดสมอ

แครง (วัดเทวราชกุญชร) พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ีหา ทรงมีพระราชวิจารณถึงชื่อวัดวา คำวา “สมอราย” นี้ เดิม

เลากันวาในวัดมี “ตนสมอ” อยูภายในวัดเปนจำนวนมาก แตเมื่อสืบคน

ตอไปพบวามีการนำเขามาปลูกเพ่ือใหเขากับชื่อวัด ทรงมีพระราช

วิจารณวา “สมอ” นี้นาจะมาจากภาษาเขมรวา “ถมอ” ซึ่งแปลวา หิน 

แตการออกเสียงของคนไทยไมชินกับเสียง /ถ/ จึงแผลงเสียงไปเปน

เสียง /ส/ เชนคำวา สมอเรือ เปนตน  

วัดราชาธิวาสวิหาร มีความสำคัญมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ใน

ฐานะวัดฝายวังหนา กรมพระราชวังบวรสถานมหาสุรสิงหนาถทรง

บูรณปฏิสังขรณ และมีเชื้อพระวงศ ราชสกุล ทั ้งฝายวังหนาและวัง
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หลวง เมื่อทรงผนวช จะมาประทับที่วัดนี้ จนสมัยรัชกาลที่สาม สมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฏสมมติเทววงศ ทรงผนวชเปนพระภิกษุ 

เสด็จมาประทับที ่ว ัดราชาธิวาสวิหาร พระองคไดทรงปรารภเหตุที่

พระภิกษุสมัยนั้น ปฏิบัติพระวินัยยอหยอน และการทำสังฆกรรมตางๆ 

ไมเปนไปตามพุทธบัญญัติ และเมื่อขุดสีมา ปรากฏลูกนิมิตที่กำหนด

ไมไดขนาด ตลอดจนการออกเสียงอักขระ บทสวดมนตไมตรงตาม

ภาษามคธ ซึ่งตางจากพระภิกษุ ชาวมอญ ที่พระองคทรงเห็นวาปฏิบัติ

ตรงตามพุทธบัญญัติมากกวา จึงทรงนำศิษยานุศิษยของพระองค เขา

รวมทำสังฆกรรมกับพระภิกษุชาวมอญ และนำแนวทางการปฏิบัติของ

พระภิกษุชาวมอญ มากอตั้งคณะธรรมยุตินิกาย ที่วัดราชาธิวาสแหงนี้ 

(พระราชกวีและคณะ, 2543) 

ต ั ้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ว ัดราชาธ ิวาสว ิหาร เปนวัดที ่มี

ความสำคัญ ผานเหตุการณพิเศษและจุดเปลี่ยนผานทางวัฒนธรรมอัน

หลากหลาย จึงทำใหมีความนาสนใจและเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญอีกที่

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

1.1  พระอโุบสถ 

พระอุโบสถของวัดราชาธิวาสวิหารจากหลักฐานขอมูล และ

ภาพถายเกา พบวามีการปรับปรุงมาตั้งสมัยรัชกาลที่สาม เปนตนมา 

โดยรื้อพระอุโบสถเดิมออก แลวสรางพระอุโบสถตามแบบพระราชนิยม

หลังใหมขึ ้นมาแทน ตอมาในสมัยรัชกาลที ่สี ่ ทรงโปรดฯ ใหแกไข
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เพิ่มเติม โดยกอสรางอาคารโถงขวางทั้งดานและดานหลังของพระ

อุโบสถ และสรางซุมประตูบริเวณตรงกลางกำแพงแกวทั้งสี่ดาน  

สมัยรัชกาลที่หา มีการปฏิสังขรณครั้งใหญ โดยสมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงเปน

นายชางใหญ เริ่มจากการขุดคูน้ำเพื่อเชื่อมตอเปนเสนทางสำหรับใช

สัญจรไปยังพระราชวังดุสิต และสรางสะพานขามคูน้ำคลายสะพานนาค 

เสาหงสหนึ่งคู และกำแพงแกวลอมรอบตนไมขนาดใหญดานหลังพระ

อุโบสถ สวนตัวอาคารพระอุโบสถนั้นมีการแกไขโถงดานหนา เพ่ิมพ้ืนที่

ภายในมากขึ้น โดยแบงเปนสามตอน คือพื้นที่โถงดานหนา สวนที่สอง

เปนพื้นที่ใชงานพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธสัมพรรณี ภายใตซุม

พระราชลัญจกร 5 รัชกาล เปนพื้นที่สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ 

และพื้นที่สามเปนพื้นที่ที่ประดิษฐานพระประธานเดิมในสมัยรัชกาลที่สี่  

คือ พระสัมพุทธวัฒโนภาส  

พระอุโบสถของวัดราชาธิวาสราชวรวิหารนี้ ไดรับการยกยองวา

เปนหนึ่งพระอุโบสถที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ดวย

ลักษณะตัวอาคารที่เปนเอกลักษณ มีการผสมผสานงานสถาปตยกรรม

แบบเขมรแตเพิ่มใหมีการซอนชั้น เปนสองชั้น ซึ่งถือเปนการประยุกต

เทคนิคเชิงชางและการออกแบบใหเปนเอกลักษณเฉพาะ  

นอกจากความสวยงามที ่เปนเอกลักษณดานนอกอาคารแลว 

ภายในพระอุโบสถยังมีความสวยงามอีกเชนกัน นั้นคือ ซุมเรือนแกวที่

ประดิษฐานพระพุทธสัมพรรณี ซึ่งซุมเรือนแกวนี้ไดรับอิทธิพลศิลปะ 
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แบบบารอค (Baroque) ประดับซุมดวยลวดลายพระราชลัญจกร 5 

รัชกาล ตั้งแตรัชกาลที่หนึ่ง ถึงสมัยรัชกาลที่หา ภายในซุมเขียนภาพ

สากยะสมาคม เขียนเปนภาพพระพุทธเจาเสด็จประทับอยูบนฟา มี

เทวดาแสดงอาการสักการะอยูสองขาง   ดานลางเขียนภาพกษัตริย- 

สากยะถวายสักการะแวดลอมพระพุทธสัมพรรณีอยูสองขาง ดานบน

เพดานแบงเปนชองตาราง โดยชองตารางทำเปนรูปสี่เหลี่ยมยอมมุมไม

สิบสอง ใจกลางประดิษฐเปนรูปดอกบัวที่มีไสเปนหลอดไฟฟา (อัคร

พันธ พันธุสัมฤทธ์ิ, 2545) 

1.2  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดราชาธิวาสวิหารเปนภาพเลา

เรื่องพระเวสสันดรชาดก เปนหนึ่งในอดีตชาติที่พระพุทธเจาทรงบำเพ็ญ

ทานดวยการบริจาคบุตรและภรรยา เขียนแบบรางโดยสมเด็จพระเจา             

บรมวงศเธอฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และนายคารโล ริโกลี 

(Carlo  Rigoli) ศิลปนชาวอิตาลีเปนผูลงสี 

 เทคนิคในการวาดมีความโดดเดนเปนอยางมากแตกตางจาก

ศิลปะไทยแบบประเพณี (ภาพจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป ที่มีลักษณะภาพ

แบน และเนนสีโทนรอนเปนหลัก) เพราะเปนภาพที่ใชเทคนิคการวาด

ภาพแบบตะวันตก ซึ ่งมีการใช ล ักษณะระยะมุมมองเหมือนจริง 

(Perspective) มีการใหแสงสีที่ดูสมจริง และมีปริมาตรมากขึ้น และ

ลักษณะหนาตาของภาพบุคคลมีการใสสัดสวนของใบหนา และเพิ่ม

อารมณของคนจริงๆ เขาไป  จึงทำใหภาพดูมีความสมจริงมากขึ้น 
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การลำดับภาพเพื ่อเลาเรื่องพระเวสสันดรนั ้นจะเริ ่มจากผนัง

ดานซายฝงที่ตั้งพระประธานและวนไปทางดานขวาจนจบเรื่อง เริ่มจาก

พระนางผุสดีขอพร 10 ประการจากพระอินทร และจบที่พระเวสสันดร 

พระนางมัทรี กัณหาชาลี พระเจากรุงสัญชัยและพระนางผุสดีเสด็จกลับ

เขาเมือง  

นอกจากภาพที่เขียนดวยเทคนิคแบบศิลปะตะวันตกแลว ยังมี

ภาพแบบศิลปะไทยประเพณีประดับบริเวณบานประต ูและบาน

หนาตางของพระอุโบสถ เปนภาพเทวดา และบริเวณเหนือชองประตูยัง

ประดับดวยภาพหงสคูอีกดวย 

1.3  พระเจดีย 

พระเจดียวัดราชาธิวาสราชวรวิหารในปจจุบัน ตั ้งอยู ในเขต

พุทธาวาสระหวางพระอุโบสถและวิหาร เปนพระเจดียที่พระบาท-

สมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่หก ทรงโปรดเกลาฯใหทำการ

ปฏิสังขรณ ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่หา โดยสรางข้ึนจากพระเจดียองคเดิมในสมัยรัชกาล

ที่สี่  องคเจดียมีลักษณะเปนทรงระฆังกลมตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 

องคระฆังประกอบไปดวยซุ มคูหาทั ้ง 4 ดาน ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป ทั ้ง 4 ซุ ม พระพุทธรูปทั ้งสี ่เปนพระพุทธรูปศิลาแบบ

มหายาน จากฐานชั้นลางอาคารประดับประติมากรรมรูปสิงคลอมรอบ          

ทั้งสี่ดาน จำนวน 28 ตัว อยูที่มุมแตละมุมรวม 4 ตัว และอยูที ่แตละ

ดานของฐานชั้นนี้ดานละ 6 ตัว โดยตั้งเรียงอยูขนาบขางซุมบันแถลง
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ขางละ 3 ตัว สิงหแตละตัวตั้งอยูบนฐานแบบฐานสิงห ดานหลังตัวสงิห

แตละตัวทำเปนซุมติดกันดานละ 3 ซุม  

พระเจดียมีเรือนธาตุเปนทรงระฆัง ประกอบดวยซุมทั้ง 4 ทิศ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบชวา ซึ่งแตเดิมพระพุทธรูป

ชุดนี้มีดวยกัน 5 องค ประดิษฐานอยูในมณฑปบริเวณวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม แตเมื ่อเจดียที่วัดราชาธิวาสราชบูรณะแลวเสร็จในสมัย

รัชกาลที่ 6 พระเจาบรมวงศเธอฯ กรมพระยานเรศวรฤทธิ ์ แมกอง

บูรณะ ไดยายพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ซุ มของเพระเจดีย 4 องค 

สวนอีกองคนั ้นไปถวายสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส ประดิษฐานในซุมหนาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ มาจนถึง

ปจจุบัน 

สวนยอดขององคเจดียไมมีสวนของบัลลังก เสาหาร และกาน

ฉัตร แตทำเปนยอดปลองไฉนซอนลดหลั่นกันจำนวน 5 ชั้น ตอดวยปลี

ยอดและเม็ดน้ำคางตามลำดับ พระเจดียที่เห็นในปจจุบันนี้เปนการ

เปลี ่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมในสมัยรัชกาลที ่สี ่ เพราะตองการให

สถาปตยกรรมของพระเจดียสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

พระอุโบสถในคราวบูรณะครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่หา และแลวเสร็จใน

สมัยรัชกาลท่ีหกนั่นเอง 

1.4 เรือนเขียว 

เรือนเขียว เปนเรือนที่ตั้งอยูบริเวณดานซายของพระอุโบสถ ทา

ภายนอกสีน้ำตาล (ในอดีตเคยทาดวยสีเขียว จึงเรียกติดปากวาเรือน
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เขียว) แตเดิมคือพระตำหนักสมเด็จในพระราชวังพญาไท พระบาท- 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่หา ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระ

ยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ) เปนแมกองสรางขึ้นที่ทุงนาพญา-

ไท เมื่อ พ.ศ. 2451 ภายหลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 

สำหรับเปนที่ประทับพักผอนพระอิริยาบถในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน

ประพาสทุงนาพญาไทและที่ตำหนักพญาไทนั้นเสมอ ครั้นพระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2453 แลว 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 

ไดยายมาประทับที่พระตำหนักพญาไทนี้เปนการถาวรตราบจนเสด็จ

สวรรคตเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 หลังจากสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยู  รัชกาลที ่หก ทรงโปรดใหกรมศิลปากร รื ้อพระ

ตำหนักสมเด็จฯ พระราชทานใหโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เปนเรือน

เรียนวิทยาศาสตรและคณะเด็กเล็ก และโปรดเกลาใหออกนามวา           

“พระตำหนักสมเด็จ” และเมื่อยุบรวมโรงเรียนราชวิทยาลัยเขารวม

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ตั้งเปนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พระตำหนัก

สมเด็จจึงถูกใชเปนอาคารพยาบาลแทนเรือนวิทยาศาสตร  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที ่เจ็ด 

กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย มีมติที ่ประชุมกราบทูลพระ

กรุณาวาขอพระราชทานใหครอบครัวของพระยาปรีชานุสาสน (เสริญ 

ปนยารชุน) ผู บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย นำครอบครัวมาอาศัยใน

โรงเรียน โดยมาอาศัยในพระตำหนักสมเด็จ ซึ่งเปนเรือนพยาบาล เมื่อ
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ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู ห ัว พระบรมรา

ชูปถัมภกวชิราวุธว ิทยาลัย ไดทอดพระเนตรรายงานการประชุม

กรรมการวชิราวุธวิทยาลัย ครั้งนั้นแลว ไดมีพระบรมราชวินิจฉัยเม่ือ

วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2469 วา "...ที่จะใหครอบครัวพระยาปรีชาฯ 

เขาไปอยูในพระตำหนักสมเด็จพระพันปนั้น ฉันขัดของ การที่รื ้อเอา

พระตำหนักไปปลูกไวที่โรงเรียนก็ไมเห็นดวยขั้นหนึ่งแลว ยังจะใหคน

เขาไปอยูเปนบานทีเดียวจึงยอมไมไดเลย ที่ใชเปนที่พยาบาลนั้นก็พอไป

ไดเพราะเปนการกุศล แตก็ไมสูชอบอยูแลว ถาจัดเปนหองสมุดจะดีกวา 

ที ่จะใหพระยาปรีชาฯ ไปอยู น ั ้น." (วรชาติ มีช ูบท) ตอมาวันที ่ 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2471 ไดมีพระราชกระแสพระราชทานมายังสภา

กรรมการจัดการวชิราวุธวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งวา "...เรื ่องพระตำหนัก

สมเด็จพระพันปหลวงนั้น ทรงรูสึกรังเกียจในเรื่องที่มีคนไปอยูบนนั้น 

จึงมีพระราชประสงคจะรื้อมาเสีย แตที่ยังตองหาที่ปลูกใหมไมได จึง

ยังใหรออยู ถารื้อไปเมื่อใดจะปลูกเรือนพระราชทานใหใหมอีกหลังหนึ่ง

แทนที่รื้อไปนั้น ในประกาศกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก ก็ปรากฏวา 

พระราชทานเพื่อเปนสถานที่สอนการวิทยาศาสตร ไมใชสำหรับใหคน

อยูบนนั้น... " (วรชาติ มีชูบท) 

 หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรื้อพระตำหนัก

พญาไทไปปลูกสรางข้ึนใหมที่วัดราชาธิวาสฯ ในตอนปลายป พ.ศ.2473 

ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจำนวน 12,277.69 บาท 

เปนคารื้อยายพระตำหนักสมเด็จ ไปปลูกสรางข้ึนใหมทีว่ัดราชาธิวาส-

ราชวรวิหาร 
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1.5 ทำเนียบเจาอาวาส 

 ทำเนียบเจาอาวาสของวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีรายนามเรียง

ตามลำดับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันดังนี ้

1. พระปญญาพิศาลเถร (นาค)                                    

2. พระปญญาพิศาลเถร (ศรี)                                      

3. พระธรรมวิโรจน (คง)                                              

4. พระธรรมวิโรจน (นก คชเสนี)                                  

5. พระภาวนาภิราม (รอด)                                        

6. สมเด็จพระพุฒาจารย (เขียว จนฺทสิริ)                                

7. พระราชเมธี (จาบ เขมโก)                                      

8. พระธรรมวโรดม (เซง อุตฺตโม)                                 

9. พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี)                          

10. พระสุธรรมาธิบดี (เพ่ิม อาภาโค)                             

11. พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)  

(ตั้งแตเจาอาวาสลำดับที่หกเปนตนมา ทางวัดไดเปลี่ยนมาสังกัดคณะ

ธรรมยุติกนิกาย) 

 หลังจากไดทราบประวัติของวัดราชาธิวาสฯ พอเปนสังเขป ใน

หัวขอตอไปจะไดกลาวถึงรายละเอียดของพิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ 

รัชกาลท่ีสี่ ซึ่งใชเปนที่จัดแสดงวัตถุโบราณที่เก่ียวของกับราชวงศจักร ี
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2. พิพธิภัณฑมหาราชานุสรณ รัชกาลที่ 4 

พิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ รัชกาลที่ 4 คือพิพิธภัณฑที่สรางข้ึน 

เพ่ือเปนอนุสรณวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 4 

เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเปนเวลาถึง 10 ป    วัตถุ

โบราณสวนใหญในพิพิธภัณฑ ฯ ทานเจาอาวาสไดรับพระราชทานมา

จากพระราชวงศ  โดยภายในพิพิธภัณฑ ฯ มีหองจัดแสดงทั้งหมด 5 

หอง ดังนี ้

2.1 หองจัดแสดงที่หนึ่ง หองภูษาแพรพรรณ 

จัดแสดงผาโบราณที่มีลวดลายวิจิตรงดงามภายในตูกระจก ซึ่ง

วัดราชาธิวาสราชวรวิหารไดรับมาจากการถวายเปนการกุศลของผูมีจิต

ศรัทธา และเปนของที่ระลึกในงานพระราชพิธีของราชสำนักในโอกาส

ตาง ๆ อยางงานพระศพ งานเฉลิมฉลอง ผาสวนแรกเปนยามที่ระลึก มี

ทั้งยามที่ตัดเย็บจากผาไหม ผาตวน เนื้อเรียบ เขียนลวดลาย และยามที่

ถักทอลวดลายแบบผายกฝมือประณีต เชน ยามผาไหมการฉลองพระ

เสวตวชิรพาหะ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ.130 ยามปกตราสัญลักษณ วปร 

และยามพระราชพิธ ีเปดพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว 10 ธันวาคม 2523 เปนตน  

สวนถัดมาคือ ผากราบ เปนผาที ่พระภิกษุสงฆใชรองกราบ

พระพุทธรูป พระเถระผูใหญ และใชรับประเคนของจากสตรี ผากราบที่

ผูมีจิตศรัทธาทำถวายเนื่องในโอกาสพิเศษ มักปกดวยเสนไหม ดิ้นทอง 

พิมพชื่อ ลวดลาย และรูปสัญลักษณของผูถวายหรือผูลวงลับที ่ญาติ
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ตองการอุทิศสวนกุศลใหลงไปดวย เชน ผากราบในงานพระศพพระเจา

บรมวงศเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช เปนตน 

ผาโบราณชิ้นสำคัญอีกอยาง คือ ถลกบาตร ประกอบดวยสาย

โยกเปนสายคลองบา และตะเคียวเปนถุงตาขายมีหูรูดถักดวยเสนดาย 

เสนไหม ใชสำหรับหุมถลกบาตรอีกชั้นหนึ่ง ถักทอแบบผายกเปนลาย

เทพพนม ลายประจำยาม และลายกนกสีทองบนพื้นสีดำ ถือเปน

เครื่องใชจำเปนสำหรับพระภิกษุสงฆที่ตองออกเดินธุดงค และออก

บิณฑบาต 

นอกจากนี้ ยังมีผาสไบ ผาทรงสะพัก ผากรองทอง สายสะพาย

ผาแพร ซึ่งผูมีจิตศรัทธาถวายใหแกวัด สันนิษฐานที่มาของการถวาย

เปนสองกลุ ม คือ ผู ถวายตั ้งใจถักทอขึ ้นมาเพื ่อถวายเปนผาทรง

พระพุทธรูปโดยเฉพาะ และเปนการนำผาที่เปนเครื ่องใชสวนตัวมา

ถวายเปนพุทธบูชา เพราะในอดีตผาและเครื่องนุงหมถือเปนปจจัยที่มี

คุณคาและมูลคาสูง ผืนผาแตละชนิด แตละรูปแบบจึงไมไดถูกใช

ประโยชนเพียงเพื่อปกปดหรือประดับรางกายเทานั้น แตยังเปนเครื่อง

แสดงฐานันดรศักดิ์ทางสังคมดวย โดยเฉพาะกลุมผาในราชสำนักสยาม 

ซึ่งมีธรรมเนียมการใชผาแตกตางกันออกไปตามฐานะของผูเปนเจาของ

สืบเนื่องกันมาอยางชัดเจนนับตั ้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 

ดังนั้น เมื่อเจาของผาที่มีศักดิ์สูงไมตองการใชแลว หรือเจาของตายไป

แลว ผาที่มีศักดิ์ทั้งหลายก็มักสงใหอื่นใชตอไมได จึงมักมีคานิยมถวาย
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ผาชั้นสูงเหลานี้เปนพุทธบูชาแกพระพุทธศาสนา หากไมใชในการหอ

พระธรรมคมัภีร ก็มักใชเปนผาหมองคพระพุทธรูป 

 

รูปที่ 1 หองจัดแสดงที่หนึ่ง  

 

2.2 หองจัดแสดงที่สอง หองปานชา และเครื่องกระเบ้ืองเคลือบ 

 หนึ่งในสิ่งของที่คนมักนำมาถวายแกพระภิกษุสงฆในสมัยโบราณ 

คือ ปานชา หรือกาชงน้ำชา และที่ชา หรือชุดชงชา ประกอบดวยกาน้ำ

ชา ถวยน้ำชา และถาดรอง ปานชาและที่ชาสวนใหญเปนของนำเขามา

จากประเทศจีน ถือเปนขาวของเครื่องใชที่มักมีติดบานของผูมั่งมีและ

กล ุ มคนเชื้อสายจ ีน ท ี ่ส ืบทอดธรรมเน ียมการชงและด ื ่มชาใน

ชีวิตประจำวันมาอยางยาวนานหลายพันป ตลอดจนเปนของสะสมยอด

นิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่หา 
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ปานชาที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑฯ สันนิษฐานวานาจะเปน

ปานชาเกาแกในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ผูมีจิตศรัทธาถวายแกพระภิกษุ

สงฆ มีทั้งปานชาดินเผาสีน้ำตาลแดง ผิวเรียบ เงางาม และปานชา

กระเบื้องเคลือบ เขียนลวดลายแบบจีน  

สวนที่ชาและปานชาชุดพิเศษประจำหองจัดแสดงนี้ คือชุดชงชา

ที่มีตราอักษรพระนาม “จปร” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เปนเครื่องกระเบื้องเคลือบลายคราม เขียนสีใตเคลือบดวย

อักษร จ ป และ ร ประดิษฐใหมีลักษณะเลียนแบบตัวอักษรมงคลจีน 

เชื่อวานาจะเปนชุดชงชาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่หา 

ทรงสั่งทำขึ้นพิเศษในราวจุลศักราช 1250 (พ.ศ. 2431) พรอมกับเครื่อง

ถวยชุด “จปร” อื่น ๆ ที่ใชในพระราชสำนัก แบบเดียวกับที่จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑพระที่นั ่งวิมานเมฆ และถวายตามพระอารามหลวง เครื่อง

ถวย “จปร” นับเปนหนึ่งในของใชยอดนิยมในเมืองไทยสมัยเมื่อรอย

กวาปกอน  เพราะนอกจากผลิตใชในราชสำนักหรือถวายวัดแลว ยังมี

การผลิตจำหนายเปนของใชที่ระลึกในแวดวงขุนนาง ขาราชการ และผู

มีอันจะกินในยุคสมัยนั้นดวย 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องกระเบื้องเคลือบสวยงามอีก

มากมาย ซึ่งใชสำหรับเปนเครื่องบูชาพระพุทธรูปอยางตุกตาจีน แสดง

ถึงลักษณะผสมผสานระหวางความเชื่อและวัฒนธรรมแบบจีนและไทย 

มีทั ้งแบบเครื่องกระเบื ้องเคลือบสีขาว เครื่องกระเบื้องเคลือบเขียน
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ลวดลายและภาพวาดทิวทัศน และเครื่องกระเบื้องลายครามมังกรดั้น

เมฆ เปนตน 

 

รูปที่ 2 หองจัดแสดงที่สอง  

 

2.3 หองจัดแสดงที่สาม หองเครื่องมุก เครื่องถมปด และเครื่อง

เบญจรงค 

 เครื่องถวยภาชนะ และเครื่องราชูปโภค นับเปนงานประณีตศิลป

ที่ทรงคุณคา ยิ่งไดรับการประดิษฐขึ้นอยางสรางสรรคมากเทาใด ยิ่งบง

บอกถึงฐานันดรศักดิ์สูงของเครื่องใชนั้น ซึ่งตามธรรมเนียมแตโบราณ 

ทั้งเครื่องถวยภาชนะ เครื่องราชูปโภค และเชี่ยนหมาก ตางเปนของท่ี

ถูกนำมาใชเปนเครื่องประกอบบรรดาศักดิ์ของขุนนาง ขาราชการ และ

พระอิสริยยศของเจานายในราชสำนักสยาม หรือบางสวนก็เปนของดีมี
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ราคาที่นิยมใชตามบานผูมีฐานะดี ซึ่งภายในหองจัดแสดงที่สาม ได

รวบรวมบรรดาเครื่องถวยภาชนะที่เปนงานประณีตศิลปเอาไวจำนวน

มาก ทั้งเครื่องใชที่ผูมีจิตศรัทธาถวายเปนพุทธบูชาและทางวัดไดรับเปน

ของที่ระลึกจากงานพระราชพิธีหรือโอกาสตาง ๆ ไดแก 

 เครื่องมุกหรือเครื่องประดับมุก เปนงานชางศิลปที่ประณีตและ

ละเอียดออน ทำจากเปลือกหอยมุกทะเล คือ หอยมุกไฟ และหอยมุก

น้ำจืดที่มีความแวววาว สะทอนแสงเปนสีรุ งเลื่อมพราย นำมาตัดแตง

และฉลุเปนลวดลายประดับลงไปบนเครื ่องภาชนะ เครื ่องเรือน 

เครื่องใช ตัดกับสีดำของรักสมุกที่เปนทั้งสีพื้นและตัวเชื่อมมุกใหติดกับ

ผิววัตถุ เรียกกันวา “งานชางประดับมุก” สรางสรรคขึ ้นเพื่อเปน

เครื่องใชของชนชั้นสูง และพระมหากษัตริย รวมถึงสรางถวายพระภิกษุ

สงฆ เชน การทำฝาและเชิงบาตรประดับมุก ไมประกับคัมภีร หีบหรือ

กลองใสคัมภีร ตูพระธรรม พาน ตั่ง เตียง และตะลุม  

 เครื่องถมปด คือ เครื่องทองแดงเคลือบน้ำยาสี เกิดจากการผสม

แกวลูกปดปนใหเปนผงเขากับปรอท ทาถมลงบนผิวภาชนะเกิดเปน

สีสันและลวดลาย แลวใชความรอนไลปรอทใหระเหยออกไป เหลือแตสี

แกวเคลือบติดกับโลหะทองแดง จึงเรียกกันวา “ถมปด” จัดเปนเครื่อง

ลงยาแบบไทยชนิดหนึ ่ง ซึ่งเชื่อวาเปนกรรมวิธีที่ไดรับมาจากการทำ

เครื่องถมของชาวโปรตุเกส สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช

ทำเปนเครื่องราชูปโภคและทำถวายเปนเครื่องยศตามสมณศักดิ ์ของ

พระราชาคณะ ตั้งแตชั้นพระราชาคณะเจาคณะรอง (ชั้นหิรัญบัฏ) ข้ึน
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ไป เชน พาน ปนโต กระโถน ฝาและเชิงบาตร โดยมักใชเปนเครื่องถมสี

เหลือง ซึ่งนาจะเปนสีที่เหมาะสมแกพระภิกษุสงฆ หรือเปนสีของพระ

จักรพรรดิตามคติจีน 

 เครื่องเบญจรงคและลายน้ำทอง คอื เครื่องถวยกระเบื้องเคลือบ

เขียนสีแบบจีน เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 สมัยราชวงศชิง และ

เริ่มแพรหลายเขามาสูราชสำนักสยามตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาได

กลายเปนหนึ่งในเครื ่องถวยที ่สั่งทำจากเมืองจีนเขามาขาย แตเขียน

ลวดลายแบบไทย เรียกกันวา “เครื่องเบญจรงค” ตามหาสีหลักที่ใช

เขียนลวดลาย ไดแก ขาว ดำ เหลือง เขียว แดง แตความจริงแลวนิยม

ใชตั้งแต 3-8 สีขึ้นไป โดยมีสีชมพู มวง สม น้ำเงินเพิ่มเขามา มักเขียน

ลวดลายพันธุพฤกษา ลายกนก ลายเทพพนม ลายครุฑ ลายกินรี ฯลฯ 

แตถาลงพื้นภาชนะดวยสีทองจะเรียกอีกชื่อวา “เครื่องเคลือบลายน้ำ

ทอง” ภายในพิพิธภัณฑฯ มีเครื่องเคลือบลายน้ำทองเขียนลายกุหลาบ

จัดแสดงไวดวย สันนิษฐานวานาจะมีอายุสมัยอยูในชวง พ.ศ. 2352-

2411 ราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนชวงที่นิยมสั่งทำเครื่อง

เคลือบลายน้ำทองจากจีนเขามาใชในราชสำนักและถวายพระอาราม

หลวง กอนจะหันมานิยมเครื่องกระเบื ้องลายครามแทน  นอกจากนี้ 

ภายในหองจัดแสดงที่สาม ยังจัดแสดงของชำรวยและของที่ระลึกใน

วาระสำคัญตาง ๆ เอาไวดวย เชน เครื่องเขียน กลองแวนตา กลองบุหรี่ 

นาิกาพก กลองสูบยา และพวงกุญแจ เปนตน 
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รูปที่ 3 หองจัดแสดงที่สาม  

2.4 หองจัดแสดงที่สี่ หองเครื่องทองเหลือง และเครื่องเขิน  

 ทองเหลืองเปนเครื่องโลหะที่มีความทนทาน แข็งแรง และ

สวยงาม อีกทั้งไมใชโลหะที่มีคาสูงอันไมควรแกสมณะบริโภคตามพระ

วินัย พุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายเครื่องทองเหลืองใหเปนเครื่องใชสอย

ในชีวิตประจำวัน สำหรับพระภิกษุสงฆ และฆราวาสใชกันตาม

บานเรือน เชน พาน โตก แจกัน ขัน ทัพพี ถาด และเครื่องบูชาพระ เปน

ตน เครื่องทองเหลืองข้ึนรูปจากการหลอมทองแดงกับสังกะสี มีเนื้อสี

เหลืองมันวาวคลายทองคำ อาจแตงสีหรือรมดำ มีทั้งชนิดผิวเรียบและ

ดุนลายสวยงาม 

โบราณวัตถุอีกอยางที่นาสนใจภายในหองจัดแสดงที่สี่ คือ เครื่อง

ทองเหลืองสีขาว บางก็เรียกกันวา เครื่องทองแดงขาว หรือ เครื่องสำริด
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ขาว ผลิตดวยกรรมวิธีหลอมโลหะขึ้นรูปแบบเดียวกับเครื่องทองเหลอืง 

แตเกิดจากสวนผสมของโลหะทองแดง สังกะสี และนิกเกิล หรือจะเปน

ทองแดง นกิเกิล และเหล็ก ทำใหภาชนะมีความมันวาวคลายเครื่องเงิน

แท ไมมีสนิม ไมหมองคล้ำ เปนคุณสมบัติพิเศษของภาชนะที่มีสวนผสม

ของนิกเกิลในอัตราสวนที่พอเหมาะ นกิเกิลเปนแรโลหะตามธรรมชาติมี

มากในเมืองจีน จีนจึงเปนแหลงผลิตเครื่องทองเหลืองสีขาวเปนสินคา

สงออกสำคัญมาตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 มักเรียกกันวา “แปะตั๊ง” 

หรือ “ไปถง” โดยคำวาแปะและไป แปลวา สีขาว  

นอกจากนี ้ยังมี “เครื ่องเขิน” ซึ ่งเปนงานหัตถกรรมที ่น ิยม

แพรหลายในแถบลานนา เชียงตุง รัฐฉาน และพมามาแตอดีตกาล คำ

วา “เครื่องเขิน” ไมไดเรียกตามกรรมวิธีการผลิต แตเรียกตามชื่อกลุม

ชนไทเขิน (ไทขึน) ในเชียงตุงที ่มีฝมือยอดเยี่ยมในการผลิตภาชนะ

เคลือบชนิดนี้ เครื่องเขินเปนภาชนะเครื่องใชที่ทำจากไมไผหรือหวาย

สานขึ้นรูป แลวเคลือบผิวใหเรียบเนียนดวยยางรัก หรือยางรักผสมสี

ชาด บางก ็ทำลวดลายอยางประณีตคล ายลายรดน้ำ ลงร ักปด

ทองคำเปลว เงินเปลว และเขียนสี คุณสมบัติพิเศษของเครื่องเขิน คือมี

น้ำหนักเบา ทนทาน กันน้ำได จึงเปนเครื่องใชสอยที่ทำขึ้นเพื่อใชใน

ชีวิตประจำวัน ทำถวายพระภิกษุสงฆ และนับเปนรูปแบบของภาชนะ

โบราณที่มีการผลิตสืบทอดกันมานาน ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร

โบราณคดี ซึ่งพบวาในประเทศจีนมีการผลิตภาชนะเครื่องรักมากวา 

4,000 ป โดยเฉพาะในหลุมฝงศพของบุคคลสำคัญ กอนวัฒนธรรมการ
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ใชเครื่องรักจะแพรหลายไปสูเกาหลี ญี่ปุน จีนตอนใต เวียดนาม และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในเวลาตอมา  

ในหองจัดแสดงที่สี่ ยังมีชุดภาชนะเครื่องไมและของถวายเปน

พุทธบูชาจัดแสดงดวย แตเปนเครื่องไมที่ตกแตงลวดลายแบบงานชาง

ประดับมุก สวนใหญเปนของที ่ระลึกเนื่องในงานพระราชกุศลของ

เจานายในราชสำนักสยาม 
 

 

รูปที่ 4 หองจัดแสดงท่ีสี่ 

2.5 หองจัดแสดงที่หา หองคัมภีรใบลาน และตูพระธรรม 

 หองจัดแสดงหองสุดทายเปนหองเก็บสะสมคัมภีรใบลาน ซึ่ง

คัมภีรใบลานเหลานี้คือตำราสำหรับพระภิกษุสงฆใชศึกษาพระไตรปฎก 

พระสูตรตาง ๆ พุทธชาดก ไตรภูมิ และตำราสมุนไพรโบราณ เกิดขึ้น

จากการเขียนขอความลงในใบลานที่มีลักษณะแคบยาว โดยใชเหล็ก
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แหลมจารตัวอักษรใหเปนรอย แลวลบดวยเขมาไฟผสมน้ำยาง ใหสีดำ

ซึมลึกลงไปตามรองตัวอักษรและมองเห็นเดนชัด จากนั้นเจาะรูรอย

ใบลานดวยไหมหรือดายเรียกวา “สายสนอง” รวมกันเปนหนึ่งผูก แต

เรื่องราวบางเรื่องอาจยาวจนตองใชคัมภีรใบลานมากกวาหนึ่งผูก  

 ภายในหองยังจัดแสดงหนังสือสมุดไทยเกาแก เปนหนังสือที่ทำ

จากกระดาษขอยหรือกระดาษสา มีทั ้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำ 

นิยมใชเขียนพระธรรมคัมภีรและวรรณคดีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธ-

ศาสนา สวนโบราณวัตถุที่นาสนใจไมแพกัน คือ “หีบหนังสือสวด” เปน

หีบไมทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดยาว มีขาสิงห และฝาปด ใชสำหรับเก็บ

รักษาสมุดไทย ที่สวนใหญเปนหนังสือสวดพระอธิธรรมและหนังสือสวด

พระมาลัย จึงนิยมเรียกชื่อตามหนังสือไปดวยวา “หีบพระอภิธรรม” 

และ “หีบพระมาลัย”  

สุดทาย คือ ตู พระธรรม ใชสำหรับใสพระธรรมคัมภีรตามวัด 

นิยมทำเปนตูทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีขาตั้ง ตกแตงดวยงานชางลายรดน้ำ

อยางงดงาม เรียกกันอีกชื่อวา “ตูลายทอง” กระทั่งในชวงรัชกาลที่สี่ 

เปนตนมา อิทธิพลของงานชางแบบตะวันตกไดเขามามีบทบาทตอวิถี

ชีวิตของคนไทยมากขึ้น จึงเกิดความนิยมในการทำตูกระจกใสหนังสือ

และคัมภีรทางศาสนาแทนตูพระธรรม เชนเดียวกับตูใสหนังสือทรง

สี ่เหลี ่ยมขนาดกะทัดรัด ที ่มีพระบรมฉายาลักษณและตราพระราช

สัญลักษณ “รร๖” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จัด

แสดงอยูกลางหอง ถือเปนตูโบราณชิ้นหนึ่งท่ีหาชมไดยากยิ่ง 
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รูปที่ 5 หองจัดแสดงที่หา 

 

3. กระดาษโบราณ  

 งานศิลปวัตถุเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่แสดงถึงความ

รุงเรืองทางวัฒนธรรมและสังคม ในยุคสมัยนั้นๆ งานศิลปวัตถุเหลานี้

สรรคสรางจากวัสดุที่หลากหลาย ทั้ง ผา กระดาษ ไม และโลหะ ซึ่งการ

ดูแลรักษาวัสดุแตละชนิดมีความแตกตางกัน สำหรับศิลปวัตถุที่ทำจาก

ผาทั้งจากกระดาษ จัดเปนงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาแตครั้ง

บรรพบุรุษ ซึ่งเสนใยธรรมชาติเหลานี้จะเกิดการเสื่อมสภาพจากปจจัย

ตางๆ เชน แสง ความชื้น แมลง และมนุษย  การดูแลรักษาศิลปวัตถุ

ประเภทกระดาษใหหางไกลจากสาเหตุการเสื่อมสภาพจึงเปนข้ันตอนท่ี

จำเปนและสำคัญที ่จะยืดอายุใหกับผาโบราณเพื ่อเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและของโลก 
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 ในพิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ รัชกาลที ่ 4 นี ้ วัตถุที ่ม ีการ

เสื่อมสภาพและอยูในสภาพเสี่ยงตอการเสียหายมากที่สุดคือกระดาษ

โบราณในหองจัดแสดงที ่หา ซึ ่งสาเหตุของความเสี ่ยงมาจาก แสง 

ความชื้น และปลวก โดยรายละเอียดของความเสียหายจะกลาวใน

หัวขอตอไป สำหรับงานอนุรักษศิลปวัตถุนั้นโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือการ

อนุรักษเชิงปองกัน และการอนุรักษเชิงสงวนรักษา 

 การอนุรักษเชิงปองกัน เปนการดำเนินงานเพื่อปองกันความ

เสียหายกับชิ้นงานจากสภาพแวดลอม การจัดการลดความเสี่ยงที่สงผล

ตอศิลปวัตถุ เชน ควรเก็บรักษาในหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให

อุณหภูมอิยูระหวาง 22 – 24 °C และมคีวามชื้นสัมพัทธอยูในชวง 50 - 

65 % โดยทั้งอุณหภูมิและความชื้นตองคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง หากไม

สามารถเก็บชิ้นงานในหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได ควรทำใหหอง

จัดเก็บมีการหมุนเวียนของอากาศ (สมถวิล นิลวิไล และ ศิริชัย หวังเจริญ

ตระกูล, 2552) การปฏิบัติงานอนุรักษดานการปองกัน จำเปนตองมี

ความเขาใจขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของกับวัตถุ เชน พ้ืนที่ในการดูแล การ

จัดเก็บ การจัดแสดง แสง อุณหภูมิ ความชื้น สภาพแวดลอมทั้งภายใน

หองและโดยรอบอาคาร เปนตน เพื ่อที ่จะควบคุมสภาพแวดลอมให

เหมาะสม นอกจากนี้ตองมีความเขาใจวัสดุที่ใชในการปกปองชิ้นงาน 

เชน กระดาษ ไม และพลาสติก เปนตน เนื่องจากวัสดุเหลานี้เปนวัสดุท่ี

ตองสัมผัสกับวัตถุทั้งทางตรงและทางออมในกระบวนการจัดเก็บ การ

จัดแสดง และการเคลื่อนยาย และตองรูจักวัสดุที่ใชในการรักษาทั ้งใน

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรง และการเติมสวนที่ชำรุดขาดหาย หากมี
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ขอจำกัดในสิ่งท่ีสามารถแสวงหาหรือปฏิบัติไดตามความเปนจริง ควรใช

ความรูทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการตรวจสอบเพื่อนำไปสูการ

ปฏิบัติท่ีปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 การอนุรักษเชิงสงวนรักษา เปนการดำเนินงานอนุรักษหลังจากท่ี

เลือกวิธีการรักษา การใชวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี เปนตน โดยผาน

การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ตามขอเสนอแนะ หลักการและเหตุผล ซึ่ง

ถูกตองตามหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติงานของนักอนุรักษ 

(Kushel, 1994) จึงสามารถเริ่มดำเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนได ใน

กรณีของการอนุรักษวัตถุโบราณของวัดราชาธิวาสฯ จะเปนการอนุรักษ

เชิงสงวนรักษา คือเปนการอนุรักษหลังจากวัตถุเกิดความเสียหายแลว 

 งานอนุรักษวัตถุโบราณเชิงสงวนรักษามีความคลายคลึงกับงาน

รักษาผู ปวยของแพทย เมื ่อนักอนุรักษไดรับชิ ้นงานที ่เสื ่อมสภาพ 

กระบวนการอน ุร ักษหร ือกระบวนการร ักษาจะเร ิ ่มข ึ ้น โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

1. คนคว าประว ัต ิความเปนมาของชิ ้นงาน เช น ผ ู สร าง  

เจาของ  หนาที่ของชิ้นงาน และแหลงท่ีมา เปนตน (เทียบไดกับการซัก

ประวัติผูปวยเบื้องตน) 

2. ประเมินสภาพและเก็บขอมูลเบื ้องตนของชิ ้นงาน เชน 

ขนาด ชนิดของว ัสดุ ล ักษณะสีส ัน การจัดเก็บ รายละเอียดการ

เสื่อมสภาพ และเลขทะเบียน (ในกรณีที่มาจากพิพิธภัณฑ) เปนตน 
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(เทียบไดกับตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตนดวยเครื่องมือพื้นฐาน เชน หูฟง

ของแพทย ปรอทวัดไข และเครื่องวัดความดัน เปนตน) 

3. ศ ึกษารายละเอ ียดของเน ื ้อว ัสด ุ โดยใช ว ิ ธ ีการทาง

วิทยาศาสตร เชน การวัดความเปนกรดโดยใชกระดาษ pH   การศึกษา

ระดับการเสื่อมสภาพของเสนใยดวยเทคนิค IR spectroscopy และ X-

ray diffraction  ศึกษาลักษณะของเส นใยดวยเทคน ิค Scanning 

Electron Microscopy และศึกษาชนิดของธาตุองคประกอบดวย

เทคนิค Energy Dispersive X-ray หรือ X-ray Fluorescence (เทียบ

ไดกับการตรวจวินิจฉัยโรคดวยเครื่องมือชั้นสูง เชน การตรวจน้ำตาลใน

เลือด  การดูความผิดปกติของปอดหรืออวัยวะดวยการฉายรังสีเอ็กซ 

และการตรวจรางกายดวยเครื ่อง Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) เปนตน) 

4. ดำเนินการอนุรักษฟนฟูสภาพของวัตถุ ซึ่งเปนขั้นตอนที่

สำคัญที่สุด เริ่มตั้งแตการทำความสะอาด การฟนฟูสภาพเนื้อวัสดุ การ

ซอมแซมสวนที ่ชำรุด และการเสริมความแข็งแรง ขั ้นตอนนี ้ต อง

ดำเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ มีการคนควาขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการ

อนุรักษ ตองเลือกใชวัสดุที ่จะไมสงผลเสียตอเนื ้อวัตถุในระยะยาว 

(เทียบไดกับการรักษาของแพทย ซึ่งจะตองตัดสินใจวาจะใชยา ผาตัด 

หรือฉายรังสี ซึ่งขอมูลท่ีไดจากข้ันที่ 1-3 จะชวยใหแพทยเลือกวิธีการท่ี

เหมาะสมในการรักษา) 
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5. การเก ็บร ักษาว ัตถ ุหล ั งการอน ุร ักษ  เพ ื ่อชะลอการ

เสื่อมสภาพ เชน เก็บไวในกลองที่ทำจากกระดาษไรกรด สถานที่เก็บ

หางไกลจากแสงแดดและมีการไหลเวียนของอากาศดี มีความชื้น

เหมาะสม และตองหมั ่นตรวจสถานที่เก็บรักษาวาปลอดจากแมลง 

ปลวก และสิ่งมีชีวิตที่จะมาทำลายวัตถุนั้น (เทียบไดกับการปฏิบัติตัว

ของผูปวยหลังการรักษา) 

 

4. การอนุรักษกระดาษโบราณ (หนังสือสมุดไทยและหนังสือแบบ

ฝรั่ง) 

4.1 ประวัติความเปนมาของช้ินงาน 

4.1.1 องคประกอบทางเคมีของกระดาษ 

 ประวัติศาสตรการเริ่มใชกระดาษจดบันทึกเรื่องราวตางๆนั้นมี

หลักฐานมาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณวามีการหญาปาปรัส  (Papyrus) 

มาใชจดบันทึก ถึงแมปาปรัสยังไมถูกยอมรับวาเปนกระดาษ แตถือได

วาเสนใยพืชชนิดนี้เปนจุดเริ่มตนของคำวา "กระดาษ” มีบันทึกยืนยัน

วาประเทศจีนเปนประเทศแรกในโลกที่มีการผลิตกระดาษขึ้นในราว 

คศ. 105 โดยใชเสนใยฝายจากเศษผาขี้ริ้วเกา แนวคิดนี้ไดมีการพัฒนา

และแพรกระจายจนกลายเปนกระดาษที่เราใชในปจจุบัน โดยใชเสนใย

พืชพวก สน ยูคาลิปตัส หรือเสนใยอื่นๆ เชน ฟางขาว ชานออย ใย

สับปะรด เปนตน  
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 เสนใยพืชประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 

นอกจากนี ้ยังมีสารประกอบอินทรียและอนินทรียอื ่นๆในปริมาณ

เล็กนอย ในกระบวนการผลิตกระดาษจะมีการเติมสารเคมีที่เปนดาง

เพื่อกำจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน เสนใยพืชที่ผานกระบวนการกำจัด

ลิกนินแลวจะมีสีขาวมากขึ้น หลังจากนั้นจะมีการเติมสารฟอกขาวเพ่ือ

กำจัดลิกนินอยางสมบูรณ ซึ่งสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ

อาจเหลือตกคางในเสนใยพืช ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหากับกระดาษ คือ

เริ่มเกิดเปนจุดสีน้ำตาลเมื่อเก็บไวระยะหนึ่ง และยิ่งนานวันจุดเหลานี้

จะมีมากขึ้นและแพรกระจายทั่วทั้งแผน ในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยน

สารฟอกขาวเพ่ือแกปญหาการเกิดจุดสีน้ำตาล 

4.1.2 สมุดไทยหรือหนังสือสมุดไทย 

สมุดไทยหรือหนังสือสมุดไทยเปนหลักฐานที ่แสดงใหเห็นถึง

วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมไทยในดานการเขียน และการใชตัวอักษร คน

ไทยเริ่มรูจักการบันทึกเรื่องราวลงบนวัสดุตางๆ จำพวก ไม ดินเผา แผน

หิน ดังปรากฏหลักฐานจำพวกศิลาจารึกหลักตางๆ ที่พบในประเทศไทย 

สำหรับการบันทึกเรื่องราวบนกระดาษ ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาเกา

ที่สุดนั้นเกิดขึ้นในสมัยใด แตจากการศกึษาพบสมุดไทยที่เกาที่สุด ซึ่งอยู

ในการดูแลของหอสมุดแหงชาติ คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ สรางข้ึนในปพุทธศักราช 2223 (กองแกว 

วีระประจักษ, 2553) จัดเปนมรดกอันทรงคุณคา ทางวัฒนธรรม และ

ในปจจุบันยังมีการพบหลักฐานสมุดไทยตามวัดตางๆ จำนวนมาก ที่มี
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การบันทึกเรื่องราวสำคัญหลากหลาย และมีการเขียนงานจิตรกรรมบน

กระดาษที่มีความวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจากจดหมาย

เหตุ ของ มร.เดอ ลาลูแบร หนึ่งในคณะราชทูตฝรั ่งเศสซึ ่งเขามายัง

สยาม และไดบันทึกไววา “...ชาวสยามทำกระดาษจากผาฝายเกาๆ 

และยังทำจากตนไมชนิดหนึ่งชื่อตนขอย (Ton Coe) อีกดวย ซึ่งตอง

นำมาบดยอยใหละเอียด เชน อยางยอยผาขี้ริ้วเหมือนกัน แตกระดาษ

เหลานี้มีความหนาบางไมสม่ำเสมอ ทั้งเนื้อกระดาษและความขาวผองก็

หยอยกวาของเรา ฉะนั้นชาวสยามจึงไมใชหมึกจีน (สีดำ) เขียนบน

กระดาษของพวกเขา ส วนมากมักจะชุบหมึกให ดำ ซึ ่งทำให เนื้อ

กระดาษแนนขึ้น แลวใชเขียนดวยดินสอ (สอแปลวาขาว) ชนิดหนึ่งซึ่ง

เปนดินเหนียวปนตากแดด หนังสือของพวกเขาไมมีการเขาเลมเย็บสัน 

หากทำเปนแผนยาวเหยียด ไมใชวิธีมวนเก็บเชนบรรพบุรุษของเราหาก

พับทบไปมาอยางพับพัดดามจิ้วและทางที่ตีเสนบรรทัดเขียนตัวอักษร

นั้น เปนไปตามทางยาวของรอยพับหาไดเขียนทางทางดานขวางไม...” 

(เดอ ลาลูแบร, 2552) 

จากขอความขางตน แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณสำคัญของคนไทย

ที่รูจักการนำตนไม เชน ตนขอย มาผลิตกระดาษขนาดใหญ และมีการ

ยอมสีของเสนใยใหเปนสีดำ นอกจากนี ้ยังเปนการแสดงใหเห็นถึง

วิวัฒนาการนำกระดาษมาทำเปนสมุดโดยมีการแบงหนากระดาษ

สำหรับพับกลับไปมาใหเปนเลม มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา การ

เรียกชื่อสมุดนิยมเรียกกันตามลักษณะการผลิต เชน สมุดขอย คือ การ

นำตนขอยมาเปนวัสดุ สมุดไทยขาว คือ สมุดที่มีสีธรรมชาติ สมุดไทย
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ดำ คือ สมุดที่มีการยอมสีของเสนใยใหเปนสีดำ และชื่อเรียกอื่นๆ เชน 

ในภาคใตจะนิยม เรียกกันวา บุดขาว บุดดำ เปนตน นอกจากนี้ยังมี

ความนิยมในการเร ียกชื ่อตามการนำไปใชประโยชน ซ ึ ่งมีขนาด

มาตรฐานอยู 7 ขนาด (กองแกว วีระประจักษ, 2553) 

 สมุดไทยถือเปนมรดกอันทรงคุณคาทางวัฒนธรรม เปนขุมทรัพย

ทางปญญาที่บรรพบุรุษไดสรางและหลงเหลือไวใหคนรุนหลังไดศึกษา

ไมว าจะเปนเรื ่องราวทางประวัติศาสตร คำสอน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สังคม ศาสนา การดำรงชีวิต และขอมูลตางๆ (สมชาติ มณี

โชติ, 2529) รวมถึงลวดลายของงานจิตรกรรมหรืองานศิลปะที่มีความ

วิจิตรงดงาม ประณีต งานจิตรกรรมที่พบบนสมุดไทยจัดเปนจิตรกรรม

ที่เคลื่อนที่ได โดย  จิตรกรหรือชางเขียนสวนใหญนั้นสรางสรรคผลงาน

จากความเชื่อ ความศรัทธา แสดงออกใหเห็นถึงคุณคาแหงความงาม 

ในลักษณะจำพวก ลายเสน สี เทคนิค องคประกอบ เปนตน และ

ความรูสึกที่แฝงไปดวยอารมณบนชิ้นงาน เพื่อใชในการสื่อความหมาย 

ซึ่งสวนใหญจะนิยมเขียนในเรื่องของพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 

วรรณคดี ชีวิตสังคมไทย นอกจากนี้ยังไดแสดงเทคนิคในการเขียนที่มี

กรรมวิธีการสรางสรรคผลงานเฉพาะบุคคล หรือตามแบบความนิยม

ของแตละยุคแตละสมัย และมีลักษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเลา

เรื ่องเปนตอนๆ ในระยะแรกมีการเขียนภาพแบบไทยประเพณี มี

ลักษณะการเขียนเสนสีอยางงายๆ เชน การใชสีเอกรงค ไดแก สีดำ สี

ขาว สีดินแดง และสีเหลืองดิน ซึ ่งในแตละยุคแตสมัยก็ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาอยางเรื่องของการใชสีเอกรงค และสีพหุรงค 
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โดยเฉพาะการใชสีแบบพหุรงคนั้นนิยมกันมากในสมัยรัตนโกสินทร ทำ

ใหงานเขียนนั้นมีความสวยงามและเปนธรรมชาติมากขึ้น (นิรมล เรือง

สม, 2547) 

4.1.2 หนังสือแบบฝรั่ง 

 หนังสือแบบฝรั่งในพิพิธภัณฑของวัดราชาธิวาสฯใชกระดาษที่

ผานการผลิตแบบสมัยใหม โดยที่เนื้อกระดาษไมไดประกอบดวยเสนใย

พืชเพียงอยางเดียว แตมีการเติมสารประกอบอื่นๆ เพื่อชวยปรับปรุง

คุณภาพของกระดาษ และมีการใชสารเคมีในการฟอกขาวเสนใยที่ได

จากพืช ทำใหกระดาษที่ไดมีสีขาวมากกวากระดาษ “ขอย” ที่ใชในสมุด

ไทย นอกจากนี ้กระดาษ “ฝรั ่ง” จะมีเนื ้อเรียบ แสดงใหเห็นวาใน

กระบวนการขึ้นรูปมีการใชเครื่องจักร กระดาษฝรั่งที่อยูในหนังสือของ

พิพิธภัณฑมหาราชานุสรณฯ นั้นสันนิษฐานวาเปนกระดาษท่ีนำเขาจาก

ตางประเทศเปนสวนใหญ  

 

4.2 การประเมินสภาพและเก็บขอมูลเบื้องตนของกระดาษโบราณ 

 ทำการการประเมินสภาพและเก็บขอมูลเบื้องตนของโบราณโดย

ใชแผนประเมินสภาพชิ้นงานของหนังสือสมุดไทยและเอกสารโบราณดัง

ในรูปที่ 6 
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รูปที ่6  ตัวอยางแบบฟอรมประเมินสภาพของหนังสือสมุดไทย 
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รูปที ่6 (ตอ)  ตัวอยางแบบฟอรมประเมินสภาพของหนังสือสมุดไทย 
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รูปที ่6 (ตอ)  ตัวอยางแบบฟอรมประเมินสภาพของหนังสือสมุดไทย 
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 ลักษณะของกระดาษโบราณทั้งในหนังสือสมุดไทยและหนังสือแบบ

ฝรั่งเปนดังรูปที่ 7 และ 8 ตามลำดับ จะเห็นวาปจจัยหลักที่ทำใหเกิด

การเสื่อมสภาพคือแมลงที่เขามากัดแทะเนื้อกระดาษ และหนังสือบาง

เลมจะเห็นหนอนแมลงกำลังกัดแทะหนังสืออยางมีความสุข (รูปที่ 8) 

 

     
 

     

รูปที่ 7  การเสื่อมสภาพของหนังสือสมุดไทย (Buntem, 2019) 
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รูปที่ 8 การเสื่อมสภาพของหนังสือแบบฝรั่ง (Buntem, 2019) 

 ในกรณีของหนังสือแบบฝรั ่งจะเห็นวากระดาษเปนสีน้ำตาล

มากกว าหนังส ือสมุดไทย  ทั ้งนี้สาเหตุมาจากการใชสารเคม ีใน

กระบวนการผลิตโดยเฉพาะสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ 

ซึ ่งในกระบวนการผลิตกระดาษ “ขอย” ไมมีการเติมสารฟอกขาว 

ดังนั ้นกระดาษขอยที ่เตร ียมใหมจะมีสีคล้ำกวากระดาษแบบฝรั่ง 

เนื ่องจากดางที ่ใชในกระบวนการยอยเปลือกไมไมสามารถกำจัด 

“ลิกนิน” ออกไปไดอยางสมบูรณ ลิกนินเปนสารโมเลกุลใหญที่ยึดอยู

กับเซลลูโลสในเสนใยพืช ทำใหเสนใยพืชมีความแข็งแรงและทำใหมีสี

น้ำตาล ลิกนินละลายไดดีในดางแก เชน โซเดียมไฮดรอกไซดและ

แคลเซียมไฮดรอกไซด  สำหรับกระบวนการผลิตกระดาษ “ขอย” ใน

สมัยโบราณนั้นถึงแมจะใชแคลเซียมไฮดรอกไซด  ซึ่งเปนเบสแก แต
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การทำในปริมาณมากและใชแรงงานคน รวมทั้งขอจำกัดของอุปกรณ 

อาจมีผลทำใหการกำจัดลิกนินออกจากเยื่อขอยเกิดขึ้นไมสมบูรณ 

4.3 การบันทึกขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น และขอมูลความเขมแสง

ภายในหองจัดแสดงและหองจัดเก็บหนังสือสมุดไทยและ

เอกสารโบราณ 

 การบันทึกขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น และขอมูลความเขมแสง

ภายในหองจัดแสดงและหองจัดเก็บหนังสือสมุดไทยและเอกสารโบราณ

เปนขั้นตอนที่มีความสำคัญอยางมาก เนื่องจากระดับของอุณหภูมิ 

ความชื้นและความเขมแสงโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตที่ไมเหมาะสม

จะมีผลเรงการเสื่อมสภาพของกระดาษ อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเก็บ

รักษากระดาษจะอยูระหวาง 22 – 24 °C และความชื้นสัมพัทธอยู

ในชวง 50 - 65 % โดยทั้งอุณหภูมิและความชื้นตองคงที่ตลอด 24 

ชั่วโมง ถาหากไมสามารถเก็บชิ้นงานในหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได 

ควรทำใหหองจัดเก็บที่มีการหมุนเวียนของอากาศ (สมถวิล นิลวิไล และ 

ศิริชัย หวังเจริญตระกูล, 2552) สำหรับความเขมแสงท่ีไมกอใหเกิด

อันตรายแกกระดาษจะอยูในชวง 50-150 lux (Daniels, 2006) 

 สำหรับหองจัดแสดงของพิพิธภัณฑมหาราชานุสรณรัชกาลที่ 4 

ไมไดเปดใหเขาเยี่ยมชมเปนประจำทุกวัน ตองทำการนัดหมายเพื่อเขา

เยี่ยมชม ในชวงที่มีการเขาเยี่ยมชมจะมีการเปดเครื่องปรับอากาศ และ

ปดเครื่องอากาศในชวงเวลาที่ไมมีผูเขาเยี่ยมชม แตทางผูดูแลไดมีการ

เปดประตูและหนาตางใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศอยางนอย
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สัปดาหละ 2 ครั้ง ไดทำการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในหองจัด

แสดงหนังสือสมุดไทยและเอกสารโบราณของพิพิธภัณฑโดยใชเครื่อง 

Tenmars TM-305U Humidity data logger ซึ ่งวัดความชื ้นในชวง 

1-99% RH ทำการวัดในชวงเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2561 พบวาในเดือนธันวาคมและมกราคม ความแตกตางของอุณหภูมิ

ต่ำสุดและสูงสุดมีคานอยมาก และความชื้นมีคานอยกวา 60 %RH ซึ่ง

คอนขางเหมาะสมตอการเก็บรักษาหนังสือสมุดไทยและเอกสารโบราณ 

เด ือนกุมภาพ ันธ ถ ึงส ิ งหาคมม ีค าความแตกต างของอุณหภ ูมิ

คอนขางมากคือประมาณ 10°C ในขณะที่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน

มีคาความแตกตางของอุณหภูมิปานกลางคือประมาณ 5°C สำหรับคา

ความชื้นสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤศจิกายน มีคามากกวา 65 

%RH  โดยคาความชื ้นสัมพัทธสูงส ุดมีคาเทากับ 78.2% ในเดือน

พฤษภาคม ในหองจัดแสดงหนังสือสมุดไทยและเอกสารโบราณนี้ไมมี

ปญหาเรื่องรังสี UV จากแสงอาทิตย เนื่องจากไมมีแสงอาทิตยสองเขา

มาในหอง แตถาเปดไฟทุกดวงในหองจัดแสดง และวัดความเขมแสง

โดยเครื่อง LED Tenmars TM-209 พบวาบริเวณท่ีมีความเขมของแสง

สูงสุดมีคาความเขมแสง 270-300 lux และบริเวณที่มีความเขมแสง

ต่ำสุดอยูในชวง 90-110 lux จะเห็นวาในบริเวณที่สวางมากจะมีความ

เขมของแสงที่เปนอันตรายตอกระดาษ แตเนื่องจากการเปดไฟ ไมได

เปดตอเนื ่องเปนระยะเวลานาน ปจจัยเรื่องความเขมแสงยังไมเปน

ปญหากับหนังสือสมุดไทยและกระดาษโบราณ 
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4.3 เก็บตัวอยางกระดาษและสจีากหนังสือสมุดไทยเพื่อนำมา

ศึกษาดวยเทคนิคทางวิทยาศาสตร 

 การเก็บตัวอยางกระดาษควรจะเปนตัวอยางที ่หลุดรวงจาก  

หนังสือสมุดไทย หรือถาหลีกเลี่ยงไมได ใหเก็บตัวอยางในบริเวณที่ไมมี

ผลกระทบตอความแข็งแรงของหนังส ือสมุดไทย สำหรับการเก็บ

ตัวอยางสีนั้นใชกานสำลีนุมๆ เก็บตัวอยางสีในบริเวณที่ตองการดังรูปท่ี 

9 การเก็บตัวอยางกระดาษและสีในลักษณะนี้สามารถนำไปประยุกต

กับชิ้นงานศิลปะหรอืวัตถุโบราณอ่ืนๆได 

 

รูปที่ 9  การเก็บตัวอยางสีบนหนังสือสมุดไทย 

4.3.1 การศึกษาระดับการเสื่อมสภาพกระดาษ 

 ทำการศึกษาระดับการเสื่อมสภาพของเซลลูโลสในกระดาษ

โบราณดวยเทคนิค IR spectroscopy และ X-ray diffraction  ดู

ลักษณะของเสนใยกระดาษดวยเทคนิค Scanning Electron 
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Microscopy และศึกษาชนิดของธาตุองคประกอบดวยเทคนิค Energy 

Dispersive X-ray  

4.3.1.1 เทคนิค IR spectroscopy 

  เปนเทคนิคที่มีประโยชนในการชวยตรวจสอบเอกลักษณของ

วัสดโุดยใชแสงอินฟราเรด วัสดุตางชนิดกันจะมีรูปแบบการดูดกลืนแสง

อินฟราเรดแตกตางกัน  ในกรณีของกระดาษ องคประกอบหลักคือ

เซลลูโลสซึ่งเปนสารโมเลกุลใหญที่มีหนวยยอยเปนน้ำตาลกลูโคสมาตอ

กันเปนสายยาว เซลลูโลสมีรูปแบบการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่จำเพาะ 

ไมวาจะเปนเซลลูโลสที่มาจากใยพืชชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน ดัง

ตัวอยางสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของเสนใยขอยใหม และ

เสนใยจากชานออยในรูปที่ 10 

  สำหรับวัสดุชนิดเดียวกันแตมีระดับการเสื่อมสภาพแตกตาง

กันจะมีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงแตกตางกัน ดังเชนสเปกตรัมของ

เซลลูโลสในกระดาษขอยใหมและกระดาษขอยโบราณในรูปที่ 11 และ

สเปกตรัมของเซลลูโลสในกระดาษใหมและกระดาษฝรั่งโบราณในรูปที่ 

12 
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รูปที่ 10 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของ (a) เสนใย

ขอย และ (b) เสนใยจากชานออย 

 

รูปที ่11 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของเสนใยขอย

ใหม (K-New) และกระดาษขอยโบราณ (K-Ancient) 

(Rueangyodjantana & Buntem, 2017) 

(a) 

(b) 

K-Ancient 

K-New 
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รูปที ่12 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของกระดาษใหม(เสนสี

ดำ) และกระดาษฝรั่งโบราณ (เสนสีชมพู) (Buntem, 2019) 

4.3.1.2 เทคนิค X-ray diffraction 

 เทคนิคนี้ใชในการตรวจสอบลักษณะการจัดเรียงตัวของ

อนุภาคในตัวอยาง สำหรับเสนใยเซลลูโลสในกระดาษ ลักษณะการ

จัดเรียงตัวของเสนใยมีผลตอรูปแบบของรังสีเอ็กซที่ผานตัวอยางเสนใย

เหลานี้ ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระดับการเสื่อมสภาพของเสนใยได 

โดยเซลลูโลสที่มีการเสื่อมสภาพนอยกวาจะมีการจัดเรียงตัวที ่เปน

ระเบียบมากกวา รูปที่ 13 แสดงรูปแบบของรังสีเอ็กซท่ีผานตัวอยาง

กระดาษขอยใหมและกระดาษขอยโบราณ จะเห็นวากระดาษขอยใหม

มีคาความแตกตางของความเขมของพีคที่ตำแหนง 2 ~22° และที่

ตำแหนง 2 ~15° มากกวาของกระดาษขอยเกา ซึ่งคาความแตกตาง

ที่มากกวานี้เปนตัวบงชี้วาเสนใยเซลลูโลสในกระดาษขอยใหมมีการ

จัดเรียงตัวที ่เปนระเบียบมากกวาเสนใยเซลลูโลสในกระดาษขอย

โบราณ 
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รูปที่ 13 รูปแบบของรังสีเอ็กซที ่ผานตัวอยางกระดาษขอยใหม (K-

New) และกระดาษขอยโบราณ (K-Ancient) (Rueangyodjantana & 

Buntem, 2017) 

 

4.3.1.3 เทคนิค Scanning Electron Microscopy/Energy Disper-

sive X-ray (SEM/EDX) 

 นำเทคนิค SEM/EDX มาวิเคราะหเสนใยขอยทีเ่ตรียมใหม

และกระดาษขอยโบราณไดผลการวิเคราะหดังรูปที่ 14 จะเห็นวา

ลักษณะเสนใยขอยใหมมีความสมบูรณ ไมแตกหัก และไมมีอนุภาค

แปลกปลอม ในขณะทีเ่สนใยขอยในกระดาษขอยโบราณจะไมสมบูรณ

K-Ancient 

K-New 
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เกิดการแตกหัก และมีอนุภาคแปลกปลอม ซึ่งผลการวิเคราะหดวย 

EDX พบวาอนุภาคแปลกปลอมเหลานี้นาจะเปนฝุน (พบธาตุ Si) และ

ปูนขาว (พบธาตุ Ca) 

      
    (a) 

    
   (b) 

รูปที่ 14 SEM/EDS ของ (a) เสนใยขอยใหม (b) กระดาษขอยโบราณ 

 

4.3.2 ศึกษาชนิดและปริมาณของธาตุองคประกอบในสีที่ใชเขียนภาพ

ในหนังสือสมุดไทย 

 ใช เทคน ิค X-ray fluorescence ในการว ิเคราะหชน ิดและ

ปริมาณของธาตุองคประกอบในสีที่ใชเขียนภาพ โดยเทคนิคนี้จะมีการ
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ยิงรังสีเอ็กซเขาไปยังตัวอยาง อิเล็กตรอนวงใน (ชั้น K หรือ L (รูปที่ 

15)) ของอะตอมของธาตุในตัวอยางจะรับพลังงาน และหลุดออกจาก

อะตอม ทำใหอิเล็กตรอนในชั้นที่มีพลังงานสูงกวาเขามาแทนที่ และ

คายพลังงานออกมา  ซึ่งพลังงานที่คายออกนี้จะอยูในชวงของรังสีเอ็กซ

และมีคาจำเพาะข้ึนอยูกับชนิดของธาตุ เรียกพลังงานที่คายออกมานี้วา 

“characteristic X-ray”  โ ด ย  characteristic X-ray ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก

อิเล็กตรอนในชั้นที่สูงกวาเขาไปแทนที่ในชั้น K เรียกวา K radiation 

ถาเขาไปแทนท่ีชั้น L เรียกวา L radiation และพบวารังสีเอ็กซที่ยิงเขา

ไปมีโอกาสทำใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากชั้น K มากที่สุด ทำใหความ

เขมของ K radiation มากกวา L radiation  

 การวิเคราะหชนิดของธาตุดวยเทคนิค X-ray fluorescence ได

จากการพิจารณาคาพลังงานของ characteristic X-ray เนื ่องจาก

อะตอมตางชนิดกันจะมีคาพลังงานของ characteristic X-ray แตกตาง

กัน สำหรับการหาปริมาณของธาตุไดจากการวัดความเขมหรือพื้นที่ใต 

peak ของ characteristic X-ray ในกรณีที ่สารตัวอยางสำหรับการ

วิเคราะหมีปร ิมาณนอย การว ิเคราะหชนิดและปริมาณของธาตู

องคประกอบในตัวอยางที่มีปริมาณนอยนั้นตองใชรังสีเอ็กซที่มีความ

เขมสูง ซึ ่งในปจจุบันไดจากเครื ่องเรงอนุภาคหรือ Synchrotron 

เทคนิค X-ray fluorescence ที่ใชรังสีเอ็กซจากเครื่องเรงอนุภาค จะ

ถูกเรียกวา “Synchrotron radiation X-ray fluorescence” 
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รูปที่ 15  วงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอม 

 

4.4  ดำเนินการอนุรักษฟนฟูสภาพของกระดาษโบราณ 

 กระบวนการอนุรักษวัตถุประเภทกระดาษ (หนังสือและสมุด

ไทย) มีหลากหลายขั ้นตอนและหลากหลายกระบวนการ นักอนุรักษ

ตองทำการวิเคราะหหาสาเหตุการเสื่อมสภาพ และวิธีการอนุรักษตาม

ลักษณะของชิ้นงาน โดยการศึกษาหาขอมูลที่เกี ่ยวของ และทำการ

วิเคราะหดวยกระบวนทางวิทยาศาสตรเพื่อใหแนใจวาวัสดุ อุปกรณ 

และสารเคมีที่นำมาใชงานในการอนุรักษนั้น มีความเหมาะสม และไม

สงผลกระทบใหเกิดการชำรุดและการเสื่อมสภาพตอชิ้นงานมากขึ้น 

การอนุรักษหนังสือ กระบวนการแรกที่สำคัญ คือ การสังเกต

ความแตกตางของหนังสือ เพราะหนังสือที่เหมือนกันหรือตางกันนั้น 

อาจมีความชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ

ดูแลรักษา การใชงานและการจัดเก็บ ดังนั้นนักอนุรักษจึงควรตั้งคำถาม
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กอนที ่จะเลือกซอมแซม เชน หนังสือเลมนี ้ม ีความสำคัญอยางไร 

หนังสือมีการรบกวนของแมลงหรือไม หนังสือไดรับความเสียหายมาก

นอยอยางไร สภาพแวดลอมและการจัดเก็บกอนถูกเคลื ่อนยายเปน

อยางไร เปนตน การอนุรักษนั ้นนักอนุรักษจะตองอาศัยทั้งความรู 

ทักษะ การตัดสินใจ และตองทำความเขาใจถึงหลักการและโครงสราง

ของหนังสือ จากนั้นนักอนุรักษควรตองวางแผนในการเก็บขอมูลสภาพ

ตางๆ วางแผนการทดลอง และวางแผนการอนุรักษซอมแซม สำหรับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฟนฟูสภาพกระดาษโบราณในพิพิธภัณฑมหา

ราชานุสรณ รัชกาลท่ี 4 แสดงในแผนภาพที่ 1 
 

แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานฟนฟูสภาพกระดาษโบราณ 

 

 

เตรียมวัสด ุ/ อุปกรณ /สารเคม ี

เทคนิคการอนุรกัษ 

ทำความสะอาดแหง ทำความสะอาดเปยก 

การซอมแซมเสริมความแข็งแรง 

บันทึกรายละเอียดการอนุรกัษ 
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กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดในการทำการอนุรักษ คงตองมาทำ

ความรูจักกับโครงสรางพ้ืนฐานของสมุดไทยและหนังสือฝรั่งดังรูปที ่16 

และ 17 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 16 โครงสรางพ้ืนฐานของสมุดไทย 
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รูปที่ 17 โครงสรางพื ้นฐานของหนังส ือแบบฝร ั ่ง (ดัดแปลงจาก 

Bonadea, 1995, p.6) 

 

4.4.1 อุปกรณและการดำเนินการซอมแซมกระดาษโบราณ 

  การเลือกใชอุปกรณและเทคนิคที่เหมาะสมในการซอมแซมจะ

ชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักการใน

การเลือกใชอุปกรณและเทคนิคนั้นจำเปนตองมองถึงความสำคัญใน 

การทำงาน การใชงาน ลักษณะงาน ประโยชน และความปลอดภัย การ

ปฏิบัติงานในแตละครั้งนอกจากจะเลือกอุปกรณและเทคนิคที่เหมาะสม

แลวจะตองอาศัยการตัดสินใจและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ 

 สำหรับอุปกรณพื้นฐานที่ใชในงานอนุรักษกระดาษแสดงภาพไว

ในรูปที่ 18 และรวบรวมรายชื่อไวในตารางที่ 1 
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รูปที ่18 อุปกรณพ้ืนฐานท่ีใชในงานอนุรักษกระดาษ 

ตารางที่ 1  อุปกรณพ้ืนฐานสำหรับงานอนุรักษกระดาษ 

1. โฟลเดอรหรือไมเนียน (Folder) 8. แผนรองตัด (Cutting mat) 

2. ชอนตักสาร (Spatula) 9. หนากากอนามัย (Mask) 

3. เหล็กปลายแหลม(A needle in a 

stick) 
10. ถุงมือ (Nitrile gloves) 

4. แปรงหรือพูกัน (Brush) 11. ยางลบ (Eraser) 

5. มีดผาตดั (Scalpel) 12. กระดาษทดสอบ pH 0-14 

6. ปากคีบ (Forcep) 13. Cotton tape 

7. กรรไกร (Scissors) 14. Sponge 
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4.4.2 การกำจัดแมลงและการทำความสะอาดกระดาษโบราณ 

 1) การกำจัดแมลงและหนอนแมลง 

  กระดาษโบราณในพิพิธภัณฑมหาราชานุสรณรัชกาลที่ 4 มี

ความเสียหายอยางมากซึ่งสาเหตุหลักมาจากแมลงและหนอนแมลงที่

เขามากัดแทะเนื้อกระดาษ ขั ้นตอนการกำจัดแมลงจึงเปนขั้นตอนที่

สำคัญอยางยิ่ง โดยจะตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายกับเนื้อ

กระดาษ ไดเลือกวิธีใชความเย็นที่อุณหภูมิ -30°C ซึ่งเปนวิธีที่สะดวก

และมีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดแมลงและหนอนแมลงในหนังสือ 

รายละเอียดของการกำจัดแมลงในกระดาษโบราณมีดังนี้ 
 

     

 

1. นำหนังสือสมุดไทย

และหนังสือแบบฝรั่งมา

แพ็คในถุงพอลิเอทิลีน

อยางหนา ปดผนึกถุง

ใหแนนและปดฉลาก 

2. นำหนังสือสมุดไทย

และหนังสือแบบฝรั่งที่

แพ็คเรียบรอยมาวางใน

ตูเย็น* ที่อุณหภูมิ -30°C 

*ไดรับความอนเุคราะหจาก

หอสมุดแหงชาต ิ
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2)  การทำความสะอาด 

หนังสือสมุดไทย 

  ในกรณีของหนังสือสมุดไทยเลมที่เลือกมาทำการอนุรักษ

เกิดการชำรุดทรุดโทรมอยางมาก กระบวนการทำความสะอาดตองทำ

ดวยความระมัดระวังอยางย่ิง เริ่มตนดวย 

  1. การทำความสะอาดแหงดวยเครื่องดูดฝุนขนาดเล็ก 

(suction)                                                                                   

  2. เลาะสวนที่ติดกันออกและประกอบชิ้นสวนที่ฉีกขาด

ใหไดมากที่สุด 

  3. ทำความสะอาดแบบเปยกโดยใชแอลกอฮอลผสมน้ำ

ในอัตราสวน 1 ตอ 1 โดยปริมาตร 

 

3. เก็บไวที่อุณหภูมิ 

-30°C   เปนเวลา  

21 วัน 
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1. ทำความสะอาด

แหงดวยเครื่องดูด

ฝุน (Suction) และ

แปรงขนออน  

2. เลาะสวนท่ีติดกัน

ออกและประกอบ

ชิ้นสวนที่ฉีกขาดให

ไดมากที่สุด 

3. ทำความสะอาด

แบบเปยกโดยใช

แอลกอฮอลผสมน้ำ 
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หนังสือแบบฝรั่ง 

  ในกรณีของหนังสือแบบฝรั่งนั้นตัวเนื้อกระดาษที่ถึงแมจะ

โดนแมลงกัดกินโดยทั่วไป แตยังคงสภาพเปนแผน การทำความสะอาด

เปนการทำความสะอาดแบบแหง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1. สรางอุปกรณที่ชวยดูดฝุนที่ปดออกจากหนังสือ 

  2. ปดฝุนบนผิวหนาของกระดาษโดยใชแปรงขนออนบน

อุปกรณดูดฝุน 
   

 
 

1. สรางอุปกรณ  

ดูดฝุน 

 



53 

 

 

 

 

4.4.3 การซอมแซมเสริมความแข็งแรง 

 1)  หนังสือสมุดไทย 

  เสร ิมสวนที ่ขาดหายดวยกระดาษสา และกาวเมทิล-

เซลลูโลส (เขมขน 2 %) เลือกใชกระดาษสาที่มีความหนาใกลเคียงกับ

ความหนาของกระดาษชิ้นงาน (ดูรูปที่ 19) และผึ่งลมไวจนแหงแลวจึง

พับกลับคืนตามรอยพับเดิม 
 

2. วิธีการใชแปรงปดฝุน

ออกจากผิวหนา

กระดาษ (ดัดแปลงจาก 

BonaDea, 1995, p.39) 

3. การทำความ

สะอาดแบบแหง

โดยใชแปรงปด

ฝุนบนผิวหนาลง

สูอุปกรณดูดฝุน 
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รูปที่ 19 การซอมแซมเสริมความแข็งแรงของหนังสือสมุดไทย 
 

    

      กอน          หลัง 

รูปที่ 20 ลักษณะของหนังสือสมุดไทยกอนและหลังการซอมแซมเสริม

ความแข็งแรง 

 

 2)  หนังสือแบบฝรั่ง 

  การซอมแซมหนังสือแบบฝรั่งนั้นใชกระดาษสาแบบบาง

และกาวเมทิลเซลลูโลส (เขมขน 2 %) มีรายละเอียดดังนี ้
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1. เลาะปกหนังสือ สวนเนื้อ

ใน และทำความสะอาดแหง

ดวยเครื่องดูดฝุน (Suction) 

แปรงขนออน เปนตน 

2. วัดขนาดกระดาษเพ่ือ

ทำแบบในการอนุรักษ 

3. วาดแบบตามขนาดลง

บน Mylar ดวยปากกาที่

ไมละลายน้ำ 
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4. วางกระดาษลงบนแบบ

และประกอบชิ้นสวนท่ีฉีก

ขาดใหเขาท่ี 

5. ฉีดน้ำลงบนกระดาษ

ใหชุมทั่วทั้งแผน 

6. ใชแปรงทากาวเมทิล-

เซลลูโลสลงบนกระดาษให

ทั่วและเกลี่ยกาวใหเรียบ 
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7. วางกระดาษสา 1 แผน

ติดทับลงบนกระดาษให

เรียบระวังการเกิดรอยยับ

ยนและปาดกาวลงบน

กระดาษสาอีกครั้ง 

8. วางกระดาษไขทับเพ่ือ

กลับดานชิ้นงาน 

9. เมื่อพลิกดานแลวให

ลอกแบบ Mylar ออก 
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10. เสริมสวนที่ขาดหาย

ดวยกระดาษสาที่มีความ

หนา ใกลเคียงกับความ

หนาของกระดาษชิ้นงาน 

11. ฉีดน้ำลงบนกระดาษให

ชุมทั่วทั้งแผน ใชแปรงทากาว

เมทิลเซลลูโลสลงบนกระดาษ

ใหทั่ว เกลี่ยกาวใหเรยีบ แลว

วางกระดาษสา 1 แผนติดทับ

ลงบนกระดาษใหเรยีบ 

12. ปาดกาวลงบนกระดาษสาอีก

ครั้งและทิ้งไวใหแหง แลวคอยๆ

ลอกออกจากกระดาษไข จากนั้น

พับกลับเขายกหนังสือ นำไปอัด

ใหเรียบ และตัดขอบกระดาษสา

ใหหางจากกระดาษชิ้นงานดาน

ละ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ดาน 
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หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการซอมแซมเสริมความแข็งแรงหนังสือแบบฝรั่ง 

ลักษณะของหนังสือเปนดังรูปที่ 21 

13. กรณีหนาที่มีภาพ 

ทำการเจาะกระดาษ

สาและลอกกระดาษ

สาออก 

14. เย็บเลม 

15. ทำการซอมเสริม

สวนปกและประกอบ

เขาเลม 
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       กอน           หลัง 

รูปที่ 21 ลักษณะของหนังสือแบบฝรั่งกอนและหลังการซอมแซม 
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