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รปที่  ตัว ยางการ ชเคร่ งชวยหนุน หเคร่ งจักสาน มเสียรปทรง

กิ ิกรรม ระก
 โครงการวิจัยวัต ุพิพิธภัณฑ์ประเภทเคร่ งจักสาน นประเทศ ทย 
สวนที่  ภาคกลาง ภาคตะวัน ก และภาคตะวัน กเฉียงเหน  ยภาย ต
โครงการงานการบริหารจัดการและพัฒนาพิพธิภณัฑก์ารเรยีนร มิวเ ยีมสยาม
ปงบประมาณ 2 2 งส าบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรแหงชาติ

ก ร ิ

     2      

     

 

ชะวัชชัย ภาติณธุ  2  วิ ีชีวิต ทยกับเคร่ งจักสาน  กรุงเทพ  งค์การคา งคุรุสภา

วิบลย์ ลี้สุวรรณ  2 2  เคร่ งจักสาน นประเทศ  กรุงเทพ  สานักพิมพ์โ เดี้ยนสโตร์
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ก ร นรัก ์ ิ กันกั นพิพิธภัณฑ์และ ิล น
ระ  นิ มและ ว ม ระ นักร

       
     

ริน ร์ ิ

ัด  
 ความเ า จเร่ งการ นุรักษ์ศิลปกรรม โบราณส าน ส าปตยกรรม 
และวัต ุทางวัฒนธรรม นประเทศ ทย กม งวาเปนเร่ ง งการสงวนรักษา 
ป ิสัง รณ์ บรณะ มแ ม หมรดกวัฒนธรรมที่เสียหายกลับคนสภาพเดิม
หร กลเคียงมากที่สุด แทจริงแลวความเ า จนี้เปนเพียงสวนหน่ง งงาน
นุรักษ์ นปจจุบัน ่งประก บดวยการ นุรักษ์เชิงสงวนรักษา  

การบรณะ  และการ นุรักษ์เชิงป งกัน  คา าม
ค แลวพิพิธภัณฑ์และห ศิลปเ า จ นความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกัน
และตระหนัก นบทบาท งตัวเ งวามีสวน ยาง รกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน
หร ม และปจจุบันพิพิธภัณฑ์และห ศิลป นประเทศ ทยต งการความรที่
เกี่ยว งกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน โดยหลักการและวิธีการ นุรักษ์เชิงป งกัน
ควรเปนความรพ้น านแก ป ิบัติงานพิพิธภัณฑ์และห ศิลป น ณะเดียวกัน
นกั นรุกัษย์งั าด มลความต งการดานการ นรุกัษเ์ชงิป งกนัจากพพิธิภณัฑ์
และห ศิลป บทความนี้ต งการ ธิบายนิยาม งงาน นุรักษ์ ความหมาย ง
การ นุรักษ์เชิงป งกัน พัฒนาการ งการ นุรักษ์เชิงป งกัน นประเทศ ทย 
การสารวจการรับรและการตระหนัก งความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกัน 
โดยบทความเปนสวนหน่ง งโครงการวิจัยการ นุรักษ์เชิงป งกัน ลงาน
ศิลปกรรม นประเทศ ทย

น  การ นุรักษ์เชิงป งกัน พิพิธภัณฑ์ ห ศิลป   
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 น
 การ นุรักษ์ศิลปกรรม โบราณส าน ส าปตยกรรม และวัต ุทาง
วัฒนธรรม นประเทศ ทย กม งวาเปนเร่ ง งการสงวนรักษา ป ิสัง รณ์ 
บรณะ เน่ งจากระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการ นุรักษ์โบราณส าน พ ศ  
2 2  ที่ ชมานาน  ป แม มระบุ งการ นุรักษ์วัต ุพิพิธภัณฑ์หร งาน
ศิลปกรรม แตแนวคิดนี้ก ก ชมาตล ดและ ด หความหมาย งการ นุรักษ์
วดังนี้

 การ นุรกัษ ์  การดแล รกัษา เพ่ หคงคุณคา ว และ
หหมายรวม งการป งกัน การรักษา การสงวน การป สัิง รณ์และการบรณะ

ดวยการสงวนรักษา  ดแล รกัษา วตามสภาพ งเดิมเทาทีเ่ปน
ยและป งกนัมิ หเสยีหายต ป การป สิงั รณ ์  ทา หกลบั

คนสสภาพเดิม ยางทีเ่คยเปนมา
 การบรณะ  มแ มและปรับปรุง หมรีปทรงลักษณะ
กลมกลน เหม น งเดมิ หมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมาก ดแตต งแสดงความแตกตาง

งสิ่งที่มี ยเดิมและสิ่งที่ทา ้น หม 
 แรกเริ่ม นวงการพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ นศตวรรษที่ 2  
การ นุรักษ์เชิงป งกันเปนเพียงประเดนย ย นการศกษาดานพิพิธภัณฑ์และ
การ นุรักษ์ จนกระทั่งสงครามโลกทั้ง 2 ครั้งบังคับ หพิพิธภัณฑ์ นยุโรปเริ่ม
จรงิจงั นการหาวธีิเกบรกัษาวตั พุพิธิภณัฑ์ นคร บคร ง หปล ดภยั และดวย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์ การศกษา ลกระทบทางเคมี ทางกายภาพและ
ชวีภาพทีม่ตี การเส่ มสภาพ งวตั  ุทา หแนวคดิ งการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั
ดเกดิ น้พร มกบัการตระหนกั งคณุคาทางประวตัศิาสตร์ งวตั พุพิธิภณัฑ์ 

และพัฒนาการทางจริยธรรม นการ นุรักษ์  2
 ปจจบัุนแนวคดิ นการ นรุกัษต์ามหลกัสากลเนนวธิปี งกนัการเส่ ม
สภาพ งวัต ุพิพิธภัณฑ์ มจาเปนต ง ชวิธีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัย
หมเสม ป เพียง ชความรทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์หาเหตุ ลที่ทา หวัต ุ

เส่ มสภาพ แลว ชความรหลายสา ามาพิจารณาหาวิธปี งกนัและแก ป หา 
ลดการ ชสารเคมจีะ ชเม่ มีความจาเปนเทานัน้และจะ ช ยางระมดัระวงั มกีาร
ศกษา ดี เสยี งสารเคมแีละวธิกีารแตละวธิี ยางละเ ยีด รวมทัง้ศกษาหา

มล งวัสดแุละวธิกีาร ลิตดัง้เดมิ แลวเล ก ชวธิกีารและเคมทีีส่ามาร ทา ห

2

ย นกลับ ด  หากยัง มแน จวาวิธีการหร เคมีที่มี ยปจจุบันจะ
ชวย นุรักษ์วัต ุที่กาลังเส่ มสภาพ ดหร ม จะยัง ม ชวิธีการเหลานั้น แตจะ
ชวิธีป งกันหร ชะล การเส่ มสภาพแทน เพ่ ที่วา น นาคตหากมีการคน

พบวธิกีารและเทคโนโลยีทีด่กีวาจะสามาร ช ดโดย มเปน นัตรายต วสัดเุดมิ
 การ นุรักษ์ยังสามาร แบงตามลาดับชั้น งการแทรกแ งวัต ุ โดย
เริม่จากพน้ านทีส่ดุค  การ นรุกัษเ์ชงิป งกนั  ตัง้แตการปลก งั
แนวคิด จริยธรรม จน ง ก ระเบียบ ต มา ค  การ นุรักษ์โดย มแทรกแ ง
วัต ุ   จะแทรกแ งวัต ุน ยที่สุดเทาทีจ่ะทา ด เชน 
การจัดการสภาพแวดล มร บวัต ุพิพิธภัณฑ์ ระดับต ป ค  การ นุรักษ์เชิง
ป ิบัติการ   มีการแทรกแ งวัต ุตามระดับความเสีย
หาย เชน ทาความสะ าด เสริมความมั่นคง และสุดทาย การบรณะ 

 เปนระดับที่ทาแลวเกิดความเปลี่ยนแปลงมากสุด เชน การเสริมสวนที่
หาย ป การแตงเติมสีและลวดลาย ั้นนี้ต ง ้น ยหลัก าน วัต ุประสงค์ ง
การ นุรักษ์ และการตัดสิน จรวมกัน ง มีสวน ดสวนเสีย
 

รปที่  ลาดับชั้น งการ นุรักษ์เชิงป งกัน

Active Conservation

Passive Conservation

Preventive Conservation

Restoration
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 น
 การ นุรักษ์ศิลปกรรม โบราณส าน ส าปตยกรรม และวัต ุทาง
วัฒนธรรม นประเทศ ทย กม งวาเปนเร่ ง งการสงวนรักษา ป ิสัง รณ์ 
บรณะ เน่ งจากระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการ นุรักษ์โบราณส าน พ ศ  
2 2  ที่ ชมานาน  ป แม มระบุ งการ นุรักษ์วัต ุพิพิธภัณฑ์หร งาน
ศิลปกรรม แตแนวคิดนี้ก ก ชมาตล ดและ ด หความหมาย งการ นุรักษ์
วดังนี้

 การ นุรกัษ ์  การดแล รกัษา เพ่ หคงคณุคา ว และ
หหมายรวม งการป งกัน การรักษา การสงวน การป สิัง รณ์และการบรณะ

ดวยการสงวนรักษา  ดแล รกัษา วตามสภาพ งเดิมเทาทีเ่ปน
ยและป งกนัมิ หเสยีหายต ป การป สิงั รณ ์  ทา หกลับ

คนสสภาพเดิม ยางที่เคยเปนมา
 การบรณะ  มแ มและปรับปรุง หมรีปทรงลักษณะ
กลมกลน เหม น งเดมิ หมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมาก ดแตต งแสดงความแตกตาง

งสิง่ที่มี ยเดิมและสิ่งที่ทา ้น หม 
 แรกเริ่ม นวงการพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ นศตวรรษที่ 2  
การ นุรักษ์เชิงป งกันเปนเพียงประเดนย ย นการศกษาดานพิพิธภัณฑ์และ
การ นุรักษ์ จนกระทั่งสงครามโลกทั้ง 2 ครั้งบังคับ หพิพิธภัณฑ์ นยุโรปเริ่ม
จรงิจงั นการหาวธิเีกบรกัษาวตั พุพิธิภณัฑ์ นคร บคร ง หปล ดภยั และดวย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์ การศกษา ลกระทบทางเคมี ทางกายภาพและ
ชีวภาพทีม่ตี การเส่ มสภาพ งวตั  ุทา หแนวคดิ งการ นรัุกษเ์ชงิป งกนั
ดเกดิ น้พร มกบัการตระหนกั งคณุคาทางประวตัศิาสตร์ งวตั พิุพธิภณัฑ์ 

และพัฒนาการทางจริยธรรม นการ นุรักษ์  2
 ปจจบุนัแนวคดิ นการ นรุกัษต์ามหลกัสากลเนนวธิปี งกนัการเส่ ม
สภาพ งวัต ุพิพิธภัณฑ์ มจาเปนต ง ชวิธีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัย
หมเสม ป เพียง ชความรทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์หาเหตุ ลที่ทา หวัต ุ

เส่ มสภาพ แลว ชความรหลายสา ามาพิจารณาหาวิธปี งกนัและแก ป หา 
ลดการ ชสารเคมีจะ ชเม่ มีความจาเปนเทานัน้และจะ ช ยางระมดัระวัง มกีาร
ศกษา ดี เสยี งสารเคมแีละวธิกีารแตละวธิี ยางละเ ยีด รวมทัง้ศกษาหา

มล งวสัดแุละวธิกีาร ลิตดัง้เดมิ แลวเล ก ชวธิกีารและเคมทีีส่ามาร ทา ห

2

ย นกลับ ด  หากยัง มแน จวาวิธีการหร เคมีที่มี ยปจจุบันจะ
ชวย นุรักษ์วัต ุที่กาลังเส่ มสภาพ ดหร ม จะยัง ม ชวิธีการเหลานั้น แตจะ
ชวิธีป งกันหร ชะล การเส่ มสภาพแทน เพ่ ที่วา น นาคตหากมีการคน

พบวิธกีารและเทคโนโลยีทีด่กีวาจะสามาร ช ดโดย มเปน นัตรายต วสัดเุดมิ
 การ นุรักษ์ยังสามาร แบงตามลาดับชั้น งการแทรกแ งวัต ุ โดย
เริม่จากพน้ านทีส่ดุค  การ นุรกัษเ์ชงิป งกนั  ตัง้แตการปลก งั
แนวคิด จริยธรรม จน ง ก ระเบียบ ต มา ค  การ นุรักษ์โดย มแทรกแ ง
วัต ุ   จะแทรกแ งวัต ุน ยที่สุดเทาที่จะทา ด เชน 
การจัดการสภาพแวดล มร บวัต ุพิพิธภัณฑ์ ระดับต ป ค  การ นุรักษ์เชิง
ป ิบัติการ   มีการแทรกแ งวัต ุตามระดับความเสีย
หาย เชน ทาความสะ าด เสริมความมัน่คง และสุดทาย การบรณะ 

 เปนระดับที่ทาแลวเกิดความเปลี่ยนแปลงมากสุด เชน การเสริมสวนที่
หาย ป การแตงเติมสีและลวดลาย ั้นนี้ต ง ้น ยหลัก าน วัต ุประสงค์ ง
การ นุรักษ์ และการตัดสิน จรวมกัน ง มีสวน ดสวนเสีย
 

รปที่  ลาดับชั้น งการ นุรักษ์เชิงป งกัน
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 จะพบ ดวาการ นุรกัษ์เชงิป งกันเปนแนวคิดทีม่มีานาน นพิพธิภัณฑ์
และห ศิลป แต นชวง  ปที่ านมาที่เริ่มมีการ หความสาคั  มีวิธีการเปน
ระเบียบแบบแ น และมีบทบาทเดนชัด ้น จากเดิมที่ กม งวาเปนเพียงการ
ทาความสะ าด และเปนสวนหนง่ งงาน นรุกัษ์ ง่เนนวิธกีารทางวทิยาศาสตร์
และเคม ี ม วาเปนหลกัการจาเปนทีต่ งเรยีนร ม ก หความสาคั เปน นัดบั
ตน แต กจดั หเปนกจิกรรมทีจ่ะทาเม่ วัต ุ ดรบัการสงวนรักษาหร บรณะแลว
เทานั้น

 ก ร นรัก ์ ิ กัน ะ ร 
 คณะกรรมการเพ่ การ นุรักษ์ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหวางชาติ หร  

      
 กาหนดนิยามงาน นุรักษ์ นป พ ศ  2 2  ค ศ   มีการ ธิบาย

ความแตกตางระหวาง การสงวนรักษา  และ การบรณะ 
 ยัง มมีคาวา การ นุรักษ์เชิงป งกัน ่งต มาปราก นเ กสารเปน

ครัง้แรก นป พ ศ  2  ค ศ   โดยเกดิจากการรวมกลมุงานทางวชิาการ
พิพิธภัณฑ์กลุมย ย งกลุมที่ศกษาเกี่ยวกับการควบคุมแสงสวางและสภาพ
แวดล ม กับกลุมการดแลงานศิลปะระหวาง นยาย และกลุมการควบคุมการ
เส่ มสภาพทางกายภาพ และต มา นป พ ศ  2  ค ศ   กลมุงานการ
นุรักษ์เชิงป งกัน ดตีพิมพ์จดหมาย าวฉบับแรก  2

 จนกระทัง่ป พ ศ  2  ค ศ  2  นการประชุมคณะกรรมการเพ่
การ นรัุกษ ์สภาการพิพธิภณัฑร์ะหวางชาติครัง้ที ่  ทีก่รงุนวิเดลี ดมปีระกาศ
เพ่ ระบลุกัษณะการ นุรกัษม์รดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต ง ด นการประกาศครัง้
นี้ระบุวา การ นุรักษ์เชิงป งกัน   การ นุรักษ์เชิง
สงวนรักษา   และการบรณะ  เปน
สวนหน่ง งการ นุรักษ์ และเปนนิยาม ดรับการย มรับทั่ว ป นปจจุบัน โดย
มีความหมาย ยางละเ ียดดังนี้  
 การ นุรักษ์  เปนมาตรการและการดาเนินงานที่มุง
เนนการปกป งมรดกทางวฒันธรรมเพ่ การ ชประโยชน์ นปจจบุนัและ นาคต 
การ นุรักษ์รวม ง การ นุรักษ์เชิงป งกัน การ นุรักษ์เชิงสงวนรักษาและการ

2

บรณะ โดยมาตรการและการดาเนนิงานทัง้หมดควรเคารพ นคุณคา ความสาคั  
และคุณสมบัติทางกายภาพ งมรดกวัฒนธรรม
 การ นุรกัษ์เชงิป งกัน   เปนการทางาน
เพ่ ป งกันความเสียหายจากสภาพแวดล ม จัดการความเสี่ยงที่สง ลต วัสดุ 
ควบคมุสภาพแวดล ม นการเกบรกัษา เพราะการเส่ มสภาพจะเกิด น้เม่ ย
นสภาพแวดล มที่ มเหมาะสม เชน ณุหภม ิความชน้ แสงสวาง มลพิษ เปนตน 

ปจจยัเหลานีส้ง ล หวตั เุกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ภาย นและภายน ก มาตรการ
และการดาเนินงานเหลานี้เปนทาง ม มยุงเกี่ยวกับวัสดุและโครงสราง ง
มรดกวัฒนธรรม ม ดแก ลักษณะที่ปราก งวัต ุ
 การ นุรักษ์เชิงสงวนรักษา   เปนการ
ดาเนนิงานทีต่ งคานง งหลักการและเหตุ ลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ นการดาเนนิงาน 
เพ่ ชะล การเส่ มสภาพและแก ป หาที่เกิดความเสียหาย ้นกับวัต ุ โดย
ต ง าศัยหลักวิชา การดาเนินงาน นุรักษ์เชิงสงวนรักษาต งแน จวาหลังจาก
ที่ทาแลววัต ุจะต ง ดรับการ นุรักษ์เชิงป งกันทันที
 การบรณะ  เปนการดาเนนิงานทีท่ากบัวตั โุดยตรง มี
วตั ปุระสงคห์ลายประการ เชน เพ่ ความงามทางสนุทรยีะ เพ่ ความเ า จและ
การ ชประโยชน์ การบรณะจะทา ดเม่ วัต ุนั้นเสียหายและทา หความสาคั
หร หนาที่ งวัต เุปลีย่นแปลง หร วัต เุส่ มสภาพ การดาเนินงาน ยบนพน้
าน งความเคารพวัสดุดั้งเดิม การบรณะสวน ห จะแก ลักษณะทีป่ราก
งวัต ุ

    ที่ปรกษาพิเศษ งศนย์ระหวางประเทศ
เพ่ การศกษาการสงวนรักษาและการบรณะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

          
      ด ธบิายความหมาย งการ

นุรักษ์เชิงป งกัน น ีกนัยหน่งวา เปนการคิด นมุมที่ตางจากเดิม เชน น ดีต
เม่ คดิ ง สิง่ ง  ปจจบุนัเปลีย่นเปน วตั พุพิธิภณัฑ์  เม่ นก ง ห ง  ห
เปลีย่นเปน าคาร  การทางานคนเดยีว  เปลีย่นเปน ทมี  ลระยะสัน้  
เปลี่ยนเปน ระยะยาว  เชี่ยวชา  เปลี่ยนเปน สาธารณะ  ความลับ  
เปลี่ยนเปน การเ ยแพร  และหาก ามวา ยาง ร  หเปลี่ยนเปน ทา ม  
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 จะพบ ดวาการ นุรกัษ์เชงิป งกันเปนแนวคิดทีม่มีานาน นพิพิธภณัฑ์
และห ศิลป แต นชวง  ปที่ านมาที่เริ่มมีการ หความสาคั  มีวิธีการเปน
ระเบียบแบบแ น และมีบทบาทเดนชัด ้น จากเดิมที่ กม งวาเปนเพียงการ
ทาความสะ าด และเปนสวนหนง่ งงาน นรุกัษ์ ง่เนนวธิกีารทางวทิยาศาสตร์
และเคม ี ม วาเปนหลกัการจาเปนทีต่ งเรยีนร ม ก หความสาคั เปน นัดบั
ตน แต กจดั หเปนกจิกรรมทีจ่ะทาเม่ วัต ุ ดรบัการสงวนรักษาหร บรณะแลว
เทานั้น

 ก ร นรัก ์ ิ กัน ะ ร 
 คณะกรรมการเพ่ การ นุรักษ์ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหวางชาติ หร  

      
 กาหนดนิยามงาน นุรักษ์ นป พ ศ  2 2  ค ศ   มีการ ธิบาย

ความแตกตางระหวาง การสงวนรักษา  และ การบรณะ 
 ยัง มมีคาวา การ นุรักษ์เชิงป งกัน ่งต มาปราก นเ กสารเปน

ครัง้แรก นป พ ศ  2  ค ศ   โดยเกดิจากการรวมกลมุงานทางวชิาการ
พิพิธภัณฑ์กลุมย ย งกลุมที่ศกษาเกี่ยวกับการควบคุมแสงสวางและสภาพ
แวดล ม กับกลมุการดแลงานศิลปะระหวาง นยาย และกลุมการควบคุมการ
เส่ มสภาพทางกายภาพ และต มา นป พ ศ  2  ค ศ   กลุมงานการ
นุรักษ์เชิงป งกัน ดตีพิมพ์จดหมาย าวฉบับแรก  2

 จนกระทัง่ป พ ศ  2  ค ศ  2  นการประชมุคณะกรรมการเพ่
การ นรุกัษ ์สภาการพิพธิภณัฑร์ะหวางชาติครัง้ที ่  ทีก่รงุนวิเดล ี ดมปีระกาศ
เพ่ ระบลัุกษณะการ นรุกัษม์รดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต ง ด นการประกาศครัง้
นี้ระบุวา การ นุรักษ์เชิงป งกัน   การ นุรักษ์เชิง
สงวนรักษา   และการบรณะ  เปน
สวนหน่ง งการ นุรักษ์ และเปนนิยาม ดรับการย มรับทั่ว ป นปจจุบัน โดย
มีความหมาย ยางละเ ียดดังนี้  
 การ นุรักษ์  เปนมาตรการและการดาเนินงานที่มุง
เนนการปกป งมรดกทางวฒันธรรมเพ่ การ ชประโยชน์ นปจจบุนัและ นาคต 
การ นุรักษ์รวม ง การ นุรักษ์เชิงป งกัน การ นุรักษ์เชิงสงวนรักษาและการ

2

บรณะ โดยมาตรการและการดาเนนิงานทัง้หมดควรเคารพ นคณุคา ความสาคั  
และคุณสมบัติทางกายภาพ งมรดกวัฒนธรรม
 การ นุรกัษ์เชงิป งกัน   เปนการทางาน
เพ่ ป งกันความเสียหายจากสภาพแวดล ม จัดการความเสี่ยงที่สง ลต วัสดุ 
ควบคมุสภาพแวดล ม นการเกบรกัษา เพราะการเส่ มสภาพจะเกิด น้เม่ ย
นสภาพแวดล มที่ มเหมาะสม เชน ณุหภม ิความชน้ แสงสวาง มลพิษ เปนตน 

ปจจยัเหลานีส้ง ล หวตั เุกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ภาย นและภายน ก มาตรการ
และการดาเนินงานเหลานี้เปนทาง ม มยุงเกี่ยวกับวัสดุและโครงสราง ง
มรดกวัฒนธรรม ม ดแก ลักษณะที่ปราก งวัต ุ
 การ นุรักษ์เชิงสงวนรักษา   เปนการ
ดาเนนิงานทีต่ งคานง งหลักการและเหตุ ลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ นการดาเนนิงาน 
เพ่ ชะล การเส่ มสภาพและแก ป หาที่เกิดความเสียหาย ้นกับวัต ุ โดย
ต ง าศัยหลักวิชา การดาเนินงาน นุรักษ์เชิงสงวนรักษาต งแน จวาหลังจาก
ที่ทาแลววัต ุจะต ง ดรับการ นุรักษ์เชิงป งกันทันที
 การบรณะ  เปนการดาเนนิงานทีท่ากบัวตั โุดยตรง มี
วัต ปุระสงคห์ลายประการ เชน เพ่ ความงามทางสนุทรยีะ เพ่ ความเ า จและ
การ ชประโยชน์ การบรณะจะทา ดเม่ วัต ุนั้นเสียหายและทา หความสาคั
หร หนาที่ งวัต เุปลีย่นแปลง หร วัต เุส่ มสภาพ การดาเนินงาน ยบนพน้
าน งความเคารพวัสดุดั้งเดิม การบรณะสวน ห จะแก ลักษณะที่ปราก
งวัต ุ

    ที่ปรกษาพิเศษ งศนย์ระหวางประเทศ
เพ่ การศกษาการสงวนรักษาและการบรณะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

          
      ด ธบิายความหมาย งการ

นุรักษ์เชิงป งกัน น ีกนัยหน่งวา เปนการคิด นมุมที่ตางจากเดิม เชน น ดีต
เม่ คดิ ง สิง่ ง  ปจจบุนัเปลีย่นเปน วตั พุพิธิภัณฑ์  เม่ นก ง ห ง  ห
เปลีย่นเปน าคาร  การทางานคนเดยีว  เปลีย่นเปน ทมี  ลระยะสัน้  
เปลี่ยนเปน ระยะยาว  เชี่ยวชา  เปลี่ยนเปน สาธารณะ  ความลับ  
เปลี่ยนเปน การเ ยแพร  และหาก ามวา ยาง ร  หเปลี่ยนเปน ทา ม  
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รปที่ 2 การ นุรักษ์เชิงป งกัน ที่มา  

 การ นุรักษ์เชิงป งกันเปน ลมาจากความเ า จ นการ นุรักษ์เชิง
รักษาและการศกษาและเ ยแพร เพ่ หร งคุณคาและชวยกันรักษา รวม ป
งความรทางดานเทคนิควิธีการที่จะ มทา หตัวศิลปวัต ุเส่ มโทรม หร การ
ชและกระทาสิง่ ด ยาง ดิประเภทจนทา หเกดิความเสยีหาย ง่ าจเกีย่ว ง
กับการทางานสรางสรรค์เชนกัน เพราะเม่ ศกษาจนเ า จเร่ ง งวัสดุหร
กระบวนการที่เหมาะสม นการทางานจะสง ห ลงานที่สรางสรรค์ ้น หมเกิด
ความคงทนแ งแรง เปรียบเสม น ดทาการ นุรักษ์ตั้งแตการสราง ลงานและ
เปนการแกป หาที่ตนเหตุ ภมินทร์ นวลรัตนตระกล  2
 การ นรุกัษเ์ชงิป งกนัเปนการทางานเพ่ ป งกนัความเสยีหาย แมวา
มมีวัต ุ ดจะสามาร คงสภาพ ย ดตล ด ป แตการดแลรักษาวัต ุ ห ย น

สภาวะแวดล มที่เหมาะสมจะชวยชะล การเส่ มสภาพ ด และเปนที่ย มรับ
กันแลววาการดแลปกป งวัต ุ ยาง กต ง ย มเปนการสิ้นเปล งน ยกวา 
และปล ดภัยต วัต ุมากกวาการป ิบัติการ นุรักษ์วัต ุภายหลังที่เกิดการ
เส่ มสภาพแลว หร แมแตวัต ุที่ านการ นุรักษ์แลว กจาเปนต งเกบรักษา
ว นสิ่งแวดล มทีเ่หมาะสม เพ่ ป งกันการเส่ มสภาพ ีก ดังนั้นการ นุรักษ์

เชิงป งกันจงรวม งมาตรการ ่น เชน  2 2

2

 การจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดกับวัต ุจาก
การจัดแสดง การ นยาย การจัดเกบ การ หยม และการควบคุมความเสี่ยงตาง 
 าจ ชเทคนคิ เชน การประเมิน าคาร การประเมินสภาพ แ นรับม ภัยพบิตัิ 

ระเบยีบการยมวตั  ุนโยบายการหยบิยกเคล่ นยาย และการควบคมุวตั ทุี่ ช น
การทางาน เพ่ จัดการและลดความเสี่ยงที่ าจจะเกิด ้น
 การควบคมุสิง่แวดล ม  การจดัวางวตั ุ นสภาพแวดล มทีป่ล ดภยั 
รวม งการ ชวัสดุที่มีเส ียรภาพเพ่ การป งกันวัต ุทางกายภาพ พยายามลด
ป ิสัมพันธ์กับสภาพแวดล มโดยร บ หเหล น ยที่สุด ควบคุมความ ัน วน

ง ุณหภมิ ความช้นสัมพัทธ์ ระดับแสง สารระเหย รวม งแมลงและสัตว์
รบกวนที่เปน ันตราย นสภาพแวดล ม งพิพิธภัณฑ์
 การคมุคร งทางก หมาย  การสรางและการดาเนนิการตามก หมาย
ที่ปกป งวัต ุ มวาจะ ย นแหลงโบราณส าน ห งจัดแสดงหร คลังวัต ุ ห
ปล ดภัยจากการโจรกรรมและการ กทาลาย

 ก ร นรัก ์ ิ กัน น ระ
 การ นุรกัษง์านศิลปกรรม โบราณส าน ส าปตยกรรม และวัต ทุาง
วัฒนธรรม นประเทศ ทยดวยหลักสากลเริ่มดวยการศกษาวิธีการและเทคนิค
จาก ลงานทีป่ระสบความสาเรจแลว นตางประเทศ นระยะแรกงาน นรุกัษ์ น
ประเทศ ทยเริม่ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีด่าเนนิการโดยกรมศิลปากร 
ภายหลงัเม่ พระบาทสมเดจพระเจา ยหวัรชักาลที ่  เสดจพระราชดาเนนิท ด
พระเนตรโบราณวัต ุที่ ดจากกรุพระปรางค์วัดราชบรณะ นเด นพ ศจิกายน 
พ ศ  2  พระ งค์ทรงสนพระทัยและทรงทราบดีเกี่ยวกับวิทยาการรักษา
โบราณวัต ุเปน ยางดี และมีพระราชดารัสที่ก หเกิดการสงวนรักษาโบราณ
วตั ศุลิปวตั ตุาม ยางวทิยาการสมยั หม น  ปต มา หลงัจากกรมศลิปากร
ดน มรับกระแสพระราชดารัสมา โดยสงนักวิทยาศาสตร์ ปศกษาวิชาการ

ตรวจส บวัต ุและการสงวนรักษาศิลปโบราณวัต ุที่ประเทศเบลเยียม โดยทุน
งยเนสโกรวมกับรั บาลเบลเยี่ยม เปนจุดเริ่มตน งการ นุรักษ์ศิลปโบราณ

วัต ุ โดยทางวิทยาศาสตร์ นประเทศ ทย ่งเปนการประยุกต์วิชาการทาง
วิทยาศาสตร์เ ากับการ นุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม และ ดดาเนินสบต กันมาจน
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รปที่ 2 การ นุรักษ์เชิงป งกัน ที่มา  

 การ นุรักษ์เชิงป งกันเปน ลมาจากความเ า จ นการ นุรักษ์เชิง
รักษาและการศกษาและเ ยแพร เพ่ หร งคุณคาและชวยกันรักษา รวม ป
งความรทางดานเทคนิควิธีการที่จะ มทา หตัวศิลปวัต ุเส่ มโทรม หร การ
ชและกระทาสิง่ ด ยาง ดิประเภทจนทา หเกดิความเสยีหาย ง่ าจเกีย่ว ง
กับการทางานสรางสรรค์เชนกัน เพราะเม่ ศกษาจนเ า จเร่ ง งวัสดุหร
กระบวนการที่เหมาะสม นการทางานจะสง ห ลงานที่สรางสรรค์ ้น หมเกิด
ความคงทนแ งแรง เปรียบเสม น ดทาการ นุรักษ์ตั้งแตการสราง ลงานและ
เปนการแกป หาที่ตนเหตุ ภมินทร์ นวลรัตนตระกล  2
 การ นรุกัษเ์ชงิป งกนัเปนการทางานเพ่ ป งกนัความเสยีหาย แมวา
มมีวัต ุ ดจะสามาร คงสภาพ ย ดตล ด ป แตการดแลรักษาวัต ุ ห ย น

สภาวะแวดล มที่เหมาะสมจะชวยชะล การเส่ มสภาพ ด และเปนที่ย มรับ
กันแลววาการดแลปกป งวัต ุ ยาง กต ง ย มเปนการสิ้นเปล งน ยกวา 
และปล ดภัยต วัต ุมากกวาการป ิบัติการ นุรักษ์วัต ุภายหลังที่เกิดการ
เส่ มสภาพแลว หร แมแตวัต ุที่ านการ นุรักษ์แลว กจาเปนต งเกบรักษา
ว นสิ่งแวดล มที่เหมาะสม เพ่ ป งกันการเส่ มสภาพ ีก ดังนั้นการ นุรักษ์

เชิงป งกันจงรวม งมาตรการ ่น เชน  2 2

2

 การจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดกับวัต ุจาก
การจัดแสดง การ นยาย การจัดเกบ การ หยม และการควบคุมความเสี่ยงตาง 
 าจ ชเทคนิค เชน การประเมิน าคาร การประเมินสภาพ แ นรับม ภยัพบิตัิ 

ระเบยีบการยมวตั  ุนโยบายการหยบิยกเคล่ นยาย และการควบคมุวตั ทุี่ ช น
การทางาน เพ่ จัดการและลดความเสี่ยงที่ าจจะเกิด ้น
 การควบคมุสิง่แวดล ม  การจดัวางวตั ุ นสภาพแวดล มทีป่ล ดภยั 
รวม งการ ชวัสดุที่มีเส ียรภาพเพ่ การป งกันวัต ุทางกายภาพ พยายามลด
ป ิสัมพันธ์กับสภาพแวดล มโดยร บ หเหล น ยที่สุด ควบคุมความ ัน วน

ง ุณหภมิ ความช้นสัมพัทธ์ ระดับแสง สารระเหย รวม งแมลงและสัตว์
รบกวนที่เปน ันตราย นสภาพแวดล ม งพิพิธภัณฑ์
 การคมุคร งทางก หมาย  การสรางและการดาเนนิการตามก หมาย
ที่ปกป งวัต ุ มวาจะ ย นแหลงโบราณส าน ห งจัดแสดงหร คลังวัต ุ ห
ปล ดภัยจากการโจรกรรมและการ กทาลาย

 ก ร นรัก ์ ิ กัน น ระ
 การ นุรกัษ์งานศิลปกรรม โบราณส าน ส าปตยกรรม และวัต ทุาง
วัฒนธรรม นประเทศ ทยดวยหลักสากลเริ่มดวยการศกษาวิธีการและเทคนิค
จาก ลงานทีป่ระสบความสาเรจแลว นตางประเทศ นระยะแรกงาน นรุกัษ์ น
ประเทศ ทยเริม่ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีด่าเนนิการโดยกรมศิลปากร 
ภายหลงัเม่ พระบาทสมเดจพระเจา ยหวัรชักาลที ่  เสดจพระราชดาเนินท ด
พระเนตรโบราณวัต ุที่ ดจากกรุพระปรางค์วัดราชบรณะ นเด นพ ศจิกายน 
พ ศ  2  พระ งค์ทรงสนพระทัยและทรงทราบดีเกี่ยวกับวิทยาการรักษา
โบราณวัต ุเปน ยางดี และมีพระราชดารัสที่ก หเกิดการสงวนรักษาโบราณ
วัต ศุลิปวัต ตุาม ยางวทิยาการสมยั หม น  ปต มา หลงัจากกรมศลิปากร
ดน มรับกระแสพระราชดารัสมา โดยสงนักวิทยาศาสตร์ ปศกษาวิชาการ

ตรวจส บวัต ุและการสงวนรักษาศิลปโบราณวัต ุที่ประเทศเบลเยียม โดยทุน
งยเนสโกรวมกับรั บาลเบลเยี่ยม เปนจุดเริ่มตน งการ นุรักษ์ศิลปโบราณ

วัต ุ โดยทางวิทยาศาสตร์ นประเทศ ทย ่งเปนการประยุกต์วิชาการทาง
วิทยาศาสตร์เ ากับการ นุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม และ ดดาเนินสบต กันมาจน
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เกิดเปนหนวยงานวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์ น้ กุลพันธาดา จันทร์โพธิศรี  
2  2
 ความรวมม ระหวางรั บาล ทย รั บาลตางชาติ และ งค์กร เชน  
ยเนสโกและศนย์ระหวางชาติวาดวยการ นุรักษ์และบรณะสมบัติวัฒนธรรม 
หร           

     ทา หประเทศ ทย ดมีโ กาสเ า
รวมการศกษาดานการ นุรกัษ์ นระดับนานาชาติหลายครัง้ ตัง้แต ป พ ศ  2  
เร่ ยมาจนปจจุบัน รวม งศนย์ภมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปภาย ต
งค์การรั มนตรีศกษาธิการแหงเ เชียตะวัน กเฉียง ต  ยังเปน จัด

หลักสตร ก บรมการ นุรักษ์เชิงป งกันวัต ุพิพิธภัณฑ์ หแกภัณฑารักษ์และ
บคุลากรพพิธิภณัฑ์ นเ เชยีตะวนั กเฉยีง ต นป พ ศ  2    
เปนการ บรมเกีย่วกับการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั โดย เชีย่วชา และบคุลากรจาก
พิพิธภัณฑส านแหงชาติพระนคร เกี่ยวกับท ษ ี บทบาท งภัณฑารักษ์ น
การ นุรักษ์วัต ุพิพิธภัณฑ์ แนวทางการยด ายุวัต ุพิพิธภัณฑ์ ประเภทและ
ธรรมชาติ งวัต ุจัดแสดง ควรระวัง นการจัดเคล่ นยาย จัดเกบ จัดแสดง 
และการป ิบัติงานจริง เชน การทดส บทางเคมี งวัสดุ นุรักษ์ และการ
ทาความสะ าดวัต พุพิธิภณัฑ ์การวดัความชน้สมัพทัธ ์ ณุหภม ิและความเ ม

งแสง นห งจัดแสดงโดย ชเคร่ งม ทางวิทยาศาสตร์
 การ บรมเ ยแพรความรเร่ งการ นุรักษ์เชิงป งกันที่จัดเคย น
ประเทศ ทยค  การ บรม นป พ ศ  2  เร่ ง   

      และ นป พ ศ  2  เร่ ง 
       จัดรวมกันโดย 

 และ 
 การ นรุกัษ์เชงิป งกนั นประเทศ ทยดาเนนิงานโดยกรมศลิปากร โดย
นป พ ศ  2  กรมศิลปากร ดกาหนด หมีหนวยงานที่รับ ิดช บ นเร่ ง ง

การ นุรักษ์โบราณวัต ุ ศิลปวัต ุโดยตรงช่ วา งาน มสงวนรักษา ตามพระ
ราชก ษ กีาแบงสวนราชการกรมศิลปากร ต มา นป พ ศ  2  ดมกีารแบง
สวนราชการ งกรมศิลปากร หม เปน สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑส าน 
ทา หงาน มสงวนรักษามีหนาทีแ่ละความรับ ดิช บเพิม่ น้และกวาง วางทัง้
งานที่เกี่ยวกับโบราณวัต ุและโบราณส าน ทั้งนี้ ดมีการเปลี่ยนช่ หนวยงาน

2

เปนสวนวทิยาศาสตรเ์พ่ การ นรุกัษ์ และเปนกลมุวทิยาศาสตรเ์พ่ การ นรุกัษ์ 
นปจจุบันตามลาดับ กลุมวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์  2

 กลุมวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์ ด ธิบายการ นุรักษ์วัต ุทาง
วัฒนธรรมโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี 2 วิธี ค  
  การป งกนัรกัษา   หมาย ง การเกบ
รกัษาวตั ุ ห ย นสภาพแวดล มทีเ่หมาะสมตามชนดิ งเน้ วตั  ุเพ่ ป งกนั
การชารุดเส่ มสภาพที่จะเกิด ้น ดจากสาเหตุตาง  และคงสภาพเดิม งวัต ุ
นั้น  
 2  การป ิบัติการสงวนรักษา   เปนการ
ป ิบัติการเพ่ แก ป หา หยุดยั้ง จัดป หาที่เกิด ้นและที่ทา หเกิดการ
ชารดุเส่ มสภาพบนวัต  ุแลวทา หกลบัคนสสภาพเดิมและคงสภาพเดิม หมาก
ทีสุ่ด ง่ป หาทีเ่กดิ น้กบัวตั ตุางชนดิกนัจะ มเหม นกนัและความรนุแรง ง
ป หากจะ มเหม นกัน วธิปี บัิตกิารสงวนรักษาและเคมีภัณฑท์ีน่ามา ชกแตก
ตางกัน ก ป ้น ยกับสภาพ งป หาและสภาพวัต ุ 
 ป หาและความรุนแรง งป หาที่เกิด ้น นระดับภัณฑารักษ์และ
ป ิบัติงาน นพิพิธภัณฑ์ งาน นุรักษ์ นคม การป ิบัติงาน งภัณฑารักษ์ 

พพิธิภณัฑส านแหงชาต ิกรมศลิปากร ระบวุา การสงวนรกัษาเปนหนง่ นหนาที่
งพพิธิภณัฑส าน เปนความรบั ดิช บ งภณัฑารกัษแ์ละเจาหนาที่ นห ง

ป บิตักิาร าจหมาย งการป งกนัวตั ตุ การทาลายทาง สกิส ์หร การเส่ ม
ทางเคมี หร การคุกคามโดยพวก ินทรียสาร เชน เหดรา หร การรบกวนจาก
พวกแมลง การทาลายเหลานีย้ มจะแตกตาง ปตามธรรมชาตแิละ งคป์ระก บ

งวัต แุละสภาพ งภมิ ากาศ ก งพิพธิภัณฑส านแหงชาติ 2 2  และ
ยัง ด ธิบายความหมาย ง การ มและสงวนรักษา ภาษา ังก ษเรียกวา 

 วาเปนคารวม ง การ ม  หมาย ง การทา ห
วตั นุัน้กลบัมสีภาพเดมิมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทา ด และการรกัษา  
หมาย งการรักษาศิลปโบราณวัต มุิ หเกดิการชารดุเสียหาย ง่เปนความหมาย
ตามนิยามงาน นุรักษ์โดย  นป พ ศ  2 2  ค ศ   
 ดานการเรียนการส นวิชา นุรักษ์ บทความเร่ งการพัฒนารายวิชา
จิตรกรรม ทยรวมสมัยเชิง นุรักษ์ หลักสตรศิลปศกษาระดับปริ าบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบวา นประเทศ ทยมีหลักสตรหร การเรียนการส น
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เกิดเปนหนวยงานวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์ น้ กุลพันธาดา จันทร์โพธิศรี  
2  2
 ความรวมม ระหวางรั บาล ทย รั บาลตางชาติ และ งค์กร เชน  
ยเนสโกและศนย์ระหวางชาติวาดวยการ นุรักษ์และบรณะสมบัติวัฒนธรรม 
หร           

     ทา หประเทศ ทย ดมีโ กาสเ า
รวมการศกษาดานการ นุรกัษ์ นระดับนานาชาติหลายครัง้ ตัง้แต ป พ ศ  2  
เร่ ยมาจนปจจุบัน รวม งศนย์ภมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปภาย ต
งค์การรั มนตรีศกษาธิการแหงเ เชียตะวัน กเฉียง ต  ยังเปน จัด

หลักสตร ก บรมการ นุรักษ์เชิงป งกันวัต ุพิพิธภัณฑ์ หแกภัณฑารักษ์และ
บคุลากรพพิธิภณัฑ์ นเ เชยีตะวนั กเฉยีง ต นป พ ศ  2    
เปนการ บรมเกีย่วกบัการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั โดย เชีย่วชา และบคุลากรจาก
พิพิธภัณฑส านแหงชาติพระนคร เกี่ยวกับท ษ ี บทบาท งภัณฑารักษ์ น
การ นุรักษ์วัต ุพิพิธภัณฑ์ แนวทางการยด ายุวัต ุพิพิธภัณฑ์ ประเภทและ
ธรรมชาติ งวัต ุจัดแสดง ควรระวัง นการจัดเคล่ นยาย จัดเกบ จัดแสดง 
และการป ิบัติงานจริง เชน การทดส บทางเคมี งวัสดุ นุรักษ์ และการ
ทาความสะ าดวตั พุพิธิภณัฑ ์การวดัความชน้สมัพทัธ ์ ณุหภม ิและความเ ม

งแสง นห งจัดแสดงโดย ชเคร่ งม ทางวิทยาศาสตร์
 การ บรมเ ยแพรความรเร่ งการ นุรักษ์เชิงป งกันที่จัดเคย น
ประเทศ ทยค  การ บรม นป พ ศ  2  เร่ ง   

      และ นป พ ศ  2  เร่ ง 
       จัดรวมกันโดย 

 และ 
 การ นรุกัษเ์ชงิป งกนั นประเทศ ทยดาเนนิงานโดยกรมศลิปากร โดย
นป พ ศ  2  กรมศิลปากร ดกาหนด หมีหนวยงานที่รับ ิดช บ นเร่ ง ง

การ นุรักษ์โบราณวัต ุ ศิลปวัต ุโดยตรงช่ วา งาน มสงวนรักษา ตามพระ
ราชก ษ กีาแบงสวนราชการกรมศิลปากร ต มา นป พ ศ  2  ดมกีารแบง
สวนราชการ งกรมศิลปากร หม เปน สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑส าน 
ทา หงาน มสงวนรักษามีหนาทีแ่ละความรับ ดิช บเพิม่ น้และกวาง วางทัง้
งานที่เกี่ยวกับโบราณวัต ุและโบราณส าน ทั้งนี้ ดมีการเปลี่ยนช่ หนวยงาน

2

เปนสวนวทิยาศาสตรเ์พ่ การ นรุกัษ ์และเปนกลมุวทิยาศาสตรเ์พ่ การ นรุกัษ์ 
นปจจุบันตามลาดับ กลุมวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์  2

 กลุมวิทยาศาสตร์เพ่ การ นุรักษ์ ด ธิบายการ นุรักษ์วัต ุทาง
วัฒนธรรมโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี 2 วิธี ค  
  การป งกันรกัษา   หมาย ง การเกบ
รักษาวตั ุ ห ย นสภาพแวดล มทีเ่หมาะสมตามชนดิ งเน้ วตั  ุเพ่ ป งกนั
การชารุดเส่ มสภาพที่จะเกิด น้ ดจากสาเหตุตาง  และคงสภาพเดิม งวัต ุ
นั้น  
 2  การป ิบัติการสงวนรักษา   เปนการ
ป ิบัติการเพ่ แก ป หา หยุดยั้ง จัดป หาที่เกิด ้นและที่ทา หเกิดการ
ชารดุเส่ มสภาพบนวัต  ุแลวทา หกลบัคนสสภาพเดิมและคงสภาพเดิม หมาก
ทีสุ่ด ง่ป หาทีเ่กิด น้กับวตั ตุางชนิดกันจะ มเหม นกนัและความรนุแรง ง
ป หากจะ มเหม นกัน วธิปี บัิตกิารสงวนรักษาและเคมีภณัฑท์ีน่ามา ชกแตก
ตางกัน ก ป ้น ยกับสภาพ งป หาและสภาพวัต ุ 
 ป หาและความรุนแรง งป หาที่เกิด ้น นระดับภัณฑารักษ์และ
ป ิบัติงาน นพิพิธภัณฑ์ งาน นุรักษ์ นคม การป ิบัติงาน งภัณฑารักษ์ 

พิพธิภณัฑส านแหงชาต ิกรมศลิปากร ระบวุา การสงวนรกัษาเปนหนง่ นหนาที่
งพพิิธภณัฑส าน เปนความรบั ดิช บ งภณัฑารกัษแ์ละเจาหนาที่ นห ง

ป บิตักิาร าจหมาย งการป งกนัวัต ตุ การทาลายทาง สกิส์ หร การเส่ ม
ทางเคมี หร การคุกคามโดยพวก ินทรียสาร เชน เหดรา หร การรบกวนจาก
พวกแมลง การทาลายเหลานีย้ มจะแตกตาง ปตามธรรมชาตแิละ งคป์ระก บ

งวัต แุละสภาพ งภมิ ากาศ ก งพิพธิภัณฑส านแหงชาติ 2 2  และ
ยัง ด ธิบายความหมาย ง การ มและสงวนรักษา ภาษา ังก ษเรียกวา 

 วาเปนคารวม ง การ ม  หมาย ง การทา ห
วัต นุัน้กลบัมสีภาพเดมิมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทา ด และการรกัษา  
หมาย งการรักษาศิลปโบราณวัต มิุ หเกดิการชารดุเสียหาย ง่เปนความหมาย
ตามนิยามงาน นุรักษ์โดย  นป พ ศ  2 2  ค ศ   
 ดานการเรียนการส นวิชา นุรักษ์ บทความเร่ งการพัฒนารายวิชา
จิตรกรรม ทยรวมสมัยเชิง นุรักษ์ หลักสตรศิลปศกษาระดับปริ าบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบวา นประเทศ ทยมีหลักสตรหร การเรียนการส น
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เกี่ยวกับการ นุรักษ์ที่นานที่สุดเทาที่สบคน ด มี ย นหลักสตรศิลปะศาสตร์
บณัฑติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร ง่เปดวชิาเ กเล กดาน นุรกัษ์
ส งรายวชิา ค  การ นรุกัษโ์บราณวตั  ุศกษาเกีย่วกบั ทิธพิล งสิง่แวดล มที่
มตี ศิลปวัต  ุสาเหตุ งการเส่ มสภาพ การ นุรกัษ์ศิลปะโบราณวัต ุ นิทรีย์
และ นินทรีย์ หลักการ นุรักษ์โบราณส าน การ นุรักษ์และเกบรักษาโบราณ
วตั ุ ณะทาการ ดุคน และรายวชิาหลกัการ นรุกัษโ์บราณส าน ศกษาระเบยีบ 
ก  และ บังคับวาดวยการสงวนรักษาโบราณส าน และหลักการ มและ
สงวนรักษาโบราณส านดวยวิธีตาง  คณะโบราณคดี  2  ปจจุบันยังคงมี
การส นต เน่ งมา ค  วิชาการสงวนรักษาโบราณวัต ุและวิชาหลักการสงวน
รกัษาโบราณส านและแหลงโบราณคดี น กจากนีภ้าควิชาประวัตศิาสตร์ศลิปะ
ยังมีการส นวิชาการ นุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และวิชาการ
จัดการและการ นุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม ีกดวย
 ปจจุบัน นประเทศ ทยมีศกษาดานการ นุรักษ์ นระดับปริ าโท 
ค  หลกัสตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สา าวชิา นรุกัษศ์ลิปกรรม มหาวทิยาลยั
ศลิปากร และหลกัสตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สา าวชิาการจดัการและ นุรกัษ์
ศิลปกรรม งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ก รรั รและ ระ นักร ว ม ั ก ร นรัก ์ ิ กัน
 การ นุรักษ์เชิงป งกันเปนสวนประก บสาคั งการดาเนินงาน
พพิิธภณัฑ์และห ศลิป ปจจบุนัมีการเรยีนการส นและการเ ยแพร ย นระดบั
ป บิตังิาน การ นุรกัษ์เชงิป งกันเปนความรับ ดิช บทีส่าคั ง ป บัิตงิาน
นการสรางและรักษาสภาพแวดล มสาหรับวัต ุพิพิธภัณฑ์และงานศิลปกรรม

ที่ ย นความดแล และควร ชการ นุรักษ์เชิงป งกัน นการทางาน ก นที่จะ ช
การ นุรักษ์แบบแทรกแ ง ป ิบัติงานควรพิจารณาทางเล ก นการ นุรักษ์
เชิงป งกันวาเหมาะสมกวาหร ม ่งกิจกรรมที่ ย น บเ ต งการ นุรักษ์
เชิงป งกัน ประก บดวย      2
  การประ เมินสภาพแวดล มที่ เ หมาะสม ง ุณหภมิ 
ความช้นสัมพัทธ์ คุณภาพ ากาศและแสง
 2  การจัดการสัตว์รบกวนแบบบรณาการเพ่ ปกป งงานศิลปกรรม
จากความเสียหาย

2

  การจัดเกบงานศิลปกรรม การนิทรรศการ การบรรจุ และการ น
ยายงาน ศิลปะ
  การเตรียมความพร มรับภัยพิบัติ
  การป งกันงานศิลปกรรมสาหรับจัดกิจกรรมพิเศษ
  การ หความรวมม กับห ศิลป น่
  การสงเสริมการมีสวนรวมและการทางานเปนทีมจากเจาหนาที่
ทุกคนเพ่ หบรรลุเปาหมายการ นุรักษ์เชิงป งกัน
 ปจจุบันนัก นุรักษ์ยัง าด มลความต งการดานการ นุรักษ์
เชิงป งกันจากพิพิธภัณฑ์และห ศิลป และป หาสาคั ค  ป ิบัติงาน น
พิพิธภัณฑ์และห ศิลปเ า จ นความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกันหร ม
ยาง ร และตระหนัก นบทบาท งตัวเ งวามีสวนกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน

หร ม และปจจุบันพิพิธภัณฑ์และห ศิลป นประเทศ ทยต งการความรที่
เกี่ยว งกับการ นุรักษ์เชิงป งกันดาน ด
 โครงการวจิยัการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั ลงานศลิปกรรม นประเทศ ทย 
่ง ดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสานักงานปลัดกระทรวง
ุดมศกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจาปงบประมาณ 2  ดสารวจการรับรและการตระหนัก งความสาคั
งการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั โดยเกบ มลสภาพป หา ง ลงานศลิปกรรม ง

กลุมตัว ยางเคร ายห ศิลป งภาครั และเ กชน ห ศิลปและพ้นที่แสดง
งานศิลปะ กลุมหร บุคคล นประเทศ ทย เนนกลุมที่มีจัดแสดงงานศิลปกรรม 
และมีห งคลังหร ส านที่เกบรวบรวมงานศิลปกรรม ดวยแบบสารวจ การ
สมัภาษณ์ และการลงพน้ที ่เพ่ รวบรวม มลสภาพป หา ง ลงานศิลปกรรม
นคลังสะสม งห ศิลป และนา มลมาวิเคราะห์สาเหตุการเส่ มสภาพ ง
ลงานศิลปกรรมทัง้จาก กายภาพ ง ลงาน ทีเ่กดิจากวัสด ุเทคนิค วธิกีาร ลิต

งานศิลปกรรม และจากสภาพแวดล ม นการจัดแสดง จัดเกบ ลงาน รวม ง
ปจจัยเสีย่งทีน่า ปสสาเหตุ งการเส่ มสภาพ นัเกิดจากแสง ณุหภม ิความชน้ 
และการกระทา งมนุษย์ โดยแบบสารวจ ดเนนประเดนป หาที่เกี่ยว งกับ
การ นุรักษ์เชิงป งกันโดยตรง นประเดนดังนี้
  ป หา นการระบุตาแหนงงานศิลปกรรม นที่จัดเกบโดย ชระบบ
เ กสาร
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เกี่ยวกับการ นุรักษ์ที่นานที่สุดเทาที่สบคน ด มี ย นหลักสตรศิลปะศาสตร์
บณัฑติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร ง่เปดวชิาเ กเล กดาน นรัุกษ์
ส งรายวชิา ค  การ นรุกัษโ์บราณวตั  ุศกษาเกีย่วกบั ทิธพิล งสิง่แวดล มที่
มตี ศิลปวัต  ุสาเหตุ งการเส่ มสภาพ การ นุรกัษ์ศลิปะโบราณวัต ุ นิทรีย์
และ นินทรีย์ หลักการ นุรักษ์โบราณส าน การ นุรักษ์และเกบรักษาโบราณ
วตั ุ ณะทาการ ดุคน และรายวชิาหลกัการ นรุกัษโ์บราณส าน ศกษาระเบยีบ 
ก  และ บังคับวาดวยการสงวนรักษาโบราณส าน และหลักการ มและ
สงวนรักษาโบราณส านดวยวิธีตาง  คณะโบราณคดี  2  ปจจุบันยังคงมี
การส นต เน่ งมา ค  วิชาการสงวนรักษาโบราณวัต ุและวิชาหลักการสงวน
รกัษาโบราณส านและแหลงโบราณคดี น กจากนีภ้าควิชาประวัตศิาสตร์ศลิปะ
ยังมีการส นวิชาการ นุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และวิชาการ
จัดการและการ นุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม ีกดวย
 ปจจุบัน นประเทศ ทยมีศกษาดานการ นุรักษ์ นระดับปริ าโท 
ค  หลกัสตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สา าวชิา นรุกัษศ์ลิปกรรม มหาวทิยาลยั
ศลิปากร และหลักสตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สา าวชิาการจดัการและ นรัุกษ์
ศิลปกรรม งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ก รรั รและ ระ นักร ว ม ั ก ร นรัก ์ ิ กัน
 การ นุรักษ์เชิงป งกันเปนสวนประก บสาคั งการดาเนินงาน
พพิธิภณัฑแ์ละห ศิลป ปจจบุนัมีการเรยีนการส นและการเ ยแพร ย นระดบั
ป บิตังิาน การ นุรกัษ์เชงิป งกันเปนความรับ ดิช บทีส่าคั ง ป บัิตงิาน
นการสรางและรักษาสภาพแวดล มสาหรับวัต ุพิพิธภัณฑ์และงานศิลปกรรม

ที่ ย นความดแล และควร ชการ นุรักษ์เชิงป งกัน นการทางาน ก นที่จะ ช
การ นุรักษ์แบบแทรกแ ง ป ิบัติงานควรพิจารณาทางเล ก นการ นุรักษ์
เชิงป งกันวาเหมาะสมกวาหร ม ่งกิจกรรมที่ ย น บเ ต งการ นุรักษ์
เชิงป งกัน ประก บดวย      2
  การประ เมินสภาพแวดล มที่ เ หมาะสม ง ุณหภมิ 
ความช้นสัมพัทธ์ คุณภาพ ากาศและแสง
 2  การจัดการสัตว์รบกวนแบบบรณาการเพ่ ปกป งงานศิลปกรรม
จากความเสียหาย

2

  การจัดเกบงานศิลปกรรม การนิทรรศการ การบรรจุ และการ น
ยายงาน ศิลปะ
  การเตรียมความพร มรับภัยพิบัติ
  การป งกันงานศิลปกรรมสาหรับจัดกิจกรรมพิเศษ
  การ หความรวมม กับห ศิลป ่น
  การสงเสริมการมีสวนรวมและการทางานเปนทีมจากเจาหนาที่
ทุกคนเพ่ หบรรลุเปาหมายการ นุรักษ์เชิงป งกัน
 ปจจุบันนัก นุรักษ์ยัง าด มลความต งการดานการ นุรักษ์
เชิงป งกันจากพิพิธภัณฑ์และห ศิลป และป หาสาคั ค  ป ิบัติงาน น
พิพิธภัณฑ์และห ศิลปเ า จ นความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกันหร ม
ยาง ร และตระหนัก นบทบาท งตัวเ งวามีสวนกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน

หร ม และปจจุบันพิพิธภัณฑ์และห ศิลป นประเทศ ทยต งการความรที่
เกี่ยว งกับการ นุรักษ์เชิงป งกันดาน ด
 โครงการวจิยัการ นรุกัษเ์ชงิป งกนั ลงานศลิปกรรม นประเทศ ทย 
่ง ดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสานักงานปลัดกระทรวง
ุดมศกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจาปงบประมาณ 2  ดสารวจการรับรและการตระหนัก งความสาคั
งการ นรุกัษเ์ชิงป งกนั โดยเกบ มลสภาพป หา ง ลงานศลิปกรรม ง

กลุมตัว ยางเคร ายห ศิลป งภาครั และเ กชน ห ศิลปและพ้นที่แสดง
งานศิลปะ กลุมหร บุคคล นประเทศ ทย เนนกลุมที่มีจัดแสดงงานศิลปกรรม 
และมีห งคลังหร ส านที่เกบรวบรวมงานศิลปกรรม ดวยแบบสารวจ การ
สมัภาษณ์ และการลงพน้ที ่เพ่ รวบรวม มลสภาพป หา ง ลงานศิลปกรรม
นคลังสะสม งห ศิลป และนา มลมาวิเคราะห์สาเหตุการเส่ มสภาพ ง
ลงานศิลปกรรมทัง้จาก กายภาพ ง ลงาน ทีเ่กดิจากวัสด ุเทคนิค วธิกีาร ลิต

งานศิลปกรรม และจากสภาพแวดล ม นการจัดแสดง จัดเกบ ลงาน รวม ง
ปจจัยเสีย่งทีน่า ปสสาเหตุ งการเส่ มสภาพ นัเกิดจากแสง ณุหภม ิความชน้ 
และการกระทา งมนุษย์ โดยแบบสารวจ ดเนนประเดนป หาที่เกี่ยว งกับ
การ นุรักษ์เชิงป งกันโดยตรง นประเดนดังนี้
  ป หา นการระบุตาแหนงงานศิลปกรรม นที่จัดเกบโดย ชระบบ
เ กสาร
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  ป หาส านที่จัดเกบและทางเดินที่แ ัดยัดเยียด
  ป หางานศิลปกรรมมีความเสี่ยงต ความเสียหายทางกายภาพ 
เน่ งจัดเกบ มเหมาะสม
  ป หาส านที่จัดเกบ นพ้นที่น้าทวม ง
  ป หาส านที่จัดเกบงานศิลปกรรม มีวัต ุที่ ม ชงานศิลปกรรม
จานวนมาก กเกบ ว
  ป หาจากความเสยีหายทีเ่กดิ น้กบั ลงานศลิปกรรมเกดิจากปจจยั
ดานสิ่งแวดล ม น้า แสง มลพิษ ุนละ ง น ากาศ แมลง สัตว์รบกวน การ
จัดเกบหร บรรจุภัณฑ์ที่ มเหมาะสม
  ป หาจากงานศิลปกรรมทีท่ี่ วต แสงหร   โดนแสงแดดโดยตรง
  ป หาการส หาย งงานศิลปกรรม
  ป หาจากงานศิลปกรรมทาจากวัสดุที่ มเส ียรทางเคมีและเกบ ว
ที่ ุณหภมิห ง  
  ป หาจากหลังคารั่วเหน ส านที่จัดเกบงานศิลปกรรม
  ป หาความปล ดภัยจากล คประตและหนาตาง มเพียงพ
  ป หาจาก มมีระบบตรวจจับ ัคคีภัย มมีระบบดับเพลิง ัตโนมัติ
  ป หาจาก มมีระบบตรวจจับการเ า กโดย ม ดรับ นุ าต มมี
ระบบสั าณกัน โมย
  ป หาจากระบบทะเบียนงานศิลปกรรมที่มีการสาร ง มล
  ป หาการตรวจส บงานศิลปกรรม นส านที่จัดเกบและห งจัด
แสดง มเพียงพ หร มสม่าเสม
 มลที่ ดจากการสารวจจะนามาวิเคราะห์ และนาเสน แนวทาง
นการ นุรักษ์เชิงป งกัน ลงานศิลปกรรมต ป ลการสารวจเบ้ งตน ง

บทบาท งพิพธิภัณฑ์และห ศิลปกับการ นุรกัษ์เชงิป งกันจากกลมุห ศิลปที่
มกีารจดัเกบและจดัแสดงงานศลิปกรรม พบวา ป บิตังิาน นห ศิลปเ งกทราบ
และตระหนกัร งความสาคั งการ นรุกัษเ์ชิงป งกนั แต นระดบัป บิตังิาน 
พบวา มหี ศลิปเพยีง 2  ทีม่แี นสาหรบัการดแล ลงานศลิปกรรม และห
ศิลป 2  มีงบประมาณสาหรับการดแล ลงานศิลปกรรม นดานบุคลากร 
ห ศิลป  มีบุคลากรที่มีหนาที่ดแล ลงานศิลปกรรม และทาการตรวจ
ส บ ลงานศิลปกรรมเปนประจาทุกเด น 2  ดานการ นุรักษ์เชิงป งกัน
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งหนวยงาน มหีนวยงานทีจ่ดัการแมลงสตัวร์บกวน   
 คิดเปน  ห ศลิปจานวนมากกวา  มกีารบนัทกสภาพงาน

ศลิปกรรมลง าน มลงานศลิปกรรม งหนวยงาน โดยห ศลิปทีม่กีารบนัทก
มลทุกครัง้ทีมี่การเปลีย่นแปลงสภาพงาน คิดเปน  น ณะที่ กี  มี

าน มลงานศิลปกรรมแต มมกีารบนัทกการเปลีย่นแปลงสภาพงานศลิปกรรม
 จากการสารวจสภาพป หา ง ลงานศิลปกรรมพบวา หนวยงาน
ประสบป หา นการจัดเกบ ลงานศิลปกรรม ป หาที่พบมากที่สุด  ลาดับ 
ดังต ปนี้
  มมีระบบดับเพลิง ัตโนมัติ 
  พบร งร ย งเช้ ราและแมลง 
  งานศิลปกรรมมีความเสี่ยงต ความเสียหายทางกายภาพเน่ งจัด
เกบ มเหมาะสม และ มมีระบบสั าณกัน โมย
  ส านทีจั่ดเกบและทางเดนิทีแ่ ดัยดัเยียด มสามาร ระบุตาแหนง
งานศิลปกรรม นที่จัดเกบ 
  ความเสียหายที่เกิด ้นกับ ลงานศิลปกรรมเกิดจากปจจัยดานสิ่ง
แวดล มตามลาดับ ดังต ปนี้
  แมลง สัตว์รบกวน   การจดัเกบหร บรรจุภณัฑ์ที่ มเหมาะสม 
2  น้า  มลพิษ ุนละ ง น ากาศ  แสง 2  
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  ป หาส านที่จัดเกบและทางเดินที่แ ัดยัดเยียด
  ป หางานศิลปกรรมมีความเสี่ยงต ความเสียหายทางกายภาพ 
เน่ งจัดเกบ มเหมาะสม
  ป หาส านที่จัดเกบ นพ้นที่น้าทวม ง
  ป หาส านที่จัดเกบงานศิลปกรรม มีวัต ุที่ ม ชงานศิลปกรรม
จานวนมาก กเกบ ว
  ป หาจากความเสยีหายทีเ่กดิ น้กบั ลงานศลิปกรรมเกดิจากปจจยั
ดานสิง่แวดล ม น้า แสง มลพิษ ุนละ ง น ากาศ แมลง สัตว์รบกวน การ
จัดเกบหร บรรจุภัณฑ์ที่ มเหมาะสม
  ป หาจากงานศิลปกรรมทีท่ี่ วต แสงหร   โดนแสงแดดโดยตรง
  ป หาการส หาย งงานศิลปกรรม
  ป หาจากงานศิลปกรรมทาจากวัสดุที่ มเส ียรทางเคมีและเกบ ว
ที่ ุณหภมิห ง  
  ป หาจากหลังคารั่วเหน ส านที่จัดเกบงานศิลปกรรม
  ป หาความปล ดภัยจากล คประตและหนาตาง มเพียงพ
  ป หาจาก มมีระบบตรวจจับ ัคคีภัย มมีระบบดับเพลิง ัตโนมัติ
  ป หาจาก มมีระบบตรวจจับการเ า กโดย ม ดรับ นุ าต มมี
ระบบสั าณกัน โมย
  ป หาจากระบบทะเบียนงานศิลปกรรมที่มีการสาร ง มล
  ป หาการตรวจส บงานศิลปกรรม นส านที่จัดเกบและห งจัด
แสดง มเพียงพ หร มสม่าเสม
 มลที่ ดจากการสารวจจะนามาวิเคราะห์ และนาเสน แนวทาง
นการ นุรักษ์เชิงป งกัน ลงานศิลปกรรมต ป ลการสารวจเบ้ งตน ง

บทบาท งพิพธิภัณฑ์และห ศิลปกับการ นุรกัษ์เชิงป งกันจากกลมุห ศิลปที่
มกีารจดัเกบและจดัแสดงงานศลิปกรรม พบวา ป บิตังิาน นห ศลิปเ งกทราบ
และตระหนกัร งความสาคั งการ นรุกัษเ์ชิงป งกนั แต นระดบัป บิตังิาน 
พบวา มีห ศลิปเพยีง 2  ทีม่แี นสาหรบัการดแล ลงานศลิปกรรม และห
ศิลป 2  มีงบประมาณสาหรับการดแล ลงานศิลปกรรม นดานบุคลากร 
ห ศิลป  มีบุคลากรที่มีหนาที่ดแล ลงานศิลปกรรม และทาการตรวจ
ส บ ลงานศิลปกรรมเปนประจาทุกเด น 2  ดานการ นุรักษ์เชิงป งกัน
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งหนวยงาน มีหนวยงานทีจ่ดัการแมลงสตัวร์บกวน   
 คดิเปน  ห ศลิปจานวนมากกวา  มกีารบนัทกสภาพงาน

ศลิปกรรมลง าน มลงานศลิปกรรม งหนวยงาน โดยห ศลิปทีม่กีารบนัทก
มลทุกครัง้ทีมี่การเปลีย่นแปลงสภาพงาน คดิเปน  น ณะที่ กี  มี

าน มลงานศลิปกรรมแต มมกีารบนัทกการเปลีย่นแปลงสภาพงานศลิปกรรม
 จากการสารวจสภาพป หา ง ลงานศิลปกรรมพบวา หนวยงาน
ประสบป หา นการจัดเกบ ลงานศิลปกรรม ป หาที่พบมากที่สุด  ลาดับ 
ดังต ปนี้
  มมีระบบดับเพลิง ัตโนมัติ 
  พบร งร ย งเช้ ราและแมลง 
  งานศิลปกรรมมีความเสี่ยงต ความเสียหายทางกายภาพเน่ งจัด
เกบ มเหมาะสม และ มมีระบบสั าณกัน โมย
  ส านทีจั่ดเกบและทางเดนิทีแ่ ดัยดัเยียด มสามาร ระบุตาแหนง
งานศิลปกรรม นที่จัดเกบ 
  ความเสียหายที่เกิด ้นกับ ลงานศิลปกรรมเกิดจากปจจัยดานสิ่ง
แวดล มตามลาดับ ดังต ปนี้
  แมลง สัตว์รบกวน   การจดัเกบหร บรรจุภณัฑ์ที่ มเหมาะสม 
2  น้า  มลพิษ ุนละ ง น ากาศ  แสง 2  
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รปที่  ปจจัยที่ทา หเกิดความเสียหายกับงานศิลปกรรม

 
 ลสารวจภาพแวดล ม นคลังและการจัดเกบ ลงานศิลปกรรม  
มีหนวยงานที่ทาการควบคุมสภาพแวดล ม และการจัดเกบเพ่ ดแลรักษา
ลงานศิลปกรรม คิดเปน   และ มมีการควบคุมสภาพแวดล ม คิดเปน 
2  และ มมี มลดานนี ้ 2  แสดง หเหนวาสวน ห มมีการควบคุม

สภาพแวดล มและการจัดเกบเพ่ ดแลรักษา ลงานศิลปกรรม
 นห ศลิปทีม่กีารควบคมุสภาพแวดล ม เชน ณุหภม ิจาก ลสารวจ 
มกีารควบคุม ณุหภมิ นทุกพน้ทีเ่พยีง  หนวยงาน คดิเปน  มกีารควบคุม
ุณหภมิบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน  และ มมีการควบคุม
ุณหภมิ นทุกพ้นที่ สง ง  หนวยงาน คิดเปน  และ มทราบ มล 

2
 การควบคมุความชน้สมัพทัธ์ มกีารควบคมุ นทกุพน้ที ่จานวน  หนวย
งาน คิดเปน   มีการควบคุม นบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน 
2  และ มมีการควบคุม นทุกพ้นที่ จานวน 2  หนวยงาน คิดเปน  
และ มทราบ มล 
 การควบคุมแสง มีการควบคุมแสง นทุกพ้นที่ จานวน  หนวยงาน 
คิดเปน 2   มีการควบคุมแสง นบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน
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2  และ มมกีารควบคุมแสง นทุกพน้ที ่จานวน  หนวยงาน คดิเปน  
และ มทราบ มล 
 ภาพรวม งการควบคมุสภาพแวดล ม หนวยงานที่ มมกีารควบคมุ
นทุกพ้นที่ มีมากกวาหนวยงานที่ทาการควบคุม นทุกพ้นที่และบางพ้นที่นัย

สาคั นการควบคุมสภาพแวดล ม ค  ป บิัติงาน นห ศิลปเกินคร่งจาก ล
สารวจ มทราบสภาวะที่เหมาะสม ง ุณหภมิ ความช้น และแสงสาหรับ ล
งานศิลปกรรมที่ ย นการดแล โดย มทราบคิดเปน  และทราบ คิดเปน 

2  และมากกวา  มมีการตรวจส บระดับ ุณหภมิ ความช้นสัมพัทธ์
และแสง นห งจัดแสดงและเกบบันทก มล ว ดานความต งการดานงาน
นุรักษ์เชิงป งกัน ดแก ความต งการทุนเพ่ สนับสนุนงาน นุรักษ์ การสง

เสริมการตระหนักร นการ นุรักษ์  ห ศิลปที่ต งการทุนเพ่ สนับสนุนงาน
นุรักษ์มีมากกวาหนวยงานที่ มต งการ โดยมีความต งการคิดเปน  

และ มต งการ คิดเปน 2 หนวยงานที่มีการสงเสริมการตระหนักร น
การ นุรักษ์ คิดเปน  และ ม ดสงเสริม คิดเปน  และ มทราบเร่ ง
ตระหนักร นการ นุรักษ์ คิดเปน 2 นหนวยงานที่มีการสงเสริมการ
ตระหนกัร นการ นรุกัษ์ ดาเนนิการโดยเ ยแพรนทิรรศการ มากเปนลาดบัแรก 
และเ ยแพรบนเวบ ต์หร นสิ่งพิมพ์ รวม งบริการแหลง มล หกับหนวย
งาน ่น

 ก รวิ ร ะ ์ มล
 ลการสารวจ พบวา ป ิบัติงาน นพิพิธภัณฑ์และห ศิลปมีความ
เ า จ นความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกัน และตระหนัก นบทบาท ง
ตัวเ งวามีสวนเ ยแพรความรการ นุรักษ์เชิงป งกันสสาธารณะ มี สังเกต
นกลุม ป ิบัติงานที่มีพ้น านดานงานดานศิลปะต งการความชวยเหล  และ

การสนับสนุนความรที่เกี่ยวกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน มากกวา ป ิบัติงานที่
มีพ้น านดานงานพิพิธภัณฑ์
 ปจจุบันพิพิธภัณฑ์และห ศิลป นประเทศ ทยยัง าดและต งการ
ความรทีเ่กีย่ว งกบัการ นรุกัษ์เชงิป งกนั ลการสารวจสามาร จดักลมุสภาพ
ป หาสาคั ด  ดานค   การจัดแสดง 2  การเคล่ นยาย และ  การจัด
เกบ โดยยังแบง ดเปน นระดับป บิัติการ เชน การติดตั้ง ลงานเพ่ จัดแสดง
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รปที่  ปจจัยที่ทา หเกิดความเสียหายกับงานศิลปกรรม

 
 ลสารวจภาพแวดล ม นคลังและการจัดเกบ ลงานศิลปกรรม  
มีหนวยงานที่ทาการควบคุมสภาพแวดล ม และการจัดเกบเพ่ ดแลรักษา
ลงานศิลปกรรม คิดเปน   และ มมีการควบคุมสภาพแวดล ม คิดเปน 
2  และ มมี มลดานนี ้ 2  แสดง หเหนวาสวน ห มมีการควบคุม

สภาพแวดล มและการจัดเกบเพ่ ดแลรักษา ลงานศิลปกรรม
 นห ศลิปทีม่กีารควบคมุสภาพแวดล ม เชน ณุหภม ิจาก ลสารวจ 
มกีารควบคุม ณุหภมิ นทุกพน้ทีเ่พยีง  หนวยงาน คดิเปน  มกีารควบคุม
ุณหภมิบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน  และ มมีการควบคุม
ุณหภมิ นทุกพ้นที่ สง ง  หนวยงาน คิดเปน  และ มทราบ มล 

2
 การควบคมุความชน้สมัพทัธ์ มกีารควบคมุ นทกุพน้ที ่จานวน  หนวย
งาน คิดเปน   มีการควบคุม นบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน 
2  และ มมีการควบคุม นทุกพ้นที่ จานวน 2  หนวยงาน คิดเปน  
และ มทราบ มล 
 การควบคุมแสง มีการควบคุมแสง นทุกพ้นที่ จานวน  หนวยงาน 
คิดเปน 2   มีการควบคุมแสง นบางพ้นที่ จานวน  หนวยงาน คิดเปน

33

2  และ มมกีารควบคุมแสง นทุกพน้ที ่จานวน  หนวยงาน คิดเปน  
และ มทราบ มล 
 ภาพรวม งการควบคมุสภาพแวดล ม หนวยงานที่ มมีการควบคุม
นทุกพ้นที่ มีมากกวาหนวยงานที่ทาการควบคุม นทุกพ้นที่และบางพ้นที่นัย

สาคั นการควบคุมสภาพแวดล ม ค  ป ิบัติงาน นห ศิลปเกินคร่งจาก ล
สารวจ มทราบสภาวะที่เหมาะสม ง ุณหภมิ ความช้น และแสงสาหรับ ล
งานศิลปกรรมที่ ย นการดแล โดย มทราบคิดเปน  และทราบ คิดเปน 

2  และมากกวา  มมีการตรวจส บระดับ ุณหภมิ ความช้นสัมพัทธ์
และแสง นห งจัดแสดงและเกบบันทก มล ว ดานความต งการดานงาน
นุรักษ์เชิงป งกัน ดแก ความต งการทุนเพ่ สนับสนุนงาน นุรักษ์ การสง

เสริมการตระหนักร นการ นุรักษ์  ห ศิลปที่ต งการทุนเพ่ สนับสนุนงาน
นุรักษ์มีมากกวาหนวยงานที่ มต งการ โดยมีความต งการคิดเปน  

และ มต งการ คิดเปน 2 หนวยงานที่มีการสงเสริมการตระหนักร น
การ นุรักษ์ คิดเปน  และ ม ดสงเสริม คิดเปน  และ มทราบเร่ ง
ตระหนักร นการ นุรักษ์ คิดเปน 2 นหนวยงานที่มีการสงเสริมการ
ตระหนกัร นการ นรุกัษ ์ดาเนนิการโดยเ ยแพรนทิรรศการ มากเปนลาดับแรก 
และเ ยแพรบนเวบ ต์หร นสิ่งพิมพ์ รวม งบริการแหลง มล หกับหนวย
งาน ่น

 ก รวิ ร ะ ์ มล
 ลการสารวจ พบวา ป ิบัติงาน นพิพิธภัณฑ์และห ศิลปมีความ
เ า จ นความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกัน และตระหนัก นบทบาท ง
ตัวเ งวามีสวนเ ยแพรความรการ นุรักษ์เชิงป งกันสสาธารณะ มี สังเกต
นกลุม ป ิบัติงานที่มีพ้น านดานงานดานศิลปะต งการความชวยเหล  และ

การสนับสนุนความรที่เกี่ยวกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน มากกวา ป ิบัติงานที่
มีพ้น านดานงานพิพิธภัณฑ์
 ปจจุบันพิพิธภัณฑ์และห ศิลป นประเทศ ทยยัง าดและต งการ
ความรทีเ่กีย่ว งกบัการ นรุกัษ์เชิงป งกนั ลการสารวจสามาร จดักลมุสภาพ
ป หาสาคั ด  ดานค   การจัดแสดง 2  การเคล่ นยาย และ  การจัด
เกบ โดยยังแบง ดเปน นระดับป ิบัติการ เชน การติดตั้ง ลงานเพ่ จัดแสดง
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สภาพแวดล มทีเ่หมาะสมการจัดเกบและการจัดแสดง การ นุรกัษ์เบ้ งตน จน
กระทั่งเร่ ง นระดับนโยบาย เชน งบประมาณ การวางแ นจัดการงาน นุรักษ์ 
แ นความเสี่ยง เปนตน
 นภาพรวมการ าดความรที่จาเปนยัง ย นระดับที่ยังสามาร ชวย
กันปรับปรุง หดี น้ ด โดยบุคลากรพิพิธภัณฑ์และห ศิลปทุกคนควรตระหนัก
งความสาคั งวัต ุพิพิธภัณฑ์ บริหารควรสงเสริม หมีการเพิ่มความรเจา

หนาทีท่กุคน น กจากนีค้วร ายท ดเร่ งการจดัการ ตดิตัง้ จดัเกบ และเคล่ น
ยายวัต ุพิพิธภัณฑ์ ยางเหมาะสม ภัณฑารักษ์ควรทางานรวมกับนัก นุรักษ์ 
และ นหนวยงานที่มีศักยภาพควร ยายบริการ นุรักษ์เชิงป งกันเพ่ หชวย
เหล ปยังพิพิธภัณฑ์ทั้งภาครั ภาคเ กชน ตล ดจน งการเ ยแพรความรส
ภาคประชาชน

 
 การ นรุกัษเ์ชิงป งกนั ดรบัการ ายท ดจากวงการพพิธิภณัฑร์ะดบั
นานาชาติสประเทศ ทย พร ม ปกับการพัฒนางาน นุรักษ์ ้น เน่ งดวย
ประเทศ ทยเปนสมาชิกยเนสโก สภาการพิพิธภัณฑ์ระหวางชาติ ศนย์ระหวาง
ชาติวาดวยการ นุรักษ์และบรณะสมบัติวัฒนธรรม  ศนย์ภมิภาค
วาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปภาย ต งค์การรั มนตรีศกษาธิการแหงเ เชีย
ตะวนั กเฉยีง ต  มาตล ด จนมคีวามสามาร ายท ดความรสภัณฑ
ารักษ์และบุคลากรพิพิธภัณฑ์ นเ เชียตะวัน กเฉียง ตแมวาการ นุรักษ์เชิง
ป งกัน นประเทศ ทย ระยะแรกจะ มแยก กจากภาระหนาที่ งพิพิธภัณฑ์ 
และเม่ พิจารณาจากนิยาม แมวาจะ มมีคา ธิบาย งการ นุรักษ์เชิงป งกัน
โดยตรง แตกมีลักษณะงานเหม นการป ิบัติงาน นุรักษ์เชิงป งกัน นปจจุบัน 
และเม่ มีการกาหนด บเ ต งการ นุรักษ์เชิงป งกัน ยางชัดเจน ป บิัติ
งาน นพิพธิภณัฑแ์ละห ศิลปกรบัรและมีการดาเนนิงานทีเ่ปนกจิกรรม งการ
นุรักษ์เชิงป งกัน

 จากการสารวจ นโครงการวิจัยการ นุรักษ์เชิงป งกัน ลงาน
ศิลปกรรม นประเทศ ทย นเบ้ งตน พบวาพิพิธภัณฑ์และห ศิลป น
ประเทศ ทยยังต งการความรที่เกี่ยว งกับการ นุรักษ์เชิงป งกัน เชน การ
จัดเกบ การจัดแสดงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล ม การ นุรักษ์เบ้ งตน

 การ นุรกัษ์เชิงป งกันมีความหมายมากกวาการทาความสะ าด การ
บารงุรกัษา และการตรวจส บสภาพแวดล ม เปนมากกวากระแสชัว่คราวทีจ่ะ
าน ป แตจะกลายเปน งค์ประก บสาคั งงานพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นเพ่ ทา ห

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยัง่ยน จะต งเกี่ยว งกับการพัฒนาบุคลากร นโยบาย
งค์กร การวางแ นงบประมาณ และภาคประชาชน ดังนี้

 ระดับบุคลากร ควรมีการพัฒนา ก บรม เจาหนาที่พิพิธภัณฑ์ทุก
ระดับตั้งแต บริหาร ภัณฑารักษ์ เจาหนาที ่พนักงาน ชางเทคนิคและ นาชม 
ควร ดรับการ ก บรมการ นุรักษ์ป งกัน หร ดรับคาแนะแนวคิดพ้น าน 
ทราบ งความสาคั งการ นุรักษ์เชิงป งกัน เพ่ พัฒนาจิตสานก นคุณคา
และความปล ดภัย งวัต ุพิพิธภัณฑ์ 
 ระดบั งคก์ร ควรมนีโยบายระบเุปนหลกัการสาคั นพพิธิภณัฑ ์และ
ระบุความรับ ิดช บเพิ่มเติม นคุณสมบัติและภาระงาน ง เกี่ยว ง
 ระดับงบประมาณ การวางแ น ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณเพ่
ดาเนนิการกิจกรรมทีเ่กีย่ว งกับการ นุรกัษเ์ชงิป งกันก นทีจ่ะเกิดความเสีย
หาย
 ภาคประชาชน ควรมี ั้นต นดาเนินการ ยางเปนระบบเพ่ ห
ประชาชน ดรบั มล ตระหนกัร งความสาคั  คณุคาและมลคา จน ง ควร
ป ิบัติ งการชมนิทรรศการ มลดังกลาวควรเ ยแพร จัดพิมพ์ จัดแสดง
และนาเสน าน นาชม หร ประชาสัมพันธ์ทางช งทางตาง
 การดแลวัต ุพิพิธภัณฑ์ และงานศิลปกรรม นห ศิลป ต งการทั้ง
ความรดานเทคนคิ นรุกัษ ์และการ นรุกัษเ์ชงิป งกนัเพ่ ปกป งวตั พุพิธิภณัฑ์
ที่คุณคา การ นุรักษ์เชิงป งกันโดยการเกบรักษาวัต ุ ว นสภาพที่ กต งและ
เหมาะสมเปนวิธีการที่ดีที่สุด ดีกวาที่ปล ย หเกิดการชารุดแลวค ยมาสงวน
รักษาทีหลัง แมวาการ นุรักษ์เชิงป งกัน มสามาร ที่จะหยุดยั้งการชารุดเสีย
หายที่เกิด ้น ดร ยเป ร์เ นต์ แต ยางน ยกยังสามาร ป งกัน ชะล ความ
เสียหายที่จะเกิด ้นชาลง หร เกิดเพียงเลกน ย 

กิ ิกรรม ระก
 เ ียน บคุณโครงการวิจัยการ นุรักษ์เชิงป งกัน ลงาน
ศิลปกรรม นประเทศ ทย ่ง ดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก
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เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยน จะต งเกี่ยว งกับการพัฒนาบุคลากร นโยบาย
งค์กร การวางแ นงบประมาณ และภาคประชาชน ดังนี้

 ระดับบุคลากร ควรมีการพัฒนา ก บรม เจาหนาที่พิพิธภัณฑ์ทุก
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ระบุความรับ ิดช บเพิ่มเติม นคุณสมบัติและภาระงาน ง เกี่ยว ง
 ระดับงบประมาณ การวางแ น ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณเพ่
ดาเนนิการกิจกรรมทีเ่กีย่ว งกับการ นุรกัษเ์ชิงป งกันก นทีจ่ะเกิดความเสีย
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สานักงานปลัดกระทรวง ุดมศกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจาปงบประมาณ 2  ที่ นุ าต หเ ยแพร

มลบางสวน

ิ

กุลพันธาดา จันทร์โพธิศรี  2  วิทยาศาสตร์กับการ นุรักษ์มรดก ทย  กรุงเทพ   

 ัมรินทร์พริ้นติ้งกรุพ จากัด  

กลมุวทิยาศาสตร์เพ่ การ นุรกัษ ์สานกัพพิธิภณัฑส านแหงชาติ  2  เ กสารประก บ

 การ บรมการ นุรักษ์โบราณวัต ุ ศิลปวัต ุ  าโบราณ

ก งพพิธิภณัฑส านแหงชาติ  2  คม   การป บิตังิาน งภณัฑารักษ์ พิพธิภณัฑส าน

 แหงชาติ กรมศิลปากร  

คณะโบราณคดี  2  หลักสตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จิราภรณ์ รั ยะนาค  2  การจัดเกบวัต ุพิพิธภัณฑ์  กรุงเทพ  ส าบันพิพิธภัณฑ์

การเรียนรแหงชาติ 2  การดแลรักษาวัต ุพิพิธภัณฑ์  กรุงเทพ  ส าบันพิพิธภัณฑ์ 

 การเรียนรแหงชาติ

ชมพนุท ประศาสน์เศรษ ์  2  การ นุรักษ์ศิลปะโบราณวัต ุเบ้ งตน  

ภมินทร์ นวลรัตนตระกล และ ภิชาติ พลประเสริ  2  การพัฒนารายวิชาจิตรกรรม

 ทยรวมสมัยเชิง นุรักษ์ หลักสตรศิลปศกษาระดับปริ าบัณฑิต วารสาร 

 ศิลปการจัดการ ปที่  ฉบับที ่  กันยายน  ธันวาคม 2

ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการ นุรักษ์โบราณส าน พ ศ  2 2     

  2 22   ระเบียบ 

 กรมศิลปากรวาดวยการ นุรักษ์โบราณส าน พ ศ 2 2

สม วิล นิลวิ ล   ศิริชัย หวังเจริ ตระกล  2 2  รักษ์โบราณวัต ุ  กรุงเทพ  พลัสเพรส 

 จากัด
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 22 2
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