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บทนํา
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใน
พิพิธภัณฑทองถิ่น ลวนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ บางชิ้นมีอายุหลายรอยป และบางชิ้นเคย
ผานการใชงานมาแลว เมื่อเวลาผานไปโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจะเกิดการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
โดยกระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจัดแสดงหรือเก็บรักษาอยูในสภาพแวดลอมที่
ไมเหมาะสม จะทําใหการเสื่อสภาพของโบราณทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โบราณวัตถุทํามาจากวัสดุหลายประเภทวัสดุแตละประเภทมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีแตกตางกัน และมีวิธีการผลิตตางกัน วัสดุสามารถจําแนกออกเปน ๒ ประเภทใหญคือ
อนินทรียวัตถุ (Inorganic material) และอินทรียวัตถุ (Organic material)
อนินทรียวัตถุทําจากวัสดุที่ไดมาจากสิ่งไมมีชีวิต เชน นําเสนใยจากพืชมาทอเปนผา
ฝายผาลินิน ผาปาน นําเสนใยที่ไดจากสัตวมาทําผาไหม ผาขนสัตว นําเยื่อไมมาทํากระดาษ นําไมไผ
มาใชเครื่องจักสานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จําเปนจะตองไดรับการอนุรักษเพื่อใหคงสภาพและมีอายุยืน
ยาวมากที่สุดเทาที่จะเปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งอินทรียวัตถุที่ไมคงทนตอสภาพแวดลอมและชํารุด
เสียหายจากแมลง และจุลินทรีย
การอนุรักษ (Conservation) สามารถแบงออกเปน ๒ อยางคือ การอนุรักษเชิง
ปองกัน(Preventive conservation) และการสวนรักษา (Conservation treatment)
การอนุรักษเชิงปองกันเปนวิธีปองกันมิใหโบราณวัตถุชํารุดเสื่อมสภาพ จําเปนจะตอง
มีความเขาใจถึงสาเหตุที่กอใหเกิดการเสื่อมสภาพดังกลาว จะตองเขาใจถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใชทํา
โบราณวัตถุวาทํามาจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร มีความไวตอสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิความชื้น
สวาง มากนอยเพียงใด ราชอบขึ้นหรือไม แมลงชนิดใดชอบกัดกินเปนอาหาร และจะมีขอสังเกตอยาง
แสงไร เรื่องเหลานี้ภัณฑารักษ เจาหนาที่พิพิธภัณฑและผูที่แลเก็บรักษาโบราณวัตถุจะตองรูและเขาใจ
เพื่อที่จะไดรูวิธีที่จะปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะ
ปองกันและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไป ดีกวาที่จะปลอยใหเกิดปญหาแลวมาแกไขที
หลัง
การสงวนรักษา เปนวิธีการปฏิบัติการอนุรักษโบราณวัตถุ กลาวคือมีการลงมือปฏิบัติ
จริงมีการตรวจสอบหาสาเหตุการเสื่อมสภาพ วิธีการในการหยุดยั้งการเสื่อมสภาพ แลวทําใหกลับคืนสู
สภาพเดิม อาจจะตองเสริมความแข็งแรง แตตองคงรูปแบบเดิม สีและเนื้อวัสดุจะตองไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง มีการใชสารเคมีและอุปกรณเครื่องมือเฉพาะทาง เชน กลองจุลทรรศน เปนตนผูปฏิบัติงาน
ดานนี้จะตองเปนนักอนุรักษที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดี
ในการอนุรักษโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จะมีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้
๑

๑. ตรวจสอบชนิดของวัสดุที่ใชทําโบราณวัตถุ
จะตองตรวจสอบวาโบราณวัตถุทําจากวัสดุประเภทใด มีคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางเคมีอยางใด มีความไวตอสภาพแวดลอมมากนอยแคไหน
๒. ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นกับโบราณวัตถุ
จะตองตววจสอบเพื่อปญหาที่เกิดขึ้นกับโบราณวัตถุวาการชํารุดเสื่อมสภาพนั้นเกิดจาก
สาเหตุใด และปญหาที่เกิดขึ้นทําใหวัตถุเกิดจากชํารุดมากนอยเพียงใด สามารถแกไขปญหา
ไดมากนอยอยางได
๓. ปฏิบัติการสงวนรักษาโบราณวัตถุ
เมื่อทราบถึงวัสดุที่ใชทําโบราณวัตถุ สาเหตุที่ทําใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ ความรุนแรง
ของการเสื่อมสภาพ เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการแกปญหาและหยุดยั้งการเสื่อมสภาพตอง
ใชความรูทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา เชน ใชสารเคมีในการหยุดยั้งสนิมกัดกรอน เปนตน
๔. ซอมแซมโบราณวัตถุสวนที่ชํารุด
หลังจากที่หยุดยั้งสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุแลว จําเปนจะตองซอมแซมและ
รักษาโบราณวัตถุใหคงสภาพดีและแข็งแรงตามเดิม การซอมแซมหรือเติมสวนที่หายไปมีหลัก
ในการดําเนินการนี้
- วัสดุที่นํามาใชซอมแซมหรือเสริมความแข็งแรงจะตองเปนวัสดุเดียวกันหรือตองมี
คุณสมบัติคลายคลึงกับของเดิม
- สารเคมีที่ใชจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายกับวัสดุเดิม และจะตองผานการศึกษา
ทดลองมาแลววาไมกอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอโบราณวัตถุในระยะยาว
- การเลือกใชสารเคมีหรือวิธีการอนุรักษ ตองพยายามเลือกใชวิธีที่สามารถแกไขได
๕. การดูแลและรักษาโบราณวัตถุภายหลังการสงวนรักษา
เมื่อโบราณวัตถุผานการอนุรักษแลว การนําไปจัดแสดงหรือเก็บรักษาจะตองให
ถูกตองตามหลักวิชาการอนุรักษ และจะตองมีการควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
คูมือความรูดานการอนุรักษโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ; ผาโบราณ มีวัตถุประสงคเนนในเรื่องการ
ดูแลรักษาผาโบราณ เพื่อใชเปนคูมือสําหรับบุคคลทั่วไปและเจาหนาที่เกี่ยวของกับการดูแล
รักษาผาโบราณ ในคูมือมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ ความรูเรื่องผาโบราณ สาเหตุการ
เสื่อมสภาพของผาโบราณ การดูแลเก็บรักษาและจัดแสดงผาโบราณ และการแกไขปญหา
เบื้องตนในการดูแลรักษาผาโบราณ

๒

ผาไทยโบราณ
ในประเทศไทยพบหลักฐานวาสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อ ๓,๐๐๐ ปมาแลว คนรูจักทอผาใช
แลว เพราะไดคนพบแวดินเผาสําหรับปนเสนดาย เข็มเย็บผาทําดวยกระดูกสัตวที่บานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี หินทุบเปลือกไม และพบเศษผาติดอยูกับกําไลและขวานสําริด ที่บานเชียง อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแตพุทธศักราช ๑๐๐๐ เปนตนมา สมัยประวัติศาสตรไดรับวัฒนธรรมจากอินเดีย และมี
การคาขายติดตอกับจีน เปนสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และสมัยลพบุรี จากจดหมายเหตุของพอคา
และพระภิกษุชาวอินเดีย ชาวจีน เปอรเซีย อาหรับ พบจารึกและศิลปกรรมที่แสดงหลักฐานวามีการซื้อ
ผาจากประเทศอินเดียและจีนมาใชพรอมกับการใชผาทอพื้นเมืองของตนเอง
สมัยทวารวดี มีการใชผาตามฐานะ พระเจาแผนดินทรงผายกดอกได ขุนนางธรรมดาใชแต
ผายกดอกสองชาย ราษฎรผูหญิงนุงผาซิ่น มีผาสไบหรือผาแถบพาดไหล
สมัยศรีวิชัย ทางภาคใตประชาชนทั้งผูหญิงและผูชายสยายผม สวมเสื้อไมมีแขน นุงผากัน
หมัน พระเจาแผนดินและขุนนางคาดเข็มขัดทอดวยเชือกทอง มีการทอผาเปนลวดลายสีตางๆ ผามีสี
ทั้งสีแดงและสีเรียบๆ
สมัยลวปุระหรือลพบุรี ผูชายและผูหญิงไวผมยาวมุนมวยไวเหนือกระหมอม มีทั้งสวมเสื้อ
และไมสวมเสื้อ นุงผายาว ตามฐานะ
สมัยสุโขทัย ผาที่ใชนุงหมมีผาไหม ผาแพร ผากํามะหยี่ ผาฝาย และผาทอมือ ซึ่งยอมเปนสี
ตางๆ เรียกวา ผาเบญจรงค กับทั้งปรากฏชื่อผาอีกหลายชนิด ไดแก ผาสุกุลพัตร ผาเล็กหลก ผาสําลี
ผาชมพู นอกจากผาทอพื้นเมืองแลว ยังสั่งซื้อผาแพรชนิดตางๆ มาจากประเทศจีน และผาเบงคลีหรือ
เจตตะครีจากอินเดีย มีการใชผาเปนเครื่องนุงหม เครื่องปูลาด ตกแตงบานเรือน ทําหมอนนั่ง หมอน
นอน ฟูก ธงทิว สัปทน และมาน เปนตน
ในภาคเหนือมีอาณาจักรลานนา รวมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัย มีผาพื้นเมืองที่ทอภายใน
อาณาจักร ผาแพร ผาไหม ผาสักหลาด ผาสีจันทนขาว ผาสีจันทนแดง ผาสีดอกจําปา ผากัมพล ซึ่ง
เปนผาที่มาจากอินเดียและจีน
สมัยอยุธยา มีหลักฐานจากจดหมายเหตุจีน จดหมายเหตุของชาวยุโรปจากหนังสือวรรณคดี
กลาวถึงผาชนิดตางๆ มากมาย เพราะอยุธยาเปนศูนยกลางการคาขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ผาจากดินแดนตางๆ เชน ผาชมพู ผาหนังไก ผาสักหลาด ผาขาว ผาแดง ผาสายบัว ผาเหลือง ผา
ฝาย ผาไหม ผาแพร ผาสมปก ผาปูม ผาเชิงปูม ผาจวน ผาปกไหม ปกดิ้นทอง และผาพิมพ ซึ่งมีทั้งสั่ง
ทําและซื้อจากอินเดีย แตก็มีการเขียนและพิมพผาจําหนายที่ยานวัดขุนพรหม ผาตางๆ เหลานี้ไทยรับ
ซื้อไว แลวสงไปจําหนายตอยังประเทศญี่ปุน และเมืองมะนิลาในประเทศฟลิปปนส

๔

นอกจากนี้มีผาขลิบตํา ผาสละปะตุน ผากะแสง ผาหนามขนุน ผาโขมพัสตร ผาคาฟนิส
ผาเซราเซส และผาชอรเดอร
เสื้อผาเครื่องนุงหมของไทย สวนใหญใชผาพื้นเมือง ซึ่งมีอยูทุกภาค ทั้งผาฝายและผาไหม ที่มี
ฝมือดีและลวดลายก็มีอยูมากมาย และยังคงผลิตอยูจนกระทั่งปจจุบัน เชน ผาไหมยกดอก ผาตีนจก
ผาลายน้ําไหลของภาคเหนือ ผามัดหมี่ ผาขิดของภาคอีสาน ผาซิ่นตีนจกจากสุโขทัย จากอําเภอลับแล
และอําเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ผาพื้นจันทบุรี ผาพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ผา
เกาะยอ จังหวัดสงขลา ผานาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
เรื่องราวของประเทศไทยหรือสยามในสมัยอยุธยาสามารถศึกษาไดจากภาพเขียนราชทูต
สยามที่สมเด็จพระเจาเอกทัศนทรงสงไปเฝาพระจักรพรรดิเฉียนหลง เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๕ ซึ่งเซียะสุยจิตร
กรจีนเขียนขึ้นตามพระราชบัญชาของพระเจาเฉียนหลง เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของประเทศ
ไทย (สยาม) ไดอยางดีหลักฐานหนึ่ง เพราะมีขอความภาษาจีน และภาษาแมนจู เขียนไวดานบน
แปลไดความวา
“สยาม” ตั้งอยูบนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตของแควนเฉิน ในสมัยราชวงศสุย และราชวงศถัง
เรียกประเทศนี้วา “ซื่อถูกวั๋ว” แปลวาประเทศที่มีดินสีแดงทอง ตอมาซื่อถูกวั๋วไดแบงออกเปน ๒ รัฐ
รัฐหนึ่งชื่อวา “หลัวฮู” อีกรัฐหนึ่งชื่อวา “ฉวน” (เสียน หรือเสียม ในภาษาแตจิ่ว) ตอมารัฐฉวนถูกรัฐ
หลัวฮูเขาตีและรวมกันได พระเจาหงอูแหงราชวงศหมิง จึงเรียกประเทศใหมวา “ฉวนหลัว” ซึ่งไดสง
เครื่องราชบรรณาการถวายพระจักรพรรดิจีน รัฐทั้งสองออนนอมเชื่อฟงจีนมาก
ประเทศฉวนหลัวมีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ลี้ ประกอบดวยรัฐตางๆ (ตาคูซื้อ) ๙ รัฐ มีเมืองใหญ ๑๔
เมืองกับอีก ๗๒ จังหวัด ตําแหนงขุนนางมี ๙ ชั้น สี่ชั้นแรกปกติจะสวมหมวกทองที่มียอดสูงและ
ประดับดวยอัญมณีตางๆ ขุนนางชั้นต่ําลงมาใชผาโพกศีรษะ จีนเรียก หลงตัวน ทําดวยผาไหม ทอดวย
ไหมทอง และมีผาโพกกํามะหยี่ ผาเหลานี้ปกอยางสวยงาม หรือมีผาสั้นที่มีลายพิเศษตกแตงดานนอก
สําหรับผูชายมีผาคาดเอวเปนผาปกไหม ผูหญิงมีปนทองหรือปนเงินปกผม มักมีผาคลุมชั้นนอกมี ๕
สี สวนผาชั้นในมีสีสันสวยงามทอผสมกับเสนทอง ผูหญิงนุงผานุงยาวมากกวาตัวผูนุง ๒-๓ ชุน และ
สวมรองเทาหนังสีแดง
ภาพผูชายผูหญิงคูนี้เปนราชทูตมาเขาเฝาพระจักรพรรดิจีน และตอบขอซักถามตางๆ เกี่ยวกับ
สยาม พระจักรพรรดิจีนไดพระราชทานตําแหนงพิเศษใหแกบุคคลทั้งสองนี้พรอมทั้งเสื้อผาผูหญิงนั้นได
เปนนางสนองพระโอษฐ
สําหรับตัวหนังสือสยามนั้นเขียนเต็มไปทางขนาน และราชทูตสองคนนี้จะเปนผูตรวจเสนอ
เอกสารตางๆ กอนที่จะสงไปตางประเทศ...”
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จากขอความดังกลาว สรุปไดวา จีนรูจักประเทศสยามมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ แลว
หรือตั้งแตสมัยทวารวดีและสมัยศรีวิชัย และนาจะแสดงวาการใชผาในสมัยอยุธยาคลายกับสมัย
สุโขทัย คือ ใชผาที่ทอไดในประเทศ และมีบางสวนซื้อจากจีนและอินเดีย ตอมาเมื่อมีการคากับชาว
ยุโรปจึงนิยมสั่งซื้อผาจากยุโรปดวย จากตํานานกรุงเกาทําใหทราบวา ที่กรุงศรีอยุธยามีแหลงขายผา
ตางๆ หลายแหง เปนตลาดจําหนายผาที่เปนเครื่องนุงหม และอุปกรณทอผาตางๆ ดังความสรุปไดวา
บานปาชมพู ขายผาคาดรัดคตหนังไก ผาชมพู ผาดิบ ยานปาไหมปาเหล็ก ฟากถนนซีกหนึ่งขายไหม
ครุยฟน ไหมเบญจพรรณ ยานปาฟูก ขายแตฟูกและหมอนเมาะ ยานทุงหมากเปนปาขายผาเขียว
เสื้อเขียว เสื้อขาว เสื้อจีบเอว เสื้อฉีกอก เสื้อกรอมหัว กางเกงเขียว กางเกงขาว ลวมผาสักหลาด ลวม
ธรรมดา ถุงหมากผาสักหลาดปกไหมทองดิ้นทองประดับกระจก ถุงหมากผาธรรมดา ถุงหมากผา
สักหลาดปกไหมทองดิ้นทองประดับกระจก ถุงหมากผาธรรมดา ถุงยาสูบปกไหมทองดิ้นทองประดับ
กระจก ถุงยาสูบผาลายตางๆ สําหรับทิ้งทาน ซองพลูผาสักหลาดปกไหมทองดิ้นทองประดับกระจก
ซองพลูผาธรรมดาและผาสักหลาดสีเขียวสีแดง รวมทั้งรับผาแขกจามจากวัดแกวฟา และวัดลอดชอง
มาขาย... สวนที่ปาหนาพระกาลมีรานชําขายหัวไน โคลงไนปนฝาย... มียานปาผาเหลือง...ยานหนา
จวนคลังทําหีบฝายขาย และยานปาตองขายฝาย จะเห็นวาผาที่นํามาขายในแตละยานหรือตลาดของ
อยุธยามีทั้งผาฝาย ผาไหม ผาแพร ผาสองปกหรือสมปก เชิงปูม และผาจวน และยังทําใหเราทราบวา
สมัยอยุธยามีเสื้อใสกันหลายแบบ ทั้งเสื้อจีบเอว เสื้อสวมหัว เสื้อผาดานหนา ซึ่งครั้งนั้นเรียกวาเสื้อฉีก
อก และผูชายยังนิยมนุงกางเกงดวย สวนของใชอื่นๆ ที่ทําดวยผา มี ถุงใสหมาก ถุงใสยาสูบ ซองพลู
ก็ทราบวาประดิษฐจากผาสักหลาดเปนสวนมาก และตกแตงใหสวยงามดวยการปกไหมทองหรือดิ้น
ทองประดับกระจกและยังมีผาที่นาสนใจอื่นๆ อีก เชน ผาชมพู ผาพิมพลาย ผาหนังไก ผาบางชนิดทอ
ภายในอาณาจักร บางชนิดสงมาจากอินเดีย จีน และที่อื่นๆ นอกจากนี้อุปกรณสําหรับการปนฝายทอ
ผา ก็มีผลิตขายดวย เชน ที่หีบฝาย หัวไนหรือแวสําหรับปนดึงเสนฝาย และโครงไนสําหรับปนฝาย เสน
ใยที่ขายมี ไหมครุยฟน และไหมยอมสีตางๆ เรียกวา ไหมเบญจพรรณ
สถานที่ขายผามียานฉะไกรใหญขายผาสุหรัด และผาขาว แถบวัดลอดชองมีพวกแขกจามทอ
ผาไหมกับผาดายขาย ยานวัดขุนพรหมเขียนผาพิมพ แสดงวาผาพิมพลายนั้น นอกจากสั่งทําหรือซื้อ
จากอินเดียแลว ยังมีผลิตที่ยานวัดขุนพรหมดวย นอกจากนี้มีผาจากหัวเมืองตางๆ มาขาย เชน มีผา
ตาตารางและผาสายบัว จากโคราช ผาขาวมาแดงจากเมืองลพบุรี
จากจดหมายเหตุจีนที่เดินทางมาอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยา ทําใหทราบวา คนสยามไว
ผมยาวใชผาสีขาวโพกรอบศีรษะ และสวมเสื้อคลุมยาว ผูหญิงนั้นเกลาผมมวยและสวมเสื้อคลุมยาว
เหมือนกัน
สําหรับฉลองพระองคของพระเจาแผนดินนั้น พระองคทรงโพกพระเศียรดวยผาสีขาว ทรงพระ
ภูษาผาไหมปกผาสี่เหลี่ยมมีรัตพัสตรทําดวยแพรตวน เมื่อเวลาเสด็จออก พระองคทรง พระคชาธาร
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หรือไมก็ประทับบนราชยาน โดยมีมหาดเล็กคอยกั้นฉัตรดามทองคํางดงามมาก ทรงมีพระราชศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา ในประเทศสยามนี้ มีคนบวชเปนพระภิกษุหรือแมชีจํานวนมาก
จากจดหมายเหตุการณเดินทางของหวังตาหยวนที่เดินทางเขามายังหลอหูหรือละโวหรือ
ลโวทยปุระกลาววา ทั้งผูชายและผูหญิงตางรวบเกลาผมขึ้นเปนมวย และโพกศีรษะดวยผาฝายสวม
เสื้อตัวยาว แขนยาวทําจากฝายและนุงผาสั้นและที่สําคัญจากจดหมายเหตุลาลูแบร กลาวถึงการ
คาขายผาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช วาพระเจาแผนดินทรงควบคุมการคาดังกลาวและ
กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางรับซื้อของตางๆ ที่ใชในประเทศ แลวสงออกไปขายยังหัวเมืองตางๆ การใช
ผาในสมัยนี้มิไดนํามานุงหมแตอยางเดียว แตคนยังนิยมนําผามาตกแตงอาคารบานเรือน และทําเปน
เครื่องใชอยางอื่นดวย ดังที่บาทหลวงตาชารดไดบรรยายถึงเรือนพักของราชทูตฝรั่งเศสในกรุงสยามวา
“...เมื่อเขาไปจะเห็นยกพื้นอยูทางดานขวามือ ปูลาดดวยพรมเปอรเซีย ขางบนมีบุษบกหรือ
เรือนยอดขนาดใหญทําดวยผาสีทองกับผาไหมมีเกาอี้แขนปดทองอยู เบื้องใตมีเบาะรองนั่งหุม
กํามะหยี่สีแดงประดับดวยดิ้นทอง...และโดยที่ประเทศนี้มีอากาศรอนมากจึงกั้นไวดวยผาพิมพ
ลวดลายงดงามและปูพื้นหองดวยเสื่อทอเนื้อละเอียด หองนอนของทานราชทูตนั้นปูดวยพรมเปอรเซีย
และกั้นฝาเพดานดวยผาที่มีราคาแพง...” จากขอความนี้จะเห็นวาไทยเราแตโบราณนิยมนําผามา
ตกแตงบานเรือน ตั้งแตมาน ทําเบาะนั่ง ทํามานกั้นเพดานมานาน ตั้งแตสมัยสุโขทัยและอยุธยาแลว
นี่เองจึงเปนเหตุใหคนไทยรูจักผามากมาย การตกแตงลวดลายงดงามมีใชมาไมวาจะปกไหมหรือปก
ดิ้น และพรมจากเปอรเซียก็นิยมใชมานานแลวดวยเชนกัน
ดวยเหตุที่พระเจาแผนดินไทยโปรดผามากโดยเฉพาะผาสีแดง ดวยมีบันทึกวา เวลาเสด็จทํา
สงครามหรือเสด็จประพาสลาสัตวจะทรงฉลองพระองคชุดแดง เสื้อของงทหารก็เย็บดวยผามัสลินยอม
สีแดง รวมทั้งเครื่องราชบรรณาการจากตางประเทศที่สงเขามาถวาย หรือเครื่องราชบรรณาการหรือ
ของขวัญที่ระลึกที่สงออกไปจะมีผารวมอยูดวยเปนสําคัญ เชน ผาริ้วหาสีพื้นทอง ผาริ้วหาสีพื้นเงิน ผา
ริ้วหาสีพื้นเหลือง ผาริ้วสามสี ผาโปรงสีขาว ผาเทศสีขาวดอกสีทอง ผาแพรฝรั่ง ทั้งสีพื้นและลายดอก
ผาขนสัตวมีลาย แพรจีนลายดอก แพรเลื่ยน และผาไหม สินคาที่สั่งเขามาจากกวางตุงเปนจํานวน
มาก ไดแก ไหมดิบและใยไหม ไหมเหลานี้พระเจากรุงสยามทรงซื้อจากพอคาจีนสําหรับสงไปขาย
ญี่ปุน ไดแก ผาตวน ผาเปลือกไม ผาชาตินส และผาลินิน โดยเฉพาะในแผนดินสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศ ผาถูกนํามาใชในแบบตางๆ มากมาย เชน การตกแตงรอยพระพุทธบาท เพื่อเปนพุทธบูชา
สมัยกอนเสื้อและผานุงนิยมทําซับในดวยเหมือนกัน เพื่อกันความระคายของเนื้อผาแทๆ และ
เพื่อตัดเย็บใหไดรูปทรงดีขึ้น หลักฐานที่เดนชัดวาการตัดเสื้อผาของคนไทยในสมัยอยุธยามีซับในนั้น
คือ จากบันทึกของบาทหลวงตาชารดบันทึกวา “...จึงไดโปรดใหสงผายี่สิบผืนมีดอกดวงเปนลาย
ดอกไมสีทองงดงามมาก มาพระราชทานแกทานราชทูต กับผาแพรจํานวนเทากันสําหรับใชทําเปนซับ
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ใน...” การใชผาในสมัยอยุธยา ผาที่ผูหญิงใชกันมีผาตาดนํามาปก ผายกลายตางๆ และผาลายริ้วที่
ปรากฏชื่อ มีผาตาดปกทอง ผายกทอง ผาหัศวรีและผาตาดเงินเขมรัฐ
จากวรรณคดีเรื่องสังขทอง และพระลอทําใหทราบวา พระเจาแผนดินทรงพระภูษาหรือผานุงที่
เปนผาพื้นทองหรือเลื่อมลาย และมีฉลองพระองคหรือเสื้อใชมานานแลว ผูชายสามัญใชผาพื้นทอดวย
ฝาย สวนผูหญิงนุงซิ่นสวมเสื้อมาแตเดิมเหมือนกัน
จากกฎหมายตราสามดวง ทําใหทราบวาเมื่อประกอบพระราชพิธีมีพิธีกรรมบางอยาง
ลักษณะของการใชผาจะเปนเครื่องแสดงฐานะและตําแหนงของผูสวมใส เปนตนวา ผาแพร ซึ่งมีหลาย
ชนิดและผูใชก็ตางฐานะกัน เชน พระอรรคมเหสีใชแพรลายทอง พระอรรคชายาใชแพร ดารากร
หลานเธอใชแพรดารากรธรรมดา ภรรยาขุนนางที่มีศักดินาหมื่นใชแพรเคารพ ภรรยาจตุสดมภใชแพร
จมรวจ
ขาราชการที่มีความความชอบ เชน รบศึกชนะ พระเจาแผนจะพระราชทานบําเหน็จรางวัลให
และของอยางหนึ่งที่ทรงใชปูนบําเหน็จรางวัลก็คือ ผา ขุนนางจะไดรับพระราชทานผาสมปก ตาม
ตําแหนงไวนุงเขาเฝา แทนการรับเงินเดือน เรียกวา ผาเบี้ยหวัดรายป เพราะไดรับปละหน และ ผาเบี้ย
หวัด มีหลายชนิด เชน หัวหมื่นนายเวรใชสมปก เจากรมปลัดกรมใชสมปกไหม สวนมหาดเล็กใช
ผาลาย บางทีการใชผาสมปกก็ขึ้นอยูกับโอกาสหรือพระราชพิธีบางอยางที่พระเจาแผนดินเสด็จ
ทอดพระเนตรดวย เชน “ถาเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการมหรสพนั้น เจากรมปลัดกรมนุง
สมปกลาย หมเสื้อครุย... ถาเสด็จพระราชดําเนินไปวัดพระศรีสรรเพ็ชญ เปนการปกติใหเจากรม ปลัด
กรม นุงสมปกไหม คาดดาบแหเสด็จ...” สวนขุนนางมักสวมเสื้อครุยผามัสลินเปนเสื้อชั้นนอก ตัวเสื้อ
ยาวถึงเขา แขนยาว นอกจากนี้มีการใชผาเช็ดหนาและผากะแสง หรือผาสไบ มาแตสมัยอยุธยา การ
วัดความยาวของผาสมัยอยุธยา ใชมาตรา หลา แตพอคาฮอลันดาใชมาตราเอลล คือ ขนาด ๑ เอลล
เทากับ ๖๙ เซนติเมตร
สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรด
เกลาฯ ใหออกพระราชบัญญัติวาดวยการแตงกาย ดังความวา “...ธรรมเนียมแตกอนสืบมาจะนุงผา
สมปกทองนาก และใสเสื้อครุยกรองคอ กรองตนแขน กรองปลายแขน จะคาดรัดประคดหนามขนุน
ไดแก มหาดไทย กลาโหม จตุสดมภ และแตงบุตรและหลานขุนนางผูใหญผูนอยไดแตเสมา และจี้ภคว
จั่นจําหลักประดับพลอยแตเพียงนี้ และทุกวันนี้ขาราชการผูนอยนุงหมมิไดทําตามอยางธรรมเนียมแต
กอน ผูนอยก็นุงสมปกปูมทองนาก ใสเสื้อครุยกรองคอ กรองสังเวียน กรองสมรศ คาดรัดประคต
หนามขนุน กั้นรมผาสีผึ้ง กลตาไปจนตํารวจเลว แลลูกคาวานิชกั้นรมสีผึ้ง แลวแตงบุตรหลานเลา ผูก
ลูกปวะหล่ําจําหลักประดับพลอย แลจี้กุดั่นประดับพลอย เพชรถมยาราชาวดี ใสเกี้ยวมีกระจังประจํา
ยามสี่ทิศ ผูกภควจั่นถมยาประดับเพชรประดับพลอย สายเข็มขัดมีดอกประจํายามเขาอยางตองหาม
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เกินบรรดาศักดิ์ผิดอยู แตนี้สืบไปเมื่อหนา ใหขาราชการแลราษฎรทําตามอยางธรรมเนียมแตกอน
ครั้งโปรดเกลาฯ ใหแตขุนนางผูใหญกั้นรมผาสีผึ้ง คาดรัดประคตหนามขนุน
หามอยาใหขาราชการผูนอยใสเสื้อครุย กรองคอ กรองสังเวียน กรองสมรส คาดรัดประคต
หนามขนุน นุงสมปกทองนาก สายเข็มขัดอยาใหมีดอกประจํายาม กั้นรมผาสีผึ้ง ใสเสื้อครุยไดแก
กรองปลายมือ จะแตงบุตรแลหลานก็ใหใสแตจี้เสมา ภควจั่นจําหลักประดับพลอยสีแดงสีเขียวแต
เทานี้ อยาไดประดับเพชรถมยาราชาวดี ลูกปวะหล่ําเลาก็ใหใสแตลายแทงแลเกลี้ยง เกี้ยวอยาใหมี
กระจังประจํายามสี่ทิศและอยาใหใสกระจับปงพริกเทศทองคํา กําไลทองคําใสเทา อยาใหขาราชการ
ผูนอยและราษฎรกั้นรมผาสีผึ้ง และกระทําใหผิดดวยอยางธรรมเนียมเกินบรรดาศักดิ์เปนอันขาด
ทีเดียว และหามอยาใหชางทองทั้งปวงรับจางทําจี้เสมา ภควจั่นประดับเพชร ถมยาราชาวดีประดับ
พลอย หามมิใหซื้อขายเปนอันขาดทีเดียว...”
จากพระราชบัญญัตินั้นจะเห็นไดวา การใชผาแลเครื่องประดับ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
จึงเปนการใชผาตามฐานะ รวมถึงเปนเครื่องแสดงบรรดาศักดิ์ตามตําแหนงหนาที่การงานดวย การ
แตงกายและผาที่ใชสวนใหญคลายกับในสมัยอยุธยา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ปรากฏวามีผาเพิ่มขึ้น เปนผา
จากอินเดียคือ ผาโหมด หรือโหมดเทศ มีทั้งสีพื้น เชน สีมวง สีน้ําเงิน และผามีลวดลายทั้งลายริ้วและ
ลายดอก เชน ลายกานแยง ผาโหมดเทศนี้นิยมนํามาใชตัดเสื้อ ครั้งแรกๆ ใชตัดเสื้อหรือฉลองพระองค
สําหรับเจานาย อยางที่ใชผาอัตลัดและผาเขมขาบ แตตอมาสามัญชนสามารถนํามาใชได นอกจากนี้
ผาโหมดเทศยังเปนผาพระราชทานใหแมทัพนายกองที่มีความดีความชอบอีกดวย การนําผาดีๆ มาตัด
เย็บเปนผานุงหรือผาสไบหรือเสื้อนั้น บางครั้งจะมีผารองซับ หรือที่ปจจุบันเรียก ซับในดวย สําหรับ
ผาลายถาเปนเจานายชั้นสูง ใชในงานพระราชพิธี ผาลายมักจะเขียนตัดเสนลายดวยสีทองเรียกวา
ผาลายเขียนทอง ใชไดเฉพาะพระเจาแผนดิน พระมเหสี เจาฟา และพระองคเจาชั้นหนึ่งเทานั้น ผา
ชนิดนี้นิยมใชเชนเดียวกับผายก และมีลายที่นาสนใจ ไดแก ลายกานแยงครุฑนาค ลายกานแยงเทพ
นม ลายเทพนมนรสิงห ลายกานแยงโคมเพชรเจ็ดเหลี่ยม ลายกานแยงครุฑทรงขาวบิณฑ ลาย
กระหนกเครือเถารูปครุฑยุคนาค ลายกระหนกรูปครุฑคาบนาค
เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อถือในเรื่องแมซื้อ หรือเทวดาสัปตเคราะห จึงนิยมสวมใสเสื้อผา
ตามสีของแมซื้อ และเทวดาประจําวันดวยเชื่อวา ถาแตงตามสีของทานก็จะทําใหเกิดสวัสดิมงคล เปน
การเพิ่มบารมีอนุภาพยิ่งขึ้น ดังที่สุนทรภูเขียนไวในสวัสดิรักษา กลาวถึงการใชสีเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริยเมื่อเสด็จออกสงคราม ดังความวา
“อนึ่งภูษาทรงณรงครบ
ใหมีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี
วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกดี
เอาเครื่องสีแดงทรงเปนมงคล
วันจันทรนั้นควรสีนวลขาว
จะยืนยาวชันษาสถาผล
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วันอังคารมวงชวงงามสีครามปน
เปนมงคลขัตติยาไมราคี
วันพุธสุดดีดวยสีแสด
กับเหลืองแปดปนประดับสลับสี
วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี
วันศุกรสีเมฆหมอกออกสงคราม
วันเสารทรงดําจึงล้ําเลิศ
แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม
ทั้งพาชีขี่ขับประดับงาม
ใหตองตามสีสันจึงกันภัย”
กลอนนี้ถึงแมจะเปนเรื่องเกี่ยวกับพระภูษาทรงของพระมหากษัตริย เมื่อจะเสด็จออกสงครามก็ตาม
แตบุคคลทั่วไปก็นิยมใชสีตามแบบนี้ดวยเหมือนกัน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ มีกลาวถึงการแตงกายของสามัญชนบาง ซึ่งทําใหทราบวาผาบางชนิดนั้น
คนบางกลุมนิยมใชเปนเอกลักษณ เชน นักเลงนิยมหมเพลาะดํายอมมะเกลือ สวนคนมีเงินใชแพรจีน
สีตางๆ โดยหามาใชเปนผาหมโดยเย็บซอนกันสองชั้นใชผาสีนวลอยูขางใน ริมผาขลิบลูกไมสวนมุมผา
ติดพู
สําหรับเจานายชั้นผูใหญยังนิยมผาทรงลายอยางตาด ขาราชการนุงผาปูมถือวาเปนผาดีที่สุด
และเวลาจะเขาเฝาในทองพระโรง ตองนุงผาสมปก(สองปก) ซึ่งเปนผาพระราชทานตามยศ ถาในพระ
ราชพิธีถือน้ํา เจานายทรงผาลายพื้นขาวเขียนทองบาง ลายเปลาบาง ผายกทองขาวเชิงลายบาง
ฉลองพระองคแขนกระบอกผาขาวบาง ตอมาเปลี่ยนเปนผาปกทองแลง สวนผาอยางอื่นก็ใชสืบตอมา
แบบเดิม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ มีประกาศการแตงกาย ดัง
พระราชดําริวา “...ดวยธรรมเนียมขาราชการนุงสมปกปูมปกเชิง ปกลองจวน ปกริ้ว เขาเฝานั้นก็เปน
ธรรมเนียมมาแตโบราณ จึงโปรดเกลาฯ ใหงดเลิกสมปกยศ ตามธรรมเนียมทุกอยางนั้นเสีย และให
พระบรมราชวงศและขุนนางทั้งปวง นุงผามวงสีน้ําเงินแกแทนสมปก และสวมเสื้อตางๆ ตามเวลา
เวลาเขาเฝา ณ พระที่นั่ง เวลาออกแขกเมืองใหญหรือมีพระราชพิธีใหญ โปรดให พระบรมราชวงศา
นุวงศแตงองค ทรงผายกทอง ผาเขียนทอง หรือผาเกี้ยว สวมเสื้อเยียรบับ เขมขาบ ปดรังดุมตลอดทั้ง
๗ เม็ด สวมเสื้อครุยชั้นนอก
อยางไรก็ดีการใชผานี้ในบางโอกาสก็มีกฏเกณฑดวยเชนกัน เปนตนวาเวลาเสด็จไปสดับพระ
ธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะหรือวันพระ พระเจาแผนดินและเจานายมักทรงชุดขาว เวลาเสด็จออก
ศึกสงคราม จะฉลองพระองคตามสีวันอยางครั้งอยุธยา แตสําหรับผูหญิงที่มิไดไปศึกสงครามก็มีการ
นุงหมใชสีสันไปอีกแบบหนึ่ง อยางหญิงสาวชาววังนั้นนิยมนุงหมดวยสีตัดกัน ไมนิยมใชผาสไบสี
เดียวกับผานุง และที่ยังเห็นอยูในปจจุบันสามารถศึกษาไดจากแตงตัวละคร ดังนี้
วันอาทิตย
นุงผาสีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีเลือดหมู
หมสไบสีเขียวออน
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วันจันทร

นุงผาสีเหลืองออน หมสไบสีน้ําเงินออน
หรือสีบานเย็น
วันอังคาร
นุงผาสีน้ําเงินนกพิราบ หมสไบสีจําปาแดง
วันพุธ
นุงผาสีตะกั่วหรือสีเหล็ก หมสไบสีจําปา
วันพฤหัสบดี
นุงผาสีเขียวใบไม หมสไบสีแดงเลือดนก
หรือนุงสีแสด หมสีเขียวออน
วันศุกร
นุงผาสีน้ําเงินแก หมสไบสีเหลือง
วันเสาร
นุงผาสีเม็ดมะปราง หมสไบสีโศก
เวลาไวทุกข
นุงผาลายพื้นมวง หมสไบสีนวล
นอกจากนี้เราจะทราบถึงการไวทุกขสมัยกอนวา คนไทย มิได ใชสีดําเปนสีไวทุกขแตอยางใด เดิม
ทีเดียวใชผาสไบสีนวลหรือสีขาว แตสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเฉพาะชาววังใชผานุงเปนผาลายสีมวงและ
หมสไบสีนวล คนไทยนิยมแตงสีแบบยุโรป คือ ใชสีดําลวนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดําริใหมีเครื่องแบบ
สําหรับพลเรือนกระทรวงตางๆ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๑๔ แตละกระทรวงใหขาราชการแตงกายเขาเฝาใน
เวลาปกติโดยโปรดใหใสเสื้อแพรสีตางๆ คือ
เจานาย
ใช
สีไพล
ขุนนางกระทรวงกลาโหม
ใช
สีลูกหวา
ขุนนางกระทรวงมหาดไทย
ใช
สีเขียวแก
ขุนนางกรมทา (กระทรวงการตางประเทศ)
ใช
สีน้ําเงินแก
ขุนนางกระทรวงมหาดไทย
ใช
สีเหล็ก
อาลักษณกับโหร
ใช
สีขาว
เครื่องแบบพลเรือนนี้ไมไดบัญญัติใหใชทั่วกันไป เปนแตใครไดรับพระราชทานก็แตงที่ไมไดรับ
พระราชทานคงแตงอยางเดิม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับจากอินเดีย
พุทธศักราช ๒๔๑๕ ทรงเริ่มเปลี่ยนเครื่องแบบเหมือนเครื่องแบบของขาราชการทางยุโรปมากยิ่งขึ้น
แตผาก็คงนิยมผาอยางเดิมอยูบาง สั่งแบบใหมบาง เชน พลทหาร ใชผาลายสองสีครามแทน แต
นายทหารยังคงใชผาสักหลาดสีดําอยูตามเดิม นอกจากนี้รัชกาลที่ ๕ ทรงพยายามสนับสนุนการทอผา
ไหมขึ้นอีกดวย คือ เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ หรือ พ.ศ.๒๔๕๒ ทรงสถาปนากรมชางไหมขึ้น มีพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม (พระองคเจาเพ็ญพัฒนพงศ) เปนอธิบดีกรมชางไหม และโปรดเกลาฯ
ใหตั้งโรงเรียนชางไหมขึ้นที่วังใหมสระปทุม ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเกษตรกรรม กรมหมื่นพิไชย

๑๑

มหินทโรดม ทรงสนพระทัยไดขยายโรงเรียนชางไหมออกไปยังภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดบุรีรัมย นอกจากนี้พระองคโปรดเกลาฯ ใหจางชาวญี่ปุนมาเปนครูชางไหมดวย เพราะราษฎร
ญี่ปุนนิยมเลี้ยงไหมเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชาวนา แตพันธุหมอนและพันธุไหมญี่ปุนมีคุณภาพ
ตางกับของไทย คือ พันธุไหมไทย เสนไหมสีเหลือง สั้นกวาไหมญี่ปุน และโปรดใหจัดสรางเครื่องสาว
ไหมแบบญี่ปุน ซึ่งสาวไหมไดรวดเร็ว และไดเสนไหมที่สม่ําเสมอดีกวาเครื่องสาวไหมไทยใน ร.ศ.๑๒๘
ไดแจกจายเครื่องสาวเสนไหมไป ๔๐๘ เครื่อง ดังนั้นการเลี้ยงไหมและการทอผาไหมแบบพื้นเมืองได
ดัดแปลงไปตามแบบญี่ปุนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดมสิ้นพระชนมแลวก็ไม
มีผูใดสงเสริม โรงเรียนชางไหมไดลมเลิกไป
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ในงานพระราชพิธี เจานายยังทรง
ผายกหรือผาลายเขียนทอง ประชาชนทั่วไป ก็ยังคงแตงกายและใชผาแบบเดิมตามประเพณีสืบตอมา
แตก็มีเจานายและประชาชนที่เปนพวกสมัยใหมบางกลุมเริ่มแตงตัวอยางตะวันตก ผูหญิงเลิก
นุงโจงกระเบนหรือผาจีบหนานาง หันมานุงผาถุงสําเร็จ สวนสไบนั้นก็มิไดเลิกเสียทีเดียว แตใสเสื้อผา
ดอกลูกไมแขนยาวทรงกระบอกหรือทรงขาหมูแฮม และใชผาสไบพาดทับเสื้ออีกทีหนึ่ง ผูชายก็นิยมนุง
กางเกงและสวมเสื้ออยางชาวตะวันตก และมามีมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ภายหลังตอมาก็นิยมกันทั่วไป
การแตงกายของขาราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ คือสวมเสื้อราชปะแตน นุงผามวงสวมรองเทา
แตทหารหรือพลเรือนในกรณีพิเศษสวมกางเกงก็มี ประชาชนทั่วไปนิยมนุงกางเกงแพร หรือนุงผามวง
หรือผาพื้น สวมรองเทาบาง ไมสวมบาง ไวผมยาวสุภาพ สวนผูหญิงทั่วไปไวผมทรงดอกกระทุม นุงผา
โจงกระเบน ยังคาดผาแถบและสวมเสื้อ การพาดผาสไบนั้นนิยมนอยลง ตอมาเมื่อเกิดพระราชนิยม
ใหสตรีไวผมยาวเกลามวย นุงซิ่นแทนนุงโจงกระเบน และขัดฟนใหขาว เนื่องจากความนิยมการกิน
หมากลดลง ในราชสํานักฝายในมีพระราชนิยมนุงซิ่นไวผมยาว และแตงกันแตในเมืองเปนสวนใหญ
เสื้อของผูหญิงเมืองหลวงหรือในราชสํานักนั้นเปนเสื้อหลวมๆ มีแขนสั้นบางยาวบาง นิยมนําสายสรอย
หรือแถบผามาคาดประดับรอบศีรษะ และสวมสายสรอย ไขมุกรอบคอหลายเสน สวนชาวบานยังคง
แตงกายแบบงายๆ เชนเดิม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ การแตงกายไมเปลี่ยนแปลงจาก
สมัยรัชกาลที่ ๖ คือ สตรียังนิยมสวมเสื้อไมมีแขน ตัวเสื้อหลวมยาวลงมามาก นิยมไวผมสั้นดัดลอน
เล็กนอย มีความนิยมดัดผมมากขึ้น และนิยมใชผาจากตะวันตกมากขึ้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ กลาวไดวาเมื่อจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เปนนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการแตงกายของคนไทย มีการกําหนดเครื่องแตงกายเปน
๓ ประเภท คือ
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๑. เครื่องแตงกายธรรมดา ที่ใชในชุมชนในที่สาธารณะ
๒. เครื่องแตงกายสําหรับออกไปทํางาน
๓. เครื่องแตงกายตามโอกาส ไดแก แตงในกาลเทศะที่เหมาะสม เชน เลนกีฬาหรือเขาสังคม
แตสิ่งที่ทั้งบุรุษและสตรีตองแตงเหมือนกันคือ เมื่อออกนอกบานตองสวมหมวก บุรุษในเมือง
หลวง หรือในตัวจังหวัดใหสวมเสื้อชนิดมีแขน เปนเสื้อคอปดหรือเปด ถาอยูในชนบทหรือนอกเขต
เทศบาลสวมเสื้อทรงกระบอกแบบไทยแขนยาว คอตั้ง กลัดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปา สวมกางเกงสากล
หรือกางเกงฝรั่งนั่นเอง สตรีทั้งนอกเขตในเขตก็ตองสวมเสื้อ จะเปนแบบใดก็ไดแตตองใหคลุมไหล ให
นุงผาถุงมากกวาโจงกระเบน ทั้งบุรุษและสตรีตองสวมรองเทา แตเมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม หมด
อํานาจลง การสวมหมวกก็บางตาและคอยๆ หายไป แตการนุงกางเกงสากลสําหรับบุรุษกับการสวม
ผาถุงและกระโปรงสําหรับสตรี ไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่อยมาจนปจจุบัน
คติความเชื่อเกี่ยวกับการนุงหม
คนไทยแตโบราณมีความเชื่อถือเกี่ยวกับการนุงหมผาใหมดวยวา นุงผาใหมวันใดจะใหโทษ
หรือใหคุณอยางไร ดังโคลงที่วา
“วันอาทิตยใครนุงผา
ชํานะ มารแฮ
ศศิเปนสเนหะ
พบชู
อังคารทุกขจะปะ
ปนโทษ
พุธจะมีสุขผู
นุงผาพึงจํา
พฤหัสบดีนุงผา
พูนสวัสดิ์
วันศุกรทรัพยสมบัติ
มากดวย
วันเสารตําราตัด
เด็ดขาด
ใครนุงหมจะมวย
เรงใหระวังฯ”
ทั้งหมดนี้เปนความเชื่อถือกันของคนโบราณเกี่ยวกับการใชสีของผานุง ผาหม และการนุงผา
ใหมใหตองตามวันที่กําหนดนั้น นอกจากนี้ยังมีการกําหนดวันนุงผาใหมเปนแบบขางขึ้นขางแรมอีก
ดวย ดังนี้
ขึ้น ๔, ๖, ๙ ค่ํา ตัดผา เย็บผา นุงผาใหมดี จะไดลาภ
ขึ้น ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ ค่ํา อยาตัดผา อยาเย็บ อยานุงผาใหม
ไมดี โชคราย
แรม ๔, ๑๑ ค่ํา ตัดผา เย็บผา นุงผาใหมดี มีลาภ
แรม ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓ ค่ํา อยาตัด อยาเย็บ อยานุงผาใหม
ไมดี โชคราย

๑๓

เรื่องการนุงผานี้ยังมีขอหาม ใหรูจักผานุงกลางวันและกลางคืน หามนุงรวมกัน ถาจะนุงให
หมายชายพกไววาดานใดอยูดานบน ดานใดอยูดานลาง เพราะถานุงเอาสวนที่เคยใชอยูดานลางใกล
เทาแลวกลับมาใชเปนสวนบนก็จะเปนอัปมงคลตอตัวเอง
ลักษณะผาโบราณของไทย
ผากะแสง
ผากาสา

ผากรองทอง

ผากุหรา
ผาเกี้ยว
ผาขาวมา

ผาขิด

ผากระแสง หรือกรรแสง หมายถึงผาสไบ
เปนผาดิบเนื้อหยาบ ไมไดยอมฝาก มีสีหมนไมขาวทีเดียว คําวา
กาสา (Kassar) เปนคํามลายู แปลวา หยาบ และในกรมศุภรัตมี
พนักงานที่มีชื่อเกี่ยวกับกาสาดวย เชน พระศุภรัตนกาษายานุกิจขุน
สุวรรณกาษา เปนตน
เปนผาที่ถักดวยแลงเงินหรือแลงทอง ถักใหเปนลวดลายตอกันเปน
ผืน สวนมากนํามาทําเปนทรงผาสะพัก ใชหมทับลงไปบนผาสไบอีก
ทีหนึ่ง มักใชแตเฉพาะเจานายผูหญิงชั้นสูง มีขนาดกวางยาวเทากับ
ผาสไบ ชายผาดานกวางถักปลอยเปนชายครุย
ผากรองทองเมื่อตองการใหมีความงดงามเพิ่มมากขึ้น
มักจะนําปกแมลงทับมาตัดเปนชิ้นเล็กๆ เหมือนรูปใบไม และปกลง
ไปบนผากรองทองในตําแหนงที่คิดวาจะสมมุติเปนลายใบไม เพราะ
ลายของผากรองทองสวนมากมีลักษณะคลายลายดอกไมอยูแลว
และจะเพิ่มความงามใหมากยิ่งขึ้นอีกดวยการปกไหมสีสดๆ ที่ตัดกับ
สีปกแมลงทับ เชน สีแดง ลงไปบนตัวผากรองทองนั้นเปนระยะให
เหมาะกับลาย บางทีปกดวยดิ้นทองเปนลายกานแยง
ผาสักหลาดสีเทาเจือแดง บางทีอมสีเหลือง ใชตัดเปนเสื้อของพวก
เกณฑหัด
ผาคาดเอว มีทั้งผาพิมพลาย ผาไหม และผาหนามขนุน
เดิมเรียก ผากํามา เปนผาฝายผืนยาวทอเปนลายตาตาราง เปนผา
ประจําตัวของผูชายใชเปนทั้งผานุง ผาเช็ดตัว ผาเคียนพุง และ ผา
พาดไหล
ลักษณะลายของผาขิดจะเปนแบบลายเรขาคณิตที่เกิดจากการทอที่
เวนชองของเสนดาย โดยยกเสนยืนขึ้นตามจังหวะที่ตองการเวน
เพื่อใหเสนพุงเดิน การวางเสนยืนที่ถี่หางไมเทากันจะทําใหเกิดลาย
โดยใชไมเก็บขิดงัดชอนเสนดายไปดวยขณะที่ทอ การทอผาขิดถือ

๑๔

ผาเขมขาบ

ผาโขมพัสตร

ผาเขียนทอง

เปนการทอผาที่ทําใหเกิดลวดลายสําเร็จอยูในกี่ โดยมากใชไมเขา
ประมาณ ๔-๖ อัน แลวแตความซับซอนของลวดลายที่ทํา ลักษณะ
ของผาขิดมักจะเปนการทอลายซ้ําๆ กันตลอดความกวางของผา
นิยมทอเปนผาสไบหรือผาเบี่ยง ผาสไบประดิษฐลวดลายตางๆ เชน
ลายรูปคน ชาง หงส และสิงห
ผาทอดวยไหมทอง คือ เอาเงินแผบางกะไหลทอง แลวหุมเสนไหม
ทอกับไหมสียกเปนลายริ้ว เปนลายทองกับลายพื้นเทากัน และบางที
มีไหมเงินทอแซมดวย ในภาษาเปอรเชียมีคําวา Kimkhab แปลวา
ผาทอง ผาเขมขาบนี้เปนริ้วเล็กทั้งผืน ริ้วมีขนาดกวางตั้งแต ๑.๕-๓
เซนติเมตร มีทั้งริ้วสีทองพื้นๆ กับริ้วที่มีพื้นสีเขมๆ เชน สีน้ําเงินอม
เขียว สีชมพูอมแดง แลวยกดอกในริ้วดวยลายเครือเถา แตละแนวริ้ว
เดินดวยเสนไหมสีทอง มีลายตางๆ เชน ผาเขมขาบ ลายดอกสะเทิน
ผาเขมขาบลายกานแยง และผาเขมขาบริ้วขอ ภาษาเปอรเชียมีคํา
Kimkhwa หมายถึง ผาไหมยกดอกหลายสี
ผาทอจากปานเปลือกไมหรือฝาย เนื้อคอนขางละเอียด อาจตรงกับ
ผาลินินในสมัยนั้น มักใชสําหรับปูลาด ทํามาน บางทีพวกแขกใช
โพกศีรษะ
ผาพิมพลายอยางดี เนนลวดลาย เพิ่มความสวยงามดวยการเขียน
เสนทองตามขอบลาย สําหรับลักษณะลายผาเขาใจวาไทยจะ
ออกแบบลายเองจึงเห็นเปนลายตามกระบวนลายไทย ในผืนผา
หนึ่งๆ จะแบงลายอออกเปนสวนๆ คือ ทองผา ขอบผา และเชิงผา
ซึ่งมีองคประกอบของลายผาที่จัดวางไวอยางเหมาะสม เชน ขอบสุด
ริมผาหรือชายผาใชลายกรวยเชิง ถัดเขามาเปนลายดอกไมหากลีบ
เถา ในแนวลายประจํายามกามปู ขนาบดวยลายไขปลาแนวคู สวน
ทองผาใชลายใบไมเล็กๆ สีน้ําเงินตัดเสนดวยสีทอง ในแนวลายพุม
ขาวบิณฑกานแยงตลอดผืน หรือบางผืนแบงลายเชิงผาเปนรูปเทพ
นม สลับกับเทพรําแวดลอมดวยลายเปลวในแนวลายประจํายาม
กามปู ขนาบดวยลายเครือเถาเสนคู สวนทองผาเขียนลายเทพรํา
กานแยงดังนี้เปนตน ผาเขียนทองนี้ปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่
๑ และมีระเบียบวาใชไดเฉพาะพระมหากษัตริย เจาฟาลงมาถึงชั้น
พระองคเจาโดยกําเนิดเทานั้น

๑๕

ผาคากรอง
ผาจก

ผาจวน

ผาตวน
ผาตามะกล่ํา
ผาตาเล็ดงา
ผาตาสมุก
ผาตาด

เปนผาทอจากใยไม พวกนักพรตสมัยโบราณนิยมใช
จก คือ การควักเสนไหมหรือเสนฝายขึ้นมาจากขางลางสอดสลับเปน
ลวดลายตามตองการ โดยใชขนเมน คลายทอสลับกับการปก
ตองอาศัยความชํานาญมาก ลวดลายของผาจกคลายกับ
ลายขิด แตละขิดแตละหนวยไมอาจทําหลายสีสลับกันได เพราะใช
เสนพุงเสนเดียวตลอดในแตละครั้ง แตละหนวยหรือแตละลายจึงทํา
ไดเพียงสีเดียว สวนลายจกจะทํากี่สีสลับกันก็ได ตองการสีอะไร
ตรงไหนก็สอดไหมสีนั้นลงไปแลวควักขึ้นมา จากนั้นจึงกระแทกดวย
ฟมใหแนน ผาจกสวนมากนิยมทําเปนผาสไบ (ผาเบี่ยง) ที่รูจักกันดี
ไดแก
ผาแพรวาของชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนั้นทางภาคเหนือ
ในกลุมไทยยวน ไทยพวน ไทยครั่ง นิยมทอเปนลายตีนซิ่น
เปนผาแพรเพลาะเนื้อบางนิ่มชนิดหนึ่ง ภาษาจีนกลางเรียกวา “จ
วน” มักจะเขาใจสับสนกับผาหลิงซึ่งมีลักษณะและเนื้อผาคลายกัน
ผิดตรงที่ผาหลิงมีลายในตัวเปนลายดอกไมหรือลาย
คดกริข ถาเปนผาจวนที่ทอในไทย จะทอดวยไหมสีพื้นและมีไหมสี
อื่นๆ แซมเปนริ้วอยางคดกริชไปตามทางยาวของผืนผา
เปนผาแพรชนิดหนึ่งสีเรียบไมมีลวดลาย เนื้อหนากวาผา “จวน” จีน
กลางเรียกวา “ตวน” คลายกับผาซาตินชนิดหนึ่งของยุโรป
ผาฝายลายเล็กๆ ใชเปนผานุง
ผาฝายสีคล้ํามีลายเล็กๆ ใชเปนผานุง
ผาฝายลายตารางเล็กๆ ใชเปนผานุง
ผาทอดวยทองแลงกับไหมสี ทองแลงหมายถึงแผนเงินกะไหลทอง
ตัดแลงออกเปนเสนเล็กๆ บางๆ อยางเดียวกับเสนตอก เมื่อทอไมมี
ลวดลายใดๆเปนสีพื้นทอง เรียกวา “ตาดทอง” ในภาษาเปอรเชียมี
คําวา Tash แปลวา ผาทอง ผาตาดนี้ถาทอยกเปนลวดลายก็มีชื่อ
เรียกตามลายอีกดวย เชน ยกเปนดอกสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกวา “ตาด
ตาตั๊กแตน” ยกดอกเปนลายเครือเถาเรียกวาคดกริช ถาใชไหมทอง
ทอกับเงินแลงที่ไมไดกะไหลทองเรียกวา “ตาดขาว” เพราะออกเปน
สีเงินแวววาว ตอมามีการนําทองแดงมาแทนกะไหลทอง กะไหลเงิน
เปนของทําเทียมของเดิมเรียกวา “ตาดทองแดง” หรือ “ตาดเยอรมัน”

๑๖

ผาบัวปอก
ผาปกไหม

ผาปูม

และมีผาตาดที่ทอดวยเงินเรียกวา “ตาดเงิน” นอกจากนี้ยังมี “ตาด
ระกําไหม” ซึ่งเปนผาตาดทองยกดอกดวยไหมสีมากกวาแลงทอง ไม
มีความแวววาวมากนัก และขอบผาทั้งสี่ดานยกลาย เปนดอกสี่กลีบ
ในตัวเรียงกันเปนลายขนมเปยกปูนตอเนื่องกัน แตละชวงของลาย
จะเนน ระยะดวยดิ้นเงิน ในการเพิ่มความงามของผาอาจปกเปน
ลวดลายดอกไมสี่กลีบดวยไหมก็มี ดวยดิ้นเงิน ดิ้นทองก็มี ทั้งตกแตง
ลวดลายใหดูเดนขึ้นดวยสีเขียวของปกแมลงทับ เปนลายดอกไม
เล็กๆ หรือเปนชอ มักตัดเย็บเปนผาทรงสะพักในงานพระราชพิธีของ
เจานายชั้นสูง เรียกวา ผาปกปกแมลงทับ ขนาดของผืนผาก็เทากับ
ผาสไบ การใชลวดลายปกประดับบนผาตาดนี้มีแบงลาย คือ ชายผา
แบงเปนสองระยะ ชายผาปลายสุดปกเปนลายชอดอกไมเล็กๆ ๓
ดอกเรียงกัน ถัดมาเปนลายดอกไมเรียงกันทีละดอก แตละดอกมี
ลายใบไมอยูเฉียงทางดานบนและดานลาง ดานละ ๓ ใบ ตอไปเปน
ลายคั่นกอนจะถึงตัวลายจริง เปนลายชอดอกไม ชอหนึ่งวาง
ตําแหนง ดอก ใบ กานไดอยางงดงาม สวนริมผาดานยาวมีขอบ
กวางประมาณ ๒ นิ้วปกลายเครือเถา ผาตาดนี้นอกจากใชทําผาทรง
สะพักของเจานายผูหญิงแลวยังใชตัดฉลองพระองคของเจานาย
ผูชายอีกดวย
ผาฝายเนื้อหยาบ ผูหญิงสามัญใชเปนผานุง
เปนผาสําหรับเจานายชั้นสูง มีทั้งผานุง ผาหมทรงสะพัก ซึ่งใชหม
ทับผาสไบ บางครั้งทําเปนผาปูลาด และผาหอเครื่องทรง สวนมาก
ใชผาไหมพื้นเนื้อดี ปกลวดลายดวยไหมสีตางๆ ทั้งผืนเปนลายกาน
ขดใบเทศ หรือลายดอกไมหกกลีบลอมดวยลายกระหนกใบไมสลับ
กับลายดอกสี่กลีบ หรือลายประจํายามเล็กๆ เชิงผาใชลายประจํา
ยามกามปู สลับกับลายดอกแปดกลีบสองชั้นบาง ทําเปนลายกรวย
เชิงชอดแหไมใบเทศชั้นเดียวบาง การปกไหมนี้ถาใชไหมสีทองมาก
เรียกวา ผาปกไหมทอง
ทอดวยเทคนิคมัดหมี่ ลายผาปูมเกิดจาการทอไหมควบ คือ นําไหมสี
ตางกันทอไปตามอํานาจความลักลั่น จึงเกิดเปนลายตามความคิด
ผาปูมที่เห็นเปนผาไหมทอมีลวดลาวเดนดวยไหมสีตางๆ สวนมาก
เสนยืน เปนสีแดง ตัวผาปูมแบงสวนผา ออกเปนสวนขอบผา เชิงผา

๑๗

ผาเปลือกไม

ผาพิมพ

ผาแพร

กับทองผา ชายริม (เชิง) ผาเปนลาย เชิงหรือลายกรวยเชิง ขอบผา
ดานยาวเปนลายกานแยงขนาบดวย ลายแนวเสนแคบๆ ตอดวยลาย
กรวยเชิงสั้นๆ ทองผาปูมเปนดอกลายเครือเถากานแยงทั้งผืน ลาย
ในผาปูมนี้จะไมเห็นเปนลายดอกเดนชัด อยางลายปกหรือลายพิมพ
แตจะเปนลายโครงรางคราวๆ เทานั้น เพื่อใหทราบวาใชเคาโครงของ
ลายอะไร คําวา สมปกบางวาเพี้ยน มาจากภาษาเขมรที่วา สมปรต
แปลวา ผูชาย ปูมแปลวา ลาย ผาสมปกปูม หมายถึง ผาลายของ
ผูชายอยางไรก็ดีผาปูมนี้เดิมเปนผาของหลวงที่พระราชทานเปน
เครื่องยศขุนนาง เดิมไทยเรามีโรงไหมของหลวงทอผาสมปกปูม และ
สมปกกรวยเชิงพระราชทานใหขุนนางเปนผาเบี้ยหวัดรายป ทอดวย
ไหมเพลาะ กลางผืนผาเปนลายสีตางๆ เชิงผามีลายเปนชั้นๆ แสดง
ถึงยศตําแหนงของผูนุง มีสมปกปูมเปนชนิดสูงสุด สมปกริ้วเปนชนิด
ต่ําสุด ปจจุบันผาปูมโบราณหายากมาก
เปนผาที่ทอจากเสนใยที่ทําจากเปลือกไม ก็ทรงกลาวถึงปรากฏใน
บทละครเรื่อง ดาหลัง ครั้งรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนผาที่
นักพรตใชนุงหมคลายกับผาคากรอง
ผาลายที่แขกรับทําตามลายไทยที่สั่งไป เชน ลายพุมขาวบิณฑพรหม
กานแยง เทพนมกานแยงและกินรีรํา เปนตน ผาพิมพที่มีลายตาม
กระบวนลายไทยเรียกวา ผาลายอยาง ตอมาพอคาแขกคิดทําขึ้น
ดวยการเลียนแบบลายไทยเรียกวา ลายนอกอยาง
ผาแพรสวนมากมาจากประเทศจีน มีหลายชนิดและเรียกชื่อ
ตางๆกันตามลักษณะเนื้อดีเลวของผา บางชนิดเปนผาแพรเรียบ
บางชนิดมีดอกลวดลายสวยงาม สวนมากเปนลายดอกในตัว คําวา
แพรนี้ในกลุมคนไทย-ลาว ทางภาคเหนือและภาคอีสานก็เรียกผา
แพร เชนกัน สําเนียงทางเหนือออกเสียงเปนแฮ เชน พระธาตุชอแฮ
ผาแพรมีชนิดตางๆ ดังนี้ แพรลายทอง แพรดารากร แพรเคารพ แพร
จํารวจ แพรตวน แพรหนังไก แพรหงอนไกเพลาะแพรหงอนไกเอง
เปนตน ลายของผาแพรมีลายริ้วมะลิเลื้อย ลายกานแยง แพรลาย
ดอกถี่ ลายดอกสะเทิน ลายมังกร ลายมังกรหนาลายมังกรบาง ใชได
เฉพาะเจานายและขุนนาง ตอมาใชเปนผาพระราชทานบําเหน็จ
ความชอบพิเศษ จากจดหมายเหตุจีนมีชื่อแพรตางๆ ที่พระ
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ผามวง

ผามัดหมี่

จักรพรรดิจีนทรงสงมาเปนเครื่องราชบรรณาการดวยเชน
แพรหมังตึ้งเผย จัดเปนแพรชนิดดีที่สุดที่จัดสงมาถวายพระเจา
แผนดินไทย รองลงมามี แพรกิ้ม แพรโล แพรบี้ แพรแซ ซึ่งใชในฤดู
รอน แพรตึ้ง ซึ่งใชในฤดูหนาว แพรกิมจึงตึ้ง แพรเซี้ยมตึ้ง แพรกิมตึ้ง
แพรเผือนกิ้ม แพรหลิน และแพรโปยซีตั้ง ลวนเปนชื่อที่ออกสํานียง
แตจิ๋ว ซึ่งไมทราบวาจีนกลางอยางไร และเรียกวาตรงกับภาษาไทย
วาอยางไร
เปนผาไหมเนื้อละเอียด จีนเรียกหมวง กลาววาเปนชื่อเมืองที่ผลิต
นํามานุงโจงกระเบนใชเปนเครื่องแบบของขาราชการในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ เมื่อโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกผาสมปกของขุนนางและขาราชการ
โดยใหใชผามวงแทน ซึ่งเปนผาไหมพื้นสีตางๆ เดิมมีทอที่โรงไหม
ของหลวงและทอสั่งมาจากนครราชสีมา หรือโคราช แตกลาววามีสี
ฉูดฉาดจึงโปรดใหสั่งทอมาจากจีนแทนผามวงปรากฏวาเลิกใชเปน
เครื่องแบบขาราชการเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
เปนผาที่ทําใหเกิดลวดลาบนผืนผา ดวยการใชเชือกมัดเสนใยไหม
หรือฝายที่ใชเปนเสนพุงเปนเปราะในหลักคนหมี่ใหเกิดลวดลายตาม
ตองการแลวนําไปยอมสี การทอผามัดหมี่จึงแตกตางจากผาชนิด
อื่นๆ ที่การเตรียมเสนใยเสนพุงอันถือเปนขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
มากกวาการทอผาทั่วไป สวนเสนใยเสนยืนที่ใชทอนั้นมีขั้นตอน
เหมือนการทอผาประเภทอื่น ทั้งนี้ในการมัดลายหมี่สมัยกอนจะใช
เชือกกลวย ซึ่งเปนเชือกกลวยญวน หรือกลวยนวลเปนตัวมัด
เนื่องจากมีความเหนียวมากกวากลวยชนิดอื่น ๆ เชือกดังกลาวจะ
ใชเฉพาะผิวของกาบกลวย ตัดเปนทอนประมาณ ๑-๒ ฟุต ขูดบางๆ
แลวนําไปตากใหแหง เวลาใชตองนํามาแชน้ําใหนิ่มกอนจึงนํามามัด
ปจจุบันนิยมใชเชือกฟางแทนเพราะหาไดงาย สะดวกและไมตอง
เสียเวลาขูดตาก
ขั้นตอนหลังจากมัดลายเรียบรอยแลวจะนําเสนใยไหมหรือ
ฝายที่มัดไปยอมสี สีที่ยอมจะติดเฉพาะตรงที่ไมถูกมัดซึ่งจะเปนสีพื้น
ของผา สวนที่มัดเปนลายจะไมติดสี ทั้งนี้การมัดยอมดังกลาว
สามารถทําไดหลายครั้ง ผามัดหมี่โดยทั่วไปนิยมทอเปนผาซิ่น
เรียกวาซิ่นหมี่ ถาเปนผามัดหมี่ที่ขุนนางสมัยโบราณนุงเปนผา

๑๙

ผามุก

ผายก

ผาลวงหรือผาเกาะ
ผาลาย

พระราชทานตามยศศักดิ์ เรียกวา ผาปูม หรือสมปกปูม ลายของผา
มัดหมี่แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก
- หมี่ลวด หรือหมี่หวาน หมายถึงผามัดหมี่ที่มัดและทอ
เปนลวดลายเดียวกันตอเนื่องตลอดผืน
- หมี่คั่น หมายถึงผาที่ทอลายมัดหมี่สลับกับการทอดวย
เสนใยธรรมดาเปนริ้วยาวลงมา เปนแนว ไมไดมัดลาย
เปนระยะตลอดผืน
เปนผายกดอกเปนริ้วทางยาว หรือทางขวางไปตามผืนผา ซึ่งมีทั้งทอ
สําหรับเปนผาซิ่น และทอเปนผาหมผาหม สําหรับผาซิ่น มักมีการตอ
หัวซิ่นดวยผาพื้นสีขาวหรือสีแดง และตอตีนซิ่นดวยผาจก เพื่อให
ความยาวของตัวซิ่นพอเหมาะและสวยงามกับตัวผูใส สวนผาหมมุก
นิยมตกแตงชายผาดวยชายครุย
เทคนิคการทอผามุก เปนการทอดวยการเพิ่มดายเสนยืนเขา
ไปในผืนผา โดยเตรียมดายเสนยืนพิเศษไวตอนบนของกี่ เหนือ
เสนดายยืนธรรมดาที่ขึงไว ลวดลายที่เกิดบนผืนผาขึ้นอยูกับการใช
ตะกอที่ขึงดวยเสนดายพิเศษ มิใชเกิดจากดายเสนพุง ลวดลายที่
เกิดขึ้นจะคลายกับเทคนิคจกหรือขิด
คําวา ยก มาจากการเรียกกระบวนทอ เวลาทอเสนใยฝายหรือไหมที่
เกิดขึ้นเรียกวา เสนยก เสนใยฝายหรือไหมที่จมลงเรียกวา เสนขม
แลวพุงกระสวยในระหวางกลาง ถาจะใหเปนลายเลือกยกเสนขม
ขึ้น บางเสนก็เกิดลายยกขึ้น จึงเรียกวา ผายก มักมีเชิงผาเปนลาย
กรวยเชิง หรืออาจมีลายอื่นๆ ได สวนตัวผาหรือทองผามักเปนลาย
ดอกซึ่งเดนขึ้นดวยไหมสีหรือแลงทองซึ่งใชเฉพาะเปนผาทรงของพระ
บรมวงศฝายใน ผายกทองมีคามาก เพราะตองใชฝมือทอที่ประณีต
มาก นอกจากนี้ยังมี “ยกทองลองจวน” เปนผาทอไหมทองยกเปน
ลาย แตเชิงทองผาขึ้นมาเปนไหมเกลี้ยงสีเดียว
การทอใชวิธีการทอแบบทอพรม ปจจุบันเรียกวา ผาลายน้ําไหลนิยม
ทอมาในจังหวัดนาน
ถาหมายถึงผาที่มีลวดลายแลว เดิมมีกระบวนการทําลาย คือลาย
ปก ลายปูมหรือมัดยอม ลายยก และลายพิมพ

๒๐

ผาสมปก

ผานุงพระราชทานใหขุนนางตามตําแหนงใชเปนเครื่องแบบมากอน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ขุน
นางจะใชนุงเฉพาะเวลาเขาเฝาหรือในพระราชพิธี เปนผาทอดวย
ไหมเพลาะ ดวยวิธีมัดยอมกลางผืนผาเปนสีและลายตางๆสมปกมี
หลายชนิดไดแก “สมปกปูม” ถือวาเปนชนิดดีที่สุด “สมปกลองจวน”
เปนสมปกที่เปนลายยาว ชนิดทองผาเปนสีพื้น เชิงมีลาย นอกจากนี้
มีสมปกลายและสมปกริ้ว ซึ่งเปนผาสามัญที่บรรดาเจากรมปลัดกรม
นุงเทานั้น มีใชเปนของขุนนางชั้นผูใหญ
เปนผาคาดเสื้อครุย ถาใชในงานพระเมรุ เรียกวา ผาแฝง
ผาสมรสทอดวยไหมทองถักโปรงๆ บางๆ คลายผากรองทองแตโปรง
และบางกวามาก บางครั้งหมายถึง ผาคาดเอวที่ทําดวยผาตาดทอง
ปกดิ้น ปกปกแมลงทับเปนลวดลายดอกไมเครือเถา เดิมกอนสมัย
รัชกาลที่ ๕ ไมมีการแตงกายไวทุกขดวยสีดํา ในงานพระเมรุเจานาย
และขุนนางนุงสมปกลายสีตางๆ คาดเนื้อครุยเรียกวา ผาแฝง แตผูมี
หนาที่แหเสด็จตองคาดเสื้อครุยจริง จะสวมเมื่อเวลาเขาริ้วขบวน
แตถาอยูนอกริ้วขบวนจะถอดเสื้อครุยออกคาด
ระเบียบการใชเสื้อครุยมี ๓ วิธี คือ เวลาอยูในหนาที่จะสวม
เสื้อครุยทั้งสองแขน ถาอยูนอกหนาที่ เอาออกมามวนคาดพุง แตถา
สวมแขนเดียวอีกแขนหนึ่งพาดเฉียงบา แสดงวาอยูในหนาที่เจากรม
หรือผาตาโกง เปนผานุงของผูชายเปนลายตาตรางที่มีมาแต
โบราณ ภาคกลางเรียกวา ผาตาหมากรุก ทอโดยใชดายตางสี ทั้ง
ดายเสนยืน และดายเสนพุง จึงทําใหเกิดตาตรางสีตางๆ
เปนผาแพรชนิดหนึ่ง เนื้อผามีลักษณะหยุนๆ เปนผาที่นิยมใชในสมัย
อยุธยา นํามาตัดเสื้อ ทําผาสไบ หรือผาคาดเอว ผาหนังไกมี ๒ ชนิด
คือ ผาหนังไกยน และผาหนังไกเอง
เปนการทอผาใหเกิดลายงายๆ บางเรียกวา ผาลายลูกแกว ภาค
อีสานเรียกวาผาเหยียบ นิยมทอเปนผาเบี่ยงหรือผาหมแบบหนึ่งคู
กับผาหมลายมุก
เปนผาแพรชนิดหนึ่ง ลักษณะเปนปมเล็กๆ ยืดหยุนทั้งผืน ใชเปนผา
เกี้ยวหรือผาคาดเอวทับนอกเสื้อของเจานายและขุนนาง
0

ผาสมรส หรือสํารด
หรือสมรด

ผาโสรง

ผาหนังไก

ผาหลาบ หรือผางาง

ผาหนามขนุน

0

๒๑

ผาไหม

ผาอยางดีทอดวยเสนใยไหม มีทั้งแบบเรียบ สีพื้น ยกดอก และทอ
เปนลวดลายตางๆ ดวยกรรมวิธีที่หลากหลาย เชน ผายก ผาพื้น
ผาขิด ผามัดหมี่ ผาจก

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารพระสิงหวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม แสดงการแตงกายของชาวลานนา

ผาลายอยาง สมัยอยุธยาตอนปลาย

๒๒

เจาพระยาพิไชยญาติ (ดั่น บุนนาค) แตงกายเต็มยศ นุงผาลายอยาง ลายพุม ขาวบิณฑเทพพนมกานแยงทับสนับ
เพลา สวมเสื้อแขนยาวคอตั้ง ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ คาดเอวดวยผาหนามขนุนทับเสือ้

๒๓

การแตงกายของบุรุษและสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ เปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถ วัดโสมนัสวรวิหาร

ซิ่นยกไหมสอดดิ้นตีนจกดิ้น ของเจาพิมพผกา ณ เชียงใหม

๒๔

การใชผาแบบตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูกคัมภีรใบลาน มีขิดหมอน ขิดผาเบีย่ ง และขิดตีนซิ่น
เพื่อเปนพุทธบูชา

เสื้อเสนากุฎ เปนเครื่องแบบทหาร ตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนผาลายอยางที่สั่งจากอินเดีย

๒๕

บรรณานุกรม
๑. กฎหมายตราสามดวง พระนคร คุรุสภา, ๒๕๑๕
๒. คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. สี่แผนดิน พระนคร กาวหนากรพิมพ ๒๕๑๕
๓. ณัฏฐภัทร จันทวิช ผาโบราณ นิตยสารศิลปากร ปที่ ๒๕ เลมที่ ๔ และเลมที่ ๕
กรมศิลปากร ๒๕๒๔
๔. ดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา และนริศรานุวัดติวงศ สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา สานสสมเด็จ พระนคร คุรุสภา ๒๕๐๖
๕. ตํานานกรุงเกา พระนคร : นิยมอักษร ๒๕๑๕
๖. นริศรานุวัดติวงศ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา บันทึกความรูเรื่องตางๆ
พระนคร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ๒๕๑๐
๗. พญาลิไท ไตรภูมิพระรวง พระนคร คุรุสภา ๒๕๐๖
๘. พระรัตนปญญา ชินกาลมาลีปกรณ ศาสตราจารยแสง มนวิฑูร แปล พิมพครั้งที่ ๔ ๒๕๑๗
๙. เลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธ อิเหนา พระนคร อักษรบริการ ๒๕๐๖
๑๐.สวยและอากร ในคําใหการชาวกรุงเกา พระนคร คลังวิทยา ๒๕๑๕

๒๖

ชนิดและคุณสมบัติของเสนใยผา
คุณสมบัติของเสนใยผา
เสนใยที่สามารถนํามาถักทอเปนเสื้อผาหรือเครื่องนุงหม จําแนกเปนเสนในที่ไดจากธรรมชาติ
ไดแกเสนใยจากสัตว พืช และเสนใยที่ไดจากการสังเคราะห เชน ผาไนลอน ผาเรยอน เปนตน
สําหรับผาไทยโบราณนั้นสวนใหญจะถักทอมาจากเสนใยที่ไดจากธรรมชาติ และอาจมีการ
ผสมกับวัสดุประเภทเสนเงิน ทอง เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มคุณคา จะพบไดในราชสํานักและ
เจานายชั้นสูง
เสนใยธรรมชาติ แบงออกเปน ๒ กลุมใหญๆ ตามลักษณะโครงสรางและองคประกอบทางเคมี
ไดแก
๑. เสนใยที่ไดจากสัตว มีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญคือ โปรตีน ซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโน
หลายชนิดตอกันเปนโมเลกุล เสนใยจากสัตวที่นํามาถักทอเปนผาโบราณไดแก
๑.๑ เสนใยไหม มีองคประกอบทางเคมีเปนโปรตีนชนิด Fibroin และไมมีสวนประกอบ
ของกํามะถัน โมเลกุลของโปรตีนจะเรียงตัวเปนระเบียบมากทําใหเสนใยเหนียว เสนใยไหมนี้ไดจากรัง
ไหมของผีเสื้อในตระกูล Bombycidae ในระยะดักแด โดยนํารังไหมมาตมและสาวเสนใยออกมา
พรอมกันหลายๆ รัง เพื่อใหไดเสนใยไหมที่แข็งแรง และมีความยาวตอเนื่องกัน เมื่อนํามาทอเปนผืนผา
จะมีความออนนุม
โครงสรางจุลภาคของเสนใยไหมเมื่อมองผานกลองจุลทรรศน จะเห็นภาคตัดขวาง
ของเสนใย เปนรูปสามเหลี่ยม ดังรูปที่ ๑ และ ๒

รูปที่ ๑ ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเสนใยไหมตามขวาง

รูปที่ ๒ ลักษณะโครงสรางจุลภาค
ของเสนใยไหมตามยาว

๒๗

คุณสมบัติของเสนใยไหม
๑. เสนใยไหมมีความยืดหยุนดี และมีความคงตัวปานกลาง ทําใหตองใชเวลาในการ
คืนตัวของรอยยับมากกวาขนสัตวอื่น
๒. สามารถดูดความชื้นไดดี ยอมติดสีงาย
๓. เมื่อถูกเปลวไฟจะมีกลิ่นคลายเสนผมไหม และไดขี้เถาเม็ดกลมๆสีดํา ซึ่งเปราะ
แตกงาย
๔. สามารถละลายไดดีในสารละลาย กรดเกลือเขมขน กรดกํามะถันความเขมขน ๘๐
% (โดยปริมาตร) และสารละลายดางที่รอน ไดแก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน ๕%
(โดยปริมาตร) แตทนตอสารละลายอินทรีย
๕. เสนใยไหมไมทนตอแสงแดด เพราะแสงแดดทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และ
กายภาพของเสนใย ทําใหเสนใยขาดความแข็งแรง และเปราะ เปนผลใหผาไหมชํารุด เสื่อมสภาพ
๑.๒ เสนใยที่ไดจากสัตวประเภทขนสัตว ขนแกะ ขนแพะ ขนอูฐ ขนมา เปนตน
(Wool) มีองคประกอบทางเคมีเปนโปรตีนประเภท Keratin และมีสารประกอบที่มีธาตุกํามะถันปะปน
โครงสรางจุลภาคของเสนใยประเภทนี้ เมื่อมองผานกลองจุลทรรศนพบวา ผิวนอก
ของเสนใยมีเซลลหุมซอนกันอยูเหมือนเกล็ดปลาเล็กๆ ไมสม่ําเสมอ ทําหนาที่ปองกันเสนใย และทําให
เสนใยแข็งแรงยืดหยุนไดดี ลักษณะภาคตัดขวางอาจเห็นเปนรูปไข วงกลม หรือรูปเหลี่ยม ดังรูปที่ ๓
และ ๔

รูปที่ ๓ ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเสนใยขนสัตวตามขวาง

รูปที่ ๔ ลักษณะโครงสรางจุลภาค
ของเสนใยขนสัตวตามยาว

คุณสมบัติของเสนใย
๑. เมื่อเสนใยถูกแสงแดด โครงสรางทางเคมีจะสลายตัวทําใหเสนใยกรอบ และขาดงาย
๒. เมื่อถูกเปลวไฟจะมีกลิ่นคลายผมหรือขนนกไหม และเกรียมเปนกอนสีดํา มีลักษณะเปน
ปุมปมและเปราะ

๒๘

๓. สามารถคืนตัวไดดี และจัดรูปแบบไดงาย
๔. สามารถทนสารละลายกรดได แตไมทนตอสารละลายที่เปนดาง) ยกเวน น้ําประสานทอง
แอมโมเนียมคารบอเนต ((NH 4 ) 2 CO 3 ) และโซเดียมฟอสเฟต (Na 2 PO 4 )
๕. สามารถยอมติดสีงาย โดยเฉพาะสีที่ไดจากการสังเคราะห
๖. เสนใยประเภทนี้เปนอาหารแมลง โดยเฉพาะมอด แตไมเปนอาหารของจุลินทรีย
๒. เสนใยที่ไดจากพืช มีองคประกอบหลักทางเคมี คือ เซลลูโลส เสนใยสวนใหญไดจากลําตน
ใบ และเมล็ด พืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใย เพื่อนํามาทอเปนผา ไดแก
๒.๑. เสนใยฝาย (Cotton) ประกอบดวยเซลลูโลสประมาณรอยละ ๘๘-๙๘ ของ
น้ําหนักเสนใย และเปนเสนใยธรรมชาติที่ไดจากเมล็ดของตนฝาย
โครงสรางทางจุลภาคของเสนใยฝาย เมื่อมองผานกลองจุลทรรศนจะมีลักษณะเปน
เสนยาว แบน บิดงอเหมือนริบบิ้น ลักษณะตามภาคตัดขวางเปนรูปรางรีหรือกลม ดังรูปที่ ๕ และ ๖

รูปที่ ๕ ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเสนใยฝายตามขวาง

รูปที่ ๖ ลักษณะโครงสรางจุลภาค
ของเสนใยฝายตามยาว

คุณสมบัติของเสนใยฝาย
๑. มีความเหนียวปานกลาง และเสนใยที่ไดรับความชื้นจะมีความเหนียวมากกวาเสนใยที่แหง
ประมาณ ๒๕-๔๐ %
๒. สามารถยืดหยุนและคืนตัวไดต่ํา ผาฝายจึงยับไดงาย
๓. เสนใยฝายจะคงรูป ไมยืดและหดตัวมากนัก
๔. สามารถดูดความชื้นไดดี และระบายความชื้นไดเร็ว
๕. เสนใยฝายมีความคงทนมาก เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นเสนใยฝายยิ่งเหนียวขึ้น ชวยใหฝายทน
ตอการซักฟอกไดดี
๖. สามารถติดไฟงายและเร็ว เมื่อถูกเปลวไฟจะมีกลิ่นเหมือนกระดาษถูกเผา และขี้เถามีสี
เทา เหลือเล็กนอย
๗. สามารถทนตอดางไดดี

๒๙

๘. สามารถจะละลายในสารละลายกรดกํามะถันเขมขน
๙. สามารถทนตอสารละลายอินทรียที่ใชในการซักรีดและลบรอยเปอนที่ใชกันอยูทั่วไปไดดี
๒. เสนใยแฟลกซ (Bast fiber) เปนเสนใยที่ไดจากลําตนของตนแฟลกซ (Flax)
นํามาใชผลิตผาที่เรียกวา ผาลินิน ซึ่งเสนใยแฟลกซนี้ไดมาจากสวนของลําตน เสนใยแฟลกซมีสีเหลือง
จนถึงสีเทา ประกอบขี้ผึ้งประมาณ ๑% ทําใหมีความมันเงามากกวาเสนใยฝาย
โครงสรางจุภาคของเสนใยแฟลกซเมื่อมองผานกลองจุลทรรศน จะเห็นเสนใยเล็กๆ จํานวน
มากมาตอกัน คลายทอนไผมีชองวางตรงกลาง ภาคตัดขวางเสนใยเปนรูปวงกม หรือหลายเหลี่ยม ดัง
รูปที่ ๗ และ ๘

รูปที่ ๗ ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเสนใยแฟลกซตามขวาง

รูปที่ ๘ ลักษณะโครงสรางจุลภาค
ของเสนใยแฟลกซตามยาว

คุณสมบัติของเสนใยแฟลกซ
๑. มีความเหนียวมากกวาใยฝาย และความเหนียวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปยกน้ํา
๒. มีความยืดหยุนไมมาก คืนตัวไดนอย ดังนั้นจึงเกิดรอยพับและการยับยนงาย
๓. การสามารถดูดความชื้นไดดี และมากกวาฝาย ซึ่งที่อุณหภูมิ ๒๑◦C ความชื้นสัมพัทธ ๖๕
% เสนใยแฟลกซสามารถดูดความชื้นได ๑๐-๑๒ %
๔. สามารถละลายในสารละลายกรดแก แตทนตอสารละลายดางไดดี
๕. แมลงไมชอบกินเสนใยแฟลกซ แตเชื้อราเกิดขึ้นไดเมื่อสภาวะที่เหมาะสม
๖. เมื่อถูกแสงนานๆ โครงสรางของเซลลูโลสจะเปลี่ยนเปนออกซีเซลลูโลส ทําใหคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีเปลี่ยนไป
๓. เสนใยปานกัญชา (Hemp) เปนเสนใยที่ไดจากลําตนของตนกัญชา ซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร
วา Cannabis sativa L subsp.
โครงสรางจุลภาคของเสนใยปานกัญชาเมื่อสองผานกลองจุลทรรศนมีลักษณะเปนรูป
ทรงกระบอก ผิวหนาไมเรียบ มีลักษณะคลายปุมปมหรือขออยูเปนระยะ ลักษณะโครงสรางตาม

๓๐

ภาคตัดขวางเปนรูปหลายเหลี่ยมมุมมน ผนังเซลลหนา ชองวางภายในเซลลขนาดเล็กและคอนขาง
แบน ดังรูปที่ ๙ และ ๑๐
คุณสมบัติของเสนใยปานกัญชา
๑. มีความยืดหดตัวต่ํา
๒. ดูดความชื้นไดดี
๓. ทนตอแมลงแตไมทนตอเชื้อรา
๔. เมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนในกรดกํามะถันจะใหสีน้ําเงินเขียว ทําปฏิกิริยากับ
สังกะสีคลอริโอไดดจะใหสีฟาหรือมวงปนเหลืองเล็กนอย ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียจะใหสีมวงออน

รูปที่ ๙ ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเสนใยแฟลกซตามขวาง

รูปที่ ๑๐ ลักษณะโครงสราง
จุลภาคของเสนใยแฟลกซ
ตามยาว

๔. เสนใยปานศรนารายณ (Sisal) ปานศรนารายณมีชื่อพฤกษศาสตรวา Agave sisalana เปน

พืชใน
ตระกูล Agaveceae ซึ่งมีอยูประมาณ ๓๐๐ ชนิด แตที่นิยมปลูกเพื่อนําเสนใยมาใช มี ๓ ชนิด คือ
ปานศรนารายณ ปานสับปะรด (Agave fourcroydes) และปานมาเกียว (Agave contala)
เสนใยปานศรนารายณเปนเสนใยที่ไดจากใบ เสนใยมักอยูรวมกันเปนมัด ทําหนาที่ลําเลียงน้ํา
และอาหาร ความยาวของเสนใยขึ้นอยูกับความยาวของใบ และวิธีแยกเสนใย ลักษณะเสนใยคอนขาง
แข็งแรงเหนียวและยืดหยุนไดดี ทนตอน้ําทะเล
โครงสรางจุลภาคของเสนใยตามยาวมีรูปทรงกรวย ตรงกลางโปงออกเล็กนอย ปลายแหลม
และทึบ ลักษณะโครงสรางตามภาคตัดขวางเปนรูปสี่เหลี่ยม มีชองวางตรงกลางเห็นไดชัด ขนาด
แตกตางกันตามความเจริญของเสนใย ผนังเซลลคอนขางหนา
วัสดุอื่นๆ ที่ใชประกอบการทอ หรือตกแตงผา เครื่องแตงกาย
วัสดุที่ใชรวมในการทอผาเพื่อผลิตเปนผาโบราณของเจานายชั้นสูง สวนใหญใชโลหะที่มี
กระบวนการผลิตเปนเสนเล็ก ๆ คลายดายและนํามาทอรวมกับเสนใยธรรมชาติ หรือนํามาประดับ

๓๑

ตกแตงรวมกับผา เครื่องแตงกาย เพื่อเพิ่มคุณคาและเพิ่มความสวยงาม โลหะที่พบมาก ไดแก โลหะ
เงิน และทองคํา
โลหะเปนของแข็งประกอบที่ดวยอนุภาคผลึกซึ่งมีการเรียงตัวอยางเปนระเบียบ
คุณสมบัติทั่วไป ไดแก
-มีความมันวาว
-เปนตัวนําความรอนและกระแสไฟฟาไดดี
-สามารถทําใหเปนรูปและตีเปนเสนได
-มีความทนตอแสงสวาง ความรอน และสิ่งแวดลอมไดดี
โลหะทอง จะใชในรูปของโลหะผสมของทองคํา เพราะทองคําบริสุทธิ์จะนิ่มเกินกวาจะนํามาใช
ได ทองจะทนตอสิ่งแวดลอมไดดี ไมเกิดสนิมแมถูกฝงอยูในดินเปนเวลานาน สวนโลหะเงินนั้น จะมี
แนวโนมเปนสนิมมากกวา สนิมของเงินที่พบมากจะเปนสีดําซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยาของโลหะเงินกับ
กาซซัลไฟลที่อยูในชั้นบรรยากาศ
ขอเสียของการใชโลหะรวมกับผาในการทอ หรือประดับตกแตง คือ
๑. เมื่อเวลาผานไปจะเกิดคราบสีดําเกาะบนโลหะ
๒. ผาสามารถขาดไดเพราะจะเกิดแรงดึงรั้งของโลหะ
๓. ผาโบราณชนิดนี้เมื่อไดรับความชื้น จะทําใหโลหะเกิดเปนสนิมขึ้นและโลหะมีการเปลี่ยนสี
แทรกซึมลงสูเนื้อผา หรือซึมเขาสูเสนใย ทําใหเสนใยขาด ชํารุด และผาจะเกิดคราบสกปรกยากตอการ
กําจัดออก

๓๒

เสนใยขนแกะ

เสนใยไหมสีขาว

เสนใยฝาย

๓๓

เสนใยแฟลกซ

เสนใยปานกัญชา

เสนใยของปานศรนารายณ

๓๔

สาเหตุของการชํารุดเสื่อมสภาพ
เสนใยผามีทั้งประเภทที่ไดมาจากเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห ผาโบราณสวนใหญ
ทํามาจากเสนใยธรรมชาติซึ่งมีทั้งที่ทอดวยเสนใยฝายและเสนใยไหม ดวยเหตุที่เปนเสนใยธรรมชาติ
จึงยอมเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ปจจัยที่ทําใหผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพจึงตอง
พิจารณาไปถึงองคประกอบตางๆเชน ชนิดและคุณสมบัตขิ องเสนใย ชนิดของสีที่ใชในการยอมผา
กระบวนการผลิตผา วิธีการใชประโยชน การเก็บรักษา เปนตน การชํารุดเสื่อมสภาพสามารถจําแนก
ออกไดตามหลักการทั่วไป ดังนี้
ก. สาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพที่เกิดจากมนุษย ซึ่งไดแก
๑. วิธีการซอมแซมที่ไมเหมาะสม
๒. การทําความสะอาดดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
๓. การหยิบยก เคลื่อนยายที่ไมถูกวิธี
๔. การนํามาสวมใสหรือยังคงมีการใชสอยผาโบราณอยู
๕. การจัดแสดงและจัดเก็บผาไมเหมาะสม
ข. สาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพที่เกิดจากสภาพแวดลอม ซึ่งไดแก
๑. การเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีที่เกิดกับเสนใยเมื่อมีปจจัยกระตุน เชน
มลภาวะ แสงสวาง ความรอน ความชื้น
๒. การเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีที่เกิดจากคุณสมบัติของเสนใยของผา
เอง
๓. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งมีชีวิต เชน เชื้อรา สัตวฟนแทะ แมลงกัดกินหรือ
ใชเปนที่อยูอาศัย
สาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพที่เกิดจากมนุษย
๑. วิธีการซอมแซมที่ไมเหมาะสม
เมื่อผาโบราณเกิดชํารุดเสื่อมสภาพ การซอมแซมจะตองคํานึงถึงชนิดของเสนใยผาและ
วิธีการซอมแซมที่เหมาะสม เนื่องจากเสนใยผาอยูในสภาพที่ไมแข็งแรงเพราะผานการใชงานและเคย
อยูในสภาพ แวดลอมที่ไมเหมาะสม การเก็บรักษาในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม การซอมแซมโดย
ใชวัสดุที่ไมเหมาะสม วิธีการซอมแซมที่ไมถูกตองจะเปนการเรงเวลาหรือเพิ่มปญหาใหกับผา
ตัวอยางเชน เมื่อผาเกิดการฉีกขาดเปนรูหรือทางยาว การซอมแซมโดยใชวิธีการนําผาหรือเสนใยที่
ตางชนิดกัน หรือมีสภาพที่มีความแข็งแรงตางกันมาก เนื้อผาปจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพดวยการ

๓๖

ฟอกยอมดวยสารเคมี เมื่อความแตกตางระหวางเนื้อวัสดุเดิมกับเนื้อวัสดุใหมมีมากก็จะทําใหเกิด
ปญหาใหม เชน เกิดการยืดตัวและหดตัวของเสนใยเกาและเสนใยใหม ทําใหเกิดการดึงรั้งระหวางเสน
ใยผา

การซอมแซมผาโบราณ
๒. การทําความสะอาดดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
เนื่องจากผาโบราณ มีอายุการใชงานมานาน เสนใยมีสภาพไมแข็งแรง ความเหนียว
ลดลง คุณสมบัติตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ในการทําความสะอาดโดยวิธีปกติอยางที่ใชใน
ชีวิตประจําวันไมสามารถจะทําได เพราะผามีสภาพที่ไมแข็งแรง จะเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพมากขึ้น
สียอมอาจละลายไปกับน้ํา
๓. การจัดแสดงที่ไมเหมาะสม
การจัดแสดง ที่ไมเหมาะสมก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการชํารุดเสื่อมสภาพทางกายภาพ
และเคมีได การสวมเครื่องแตงกายบนหุนหรือใชไมแขวน การตรึงผาไวกับแทนจัดแสดง บางครั้งเสน
ใยผาถูกดึงรั้งเนื่องจากน้ําหนักของผา ก็จะเปนตนเหตุทําใหเสนใยฉีกขาด เมื่อจัดแสดงเปนเวลานาน
โดยไมมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน เสนใยก็จะขาดออกจากกัน การจัดแสดงโดยไมมีการปองกันฝุน
ละอองเปนสาเหตุที่ทําใหผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากอนุภาคที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญ
ตางกัน เมื่อมีฝุนมาติดบนเสนใยผา อาจ ไมสามารถทําความสะอาดออกไดโดยงาย อนุภาคบางชนิด
มีฤทธิ์เปนกรดสามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีกับเสนใย ทําใหความแข็งแรงของเสนใยลดลง บางชนิดทํา
ใหเสนใยเกิดการเปลี่ยนสี นบางชนิดสามารถดูดซับความชื้นไวไดดี กลายเปนแหลงอาหารของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก นอกจากนั้นการเลือกวัสดุที่มาใชในการจัดแสดงโดยการไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะ

๓๗

เกิดกับผา ทั้งที่เปนวัสดุหอหุมสําหรับจัดแสดง ตูสําหรับจัดแสดง วัสดุบางชนิดปลอยไอระเหยที่เปน
อันตรายตอเสนใยผา โดยเฉพาะตูจัดแสดงที่ทําจากไม
๔. การหยิบยกเคลื่อนยายที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสหรือการไดรับแรงกระทําตอผาโบราณทั้งในทางตรงหรือทางออมยอมทําใหเกิด
การชํารุดเสื่อมสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี การขาดความระมัดระวังหรือการขาดการวางแผน
ในการเคลื่อนยายเปนสาเหตุทําใหชํารุดเสื่อมสภาพ การหยิบยกผาโบราณโดยไมมีการปองกันคราบ
สกปรกที่เกิดจากเหงื่อหรือสารปนเปอนที่มากับมือผูปฏิบัติ ทําใหเกิดรอยสกปรกบนผา การ
เคลื่อนยายโดยใชวัสดุรองรับที่ไมเหมาะสม อาจทําใหผาฉีกขาด
๕. การนํามาสวมใสหรือยังคงมีการใชสอยผาโบราณ
การนําผาโบราณมาสวมใสหรือยังคงมีการใชสอยโดยไมไดคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิด
กับเนื้อผามีผลใหเกิดการชํารุดสื่อมสภาพที่หลีกเลี่ยงไดยาก ทั้งปจจัยจากผูนํามาที่ใชสอยและปจจัย
ทางสภาพแวดลอมดวย แมวามีการระมัดระวังแลว การสวมใสเสื้อผาโบราณก็ทําใหเกิดการชํารุด
เสื่อมสภาพ ในขณะใชสอยมีการคลื่อนไหวของผา ทําใหเกิดการยืดหดของผาตลอดเวลา มีการ
ปนเปอนของเครื่องสําอาง แปง น้ําหอม เหงื่อไคล ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบจากความ
รอน รังสีอัลตราไวโอเลต ฝุนละออง ความชื้น เปนตน ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการชํารุด
เสื่อมสภาพกับผาเปนอยางมาก
สาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพที่เกิดจากสภาพแวดลอม
๑. การเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีของเสนใยเมื่อมีปจจัยกระตุน
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเสนใยผามีปจจัยตางๆที่มากระตุนใหเกิดกระบวนการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ เสนใยธรรมชาติมีองคประกอบที่เปนสารประกอบอินทรียเปนสวนใหญ ผาฝายก็
คือ โมเลกุลเชลลูโลสตอเปนโมเลกุลใหญสายยาว ผาไหมและผาขนสัตว ก็มีองคประกอบที่เปนโปรตีน
กระบวนการเสื่อมสภาพทางเคมีเกิดจากปฏิกิริยาของหนวยยอยของสายโซยาว เชน การแตกตัวของ
สายโซเชลลูโลสดวยเอนไซม ในเสนใยฝาย ทําใหสายโซยาวๆ แตกหักออกเปนสายโซสั้นดวยน้ําโดยมี
เอนไซมเปนตัวกระตุน ผาจึงมีสภาพที่ออนแอลงหรือเกิดขุยบนผา สีของเสนใยจะเปลี่ยนแปลง ฝุน
ละออง ควันจากยานพาหนะ ทําใหผาอยูในสภาพที่เปอยขาด เสนใยเปราะหักงาย สีของเสนใยซีด
แสงสวางมีสวนทําใหผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ เมื่อเสนใยผาไดรับแสงโดยเฉพาะ
แสงธรรมชาติ ที่ประกอบดวยรังสีที่มีพลังงานตางกัน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นทําให
โครงสรางโมเลกุลของเสนใยของผาเกิดการเปลี่ยนแปลง การดูดซับพลังงานแสงจะขึ้นอยูกับเนื้อผา
การทอ และการบิดของเสนดาย ผาที่ทอดวยเสนใยมีการบิดตัวมาก เชน ผาไหมจะไดรับผลกระทบ

๓๘

จากแสงนอย และความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงทางเคมียังขึ้นกับความบอยครั้งในการดูดซับ
พลังงานแสง การเปลี่ยนแปลงของเสนใยฝายที่มีเซลลูโลสเปนองคประกอบ เนื่องจากแสงจะทําให
โมเลกุลขนาดใหญถูกยอยใหเปนโมเลกุลขนาดเล็กโดยมีแสงและความชื้นเปนปจจัยกระตุน เปนผล
ทําใหเสนใยขาดความแข็งแรง เปอยงาย สีเปลี่ยนเปนเหลือง เปนตน ซึ่งปฎิกิริยานี้เรียกวา
Phtochemical degradation

สีของผาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับแสงเปนเวลานาน
๒. การเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีของผา
กอนที่จะกลายมาเปนผืนผา เสนใยผาไดผานกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ เชนการ
ยอมสี การทอ การเคลือบแปง ชุบดาง เปนตน ผาไหมบางชนิดมีการปรับปรุงคุณภาพของเสนใย มี
การเพิ่มน้ําหนักใหเสนไหม ดวยการแชในสารละลายของสารประกอบของโลหะบางชนิด เชนดีบุก
กรรมวิธีการผลิตเชนนี้เรียกวา weighted silk ผาบางชนิดยังใชสียอมหรือสารชวยติดที่เปน
สารประกอบของเหล็ก และสารแทนนิน สารประกอบหรือสิ่งที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพของผาเหลานี้
จึงเปนปจจัยภายในเนื้อผาเองที่ทําใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพทางเคมีตอเสนใย

๓๙

ผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพจากกระบวนการ Weighted silk
การชํารุดเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ เชน ผาเกิดการฉีกขาดเปนแนวยาว มี
ขาดเปนรู ๆ หรือที่เรียกกันวา ผากินตัว ในบางกรณีมีคราบสีน้ําตาลดําเกิดขึ้นเปนจุดๆ บนผา
เนื่องจากมีสารชวยติดหรือสียอมที่เปนสารประกอบของเหล็กอยูในเนื้อผาประกอบกับสภาพแวดลอมที่
ความชื้นสูงตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหเกิดคราบสีเกิดขึ้น และอาจเปอยขาดเปนรู ๆ ในระยะเวลา
ตอมา

ผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากคราบสีน้ําตาลที่เกิดจากสารเติมแตง
๓. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งมีชีวิต

๔๐

เชื้อราเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชื้อรา
สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง หากเสนใยผาสามารถใชเปนอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโตได สิ่งที่สัเกตเห็นคือจุดเล็ก ๆ สีดําบนเสนใยผา เชื้อราขับถายสารที่ฤทธิ์กัดกรอนเสน
ใย ทําใหเสนใยผาบริเวณนั้นเกิดการชํารุด
แมลงเปนสาเหตุของการชํารุดเสื่อมสภาพของผาอีกประเภทหนึ่ง ที่สรางความ
เสียหายแบบถาวรใหกับผา เชน ปลวก แมลงสาบ แมลงสามงาม ผีเสื้อกินผา เปนตน แมลงเหลานี้
สรางความเสียหายใหกับผาดวยใชเสนใยผาเปนอาหาร ทําใหผาขาดเปนรู แมลงยังขับถายของเสียที่
สงกลิ่นเหม็น
สัตวฟนแทะ เชน หนู ตองมีการขยับฟนหนาตลอดเวลา หากเขามาอาศัยในบริเวณที่
มีการเก็บผา เมื่อสัตวเหลานี้กัดวัสดุหอหุมจนขาดและเขาถึงตัวผาโบราณ ทําใหผาเกิดการชํารุดอยาง
มาก
ผาที่เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากแมลงและสัตวฟนแทะเปนสิ่งที่ยากในการทํา
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเนื่องจากเนื้อผามักถูกทําลายเสียหายมาก

การชํารุดเสื่อมสภาพของผาเนื่องจากแมลงทําลาย

๔๑

การควบคุมสภาพแวดลอม
การอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาการรู
ธรรมชาติของวัตถุทางวัฒนธรรมในเชิงวิทยาศาสตรวามีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวอยางไรบาง
ภูมิอากาศหรือสภาพแวดลอมมีผลกระทบอะไรบางกับวัตถุทางวัฒนธรรมเหลานี้ ดังนั้นในเชิงปองกันหรือ
หยุดยั้งปญหาตาง ๆ จําเปนจะตองดูแลสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับชนิดของวัตถุเหลานั้นโดยเฉพาะ
วัตถุที่อยูในประเภทที่ทํามาจากสิ่งมีชีวิตจึงเกิดการชํารุด
ผาโบราณมีแนวโนมที่จะเสื่อมสภาพหากถูกเก็บในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สภาพแวดลอมดังที่จะกลาวตอไปนี้ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ แสงสวาง กาซพิษและฝุนละอองที่ฟุง
กระจายและปลอยใหมีการสะสมและการปลอยใหแมลงเขามารุกราน เสนใยผาจึงมีโอกาสที่จะเกิดการ
ชํารุดเสื่อมสภาพกอนเวลาอันสมควร ปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมในธรรมชาติเหลานี้ บางปจจัยตองใช
ระยะเวลานานจึงจะสังเกตเห็นเชน อุณหภูมิ ความชื้น กาซพิษและฝุนละออง บางปจจัยมีผลใหเห็นใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วหากเพิกเฉยไมมีการตรวจตราและเฝาระวังเชน แสงสวาง แมลงและหนู เพราะปจจัย
ดังกลาวเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเสนใยผาโดยวิธีทางเคมีและทางกายภาพ ดังนั้นการ
ควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่สําคัญ จึงควรมีการตรวจตราและเฝาระวังใหปจจัยเสี่ยง
ดังกลาวอยูในเกณฑที่ยอมรับไดตามหลักการอนุรักษ อุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
แตละวันและแตละฤดูกาลมีผลทําใหเสนใยผาเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ แสงสวาง แมลงและหนูทําใหผา
เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพในลักษณะที่ไมอาจซอมแซมไดหรือหากซอมแซมได ความแข็งแรงไมจะ
เหมือนเดิม
ผูที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาผาโบราณจึงตองเฝาระวังและไมปลอยปละละเลยในการควบคุม
สภาพแวดลอมของการเก็บรักษาและจัดแสดงผาดวย ตองพยายามแกไขตนเหตุที่ทําใหผาโบราณเกิดการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ มิฉะนั้นแลวปญหาการชํารุดเสื่อมสภาพของผาโบราณยังคงเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําลา ไมมีที่
สิ้นสุดจนทําใหเสนใยผาขาดความแข็งแรงจนไมสามารถฟนฟูใหกลับคืนมาไดดังเดิม จากลักษณะสภาพ
อากาศของประเทศไทยที่รอนชื้นและตั้งอยูในเขตใกลเสนศูนยสูตร ทําใหอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธอยู
ในระดับที่เลยเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการจัดแสดงและจัดเก็บผา จึงตองมีการเฝาติดตามพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารและหองตาง ๆ ที่มีผาโบราณเก็บรักษาและ
จัดแสดงอยู ปรับปรุงการใชแสงสวางใหอยูในระดับที่ปลอดภัยและวิธีการที่ผาโบราณอาจไดรับปริมาณ
แสงสวางเกินเกณฑที่กําหนด ปองกันหรือหาวิธีการกําจัดแมลงและหนูหากมีปญหาเกิดขึ้น
๔๒

การสํารวจสภาพผาโบราณที่มีอยูในความดูแลวาเปนประเภทใดบาง วัสดุและอุปกรณ
ที่ใชเพื่อควบคุมไมใหอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธเปลี่ยนแปลงมากนัก ทําใหทราบวาจะตองควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ณ ระดับใด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธเปนไปใน
ลักษณะใด ทําใหตัดสินใจไดวาควรปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผาโบราณอยางไรหรือควรปรับปรุง
วิธีการดูแลผาโบราณอยางไร จะตองสังเกตในเรื่องใดบางหากไมมีเครื่องมือตรวจวัดหรือเครื่องมือที่มีอยูมี
จุดดอยที่ทําใหการควบคุมไมไดผลเต็มที่ เมื่อทําการสํารวจสภาพแสงสวางในบริเวณตาง ๆ ภายใน
บริเวณที่จัดเก็บและจัดแสดง หากพบวามีแสงธรรมชาติลอดหรือสองเขามาในอาคารมากนอยเพียงใด
ทําใหตองมีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อปองกันหรือกรองแสงสวางไมใหสองเขาสัมผัสผา
โบราณมากจนเกินระดับที่ปลอดภัย กาซพิษและฝุนละอองเปนปจจัยเสี่ยงที่ไมอาจควบคุมไดเนื่องจาก
สภาพอาคารพิพิธภัณฑสวนมากไมมีการติดตั้งระบบดักกาซพิษและฝุนละอองที่ฟุงกระจายกอนเขามาใน
อาคาร แมลงเขามาในอาคารไดเนื่องจากโครงสรางและการออกแบบอาคารมักไมไดคํานึงถึงปญหาที่
แมลงสามารถเขามาและทําลายผาโบราณไดประกอบกับขาดการเฝาระวัง ตรวจตราและคํานึงถึงความ
เสียหายที่เกิดจากแมลง หนูเปนสัตวที่สามารถทําลายผาโบราณไดรวดเร็วเมื่อใดที่เขาใกลเนื่องจากเปน
สัตวฟนแทะ จึงตองใชฟนคูหนากัดวัสดุที่เขาไปใกล
อุณหภูมิ

อุณหภูมิเปนหนวยที่วัดถึงระดับของความรอนหรือความเย็นของบรรยากาศ การควบคุม
อุณหภูมิเปนความพยายามรักษาระดับอุณหภูมิไมใหสูงเกินไป แมวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการควบคุม
สภาพแวดลอมไมควรเกิน ๒๒ องศาเซลเซียสแตการที่จะทราบระดับอุณหภูมิยอมตองการเครื่องมือวัดอัน
ไดแก เทอรโมมิเตอร ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปในราคาที่ไมแพงมาก อุณหภูมิภายในอาคารมีการ
เปลี่ยนแปลงนอยกวาและอยูในระดับที่ต่ํากวาภายนอกอาคาร การระบายอากาศที่ดีภายในอาคารชวยทํา
ใหอุณหภูมิลดลงไดระดับหนึ่งแมวาอาจจะไมมากซึ่งขึ้นอยูกับฤดูกาล พัดลมระบายอากาศจึงเปน
สิ่งจําเปนและควรมีหลายตัวเพื่อผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ชวยระบายความรอนจากภายในอาคารออกไป
ภายนอก อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากสถานที่นั้นใกลแหลงความรอน เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา
อุปกรณไฟฟา หลอดไฟที่มีกําลังวัตตสูงในตูจัดแสดงและหองจัดแสดง บริเวณใตหลังคา ความรอนที่สะสม
บริเวณผนังอาคารจากการไดรับแสงอาทิตยสองผนังอาคารดานนอกในชวงเวลาเชาและบาย อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงในลักษณะสูงขึ้นและต่ําลงอยางรวดเร็ว ยอมสงผลใหเสนใยผาเกิดการหดตัวและขยายตัว มี
ผลใหเกิดแรงดึงรั้งภายในเสนใยผา ในกรณีที่ผาโบราณประกอบขึ้นดวยวัสดุหลายชนิด เชน เครื่องแตง
กายที่มีปกดิ้นโลหะ เมื่อสวนที่เปนโลหะไดรับความรอนอาจเกิดการขยายตัวในขณะที่เสนใยผามีการ
๔๓

ขยายตัวนอยกวาอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุที่ตางกัน
ในทางทฤษฎีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผาโบราณควรอยูในชวง ๒๒ - ๒๕
องศาเซลเซียสและควรรักษาใหอยูในระดับนี้อยางคงที่ซึ่งหมายถึงจะตองมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง แตในทางปฏิบัติไมสามารถทําไดเพราะสิ้นเปลือง
คากระแสไฟฟาสูง การเปดและปดเครื่องปรับอากาศสลับกันมีผลทําใหอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกวาไมมีการใชเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไมเปนผลดีตอเสนใยผา เมื่อไมมีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ควรรักษาระดับอุณหภูมิไมใหเกิน ๓๐ องศาเซลเซียส หากพบวาแหลงที่มาของการที่จะ
ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จะตองหาแนวทางและมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อลดระดับอุณหภูมิลงมาและมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย การควบคุมอุณหภูมิจึงตองหาวิธีการหลายแนวทางผสมผสานกัน หากไมมี
เครื่องปรับอากาศ การทําใหอากาศถายเทไดดีจะเปนการลดอุณหภูมิภายในบริเวณอาคารไดเชนกัน
ความชื้น
ความชื้นเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผาโบราณเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพในเชิงชีวภาพและ
เชิงกล เพราะเสนใยผามีคุณสมบัติในการดูดซับและคายความชื้นไดจึงทําใหเนื้อวัสดุขยายตัวและหด
ตัวอยางตอเนื่อง เสนใยผามีแนวโนมที่เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความชื้นมากกวาที่จะเกิด
จากอุณหภูมิ ปรากฎการณในการดูดและคายความชื้นของเสนใยผาเกิดขึ้นจากการที่ความชื้นในอากาศ
เปลี่ยนแปลงโดยที่วัสดุพยายามปรับสภาพของตัวเองใหไดสมดุลยกับสภาพแวดลอม หากปรากฎการณนี้
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหแรงกลเกิดขึ้นภายในเสนใยผาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดวัสดุ
จึงสงผลใหเสนใยในผาโบราณเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพแมวาจะตองใชเวลานานจึงจะสังเกตใหเห็น
ความชื้นมีผลทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีตอเนื้อวัสดุ ดวยเหตุที่น้ําเปนตัวทําปฏิกิริยาในหลาย
กระบวนการของการเสื่อมสภาพ เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นเทากับเปนการเพิ่มปริมาณน้ํา ความชื้นที่สะสม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานและมีคาความชื้นสัมพัทธสูงกวา ๗๕% ทําใหเกิดราบนเสนใยผา
สังเกตไดจากรอยดางสีน้ําตาลบนผาและยังเปนแหลงน้ําของแมลงโดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถายเทไมดี
และอยูในบริเวณที่อับชื้น เชน ชองวางหลังตูจัดแสดง มุมหอง ชองวางระหวางพื้นหองและพื้นตู
ความชื้นเกิดการสะสมในบริเวณเหลานี้สูงกวาในบริเวณอื่น ความชื้นที่สูงในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากน้ําฝนเล็ดลอดเขามาตามรอยรั่ว รอยแตกของหลังคาหรือผนัง น้ําจากใตดินสามารถซึม
ผานเขาสูตัวอาคารไดแลวขังตัวอยูตามพื้นหองที่อยูชั้นลางสุด สภาพฝนที่ตกหนักและการระบายน้ํา
ภายนอกอาคารไมสะดวกทําใหเกิดแองน้ําเปนหยอมๆ รอบอาคาร เปนเหตุทําใหความชื้นภายในอาคาร
บริเวณนั้นเพิ่มสูงจากปกติ
๔๔

ความชื้นที่นํามาเปนตัวชี้ในการบอกระดับความชื้นวาสูงหรือต่ําเรียกวา ความชื้น
สัมพัทธซึ่งเปนคาที่เกิดจากการนําเอาปริมาณไอน้ําในอากาศมาเปรียบเทียบกับปริมาณไอน้ําที่อากาศ
สามารถรับไดจนเต็มที่ในปริมาตรเดียวกัน ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ แลวคูณดวย ๑๐๐ มีหนวยวัดเปนรอยละ
ระดับความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผาโบราณใหคงสภาพดีดังเดิมและปองกันการเกิด
ปญหาตางๆ ไมควรเกิน ๖๐ เปอรเซ็นต และระดับความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมควรอยูระหวาง ๕๕ ถึง ๖๕
เปอรเซ็นต
เมื่อเขาใจและทราบถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อดูแลรักษาผาโบราณแลว นอกจากตองคอย
หมั่นสังเกตบริเวณตาง ๆ ภายในอาคารวาหองใดมีความชื้นสัมพัทธสูงกวาปกติ หากมีงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องมือ ก็จะทําใหประสิทธิภาพในการควบคุมดีขึ้น การเฝาระวังระดับอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธโดยอาศัยเครื่องมือวัดเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติอยางตอเนื่องหากตองการควบคุมใหอยูในระดับที่
เหมาะสม
ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาเครื่องมือวัดระดับอุณหภูมิและความชื่นสัมพัทธได สิ่งที่ควรปฏิบัติและ
ควรระลึกอยูเสมอวา ความชื้น ความรอนสามารถสัมผัสไดโดยผูปฏิบัติที่อยูใกลชิดกับวัตถุตาง ๆ วา
อากาศรอนหรือมีความอับชื้นมากนอยแคไหน หากพบวาไมอยูระดับที่จะปลอดภัย ก็ตองหาวิธีแกไขโดย
หาวิธีที่จะทําใหอากาศในบริเวณหองจัดแสดงหรือหองคลังใหมีการถายเทและระบายอากาศได จะ
สามารถลดอุณหภูมิและความชื้นได เปนการแกไขปญหาเบื้องตน
แสงสวาง
ผาโบราณเกิดการชํารุดนอกจากมาจากผลการกระทําของมนุษยแลวยังมีสาเหตุมาจากแสงสวาง
เพราะเสนใยผาซึ่งประกอบดวยเซลลจะมีความไวตอแสงมากทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีกับเสนใยผาโดยมีแสง
เปนตัวเรง รังสีที่มีพลังงานสูงในแสงคือรังสีอัลตราไวโอเลตเปนตัวการสําคัญในการทําลายเสนใยผา ผา
โบราณเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับระดับปริมาณการสองสวางของแสงและแนนอน
ตองเกี่ยวโยงกับแหลงกําเนิดแสง การควบคุมในเรื่องของแสงสวางจึงเปนวิธีการที่ตองหลีกเลี่ยงไมใหผา
โบราณไดรับแสงสวางมากเกินระดับที่เหมาะสมเปนระยะเวลานาน ผาโบราณที่ทอขึ้นมาจากวัสดุ
ธรรมชาติทั้งที่มาจากพืชและสัตวมีคุณสมบัติที่ไวตอแสงไมเทากัน ผาโบราณที่ทํามาจากวัสดุประเภท
โปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาผาที่ทํามาจากวัสดุประเภทพืชเมื่อไดรับแสง การชํารุดเสื่อมสภาพของ
ผาโบราณแตละชนิดจึงสังเกตเห็นผลชาหรือเร็วตางกัน ขึ้นอยูกับแหลงกําเนิดแสงและปริมาณการสอง
สวางของแสง ดังนั้นการเลือกแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสมและใหแสงสวางออกมาในระดับที่เหมาะสม
ยอมเปนการชวยชะลอการชํารุดเสื่อมสภาพไดทางหนึ่ง
๔๕

แสงสวางทําใหโมเลกุลในเสนใยผาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เมื่อ
พลังงานแสงตกกระทบบนเสนใยผาจะกระจายพลังงานซึ่งพลังงานแสงเปนสวนหนึ่งในปฏิกิริยาเคมีที่เกิด
ขึ้นกับกับวัสดุ ผลการชํารุดที่เกิดขึ้นอาจเห็นผลในระยะสั้น บางรูปแบบอาจตองใชระยะเวลานาน พลังงาน
แสงทําใหเสนใยผาไดรับความรอนอันเปนจุดเริ่มตนของปฏิกิริยาทางเคมีแบบงายไปจนถึงรูปแบบที่
สลับซับซอน การชํารุดเสื่อมสภาพของผาโบราณอันมีสาเหตุมาจากแสงสวางนั้นเปนแบบถาวรและที่ไม
สามารถทําใหกลับคืนมาเหมือนเดิมได ผาโบราณเริ่มขาดความแข็งแรงและเปลี่ยนสีเชน เสนใยผาเปราะ
ฉีกขาดงาย สีซีด
คุณสมบัติของแสง
แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประกอบดวยรังสีชนิดที่สามารถมองเห็นและที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยนัยนตามนุษย เมื่อแสงเดินทางเปนคลื่นยอมมีความยาวของคลื่น ความยาวคลื่นยิ่งสั้น รังสีที่เกิดขึ้น
ยิ่งมีพลังงานสูง แสงสวางทั้งที่มาจากแสงอาทิตยและแสงไฟประดิษฐมีผลทําใหเสนใยผาทุกชนิดเกิดการ
ชํารุด พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นแสงมีคาสูงพอที่จะทําใหโครงสรางของเสนใย
ผาเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผาฝายที่มีองคประกอบเปนเซลลูโลส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยมี
แสงสวาง ออกซิเจนและความชื้นเปนองคประกอบรวม การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เรียกวา photochemical
degradation เสนใยเกิดการยอยสลายใหเปนโมเลกุลที่เล็กลง ผลปรากฏเสนใยขาดความแข็งแรง ฉีก
ขาดงายและสีผาเปลี่ยนไป คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นในชวง ๑๘๐ - ๗๖๐ นาโนเมตร
(nanometer) เปนชวงความยาวคลื่นแสงที่เปนอันตรายตอผาโบราณ
เพื่อปองกันปญหาที่จะทําใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพกับผาโบราณที่สามารถปฏิบัติไดไมยากนัก
ก็คือเลือกแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสม ลดระดับปริมาณการสองสวางของแสงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
และดูแลไมใหผาไดรับแสงในระยะเวลานาน ระดับที่ปลอดภัยควรอยูระหวาง ๕๐ – ๑๐๐ ลักษ (lux)
ขึ้นอยูกับสภาพความสมบูรณของผาโบราณ
ประเภทของแหลงกําเนิดแสง
แสงอาทิตย มีทั้งความสวางมากและความรอนสูง อีกทั้งปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสี
อินฟราเรดสูงมาก ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต ๙% แสงสีขาว ๔๑% สวนที่เหลืออีก ๕๐% อยูในรูปของ
ความรอน แสงธรรมชาติมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดมากที่สุดในบรรดาแหลงกําเนิด
แสงชนิดอื่น โดยธรรมชาติ เสนใยผามีความไวตอแสงมาก หากไดรับแสงแดดเปนเวลานานจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ที่มองเห็นชัดเจนคือความแข็งแรงของเสนใยลดลง เปราะขาด
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งาย สีเปลี่ยนไป เปนตน ผาโบราณเหลานั้นเกิดการเปลี่ยนสีและชํารุดในเวลาอันรวดเร็ว ปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้นบนเสนใยผาเปนแบบที่เรียกวา photochemical degradation โดยมีออกซิเจนและความชื้น
รวมอยูในปฏิกิริยา
หลอดไฟประดิษฐ
๒.๑ หลอดมีไส (Tungsten lamp) อาศัยความสวางขดลวดทังสเตน มีทั้งที่เปนแบบสอง
เฉพาะจุดและแบบกระจายแสง ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตต่ําแตมีปริมาณรังสีอินฟราเรดสูง ทําใหผิวผา
ไดรับความรอน จึงมักไมคอยนิยมนํามาใชเปนแหลงกําเนิดแสงทั้งๆ ที่มีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตต่ํา
แมวาหลอดไฟประเภทนี้ใชพลังงานไฟฟามากซึ่งยอมมองไดวาไมเปนการประหยัดพลังงาน แตการที่
หลอดไฟประเภทนี้ปลอยปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาต่ํากลับเปนผลดีในแงการอนุรักษผาโบราณซึ่ง
ตองระมัดระวังและปองกันความรอนจากหลอดไฟดวย
๒.๒ หลอดเรืองแสง (Fluorescent lamp) หลอดไฟประเภทนี้เปนที่นิยมใชตาามบานเรือน
และสํานักงาน ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา แมความรอนที่สงผานออกมามีไมมากเมื่อเทียบกับหลอดไส
ทังสเตนแตกลับปลอยใหปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตสูง ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่สูงทําใหตอง
ระมัดระวังในการนํามาใชเปนแหลงกําเนิดแสงกับผาโบราณเพราะมีการยอมสีจึงมีผลโดยตรงทําใหสียอม
ของผาเปลี่ยนแปลง เสนใยผาออนแอลงเรื่อยๆ เมื่อไดรับแสงเปนระยะเวลายาวนาน ความรอนที่ออกมา
จากหลอดเรืองแสงไมสูงมาก ประสิทธิภาพดีกวาหลอดไสทังสเตน ขอดอยของหลอดเรืองแสงในแงของ
การอนุรักษคือ การปลอยรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาในปริมาณที่สูง
๒.๓ หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen lamp) ใหประสิทธิภาพดีกวาหลอดไส
ทังสเตน ใหความรอนมาก แสงที่เปลงออกมาอยูในแถบสีน้ําเงินและสีมวงซึ่งใกลชวงคลื่นรังสี
อัลตราไวโอเลต อุณหภูมิในหลอดสูงกวาในหลอดไสทังสเตนจึงใหความสวางมากกวา ประสิทธิภาพของ
หลอดดีกวาหลอดไสทังสเตน ๒๐% ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตไมสูงมากเนื่องจากควอตซชวยดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลตบางสวนไว การที่ไสทังสเตนถูกจุดใหทํางานที่อุณหภูมิสูง จึงสงผลทําใหมีความรอนมาก
๒.๔ ระบบใยแกวนําแสง(Fiber Optic Lighting System) ควรนํามาใชในการจัดแสดงกับ
ผาโบราณที่มีคุณคาและความสําคัญมาก ระบบดังกลาวมีราคาคอนขางแพงมาก ปจจุบันเริ่มเปนที่นิยม
เนื่องจากสามารถประยุกตไดกับงานหลายลักษณะ ใหคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูง และยืดหยุนในการใช
งาน กําหนดลักษณะการสองสวางเปนเฉพาะจุดหรือกระจายแสงได การดูแลรักษาอุปกรณไมยุงยาก
แมวาแสงสวางที่ไดมาจากใยแกวนําแสงมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดนอยกวา
แหลงกําเนิดแสงประเภทอื่นที่ไดกลาวมาแลวขางตนเนื่องจากมีอุปกรณกรองรังสีดังกลาวกอนผานเขาไป
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ในใยแกว แสงสีขาวภายในใยแกวเปลงแสงสวางออกมายอมทําใหผาโบราณที่มีสีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว
๒.๕ หลอด LED (Light-emitting diode) สามารถเปลงแสงออกมาไดหลายสีตั้งแตสี
เหลืองไปจนถึงสีน้ําเงินตามความตองการของผูใชโดยไมตองมีวัสดุกรองรังสีมากั้น มีความทนทานสูงและ
แตกหักยาก อายุการใชงานยาวนานกวาหลอดเรืองแสงถึง ๒ เทาและยาวนานกวาหลอดมีไสถึง ๒๐ เทา
ใหความรอนนอยกวาหลอดมีไสแตไมสามารถลดความสวางลงได คาใชจายในการจัดหาเทคโนโลยีเชนนี้
คอนขางสูง
เครื่องมือที่ใชในการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมี
เครื่องมือและอุปกรณในการวัดคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เพื่อใหทราบระดับที่เปนอยู จะไดหาทาง
แกไขใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการจัดแสดงและเก็บรักษาผา
ก. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิในลักษณะปกติที่สุด คือ เทอรโมมิเตอร (Thermometer) มีหลาย
ระดับราคา ราคาที่แพงยอมใหความสะดวกในแงการติดตามและเฝาระวัง ราคาที่ถูกกวามักบอกคา
เฉพาะในเวลาที่ตรวจวัด ไมมีการบันทึกคาที่ตอเนื่องได มีการออกแบบในการใชวัสดุหลายชนิดเพื่อบอก
ระดับอุณหภูมิบนมาตรวัดไดแก
แบบที่ ๑ แบบที่ใชอาศัยการขยายตัวและหดตัวของปรอท ซึ่งปรอทจะขยับขึ้นและลงบน
มาตราวัดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง มีราคาไมแพง หาซื้อไดงาย
แบบที่ ๒ แบบที่ใชการขยายตัวและหดตัวของโลหะ ซึ่งจะมีกลไกในการบังคับใหเข็มชี้บน
หนาปทมบอกอุณหภูมิเคลื่อนที่ไปมาบนมาตรวัด
ในแบบที่ ๑ และ ๒ ตองอาศัยสายตาอานคาที่วัดโดยประมาณ อานคาไดทันทีในขณะนั้น
หากตองการบันทึกคาที่ตอเนื่องเปนรายชั่วโมง ตองมีเจาหนาที่คอยจดบันทึก การอานคาตอเนื่องตลอด
๒๔ ชั่วโมงจึงไมสะดวก ไมสามารถบอกคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดได เหมาะกับการตรวจระดับอุณหภูมิ
คราว ๆ เพื่อใหทราบวาอุณหภูมิ ณ ขณะนั้นเปนเทาไร จะไดทราบถึงปญหาในขณะนั้น
แบบที่ ๓ เปนระบบอิเลคทรอนิคส แสดงผลเปนตัวเลขทําใหอานคาไดสะดวก ไมตอง
ประมาณคาที่อานไดดวยสายตา แตราคาจะสูงกวาแบบที่ ๑ และ ๒ สามารถบอกคาสูงสุดและต่ําสุด
ตลอดชวงการวัด แตหากตองการขอมูลตอเนื่องการบันทึกโดยอาศัยเจาหนาที่คอยจดบันทึกจึงไมคอย
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สะดวกเชนกัน
แบบที่ ๔ เปนแบบอาศัยรังสีอินฟราเรด ที่เรียกวา อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร (Infrared
thermometer) คาที่ไดแสดงเปนตัวเลขบนหนาปทม บางรุนสามารถเก็บขอมูลที่วัดไดแลว ถายเทขอมูล
เขาไปในระบบคอมพิวเตอร บอกคาสูงสุดและต่ําสุดได สะดวกในการวัดคาอุณหภูมิในบริเวณที่เขาถึงไม
สะดวกเชน ผนังอาคารเกินเอื้อม กระจกหนาตาง
ข. เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ
เครื่องมือที่ใชวัดความชื้นสัมพัทธ มีอยูดวยกันหลายลักษณะดังนี้
- แบบที่เปนกระดาษวัดคาความชื้นสัมพัทธโดยประมาณเรียกวา Humidity Indicator
Card กระดาษที่ใชมีการชุบสารเคมีที่สามารถเปลี่ยนสีไปตามระดับความชื้นสัมพัทธ
ตั้งแตชวงที่ความชื้นสัมพัทธต่ําไปจนถึงชวงที่ความชื้นสัมพัทธสูงมาก ในสภาพที่
ความชื้นสัมพัทธต่ํา กระดาษวัดคาจะปรากฏเปนสีน้ําเงินเขม หากความชื้นสัมพัทธ
คอนขางสูงจะปรากฏเปนสีมวง และเมื่อใดที่อากาศชื้นมากจะปรากฏเปนสีชมพู การ
วัดความชื้นสัมพัทธโดยการใชกระดาษเปนวิธีการที่ประหยัดและมีราคาไมแพง ผูใชจะ
ทราบคาความชื้นสัมพัทธคราว ๆ ในขณะนั้นวาต่ําหรือสูงแคไหน
- แบบที่มีลักษณะงายที่สุดประกอบดวย กระเปาะวัดคาอุณหภูมิสองขางที่เรียกวา Dry
and Wet Bulb Thermometer หรือเรียกวา ไซโครมิเตอร (Psychrometer) แบบงาย
เทอรโมมิเตอรขางหนึ่งวัดคาอุณหภูมิปกติ เรียกวา ตุมแหง ในขณะที่อีกขางหนึ่งวัดคา
อุณหภูมิที่น้ําระเหยไปในอากาศเรียกวา ตุมเปยก เนื่องจากมีกระเปาะน้ําขนาดเล็กที่มี
ผาจุมน้ําตลอดเวลา อุณหภูมิที่ปรากฎขางนี้จะมีอุณหภูมิต่ํากวาเทอรโมมิเตอรที่เรียกวา
ตุมแหง ความชื้นสัมพัทธหาคาไดจากการหาผลตางของอุณหภูมิจากทั้งสองกระเปาะ
แลวจึงนํามาเทียบกับตารางที่กําหนดมา จึงสามารถทราบคาความชื้นสัมพัทธ ในขณะ
นั้น
- ไซโครมิเตอรแบบแกวง (WHIRLING PSYCHROMETER) ลักษณะเครื่องมือคลายคลึง
กับแบบที่กลาวขางตน คือ มีเทอรโมมิเตอรสองขาง ที่เรียกวาตุมแหงและตุมเปยก
เพียงแตมีดามจับเพื่อใหเหวี่ยงกระเปาะทั้งสอง หลังจากแกวงเครื่องมืออยางรวดเร็ว
ภายในเวลา ๓๐ วินาที เมื่อหาผลตางของอุณหภูมิจากกระเปาะทั้งสองไดแลว จึงนํามา
เทียบคาบนตารางที่กําหนด จึงสามารถทราบคาความชื้นสัมพัทธในขณะนั้น
- ไฮโกรมิเตอร (hygrometer) อาศัยการขยายตัวและหดตัวของอินทรียวัตถุ เปนวิธีที่มีมา
๔๙

-

นานสําหรับวัดความชื้นสัมพัทธ เปนการประยุกตจากหลักการที่วาอินทรียวัตถุมี
การขยายตัวและหดตัวเมื่อไดรับหรือคายความชื้นจากอากาศ ซึ่งจะเปนกลไกในการ
บังคับใหเข็มชี้บนหนาปทมความชื้นสัมพัทธเคลื่อนที่ไปมา ใชงานงาย การติดตั้งไม
ยุงยากแตความแมนยําไมสูงมาก การตอบสนองตอความชื้นในอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ชา
ไฮโกรกราฟ (hygrograph) หลักการเปนเชนเดียวกับไฮโกรมิเตอร แตมีกลไกบังคับให
กานที่ปลายมีแองหมึกที่จรดบนกระดาษกราฟ กระดาษกราฟแผนที่มวนอยูบนแกนทรง
กลมที่หมุนไปตามเฟอง เฟองนี้สามารถตั้งระยะเวลาที่ตองการวัดคาตั้งแต ๒๔ ชั่วโมง
ไปจนถึง ๗ วัน ขอดีของเครื่องมือในลักษณะเชนนี้คือสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของความชื้นสัมพัทธไดอยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่ตั้งไว สามารถเห็นขอมูลที่วัด
แลวไดทันที ขอดอยของเครื่องมือคือหากตองการวัดคาเกินกวาระยะเวลาที่กระดาษ
กราฟรองรับได จําเปนตองเปลี่ยนกระดาษกราฟ ขนาดของเครื่องมืออาจใชไดเฉพาะ
การวัดในหองและตูจัดแสดงที่มีขนาดใหญพอที่จะวางเครื่องมือได

ค. เครื่องมือวัดทั้งคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
เครื่องมือในลักษณะเชนนี้ใหความสะดวกในการบันทึกคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
พรอมกันในเวลาเดียวกัน
- แบบที่ ๑ เปนแบบทั้งที่เปนเข็มชี้หรือใชกระดาษกราฟ เครื่องมือมีลักษณะเปนเข็มชี้บอก
คาของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเรียกวา เทอรโมไฮโกรมิเตอร
(Thermo-hygrometer) เข็มเคลื่อนที่ตามการขยายตัวและหดตัวของโลหะและเสนใย
อินทรียวัตถุ สวนเครื่องมือที่มีการใชกระดาษกราฟบันทึกเรียกวา เทอรโมไฮโกรกราฟ
(Thermo hygrograph) ใหความสะดวกในการวัดคาตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงและ ๑
สัปดาห เห็นขอมูลไดทันที สามารถวัดคาไดอยางตอเนื่องแตตองคอยเปลี่ยนกระดาษ
กราฟตามกําหนดเวลา ระบบที่ใชมีทั้งแบบแกนทรงกลมหมุนดวยลานนาฬิกาและชนิด
ที่ใชแบตเตอรี่ บางครั้งเมื่อใชงานไปสักระยะเวลาหนึ่ง เครื่องมือจําเปนตองไดรับการ
ปรับเทียบเปนครั้งคราวเพื่อใหไดคาในการบันทึกที่ถูกตอง ตัวเครื่องมีขนาดใหญ หาก
นําไปไวในตูจัดแสดงยอมเปนที่สังเกตของผูเขาชมและรบกวนภาพรวมของการนําเสนอ
วัตถุเวนแตตูจัดแสดงมีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องมือ ทําใหแลดูไมรก
สายตาผูชม
๕๐

-

แบบที่ ๒ เปนระบบอิเลคทรอนิคส แสดงคาเปนตัวเลข ทําใหอานคาไดทันที ให
ความสะดวกในการใชงานดีกวาแบบที่ ๑ บางรุนสามารถบันทึกคาอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธสูงสุดและต่ําสุดไดซึ่งเรียกวา Digital Memory Thermohygrometer
- แบบที่ ๓ ดาตาลอคเกอร (Datalogger) เปนระบบอิเลคทรอนิคสที่มีการตรวจวัดและ
บันทึกขอมูลประเภทอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธและแสงสวางแลวแตการออกแบบมาแต
ละรุน โดยทั่วไปมีลักษณะเปนกลองทรงสี่เหลี่ยมพรอมชองเสียบสายสัญญาณเชื่อมตอ
กับระบบคอมพิวเตอรสําหรับการถายโอนขอมูลและตั้งระยะเวลาในการตรวจวัด บางรุน
มีหนาปทมแสดงคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธแตราคาสูงกวาชนิดที่เปนเฉพาะ
เครื่องวัด ขอดีของเครื่องมือแบบนี้คือสามารถนําไปวางไดทุกที่แลดูไมเกะกะสายตา
ราคาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับเครื่องเทอรโมไฮโกรกราฟ โดยอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ขอมูลทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธสามารถพิมพลงในกระดาษแผน
เดียว ไมตองซื้อกระดาษกราฟหลายแผน จึงประหยัดคาใชจาย ระยะเวลาในการวัดได
นานถึง ๖ เดือนขึ้นอยูกับการกําหนดความถี่ในการบันทึกคา ขอดอยคือการที่เปนวงจร
อิเลคทรอนิคส อาจเสียหายเมื่อไรก็ได จําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทําใหมีคาใชจาย
หากเสียหายใชการไมได การซอมนับวาไมคุม เปลี่ยนเปนเครื่องรุนใหมดีกวาเพราะ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธืที่ใชสะดวกสําหรับความตองการทราบคาในขณะนั้ควร
เปนแบบ digital memory thermohygrometer หากตองการวัดคาในลักษณะตอเนื่อง ควรเลือกเปน
ดาตาลอคเกอร
เครื่องมือที่ใชในการวัดปริมาณการสองสวาง
ในการปองกันการชํารุดเสื่อมสภาพของผาโบราณเนื่องจากแสงสวาง จําเปนที่จะตองมีเครื่องมือ
ที่ใชในการวัดระดับปริมาณการสองสวางของการสองสวางของแสงและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปลง
ออกมาจากแหลงกําเนิดแสง เครื่องมือที่ใชในการวัดปริมาณการสองสวางของแสงคือ Luxmeter เปนการ
วัดปริมาณการสองสวางของแสงที่ตกกระทบบนวัตถุซึ่งมีหนวยการวัดเปน ลักษ (Lux) หรือ ลูเมนตอ
ตารางเมตร (lumen/sq.meter) สวนเครื่องมือที่ใชในการวัดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตทีเปลงออกมาจาก
แหลงกําเนิดแสงคือ ยูวี มอนิเตอร (UV Monitor) มีหนวยการวัดเปน ไมโครวัตตตอลูเมน
(microwatt/lumen )

๕๑

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
เมื่อพบวาบริเวณใดมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธเพิ่มสูงขึ้นมากกวาปกติ เราก็ควรที่จะหา
แนวทางและมีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อลดระดับลงมาใหอยูในระดับใกลเคียงกับระดับอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมสําหรับการดูแลสภาพแวดลอมของการจัดแสดงและเก็บรักษา
ก. การควบคุมอุณหภูมิ
เนื่องจากประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงโดยเฉลี่ยเกินกวา ๓๐ องศาเซลเซียส ตลอดทั้งป
อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยูระหวาง ๒๒ - ๒๕ องศาเซลเซียส ดังนั้นการที่จะควบคุมอุณหภูมิภายใน
บริเวณที่เก็บรักษาหรือจัดแสดงผาโบราณใหอยูในระดับดังกลาว ตามทฤษฎีนั้นมีขอจํากัดและเงื่อนไข
คอนขางมาก แมจะทําไดแตมีคาใชจายเพิ่มขึ้นตามมา หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาผาโบราณหลาย
แหงไมสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดหรือแมมีการติดตั้ง ก็ไมสามารถเปดเครื่องปรับอากาศได
ตลอดเวลา ตองหยุดเดินระบบหลังเวลาเลิกงาน ซึ่งทําใหบริเวณภายในอาคารพิพิธภัณฑมีความชื้นสูงใน
ชวงเวลากลางคืนโดยเฉพาะฤดูฝนจึงตองมีการตรวจสอบสภาพผาโบราณเปนพิเศษ ดังนั้นจึงควรทําให
อากาศภายในอาคารไหลเวียนถายเทไดดีดวยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อบังคับใหอากาศรอน
ออกไปนอกอาคารในขณะเดียวกันมีอากาศที่เย็นกวาเขามาแทนที่ เลือกตําแหนงเฉพาะบริเวณหองคลัง
และหองจัดแสดงไมใหไดรับความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรง
อยางไรก็ตามหากไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรสังเกตวามีแหลงความรอนมาจากที่
ใดบางที่เขามาสูภายในอาคาร ที่สังเกตเห็นไดชัดคือ แหลงความรอนจากแสงอาทิตย อาคารที่มีหนาตาง
จํานวนมาก แสงแดดนําพาเอาความรอนเขามาทางชองหนาตาง ควรที่จะหาพัดลมขนาดคอนขางใหญ
เพื่อระบายเอาอากาศภายในออกไปนอกอาคาร พิจารณาติดตั้งมานบังแสงหรือมูลี่กั้นแสงและติดตั้งฟลม
กรองแสงเพื่อลดปริมาณความรอนและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต เมื่อความรอนภายในหองลดลง จะทํา
ใหเครื่องปรับอากาศทํางานนอยลงอีกทั้งชวยยืดอายุการทํางานดวย เลือกใชหลอดไฟที่มีความสวางนอย
ชวยลดอุณหภูมิภายในบริเวณอาคารลงไดบาง แสงสวางภายในหองและในตูจัดแสดง ยอมตองมีอุปกรณ
ประกอบซึ่งทําใหเกิดความรอน ควรออกแบบใหอุปกรณเหลานี้ไดรับการติดตั้งอยูนอกตูจัดแสดง
อากาศรอนจากหลังคาที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ถายเทมายังบริเวณที่อยูชั้นบนสุดของ
อาคาร หากหลีกเลี่ยงได ไมควรเลือกหองอยูบริเวณชั้นใตหลังคาหรือชั้นบนสุดของอาคารเปนสถานที่เก็บ
หรือจัดแสดงผาโบราณ เมื่อออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ ควรคํานึงถึงเรื่องอุณหภูมิในหองชั้นบนใกลกับ
หลังคา อาคารเกาที่ดัดแปลงมาเปนพิพิธภัณฑคอนขางปรับปรุงยาก ตองติดตั้งพัดลมระบายความรอน
ออกจากหองโดยเร็วหรือติดตั้งเครื่องหมุนระบายอากาศรอนเหนือหลังคา เพื่อถายเทความรอนจาก

๕๒

ภายในหองออกไปภายนอกไดดีขึ้น
การหลีกเลี่ยงปญหาจากอุณหภูมิ ควรปรับปรุงดังนี้
๑. หองจัดแสดงและหองคลัง ควรเลือกใหอยูไกลจากแสงอาทิตย
๒. ควรมีอากาศหมุนเวียนไดดีโดยการติดตั้งพัดลมชวยระบาย
๓. ในกรณีที่หองมีหนาตางมาก ติดตั้งผามานจะชวยลดความรอนและปริมาณการสองสวาง
ภายในหอง
ข. การควบคุมความชื้น
ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกระทันหันมีผลตอการที่ผาโบราณจะเสี่ยงตอการ
เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ จึงพยายามควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง ๕๐ - ๖๕% การติดตั้ง
ระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธมีคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาสูง บางครั้งหากรักษาระดับ
ความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง ๖๐ - ๖๕% อาจทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลงมาก แมวาตองยอม
รักษาระดับความชื้นสัมพัทธใหอยูในชวงดังกลาว แตตองมีการเฝาระวังใกลชิดโดยเฉพาะบริเวณที่อากาศ
ไหลเวียนไมดีเชน ในตูจัดแสดงและตูเก็บรักษาที่ใกลผนังอาคารที่ชื้น บริเวณชั้นใตดิน บริเวณใกล
หนาตางซึ่งฝนสาดเขามาหรือความชื้นจากใตดินซึมขึ้นมา
พยายามรักษาระดับความชื้นสัมพัทธใหมีคาคอนขางคงที่ในชวงใดชวงหนึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ควบคุม แหลงที่มาของความชื้นมาจาก
- ความชื้นที่ซึมมาจากใตดิน สิ่งที่ปรากฏใหเห็นวามีปญหาน้ําซึมจากใตดินเขามาใน
อาคารก็คอื ผนังกําแพงมักเกิดการหลุดลอนที่ผิวหนา สีที่ทาไวมีรอยโปงพองเปน
หยอม ๆ หรือเกือบอยูในแนวระดับเดียวกันเหนือพื้นหอง
- น้ําจากหลังคารั่ว มักไหลมาตามผนังแลวใหเห็นคราบเปนทางยาวแลวมาขังนองบนพื้น
หอง ตองพยายามแกไขโดยเร็ว หากปลอยใหน้ําขังอยูเปนเวลาหลายวัน ทําใหราเจริญ
ไดบนผนังอาคาร ผนังตู บนแผนกระจก ภายในตูเก็บรักษาและตูจัดแสดง
- ทอระบายน้ําที่อุดตันหรือรางน้ําฝนที่มีเศษใบไมสะสม ทําใหการระบายน้ําไมสะดวก
เกิดมีน้ําขัง ซึ่งทําใหตัวอาคารมีความชื้นสะสมอยูนาน โดยเฉพาะภายในหองชั้นบนซึ่ง
ใกลกับรางระบายน้ํา จึงตองหมั่นดูแล เก็บกวาดเอาซากตางๆออกใหหมดและ
ตรวจสอบสภาพทอและรางระบายน้ําเปนประจํา หากพบวาเกิดสนิมทําใหรางรั่วและมี
น้ําหยดลงมาใกลฐานราก ควรปรับปรุงรางระบายน้ําโดยทอดตัวรางระบายใหยาว
ออกมาตอตรงไปยังระบบระบายน้ํา
๕๓

-

อาคารที่อยูในที่ลุมหรือในที่ที่มีน้ําทวมถึง ควรหาทางปองกันโดยออกแบบระบบ
ระบายน้ําใหไหลออกจากตัวอาคารไดเร็ว
ในกรณีที่พบวาความชื้นสัมพัทธในหองใดหองหนึ่งเพิ่มสูงเกินกวาระดับปกติ อาจมีสาเหตุมา
จากหลังคารั่ว น้ําซึมจากใตดินหรือมีฝนตกหนักในบางวัน ควรจัดเตรียมเครื่องมือดูดความชื้น (Dehumidifier) แบบเคลื่อนที่ได โดยมีจํานวนเครื่องที่ใชงานที่พอเหมาะกับขนาดของหอง เพื่อชวยทําให
ความชื้นสัมพัทธลดลงมาอยูในระดับที่ตองการได การใชเครื่องมือดูดความชื้นเปนเพียงการลดปญหา
เฉพาะหนากรณีที่ความชื้นสูงเกิดขึ้นเปนครั้งคราว หากความชื้นสัมพัทธในอาคารเปลี่ยนแปลงเร็วและไม
อยูในระดับที่เหมาะสม เมื่อความชื้นสัมพัทธลดลงอยูในระดับปกติ จึงหยุดการใชเครื่องมือดูดความชื้น
ควรเก็บหรือจัดแสดงผาโบราณในตูที่ปดมิดชิด เพราะชวยใหความชื้นรอบ ๆ ตัวผาคอนขางคงที่ดีกวาวาง
ไวนอกตู การเฝาระวังความชื้นสัมพัทธ ควรวางเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธไวในหอง หากพบวาความชื้น
สัมพัทธเกินระดับที่เหมาะสม จะไดหาวิธีแกไขไดทันทวงทีและหาแนวทางในการปรับปรุงสภาพในบริเวณ
ที่เก็บรักษาหรือจัดแสดง
ตําแหนงหองที่จัดเก็บและจัดแสดงมีผาโบราณ ไมควรอยูในชั้นที่ติดกับใตดินซึ่งความชื้นมี
โอกาสซึมเขามาในหองไดเมื่ออาคารอยูในที่ลุม หากความชื้นในหองคลังและหองจัดแสดงไมอาจควบคุม
ได วัสดุดูดความชื้นบางชนิดที่มีในธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดและคายความชื้นไดดี ไดแก สําลี ผาฝาย ไม
กระดาษ ตูเก็บรักษาหรือตูจัดแสดงที่ทําดวยไมและบุดวยผาหรือกระดาษ ชวยใหความชื้นเปลี่ยนแปลง
ไมรวดเร็ว ตูที่ปดมิดชิดชวยทําใหความชื้นคอนขางคงที่แตตองระวังไมใหสูงเกินระดับเหมาะสม วัสดุ
ธรรมชาติประเภทไมและผามีขอดอยคือการดูดและคายความชื้นชาอีกทั้งอาจเกิดราเจริญเมื่อความชื้น
สะสมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนเกิดหยดน้ําและมีอยูตอเนื่องเปนเวลา ๒ - ๓ วัน จึงมีความจําเปนตองใช
วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดและคายความชื้นไดอยางรวดเร็วกวา สารเคมีที่ใชในการดูดความชื้นมักนิยม
ใช ซิลิกาเจล (Silica Gel) ปริมาณซิลิกา เจลมีความสําคัญตอปริมาตรของตูที่ใชในการจัดเก็บรักษาผา
โบราณ ซิลิกาเจลที่ใชตองไดรับการบมใหอยูในสภาพที่จะรักษาระดับความชื้นสัมพัทธระหวาง ๕๕ ถึง
๖๕ เปอรเซ็นตเพราะผาโบราณไมจําเปนตองควบคุมความชื้นในระดับที่ต่ํามากเหมือนกับวัตถุประเภท
โลหะ ทั้งนี้ควรทดลองหาปริมาณซิลิกา เจลที่เหมาะสมสําหรับปริมาตรของพื้นที่สําหรับเก็บรักษาหรือจัด
แสดง
การหลีกเลี่ยงปญหาความชื้นสูง ควรปรับปรุงดังนี้
๑. ควรควบคุมความชื้นสัมพัทธใหอยูในระดับ ๕๕ – ๖๕%
๒. หากพบวาความชื้นสัมพัทธในหองสูงเกินระดับที่เหมาะสม ใหใชเครื่องมือดูดความชื้นเพื่อลด
ระดับความชื้นลงมา
๕๔

๓. ทําใหอากาศในหองหมุนเวียนไดดี
การควบคุมแสงสวาง
ในการควบคุมแสงสวางที่มีผลตอการดูแลรักษาผาโบราณ นอกจากระดับปริมาณการสองสวาง
และประเภทของแหลงกําเนิดแสงแลว ยังตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ผาโบราณไดรับแสงดวย ระดับปริมาณ
การสองสวางที่เหมาะสมและระยะเวลาที่ควรไดรับแสงดังตารางขางลางเปนดังนี้
ประเภท

ระดับปริมาณการสองสวางทีค่ วรไดรับ

เครื่องแตงกาย ผาโบราณชํารุด
เสื่อมสภาพมาก มีการยอมสี

๕๐ ลักษ

ผาโบราณที่ชํารุดเสื่อมสภาพนอย
ไมยอมสี

๕๐ ลักษ

ระยะเวลาในหนึง่ ปที่ควรไดรับ
แสง
๓ เดือน

๖ เดือน

แหลงกําเนิดแสงไมวามาจากธรรมชาติหรือจากแสงประดิษฐ จะมีรังสีอัลตราไวโอเลตเปลง
ออกมา ดังนั้นระดับรังสีอัตราไวโอเลตที่เหมาะสม ไมควรไดรับเกินกวา ๗๕ ไมโครวัตตตอลูเมน สําหรับผา
โบราณที่ไมยอมสีและมีสภาพสมบูรณ หากมีการยอมสีและสภาพชํารุดมาก ควรปรับคาใหต่ําลง ซึ่งไม
ควรใหไดรับเกิน ๓๐ ไมโครวัตตตอลูเมน
เมื่อนําเครื่องมือวัดปริมาณการสองสวางและเครื่องวัดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตมาตรวจวัด
เพื่อใหไดขอมูลวาบริเวณใดที่มีแสงสวางเหมาะสมหรือมากเกินไปจนทําใหตองปรับปรุงหองเก็บรักษาหรือ
หองจัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพแสงสวางและสภาพผาโบราณที่นํามาเก็บรักษาหรือจัดแสดง
หลักในการควบคุมแสงสวางมีอยู ๓ แนวทาง
๑. ลดระยะเวลาที่ผาโบราณไดรับแสง
วิธีปฏิบัติ ๑. ปรับปรุงหองโดยเลี่ยงแสงธรรมชาติเขามานอยที่สุด
๒. จัดหาผามาคลุมเครื่องแตงกายที่เก็บรักษาไวนอกตู
๓. เก็บผาโบราณไวในตูและกลอง
๔. วางตูเก็บผาโบราณในบริเวณที่ไมไดรับแสงโดยตรง
๒. ลดปริมาณการสองสวางที่ผาโบราณไดรับ

๕๕

วิธีปฏิบัติ ๑. เปดหลอดไฟบางดวงที่จําเปน
๒. หาฉากมากั้น ติดตั้งมูลี่ ผามานโดยเฉพาะบริเวณหนาตางที่แสงผานโดยตรง
๓. ปดหนาตางบางบริเวณเพื่อไมใหแสงธรรมชาติ
๔. เลือกใชหลอดไฟที่มีกําลังไฟต่ํา
๕. ติดแผนฟลมกรองแสงเพื่อลดความรอนและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต
๓. ลดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ผาโบราณไดรับ
วิธีปฏิบัติ ๑. ติดแผนฟลมกรองรังสีอัลตราไวโอเลต
๒.นําแผนพลาสติกชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตมาครอบบน
หลอดเรืองแสง
๓. ติดตั้งระบบใหแสงสวางชนิดใยแกวนําแสงสําหรับผาโบราณที่มีคุณคามากและ
กําหนด
ระยะเวลาในการจัดแสดง
๔. ทาผนังหองดวยสีออนที่ผสมไททาเนียม ไดออกไซด (titanium dioxide) ชวยดูดซับ
รังสีอัลตราไวโอเลต
ปจจัยที่ควรคํานึงถึง
ความรุนแรงของปญหาการเกิดการชํารุดของผาโบราณที่เนื่องมาจากแสงสวางเกี่ยวของกับปจจัย
ดังตอไปนี้

ก. การเปลี่ยนแปลงเมื่อผาโบราณไดรับแสง
เสนใยผาของผาโบราณเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับแสงสวางเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีแสง
(photochemical reaction) ผาโบราณที่ทอจากเสนใยสัตวและมีการยอมสีจําเปนที่จะตองไดรับการดูแล
และควบคุมการไดรับแสงสวางที่คอนขางเขมงวดกวาผาโบราณที่ไมมีการยอมสี
ข. ปริมาณการสองสวาง
ผาโบราณที่ไดรับแสงธรรมชาติบอยครั้งยอมเกิดการชํารุดในระยะเวลาที่เร็วกวาผาโบราณที่ไดรับ
แสงจากหลอดไฟประดิษฐ ในกรณีของแสงจากหลอดไฟประดิษฐยังขึ้นอยูกับความสวางของหลอดไฟ
และทิศทางของแสงที่สองมายังวัตถุ หลอดไฟที่ใหความสวางมาก ยอมใหทั้งปริมาณการสองสวางและ
ความรอนที่สูงตามไปดวย
๕๖

ค. ระยะเวลาที่ไดรับแสง
ผาโบราณที่สภาพชํารุดมากไมควรไดรับแสงเปนระยะเวลานานเพราะจะทําใหชํารุดเร็วขึ้น การ
ชะลอการชํารุดเสื่อมสภาพที่ไดผลดีที่สุดือ การเก็บไวในที่มืด (ideal condition) หรือหากอยูในตูจัดแสดง
ควรเลือกใชแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสม มีการใหแสงสวางแบบอัตโนมัติเฉพาะเวลามีผูเขาชม ก็จะชวย
ลดการชํารุดเสื่อมสภาพลงไดมาก
ง. สภาพวัตถุ
ผาโบราณที่มีสภาพชํารุดเสื่อมสภาพมากอยูแลว เมื่อไดรับแสง ยอมทําใหเกิดการชํารุด
เสื่อมสภาพมากขึ้น สิ่งที่ปรากฎใหเห็นเมื่อผาโบราณเริ่มเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพเมื่อไดรับแสงสวางก็คือ
สีเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมที่บันทึกสภาพไวเมื่อครั้งแรกเขา เสนใยผาเริ่มมีการแยกหรือฉีกขาดโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการดึงรั้ง บริเวณที่มีการพับ บริเวณที่มีการโคงงอของเนื้อผา

ประเภท

ปริมาณการสองสวางที่ปลอดภัย

ปริมาณการสองสวางที่เปน
อันตราย

เครื่องแตงกาย ผาโบราณชํารุดมาก
มีการยอมสี

ไมเกิน ๕๐ ลักษ

เกินกวา ๑๐๐ ลักษ

ผาโบราณที่ชํารุดนอย ไมยอมสี

ไมเกิน ๕๐ ลักษ

เกินกวา ๑๕๐ ลักษ

ปริมาณรังสีอัลตราไวโลตที่ปลอดภัย

ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตราย

เครื่องแตงกาย ผาโบราณชํารุดมาก
มีการยอมสี

ไมเกิน ๓๐ ไมโครวัตตตอลูเมน

เกินกวา ๕๐ ไมโครวัตตตอลูเมน

ผาโบราณที่ชํารุดนอย ไมยอมสี

ไมเกิน ๗๕ ไมโครวัตตตอลูเมน

เกินกวา ๑๐๐ ไมโครวัตตตอลู
เมน

ประเภท

๕๗

การปองกันฝุน
ผาโบราณที่จัดแสดงอยูในหองจัดแสดงทั้งที่อยูในตูและอยูนอกตูจัดแสดงมักมีฝุนละอองสะสม
เนื่องจากลักษณะตูมีชองวางใหฝุนละอองเล็ดลอดเขาไปได ลักษณะอาคารของพิพิธภัณฑที่ไมมีระบบ
ปรับอากาศ เมื่อตองการใหมีการระบายอากาศ จึงจําเปนตองอาศัยอากาศจากภายนอกอาคารไหลเวียน
เขามาในอาคาร จึงทําใหฝุนละอองจากภายนอกฟุงกระจายเขามา แมวาอาคารจะมีระบบปรับอากาศแต
ขาดการติดตั้งระบบกรองฝุนละอองกอนที่จะปลอยใหผานเขาไปในหองจัดแสดง จึงมีฝุนละอองฟุง
กระจายเชนกัน การติดตั้งระบบดักฝุนตองใชเงินลงทุนสูง ซึ่งการที่งบประมาณมีจํากัดและตองนําไป
จัดสรรในกิจกรรมอื่นที่พิจารณาเห็นวามีความสําคัญกวา จึงทําใหการปองกันฝุนละอองในพิพิธภัณฑ
เปนไปไดยาก เพราะฉะนั้นการเก็บผาโบราณไวในตู ในกลอง จึงเปนวิธีการหนึ่งในการที่จะปองกันไมให
ฝุนละอองสะสมบนผา
ในขณะที่ผาโบราณที่วางอยูในตูจัดแสดงยอมมีฝุนละอองมาสะสมหากปลอยใหฝุนละอองสะสม
มีผลทําใหผาโบราณดูดซับความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นกวาปกติ ฝุนละอองประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็ก
ของกาซที่มาจากการเผาไหม เถาถาน ละอองเกสร และดินที่มีสวนผสมของทรายและสิ่งสกปรกประเภท
อินทรีย ฝุนละอองยังติดมากับสิ่งสกปรก เมื่อฝุนละอองปลิวไปสัมผัสผิวหนาของผา นอกจากจะเกิดการ
เสียดสีแลว ยังเปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยาเคมีเชน สียอมผาเกิดการเปลี่ยนแปลง โลหะที่มีอยูบนเนื้อผา
เกิดการกัดกรอน นอกจากนี้ยังทําใหราเจริญและลอแมลงใหเขามาอาศัย ดังนั้นหากปองกันไมใหฝุน
ละอองมาสะสมบนผิวหนา จะทําใหเห็นสภาพผิวหนาของผาโบราณชัดเจน ความชื้นบนเนื้อผาไมสะสม
มาก ผาโบราณที่จัดเก็บอยูในหองคลัง ควรวางแผราบ หอดวยกระดาษบางขาวไวในกลองที่เก็บไวในตู
หรือเก็บในลักษณะมวนขึ้นอยูกับลักษณะของผาโบราณ การทําความสะอาดพื้นหองเปนประจําชวยลด
ปริมาณฝุนที่ตกลงบนพื้น ไมควรใชน้ําในการทําความสะอาดพื้นหองมากเพราะทําใหความชื้นภายในหอง
เพิ่มขึ้น หากมีการติดตั้งมานเพื่อบังแสงแดด ควรหมั่นนําออกมาทําความสะอาดเปนประจํา แลวนํา
ผามานชุดสํารองเปลี่ยนเปนการชั่วคราวระหวางนําไปทําความสะอาด
เมื่อรับผาโบราณในครั้งแรก หลังจากตรวจสภาพเนื้อผาแลวและพบวาอยูในสมบูรณหรือชํารุด
นอย เสนใยมีความแข็งแรงพอ ควรมีการขจัดฝุนละอองที่สะสมติดมาอยูแลว หลังจากนั้นควรนําไปอบ
เพื่อกําจัดแมลงกอนนําไปจัดแสดงหรือจัดเก็บ วิธีการขจัดฝุนควรเริ่มจากวางผาหรือเครื่องแตงกายใน
ลักษณะแผราบ แลวใชแปรงขนออนหรือพูกันใหมปดฝุน เมื่อมีการใชเครื่องดูดฝุน ตองปรับกําลังดูดใหอยู
ระดับต่ํา วางผาตาขายทาบบริเวณที่ตองการขจัดฝุน ขยับปลายทอดูดใกลผาตะขาย อีกวิธีหนึ่งคือ สวม
ผาตะขายหุมปลายทอดูดแลวขยับเขาใกลผาแตไมใหสัมผัสผิวหนา กรณีที่เปนเครื่องแตงกายสวมไวบน

๕๘

หุนหรือไมแขวน ใหใชแปรงขนออนปดจากดานบนลงมาดานลาง ควรสวมถุงมือและหนากากกันฝุน
ขณะปฏิบัติงาน จัดสภาพแสงสวางใหพอที่จะเห็นสภาพตัวผา
การปองกันแมลง
นอกจากสภาพภูมิอากาศที่เปนปจจัยเสี่ยงในธรรมชาติที่ทําใหผูดูแลรักษาผาโบราณตองเฝาระวัง
และพยายามควบคุมใหอยูเกณฑที่เหมาะสมแลว สิ่งมีชีวิตประเภทแมลงยังเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ตองมี
การเฝาระวังและปองกันแมลงเขามาใกลหรือเขามาแพรพันธในบริเวณที่จัดแสดงและจัดเก็บผาโบราณ
หากไมสามารถปองกันแมลงเขามารุกรานภายในอาคารพิพิธภัณฑ แลวปลอยใหแมลงเขาถึงตัวผาโบราณ
จะเกิดการชํารุดในลักษณะที่ยากที่จะซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได เสนใยผาทั้งที่เปนประเภท
เซลลูโลสและโปรตีนเปนอาหารที่ดีของแมลง หากสังเกตพบวาเสนใยผาเกิดการชํารุดแหวงเปนรูทั้งที่มี
ขนาดกวางและแคบ พบเศษใยผา ซากแมลง มูลที่แมลงขับถายไว ใหสันนิษฐานวาบริเวณที่จัดแสดง
และจัดเก็บมีแมลงเขามารุกราน วิธีการปองกันไมใหแมลงเขามาใกลผาโบราณ ควรพยายามหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีเนื่องจากสารเคมีที่ใชในการรมหรือยับยั้งไมใหแมลงเขาใกลตัวผามีผลตอเสนใยผาไมมากก็
นอยและยังทําใหผูปฏิบัติการอาจไดรับพิษจากการสูดดมผานระบบทางเดินหายใจ เมื่อจําเปนตองมีการ
กําจัดแมลงในผาโบราณ ควรปรึกษานักอนุรักษเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมตอไป ปจจุบันจึงนิยมใชวิธี
ปองกันการรุกรานของแมลงโดยมุงปฏิบัติดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารอยางสม่ําเสมอ
๒. สรางสภาพแวดลอมที่ไมนาอยูสําหรับแมลง
๓. การตรวจสภาพอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร
๔. พยายามเฝาระวังในเรื่องแมลงใหถือวาเปนงานประจําที่ตองปฏิบัติ
แมลงที่เปนภัยตอผาโบราณไดแก แมลงสามงาม (silverfish) ผีเสื้อกินผา (clothes moth) และ
ดวงขนสัตว (carpet beetle) แมลงเหลานี้ใชเสนใยผาเปนอาหารในสภาวะที่อากาศอบอุน ความชื้นสูง
แสงสวางเขาไมถึงในบริเวณที่แมลงอาศัย เปนสภาวะที่เอื้ออํานวยใหเกิดการแพรพันธไดเร็ว ผาโบราณ
จึงเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพในเวลาที่เร็วกวาที่ควรจะเปน
การดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอและไมใหมีฝุนละอองจึงเปนเรื่องของการตรวจหา
รองรอยของแมลง สังเกตบริเวณใกลผาโบราณวามีซากแมลง ไขแมลง มูลเศษของเสนใยผาหรือไม ถา
พบหลักฐานเชนนี้ ควรรีบทําความสะอาดตูจัดแสดง ลิ้นชัก กลอง ที่ใชในการจัดเก็บ รื้อทิ้งวัสดุที่ใช
หอหุมผาโบราณแลวเปลี่ยนใหม เก็บผาโบราณไวในกลองที่สะอาดระยะหนึ่งจนแนใจวาปลอดจากแมลง
ทําความสะอาดหองคลังทั่วทั้งหองเปนประจําอยางนอยทุก ๆ ๓ เดือน หามรับประทานอาหารในบริเวณที่
๕๙

จัดเก็บหรือจัดแสดงผาโบราณ เศษอาหารที่เหลืออยู ใหนําออกไปทิ้งทันที อยาใหมีขยะหลงเหลือ
จนสะสมมาก ขยะแตละวันตองนําออกจากอาคาร ใชถังขยะที่มีฝาปดมิดชิดและไมวางใกลประตู การ
วางกอนลูกเหม็น กอนพารา หรือแมแตเม็ดพริกไทย เปนเพียงวิธีการไมใหแมลงเขามาใกลผาโบราณ
เทานั้น แตไมสามารถกําจัดแมลงไดโดยเฉพาะแมลงที่หลบซอนอยูตามรอยพับของผา ในการใชวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อไสแมลงเชน เม็ดพริกไทย ควรระวังเรื่องการเกิดเชื้อราบนวัสดุโดยเฉพาะชวงฤดูฝน จึงตอง
คอยเปดตู ลิ้นชักที่ใสวัสดุธรรมชาติเหลานั้นวามีเชื้อราเกิดขึ้นหรือไม
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหแมลงอาศัยอยูไดดีหรือไม หากสามารถจัดการให
สภาพแวดลอมไมเปนที่นาอยูหรือพื้นที่ที่แมลงเขามาอาศัยไดรับการรบกวนอยูบอย ๆ แมลงจะออกจากที่
หลบซอนเพื่อไปหาบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกวาที่อยูอาศัยเดิม การระบายอากาศที่ดีในหอง
จัดแสดงและหองคลังทําใหอุณหภูมิลดลงซึ่งเปนสิ่งที่แมลงไมชอบ แตระดับของอุณหภูมิภายในหองจัด
แสดงและจัดเก็บที่ไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยังคงเหมาะสมกับแมลงที่จะอยูอาศัยเนื่องจาก
อุณหภูมิในประเทศไทยรอนเกือบตลอดปเวนในฤดูที่มีอากาศเย็นเชน เดือนมกราคม กุมภาพันธ และใน
บางภูมิภาค เชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธจะไมสูงมากเกิน
๖๕% หากมีการระบายอากาศที่ดี ถาเปนไปไดควรปรับปรุงการจัดเรียงตู หิ้งและชั้นวางในหองคลังไมใหมี
บริเวณที่เปนซอก หลืบมากเพราะเปนบริเวณที่แสงสวางสองเขาไปไมคอยถึง การเขาไปขางในหองเพื่อทํา
ความสะอาด ตรวจสภาพผาโบราณในหองคลังเปนประจํา ทําใหแมลงรูสึกวาไมเปนที่ปลอดภัยเนื่องจาก
มีเสียง มีการใหแสงสวางภายในหองและการสั่นสะเทือนจากการเดิน ควรตรวจบริเวณใตตูเก็บ ดานบน
และหลังชั้นวาง อาจพบวามีแมลงเขามาอาศัย
การตรวจสภาพภายในอาคารชวยใหเจาหนาที่ทราบวามีชองทางใดของอาคารที่แมลงอาจเล็ด
ลอดเขาไปในอาคารได หนาตางควรเสริมดวยตะแกรงเพื่อปองกันไมใหแมลงเล็ดลอดเขามา ชองทางเขา
บริเวณประตู หากพบวามีชองวางกวางพอที่แมลงเล็ดลอดได ควรปรับปรุงโดยเสริมแผนยางบริเวณขอบ
ประตูเพื่อกั้นไมใหแมลงลอดเขามา บริเวณที่มีการใชน้ํา บริเวณที่มีความชื้นสูง ควรหาทางปองกันหรือ
ซอมแซมไมใหความชื้นผานเขามาสูผนังอาคารเปนผลทําใหบริเวณดังกลาวมีความชื้นสูงซึ่งเปนสิ่งที่แมลง
ชอบ รอยราวหรือรอยแตกบนผนังอาคาร ควรพิจารณาซอมแซม ปรับปรุงการระบายอากาศภายใน
อาคารใหไหลเวียนถายเทไดดี ตรวจตราบริเวณที่อากาศอาจไหลเวียนไดไมดีเปนพิเศษเพราะแมลงมัก
ชอบอาศัยอยูในสภาพอากาศที่นิ่ง
การตรวจสภาพอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารชวยใหเจาหนาที่ทราบวาบริเวณใดที่แมลงใชเปน
ทางเดินเขาสูอาคารดานใน แมลงมักชอบอาศัยในที่มืด บริเวณที่ไมมีการสั่นสะเทือน อากาศถายเทไม
สะดวกและบริเวณที่มีความชื้นสูง บริเวณเหลานี้เปนสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับแมลงในการเขามาอาศัย
๖๐

และแพรพันธ ตรวจหารอยราวหรือรอยแยก หากพบ ใหรีบทําการซอมแซม ตนไม พุมไมที่เจริญ
ใหญโตเกินไป ทําใหเพิ่มความชื้นใหแกผนังอาคารดานที่ใกลตนไม หากตองการปลูกตนไมเพื่อบัง
แสงแดด ควรพิจารณาปลูกใหหางจากอาคาร รางระบายน้ําที่ชํารุด ควรรีบทําการซอมแซมเพราะ
ความชื้นจะสะสมมากบนผนังอาคารและบริเวณตัวรางที่ชํารุด ทําใหหองบริเวณนั้นอาจมีความชื้นสูงกวา
หองอื่น ปรับปรุงรางระบายน้ําใหทอดยาวออกไปถึงระบบระบายน้ําที่ไหลออกจากตัวอาคาร มิฉะนั้น
บริเวณตอนปลายของรางระบายน้ําและพื้นอาคารจะชุมดวยน้ํา ทําใหผนังอาคารชื้นมากและเปนแหลงน้ํา
ของสิ่งมีชีวิตหลายประเภท
พยายามเฝาระวังในเรื่องแมลงใหถือวาเปนงานประจําที่ตองปฏิบัติเนื่องจากหากปลอยปละ
ละเลยไวนานเกินไป แมลงอาจรุกรานเขามาในอาคารและเขาไปอาศัยภายในหองจัดแสดงและหองคลัง
การใชกับดักเพื่อเปนเหยื่อลอใหแมลงเขามา ทําใหสามารถทราบวามีแมลงชนิดใดเขามาใกลผาโบราณ
เนื่องจากแมลงแตละชนิดชอบทําลายเสนใยของผาโบราณที่มีชนิดตาง ๆ กันขึ้นอยูกับวัสดุชนิดใดสามารถ
ใชเปนอาหารของแมลงชนิดนั้นได หากไมสามารถพิสูจนชนิดของแมลงได อาจนําซากแมลงสงใหนักกีฏ
วิทยาชวยตรวจพิสูจนซาก แมลงบางชนิดใชวิธีการคลานผานเขาไปในชองวางโครงตูและบานปด-เปดตู
หรือชองวางระหวางกระจกบานเลื่อนตรวจตราตูจัดแสดง ตูเก็บ เปนประจํา บางชนิดอาจบินวนอยูภายใน
หอง หองคลังเปนบริเวณที่ไมคอยมีการใชงานบอย ทําใหแมลงชอบหลบเขามาอาศัย ลิ้นชัก หลังตู
บริเวณที่วางติดกับผนังอาคาร ชองวางระหวางพื้นตูและพื้นหอง
การลดปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหผาโบราณเกิดการชํารุดเนื่องจากสาเหตุของแมลงเขามาทําลายจึง
ตองมีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง ตรวจตราสภาพผาโบราณ ตรวจสภาพหองและตัวอาคารเปนประจํา
ทําใหลดวิธีการกําจัดแมลงดวยสารเคมีซึ่งสงผลเสียตอผูปฏิบัติงานโดยตรงในแงของการฟุงกระจายของ
สารเคมีและคราบสารเคมีที่จะตกคางอยูในอาคารหลังการฉีดพน หากพบวาแมลงเขามาทําลายผา
โบราณจนยากที่จะปองกัน ควรปรึกษานักอนุรักษเพื่อพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการกําจัดแมลง
ตอไป
วิธีการที่เสียคาใชจายนอยที่สุด และไดผลดีดวยอีกวิธีหนึ่งในการลดปญหาหรือปองกันแมลงคือ
การทําความสะอาดบริเวณทั้งในตู หองจัดแสดง หองเก็บรักษา (หองคลังผา) อยางสม่ําเสมอใหปราศจาก
ฝุนละอองและสิ่งสกปรกอื่น ๆ เพราะไขของแมลงมักจะถูกพัดพามากับฝุนละออง เมื่อใดที่สภาวะ
ภูมิอากาศเหมาะสมก็จะเจริญเติบโตจนกลายเปนตัวหนอนและตอมาเปนตัวเต็มวัยกอใหเกิดปญหากับผา
โบราณได

๖๑

เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดใชปรอท

เครื่องมือวัดความชื้นแบบหนาปทมชนิดเข็ม

๖๒

เครื่องมือวัดความชื้นแบบกราฟ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบชนิดเข็ม

๖๓

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
แบบใชปรอท

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ชนิดตัวเลข

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบกราฟ(Thermohygrograph)

๖๔

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธแบบดาตาลอคเกอร

เครื่องมือดูดความชื้น

ชนิดอนาลอค

ชนิดดิจิตอล
เครื่องมือวัดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

๖๕

เครื่องมือวัดปริมาณการสองสวาง

๖๖

การวางผาโบราณไวในกลองหรือใชวิธีมวนชวยปองกันฝุนละอองไมใหสะสม

การเก็บผาโบราณไวในตู หิ้ง ชั้น ลิ้นชัก เปนวิธีหนึ่งที่ปองกันฝุนละอองมิใหสะสม

๖๗

เพื่อปองกันฝุนละอองสะสม เครื่องแตงกายควรเก็บไวในตูและจัดในลักษณะใชไมแขวน
ที่ปรับปรุงแลว หากเอาไวนอกตูชั่วคราว ควรหาถุงพลาสติกคลุมเพื่อปองกันฝุนละออง

ชนิดของแมลงที่ชอบทําลายผาโบราณ

แมลงสามงาม

ผีเสื้อกินผา

ดวงขนสัตว

๖๘

ประเภทกับดักแมลง

๖๙

การหยิบยก เคลื่อนยายผาโบราณ
ผาโบราณเปนวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีที่
บงบอกถึงภูมิปญญาของคนในอดีต ผาโบราณที่เก็บสะสมเปนวัตถุที่ผานการใชงานมานานและเปน
สิ่งที่มีคุณคา จําเปนตองเก็บรักษาหรือนํามาจัดแสดงใหสาธารณชนไดเห็นความงดงามและวิธีการ
ประดิษฐเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน ผาโบราณที่อยูในสภาพชํารุด เสนใยผามีโอกาสเกิดการฉีกขาด
ไดงายหากมีการแตะตอง หยิบยก เคลื่อนยายเมื่อมีความจําเปน หากเกิดการชํารุดเพิ่มขึ้นก็จะเปนสิ่ง
ที่นาเสียดายยิ่ง เพราะทําใหคุณคาของผาโบราณชิ้นนั้น ๆ ลดนอยลงไปโดยเฉพาะผาที่เคยมีสภาพ
สมบูรณมากอน การซอมแซมดวยวัสดุใด ๆ ก็ตาม โดยคงใหมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการก็หามี
คุณคาเทียบไดกับผาโบราณทียังไมเคยเกิดการชํารุดได ดังนั้นหากผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
ผาโบราณไดตระหนักถึงความสําคัญของการหยิบยก เคลื่อนยายผาโบราณและพึงระลึกไวเสมอวา ผา
โบราณที่ทําขึ้นดวยวัสดุธรรมชาติทุกประเภทสามารถฉีกขาดไดทุกเมื่อ ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวย
ปองกันไมใหผาโบราณเกิดการชํารุดมากไปกวาเดิม
สิ่งหนึ่งที่ตองยอมรับคือวา บอยครั้งที่การชํารุด ฉีกขาดของผาโบราณนอกจากคุณสมบัติ
ของเสนใยผาและสภาพแวดลอมในธรรมชาติที่กระทําตอเสนใยผาแลว ยังมีสาเหตุมาจากคนซึ่งในที่นี้
หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับการหยิบยก เคลื่อนยายผา เพราะอาจมีความเขาใจวาการหยิบยก
เคลื่อนยาย ซึ่งหลายคนคิดวา
๑. เปนการกระทําที่ไมสําคัญ และปฏิบัติตามความเคยชิน โดยไมคํานึงถึงความ
เหมาะสมอันอาจจะทําใหเกิดการชํารุดได
๒. เคยเห็นบุคคลอื่นปฏิบัติมาเชนนั้นเปนประจําจนชินตา จึงเขาใจผิดคิดวาการกระทํา
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตอง
๓. ความประมาทรูเทาไมถึงการณ ขาดความระมัดระวังในการจับตอง ประคับ ประคอง
อาศัยความสะดวกรวดเร็ว ประพฤติตามนิสัยธรรมชาติของคน
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทราบถึงวิธีปฏิบัติในการหยิบยกเคลื่อนยายผา เพื่อลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่จะทําใหเกิดการชํารุดและตองเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
การหยิบยก มีความหมายมากกวา ความเขาใจที่วา เปนการใชมือในการหยิบยกวัตถุ
เนนการปฏิบัติงานในเรื่องของการยกวัตถุ การประคอง การวางวัตถุ การหมุนวัตถุ การหาวัสดุรองรับ
วัตถุ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมเพื่อประโยชนในการปกปองจากการเคลื่อนตัวของผาและลดแรงที่เกิด
จากการสั่นสะเทือน การจัดหาวัสดุเพื่อมาเสริมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ผาอาจไดรับแรงดึงรั้งมาก
เกินไปจนเปนเหตุใหเสนใยผาเกิดการชํารุด การจัดหาอุปกรณ เครื่องทุนแรงเพื่อใชในการเคลื่อนยาย
ผา
ดังนั้นจะเห็นวาการหยิบยก เคลื่อนยายจึงเปนงานที่ละเอียดออนและตองใชทักษะและ

๗๐

ประสบการณเนื่องจากผามีอยูในรูปแบบตาง ๆ การหยิบยก เคลื่อนยายผาที่ถูกวิธีอาจคิดวายากที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก
๑. เปลี่ยนแปลงความรูสึกที่เคยทํามาจนชิน จําตองอาศัยเวลา การเปลี่ยนโดยกระทันหัน
คอนขางยาก ในชวงแรกอาจเกิดความรูสึกปฏิเสธ แตเมื่อฝกไปนาน ๆ จะเกิดความเคยชิน
๒. การปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเปนเรื่องจิตสํานึกเฉพาะตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเปนเรื่องไมงายนัก
โดยที่คนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผาโบราณเกิดการชํารุดเสียหายได กอนดําเนินการจับ
ตองและเคลื่อนยายผาโบราณ ควรที่จะตองปฏิบัติดังนี้
๑. ควรตรวจสอบสภาพผาวาอยูในสภาพสมบูรณ แข็งแรง เปราะบาง หรือมีสภาพที่
ชํารุดมากหรือชํารุดนอย ผาเคยไดรับการอนุรักษมาแลวกอนหรือไม สังเกตใหดีวาผาในบริเวณใดที่มี
โอกาสเกิดการชํารุดฉีกขาดได ควรตองคอยระวังบริเวณนั้นไมใหมีการดึงรั้งหรือเกิดการพับของเสนใย
ผา สภาพของผามีผลตอการวางแผนในการหยิบยก เคลื่อนยาย มีจุดที่อาจฉีกขาดงายหรือมีลวดลาย
ที่ปกไวมีแนวโนมขยับเขยื้อนออกจากตําแหนงเดิมไดหรือไม รูปทรง ขนาดและน้ําหนัก พิจารณา
ลักษณะของผาวาควรหยิบยกบริเวณใดหรือไมควรจับตองบริเวณใดหรือจําเปนตองจัดหาวัสดุและหา
วิธีการในการเคลื่อนยายนอกเหนือไปจากการหยิบยกโดยปกติเชน จําเปนตองมีโครงหุนรองรับหรือไม
จําเปนตองใชไมแขวนในการพยุงเครื่องแตงกาย ตองใชวิธีการมวนผาโบราณที่มีรูปทรงสองมิติลงบน
แกน หากพบวามีชิ้นสวนที่อาจแยกออกจากกันได ควรทําการหอหุมชิ้นสวนแยกออกจากเครื่องแตง
กาย เชน ผาพาดบา ผารัดเอว เข็มขัด เครื่องหมายยศ ตําแหนง กระดุม
๒. ควรพิจารณาและวางแผนใหถี่ถวน ไมตองรีบเรงมากจนเกิดความเสียหายตอตัวผา
ระหวางการเคลื่อนยายตองระวังไมใหผาถูกดึงหรือขึงจนตึง ผาที่กรอบและเปราะ ตองระวังไมใหเกิด
การยน และวางแผราบใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการพับและวางผืนผาซอนกันขณะเคลื่อนยาย เพราะ
อาจทําใหเสนใยผาฉีกขาด สิ่งนี้ยอมเปนการชวยลดความเสี่ยงในการที่ผาจะเกิดการชํารุด
เพราะฉะนั้นจึงควรเคลื่อนยายใหนอยครั้งที่สุดเทาที่เปนไปได
๓. เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดตอผา ผูปฏิบัติงานควรเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการหยิบยก เคลื่อนยาย มีการวางแผนลวงหนาวาจะเคลื่อนยายผาไปไวที่ใด หยิบยกดวยความ
ระมัดระวัง หากคิดวาจะไมเกิดความปลอดภัย ตองหยุดการเคลื่อนยายแลววางผาโบราณลงบนวัสดุ
รองรับอยางชาๆ ประการสําคัญคือผูที่ทํางานรวมกันควรมีทัศนคติในการหยิบยก เคลื่อนยาย
คลายกัน
๔. ในการหยิบยกผา บอยครั้งตองมีการสัมผัสวัตถุ เคลื่อนยายวัตถุ ดังนั้นถุงมือไมวาจะ
ทํามาจากผาหรือยางธรรมชาติเปนสิ่งที่ผูทํางานจะตองใสเพื่อไมใหคราบเปอน คราบเหงื่อจากมือไป
สัมผัสผิวของผา ควรหยิบยกดวยมือทั้งสองขางเพื่อถือในลักษณะประคองผาไวไดอยางมั่นคง หากมี

๗๑

การหยิบยกกระทันหัน ไมสามารถหาถุงมือมาสวมใสไดทัน ควรจะตองลางมือใหสะอาดกอน เพื่อ
ขจัดคราบเหงื่อและไขมัน เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดรอยเปอน รอยนิ้วมือ ติดอยูบนเนื้อผา และ
กอใหเกิดการเสื่อม สภาพในเวลาตอมา ในการเคลื่อนยายผา ควรหาวัสดุที่แข็งแรงพอที่จะรับ
น้ําหนักของผาไดมารองรับ แลวจึงใชมือทั้งสองประคองวัสดุรองรับ หากเปนประเภทเครื่องแตงกายที่
ตองใสบนไมแขวน ควรใชมือขางหนึ่งจับไมแขวน ในขณะที่มืออีกขางหนึ่งจับในลักษณะประคอง
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณที่อาจฉีกขาดหรือมีการดึงรั้ง
๕. ไมควรนําอาหาร เครื่องดื่มเขาไปรับประทานในบริเวณที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งงดการสูบ
บุหรี่เพราะอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได ควันบุหรี่ยังไปเกาะติดอยูบนเสนใยผา ทําใหเกิดรอยเปอนอีกดวย
๖. บริเวณที่ปฏิบัติงานควรมีความสะอาดเรียบรอย ระหวางทางที่มีการเคลื่อนยาย ไมมี
สิ่งกีดขวางวางระเกะระกะตามเสนทางเคลื่อนยายซึ่งอาจทําใหผูปฏิบัติงานสะดุดหกลมจนเกิดความ
เสียหายกับผา
๗. ในการหยิบยกและเคลื่อนยาย ควรพิจารณาเรื่องจํานวนคนที่มารวมทํางาน ผาบาง
ชิ้นมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักไมมาก อาจใชเพียงคนเดียว แตสําหรับชิ้นที่มีขนาดใหญหรือไดรับการ
หอหุมบนวัสดุที่มีขนาดใหญ จําเปนตองใชมากกวาหนึ่งคนเพื่อความปลอดภัยของผาในการ
เคลื่อนยาย ระยะทางในการเคลื่อนยายใหไปถึงปลายทางเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเชนกันเมื่อ
จําเปนตองใชแรงงานคน
๘. มีการวางแผนไวลวงหนา กระทําอยางระมัดระวังไมรีบรอนจนเกินเหตุที่อาจทําใหผา
เกิดการพลัดหลนจากวัสดุรองรับ
เมื่อมีการวางแผนที่ดีและมีกําลังคนพอเหมาะพรอมที่จะเคลื่อนยาย สิ่งตอไปที่ควรพิจารณา
เปนเรื่องของตัวผา ในการเคลื่อนยายทุกครั้ง ควรจัดเตรียมวัสดุที่เหมาะสมในการรองรับวัตถุ ผาที่มี
รูปทรงสองมิติและมีขนาดเล็ก ควรมีการรองรับดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักผา เชน
กระดาษโฟโตบอรด โฟมที่ผลิตจากวัสดุประเภทพลาสติกชนิดความหนาแนนสูงเชน ประเภทโพลี
เอทิลลีนหรือโพลีอะคริลิค หรือ วางลงในกลองหรือบนถาด ที่มีการปูรองดวยกระดาษขาวบางอีก
ชั้นหนึ่ง ตองหาสิ่งรองรับซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวผาและทําใหผาเกิดความมั่นคงเมื่อวางบนสิ่งรองรับ
ชนิดของวัสดุและอุปกรณที่นํามาใชเพื่อรองรับผามีอยู ๒ ประเภทคือ
ชนิดแข็งไดแก ลอเลื่อน กลอง ถาด ตะกรา กระดาษแข็ง วัสดุและอุปกรณประเภทนี้
ชวยในการรองรับน้ําหนัก
ชนิดออน ไดแก โฟม พลาสติกกันกระแทก (Bubble Pack) ใยสังเคราะห ผานุมและหนา
วัสดุประเภทนี้ชวยในการปองกันแรงสั่นสะเทือน
การที่ผามีรูปแบบและขนาดตางกัน วิธีการปฏิบัติจึงอาจแตกตางกันและมีขอควรจําโดยทั่วไป
ดังตอไปนี้

๗๒

๑. ตรวจสอบวามีสวนหนึ่งสวนใดบอบบางหรือชํารุดหรือไมกอนเคลื่อนยาย หากพบวามีเข็ม
หมุด เข็มกลัด ควรเอาออกกอน
๒. จัดหาอุปกรณเฉพาะสําหรับสําหรับเคลื่อนยายผาที่มีลักษณะตาง ๆ หากมีหลายชิ้น ไม
ควรเคลื่อนยายโดยปราศจากวัสดุรองรับ ผาที่มีขนาดเล็กควรใชถาด กลองแบนหรือกระดาษแข็ง
รองรับขางใต และถามีขนาดใหญและคอนขางมีน้ําหนักมาก หลังจากวางผาไวในกลองแลว ตอง
จัดหารถเข็นเพื่อวางกลองที่ใสผาขณะเคลื่อนยาย
๓. ไมควรเคลื่อนยายผาจํานวนมากในคราวเดียวกัน ผาควรไดรับการหอหุมดวยวัสดุนุม
สะอาด ไมมีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง ไมทําใหเกิดรอยเปอนและไมทําปฏิกิริยากับเนื้อผาเชน กระดาษสา
กระดาษทิชชู ผานุม หลีกเลี่ยงการใชกระดาษหนังสือพิมพ
๔. ควรเคลื่อนยายผาที่มีรูปทรงและขนาดไลเลี่ยกันไปพรอมกันในคราวเดียวกัน มีการสอด
แผนกระดาษกั้นระหวางผาแตละผืน แตไมควรซอนกันเปนจํานวนมากเนื่องจากน้ําหนักของตัวผาชิ้น
บนจะกดลงบนชิ้นลาง โดยเฉพาะผาที่ชํารุดมาก เสนใยอาจเกิดการชํารุด ผาชิ้นที่ชํารุดมาก ควรแยก
ไวตางหากในอีกกลองหนึ่ง จําไวเสมอวากระดาษหรือวัสดุใด ๆ ที่นํามาใชจะตองปราศจากกรดซึ่ง
ทดสอบได
๕. ผาที่มีรูปทรงสามมิติเชน เครื่องแตงกาย หากเคลื่อนยายโดยวางนอนไวในกลอง ควรปูรอง
ดวยกระดาษขาวบางและคลุมดานบนดวยกระดาษขาวบางอีกชั้น แลวสอดกอนกระดาษเพื่อหนุนไว
ในบริเวณที่อาจเกิดการฟุบแฟบเชน หัวไหล โดยสอดกระดาษหนุนเขาไปในบริเวณแขนเสื้อ ขา
กางเกง บา หัวไหล เพื่อไมใหเกิดมีรอยพับ ถาเปนไปได เลือกกลองมีขนาดใหญพอที่จะเลี่ยงตอการที่
จะตองพับ หากเคลื่อนยายในแนวตั้งตองประคองดวยความมั่นคงโดยสอดไมแขวนเสื้อที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลวเขาไปในบริเวณหัวไหล หากเปนเสื้อที่มีการปกลวดลายเปนลักษณะดิ้นเงินหรือดิ้นทอง
น้ําหนักของเสนโลหะทําใหเสนใยผาบริเวณที่มีการปกลวดลายเกิดการดึงรั้ง จึงควรใชมืออีกขางหนึ่ง
ประคองชายเสื้อระหวางเคลื่อนยาย
๖. ผาที่มีรูปทรงสองมิติเชน ผาสไบ ผาคลุมไหล ถาเคลื่อนยายในแนวนอน ควรนําดานที่มี
ลวดลายหงายขึ้น ถามีดานยาวมากกวาดานขาง เชน ตุง ควรเคลื่อนยายในลักษณะมวน หากผามี
ขนาดใหญมากเชน ผาคลุมเตียง บริเวณที่ถูกมวนควรหนุนรองดวยกระดาษสาหรือแผนใยสังเคราะหที่
หุมดวยผาหรือกระดาษ ผาที่เปนผืนขนาดใหญหรือยาวมาก ควรมวนบนแกนกระดาษที่หุมดวย
กระดาษขาวบางหลาย ๆ ชั้น ดานที่มีการปกลวดลายใหอยูดานนอก เมื่อมวนผาแลวใหหอดวย
กระดาษขาวบาง จากนั้นจึงหุมดวยผาฝาย/ผาสาลูโดยผูกปลายทั้งสองดวยแถบผาเล็ก ๆ
๗. ควรนําภาชนะหรือสิ่งรองรับ เชน รถเข็น กลอง ถาด เขามาใกลผา ไมควรเคลื่อนยายผาเขา
ไปหาสิ่งรองรับ หลังจากที่เคลื่อนยายผาเรียบรอย ควรตรวจสภาพเนื้อผาโบราณวามีการชํารุด ฉีก

๗๓

ขาดหรือไม ควรรื้อคนดูวัสดุที่ใชในการหอหุมและทุกซอกมุมในลัง/กลอง กอนที่จะเก็บหรือทิ้งไป
เพราะอาจมีชิ้นสวนหลุดตกหลนอยูบนวัสดุรองรับเชน เศษดิ้นเงิน กระดุม
๘. กอนนําผาใสลงในกลองเพื่อเก็บ ควรอบเพื่อฆาแมลงและเชื้อราแลวตรวจดูวามีแมลงหรือ
ซากแมลงซอนอยูในเนื้อผาหรือไม ถามีควรปรึกษานักอนุรักษเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
แมลง
๙. การเคลื่อนยายผาโบราณจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง ในระยะทางที่ไกล ควรเพิ่ม
ความระมัดระวังใหมากขึ้น พยายามจัดใหตัวผาอยูในลักษณะที่เคลื่อนไหวนอยที่สุด ควรมีวัสดุนุมบุ
กันการกระทบระหวางผาดวยกันเอง หลีกเลี่ยงการบรรจุผาโบราณหลาย ๆ ชิ้นในกลองเดียวกัน

๗๔

การหยิบยกผาโบราณ ตองมีการสวมใสถุงมือ
วัสดุที่ใชเพื่อการรองรับและหอหุมผาขณะเคลื่อนยาย

กระดาษขาวบาง

พลาสติกกันกระแทก

๗๕

แผนโพลีเอททิลลีนชนิดความหนาแนนสูง

ผาใยสังเคราะห

การเคลื่อนยายผาโบราณ ควรถือในลักษณะประคองวัสดุรองรับดวยมือทั้งสองขาง

๗๖

การวางผาไวในกลองเปนวิธีหนึ่งในการเคลื่อนยาย

ผาที่มีความยาวมาก ควรเคลื่อนยายในลักษณะมวน แลวใชมือประคองขณะเคลื่อนยาย ทําใหเกิด
ความสะดวกตอผูปฏิบัติและเกิดความมั่นคงตอตัวผา

๗๗

ขั้นตอนในการมวนผาเพื่อการเคลื่อนยาย

เตรียมแกนกระดาษพรอมกระดาษสา
แลวมวนปดแกนกระดาษ

นํากระดาษสามาหุมอีกชั้นพรอมดวยผาดิบ
มวนทับอีกชั้น

นํามาผาทาบลงบนแกนแลวเริ่มมวนผา

ผูกปลายทั้งสองดานดวยเชือกขาวหรือ
แถบผา

ขั้นตอนในการปรับปรุงไมแขวนเพื่อความเหมาะสมในการแขวนเครื่องแตงกาย

หุมไมแขวนดวยใยสังเคราะห

นําผายืดมาหุมชั้นหนึ่ง

๗๘

ทําการเย็บผายืดหุมติดกับใยสังเคราะห

ลักษณะของไมแขวนที่ปรับปรุงแลว

เครื่องแตงกายอาจเคลื่อนยายโดยใชวิธีแขวน แตตองปรับปรุงไมแขวนใหเหมาะสม

๗๙

การจัดแสดงผาโบราณ
การจัดแสดงผาโบราณภายในหองจัดแสดงเพื่อเปนการแสดงผาโบราณที่มีคุณคาใหกับผูเขา
ชมไดรับรูถึงความงามของลวดลายผา ภูมิปญญาของคนทอผาในสมัยนั้น และแสดงถึงความสําคัญ
ต างๆที่ ส ามารถรั บรู ไ ด จ ากผ า โบราณแตล ะประเภท ดัง นั้น การจัด แสดงผ าโบราณจําเป น ตองใช
หลั กการอนุ รั กษ ใ ห ถูก ต อง เนื่ อ งจากผาโบราณเปน โบราณวัตถุ ที่ส ามารถเสื่อมสภาพไดงายจาก
สภาพแวดลอม เชน ความรอน แสงไฟ อุณหภูมิ ความชื้น แมลง การจัดแสดงที่ดีชวยรักษาสภาพ
ของผาโบราณ ชะลอการเสื่อมสภาพ และสามารถยืดอายุของผาโบราณใหยาวนานขึ้น
สิ่งจําเปนที่ตองพิจารณากอนการจัดแสดงผาโบราณ
๑. ความชื้นภายในหองจัดแสดง ควรมีการวัดความชื้นภายในหองจัดแสดง และภายในหองจัดแสดง
ควรมี ความชื้ นสัม พัท ธ ระหว าง ๕๕ - ๖๕ % ถามีความชื้นสูง กวานี้ควรมีการแกไ ขปญ หาเพื่อลด
ความชื้น โดยตรวจสอบที่มาของความชื้น เชน หลังคา หนาตาง ทอระบายน้ํา เปนตน
๒. อุณหภูมิภายในหองจัดแสดง ควรมีอุณหภูมิระหวาง ๑๘ – ๒๒ องศาเซลเซียส หองจัดแสดงผา
โบราณที่ดีควรอยู ในหองปรั บอากาศ หรือภายในหองจัดแสดงควรมีอุณหภูมิที่คอนขางคงที่ ๒๔
ชั่วโมง
๓. หองที่จัดแสดงควรเปนหองที่มีการถายเทอากาศดี ปราศจากฝุนละออง แมลง และจุลินทรีย
๔. พิจารณาทิศทางของแสงสวาง ลม จากภายนอกที่เขามาภายในหองจัดแสดง เนื่องจากการจัดวาง
ผาโบราณควรหลีกเลี่ยงทิศทางการสัมผัสสภาพแวดลอมภายนอกโดยตรง
๕. บริเวณที่จัดแสดงผาโบราณควรมีความสวางระหวาง ๕๐ – ๑๐๐ ลักซ และหลีกเลี่ยงแสงสวาง
จากแสงแดด
๖. ในกรณีที่มีการทาสีหองจัดแสดง ควรเลือกใชสีที่ปราศจากสารระเหยที่มีพิษ หรือสารประกอบของ
ตะกั่ว และทิ้งใหสีแหงกอนจะเริ่มดําเนินการการจัดแสดงผาโบราณ
วัสดุอุปกรณและขอควรระวังในการจัดแสดงผาโบราณ
๑. ตูที่ใชในการจัดแสดงควรเปนตูที่อากาศสามารถถายเทไดดี ปราศจากฝุน ถามีการทาสีควรเปนสี
ที่ไมมีสวนประกอบของสารระเหยที่มีพิษหรือสารประกอบของสารตะกั่ว และควรทาสีทิ้งไวใหแหงกอน
นํามาจัดแสดง
๒. โครงหรือหุนที่มีขนาดพอเหมาะหรือมีขนาดเล็กกวาเครื่องแตงกายเล็กนอย ใชสําหรับจัดแสดงผา
โบราณที่มีลักษณะเปนชุดเครื่องแตงกาย วัสดุที่ใชในการทําหุนควรเปนวัสดุที่นุม โดยเฉพาะบริเวณที่
เปนมุมผาควรใชวัสดุนุมรองรับ ไดแก บริเวณไหล
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๓. วัสดุรองรับผาโบราณในกรณีที่มีการจัดแสดงในลักษณะการวางทั้งชิ้น ควรมีผาหรือกระดาษที่นุม
ปราศจากกรด-ดาง วางคั่นระหวางผาโบราณและวัสดุรองรับ
๔. ไมควรจัดแสดงในลักษณะการพับผา เพราะจะทําใหเกิดขอบและมุมผา ซึ่งบริเวณนี้จะเกิดการขาด
ชํารุด ไดงาย สามารถใชแกนกลมที่รองดวยวัสดุนุมไรกรด-ดาง ในการมวนผาแทนการพับ
๕. ไมควรใชวัสดุที่เปนโลหะติดกับผาโบราณโดยตรง เชน การใชเข็มมุดกลัดเครื่องแตงกาย เนื่องจาก
จะทําใหเกิดสนิมเมื่อเวลาผานไป
๖. ไมควรใชวัสดุอื่นๆ ติดลงบนผาโบราณ เชน การใชเทปกาว การใชปากกา ดินสอ เขียนลงบนผา
เนื่องจากเปนสาเหตุหนึ่งของการชํารุด เสื่อมสภาพ
๗. ไมควรวางผาโดยทิ้งน้ําหนักในแนวดิ่งโดยเฉพาะผาที่เปนชิ้นใหญหรือน้ําหนักมาก เพราะจะทําให
ผาโบราณขาดได
๘. แสงไฟที่ใหความสวางควรเปนแสงไฟที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตต่ําหรือไมมี และควรมีความสองสวาง
ระหวาง ๕๐ – ๑๐๐ ลักซ ไมควรจัดแสดงผาโบราณใกลกับหลอดไฟ และไมสองไฟที่ผาโบราณ
โดยตรง ถาหลอดไฟอยูในตูจัดแสดงควรตรวจสอบความชื้นอยูเสมอ เพราะแสงไฟอาจทําใหอากาศ
ภายในตูจัดแสดงแหงเกินไป ควรมีความชื้นสัมพัทธภายในตูระหวาง ๕๕ - ๖๕ %
๙. การจัดแสดงควรมีการหมุนเวียนผาโบราณในการจัดแสดง เพื่อลดโอกาสที่ผาโบราณสัมผัสกับ
แสงไฟ ความชื้น เปนเวลานาน และเปนชะลอการชํารุด เสื่อมสภาพ
๑๐. การจัดแสดงผาโบราณในลักษณะแขวน ผาโบราณนั้นตองไดรับการตรึงดวยผาที่มีความแข็งแรง
กอนที่จะนํามาแขวน
๑๑. การนําผาโบราณเขากรอบ ภายในกรอบตองมีการถายเทอากาศดี วัสดุที่ใชประกอบกับการทํา
กรอบควรเปนวัสดุที่มีคุณภาพสูงที่ไรกรด-ดาง ไมวางผาโบราณติดกับกระจกโดยตรง และควรมี
กระดาษดูดซับความชื้นภายในกรอบ
๑๒. ภายในตูจัดแสดงสามารถควบคุมความชื้นไดดวยซิลิกาเจลที่มีลักษณะเปนเม็ด หรือเปนแผน
คลายกระดาษ เพื่อดูดซับความชื้นภายในตูจัดแสดง และตรวจสอบความชื้นสัมพัทธสม่ําเสมอ

๘๑

การจัดแสดงผาในรูปแบบเสื้อผา เครื่องแตงกาย

การจัดแสดงผาชุดเครื่องแตงกาย ภายในตูจ ัดแสดง ของพิพิธภัณฑ Hawa ประเทศเกาหลี

การจัดแสดงผาของ พิพิธภัณฑผา Prato ประเทศอิตาลี

๘๒

ญี่ปุน

การจัดแสดงชิ้นผาที่ทิ้งชาย และมีวัสดุรองรับ ภายในตูจ ัดแสดง ของพิพิธภัณฑแหงชาติ โตเกียว ประเทศ

การจัดแสดงผาคลุมศีรษะที่มวี ัสดุรองรับ ของพิพิธภัณฑ Hawa ประเทศเกาหลี

การจัดแสดงผาบางสวนโดยวางราบกับวัสดุ ของพิพิธภัณฑแหงชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุน

๘๓

การจัดเก็บผาโบราณ
สาเหตุหนึ่งของการชํารุดเสื่อมสภาพของผาโบราณที่เกิดจากมนุษยมาจากการจัดเก็บที่ไม
เหมาะสม พื้นที่ในการจัดเก็บไมพียงพอ จึงตองวางผาซอนกันมีผลทําใหเสนใยชํารุด ใชวัสดุที่นํามา
หอหุมผาที่ปลอยไอระเหยที่มีฤทธิ์กัดกรอนเสนใยผา ขาดการพิจารณาวิธีการเก็บผาโดยไมตรวจสอบวา
ผามีสภาพชํารุดมากหรือนอยเพียงใด ขาดแคลนตู หิ้ง ชั้น กลอง ที่ปกปองผาจากฝุนละอองและกาซใน
อากาศ ดังนั้นการเก็บรักษาผาโบราณดวยวิธีที่ถูกตองจะสามารถยืดอายุของผาโบราณใหนานขึ้น
ในทางตรงกันขามหากเก็บรักษาดวยวิธีไมเหมาะสมและถูกตอง จะทําใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพเพิ่ม
มากขึ้น ผูที่ทําหนาที่จัดเก็บผาโบราณควรปฏิบัติตามขอแนะนําอยางเครงครัดดังนี้
๑.ควรเก็บผาโบราณในที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถายเทไดดีปราศจากฝุนละออง แมลง และ
จุลินทรีย
๒. ควรเก็บรักษาผาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม กลาวคือมีความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง ๕๕๖๕% อุณหภูมิอยูระหวาง ๑๘-๒๒ องศาเซลเซียส ที่สําคัญความชื้นและอุณหภูมิควรคงที่หรือคอนขาง
คงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีแสงสวางสลัวๆ หรือมืดสนิท
๓. ผาโบราณที่มีขนาดเล็กควรเก็บรักษาโดยวางราบในลิ้นชัก กลองที่บุดวยกระดาษสา กระดาษ
ไรกรด หรือผาฝายสีขาวที่ซักสะอาด
๔. ใหขนาดของผาใหญกวาลิ้นชัก ใหมวนผาบนแกนที่ทําดวยกระดาษแข็ง หรือพลาสติกที่มี
เสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา ๘ ซ.ม. ความยาวของแกนควรยาวกวาความกวางของผาที่จะมวน ใชกระดาษ
สาหรือผาฝายสีขาวหุมแกนหลายๆชั้น แลวคอยมวนผาโบราณบนแกน ระวังไมใหเกิดการยับยน ใช
กระดาษสาอยางบางหรือกระดาษไรกรดปูทับสวนที่ชํารุด หรือสวนที่มีการประดับตกแตง เชน ปกดิ้น ปก
เลื่อม ดุน ปะ ระบายสี ปดทอง ยกดิ้น ฯลฯ เพื่อปองการการขัดสีหรือเกี่ยวกัน เมื่อมวนเสร็จแลวหอดวย
ผาขาวอีกทีหนึ่ง รัดดวยแถบผาหรือริบบิ้นอยางหลวมๆ ที่หัวและทาย จากนั้นวางบนราวในตูหรือชั้นที่
ออกแบบพิเศษเพื่อการเก็บรักษาผาโบราณโดยเฉพาะ
๕. หากจําเปนตองพับผา ควรหนุนตรงรอยพับดวยกระดาษนุมๆ หรือใยสังเคราะห แลวพับผาให
มีรอยพับนอย และใหรอยพับเปนมุมปานมากที่สุด หมั่นนําผามาคลี่และเปลี่ยนแนวพับเปนระยะๆ
๖. ไมควรวางผาโบราณซอนกันหลายๆ ผืนในตูหรือลิ้นชักเดียวกัน หากจําเปนตองทับซอนกัน
ควรใหผาที่มีน้ําหนักมากอยูขางลาง และควรใชกระดาษนุมๆ คั่นระหวางผาแตละผืน
๗. ตู ลิ้นชัก กลองหรือหีบที่เก็บรักษาผาโบราณควรปดใหแนนสนิทไมใหฝุนละอองหรือแมลงเขา
ไปได ในกรณีที่จําเปนอาจตองใสสารเคมีกันแมลงไวภายใน
๘. เครื่องแตงกายควรเก็บรักษาในลักษณะแผราบ ในลิ้นชักหรือกลองที่ปูดวยกระดาษสา แลวใช
กระดาษขยําเปนกอนหนุนดานในของเครื่องแตงกายบางสวน เชน ไหล แขน หนาอก ฯลฯ เพื่อชวยใหสวน
นั้นๆ คงรูปอยูโดยไมยับยน หากเครื่องแตงกายนั้นมีสภาพแข็งแรงพอ อาจแขวนบนไมแขวนที่หุมนวมหรือ
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ฟองน้ําหนาๆ ตรงไหล ถาเครื่องแตงกายมีน้ําหนักมากควรใชแถบผาเล็กๆ ตรึงตรงกลางชุด แลวโยงขึ้นมา
ผูกไวกับไมแขวน เพื่อปองกันการฉีกขาดอันเนื่องมาจากน้ําหนักที่ดึงลงมา แลวแขวนในตูหรือถุงพลาสติก
สําหรับเก็บรักษาเสื้อผา (garment bag) หรือคลุมดวยพลาสติกที่มีชื่อทางการคาวา ไทเวค (Tyvek) ควร
เปดปากถุงดานลางเพื่อชวยระบายอากาศ
๙. การเก็บรักษาผาโบราณไมควรใหผาโบราณสัมผัสหรืออยูใกล เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเย็บ เทป
กาว ยาง กระดาษหนังสือพิมพ โลหะที่เปนสนิม ผาสีสด ๆ
๑๐. รม ฉัตร กลด ควรเก็บรักษาในสภาพที่กางออกเล็กนอย ใชกระดาษสาที่ขยําเปนกอนบุตาม
รอยจีบหรือรอยพับ แลววางตั้งบนแทนที่เจาะรูไวเปนพิเศษสําหรับดาม แทนดังกลาวควรอยูในตูที่ปดได
มิดชิด
๑๑. พัดควรเก็บรักษาในสภาพกางออกนอยๆ วางราบอยูในกลองแบนๆ ที่บุดวยกระดาษสาหรือ
กระดาษไรกรด แลวใชฟองน้ําหุมดวยกระดาษสาวางรอบๆ พัด เพื่อปองกันการเคลื่อนที่หรือเลื่อนไหลไป
มา
๑๒. สิ่งที่ควรระวังมากเปนพิเศษคือแสงสวาง หองที่เก็บรักษาผาโบราณควรเปนหองที่มืดไมมี
แสงสาดสอง ชองหนาตางควรติดผามานหรือมูลี่ หลอดไฟที่เหมาะสมสําหรับหองดังกลาวควรเปนหลอด
ทังสเตนหรือหลอด LED ไมควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา หากจําเปนตองใชควรเลือกหลอดชนิด
พิเศษที่มีระดับรังสีอัลตราไวโอเลตต่ํา หรือใชแผนฟลมกรองรังสีอัลตราไวโอเลต ไมควรเปดไฟทิ้งไวโดยไม
จําเปน ควรเปดเฉพาะเวลาปฏิบัติงานเทานั้น ปริมาณการสองสวางของแสงไมควรเกิน ๕๐ ลักซ (Lux)
ระดับปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตไมควรเกิน ๓๐ ไมโครวัตต/ลูเมน
๑๓. หองที่เก็บผาโบราณควรปลอดแมลง ควรมีมาตรการปองกันปลวก แมลงสาบ และแมลง
อื่นๆ ปดกั้นทางเขาออกของแมลง มีการรักษาความสะอาดอยางเครงครัด หามนําอาหารและเครื่องดื่มมา
อยูในหองและบริเวณใกลเคียง ถังขยะควรอยูหางไกลหองที่เก็บรักษาผาโบราณมากที่สุด และตองกําจัด
หรือทิ้งทุกวัน ควรทําการตรวจสอบหารองรอยของแมลงอยางสม่ําเสมอ เมื่อพบรองรอยของแมลง ตอง
รีบปรึกษานักอนุรักษเพื่อทําการกําจัดและหาทางปองกัน
๑๔. ตู ชั้น ลิ้นชัก กลองที่เก็บรักษาผาโบราณ ควรทําจากวัสดุที่ทนทานตอแมลงไดดี ควร
ออกแบบใหตู ลิ้นชัก ปดไดสนิทแนน ไมมีชองวางใหแมลงและจิ้งจกเล็ดลอดเขาไปอยูอาศัย ควรอุดรู
และชองวางทั้งหมด ในกรณีที่จําเปนอาจจะตองใสสารเคมีไลแมลงไวในตู และลิ้นชักเหลานั้นดวย แต
ตองระวังไมใหสารเคมีไลแมลงสัมผัสหรืออยูใกลชิดผาโบราณเพราะจะทําใหเกิดรอยเปอนซึ่งอาจจะทําให
เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพของผาโบราณได
๑๕. หมั่นตรวจสอบในหองที่เก็บรักษาผาอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีฝุนละออง เพราะฝุนละอองอาจ
มีไขแมลงติดมาดวย เมื่อมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะเจริญมาถึงขั้นตัวเต็มวัยและทําลายเนื้อผาได
๑๖. การทําทะเบียนผาโบราณ ไมควรเขียนเลขทะเบียนลงบนเนื้อผาโดยตรง ควรใชดินสอหรือ
หมึกกันน้ําเขียนลงบนผาดิบ แลวจึงนําไปเย็บติดกับผาโบราณ
๘๕

การจัดเก็บผาโดยการมวนผาบนแกน

๘๖

การจัดเก็บผาผืนใหญในตูลิ้นชัก

๘๗

การเก็บรักษาเครื่องแตงกายโดยการแขวน

๘๘

การจัดเก็บตาลปตร

การจัดเก็บยาม กระเปา
การจัดเก็บหมวก

๘๙

การทําเลขทะเบียนลงบนผาโบราณ

๙๐

ปญหาและขอเสนอแนะ
ผาโบราณที่จัดแสดงและจัดเก็บในพิพิธภัณฑจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดโดย
ภัณฑารักษและเจาหนาที่พิพิธภัณฑผูซึ่งอยูใกลชิดกับวัตถุมากที่สุดเพื่อสังเกตุการณเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากปญกาตาง ๆ เพื่อที่จะหาทางแกไขไดทัน อนึ่งผามีประกอบทางเคมีเปนเซลลูโลส
หรือโปรตีนขึ้นอยูกับแหลงที่มา การชํารุดเสื่อมสภาพเกิดขึ้นไดตลอดเวลาจึงจําเปนตองระมัดระวังและ
ควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเปนพิเศษ อยางไรก็ตามก็ยังคงมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ
จากผลการสํารวจโดยการออกแบบสอบถามไปยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจํานวน ๒๑ แหง
ที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บผาโบราณ พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาผาโบราณไดแก
ปญหาเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลายแหง ไมมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ดังนั้นจึง
ไมทราบวา ตูจัดแสดง หองจัดแสดง และหองคลัง มีระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธอยูในเกณฑที่
เหมาะสมแลวหรือสูงกวาปกติ รายงานแตเพียงวาอุณหภูมิสูง รอนอบอาวและไมถายเท การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในอาคารคอนขางรวดเร็ว ลักษณะการวางตูจัดแสดงหันไปในทิศทางที่
แสงแดดสองเขามา ทําใหตูจัดแสดงไดรับความรอนมีผลกระทบตอผาในทางที่จะเกิดการชํารุด
ความชื้นสัมพัทธสูงโดยเฉพาะฤดูฝนที่มีฝนตกตอเนื่องหลายวันซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต ทําใหเกิด
เชื้อราในตูแสดง สภาพอาคารมีหลังคารั่วทําใหมีน้ําหยดเขามา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบางแหงไม
มีรางระบายน้ําฝนโดยปลอยใหไหลซึมลงไปในดิน
ขอแนะนํา
๑. ปรับปรุงการระบายของอากาศใหถายเทหมุนเวียนไดดีจะชวยลดความชื้นภายในอาคารลง
ได
๒. จัดซื้อเทอรโมมิเตอรแบบใชปรอทเพื่อวัดอุณหภูมิและเทอรโมมิเตอรแบบตุมแหงและตุม
เปยก เนื่องจากราคาไมแพง และซื้อในลักษณะเปนวัสดุได
๓. ฤดูรอนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมสําหรับหองจัดแสดงที่ไมมีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จึงตองเพิ่มพัดลมเพื่อชวยการระบายอากาศภายในอาคาร
๔. หองจัดแสดงที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแตปดระบบการใชงานหลังเวลาปดทําการ
อุณหภูมิจะไมเปลี่ยนแปลงมากในเวลากลางวันเนื่องจากเปนระบบปด แตมื่อปดระบบ
เครื่องปรับอากาศหลังเวลาทําการแลว ความชื้นสัมพัทธเริ่มสูงขึ้นในเวลากลางคืน
โดยเฉพาะในฤดูฝน ความชื้นสัมพัทธสูงมาก ควรเปดพัดลมเพื่อระบายความชื้นใหออก
จากอาคารในวันถัดไปเพื่อปองกันไมใหความชื้นสะสม หองที่มีการปดใชเครื่องปรับอากาศ

๙๒

หลังเวลาปดทําการ ควรสังเกตวามีหยดน้ําเกาะกระจกตูจัดแสดงหรือไม ถามีหยดน้ําเกาะ
ดานในตู สันนิษฐานวาความชื้นสัมพัทธในตูสูงมากอาจเนื่องมาจากความชื้นจากใตดินซึม
ผานเขามาสูภายในพื้นตูหรือพื้นหองได ถามีหยดน้ําเกาะดานนอกตู สันนิษฐานวา
ความชื้นในหองจัดแสดงสูงมากและไมสามารถระบายออกนอกหองได ตองคอยเฝาระวัง
เปนพิเศษในชวงที่ภายนอกอาคารมีอากาศเย็น การปองกันไมใหเกิดหยดน้ํา ตองปรับ
ระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศใหสูงขึ้นประมาณ ๑ ถึง ๒ องศาเซลเซียส หาก
ภายนอกอาคารมีอากาศเย็นโดยเฉพาะชวงฤดูหนาว การจัดซื้อเครื่องมือดูดความชื้นชวย
ใหลดความชื้นภายในหองไดเร็ว มิฉะนั้น จะเกิดปญหาเชื้อราบนผา
๕. ภายนอกอาคาร หากมีรองรอยคราบตะไครน้ํา แสดงวา ผนังบริเวณนั้นมีความชื้นสูง
ตอเนื่อง อาจเกิดจากน้ําฝนไหลลงมาบริเวณนั้นเปนประจํา ทอประปารั่วภายในอาคาร
หากพบวาสีทาผนังเกิดการหลุดลอนหรือโปงพอง แสดงวาความชื้นพาเกลือจากใตดินหรือ
จากปูนซีเมนตที่ฉาบผนังเขามาบนผนังอาคาร หองที่อยูใกลบริเวณดังกลาวควรตองเฝา
ระวังเรื่องความชื้นดานในอาคารเปนพิเศษจนกวาจะปรับปรุงพื้นอาคารไมใหความชื้นจาก
ใตดินซึมผานขึ้นมาได เมื่อพบวามีพืชเจริญเติบโตขึ้นตามรอยแตกของพื้นอาคาร แสดงวา
บริเวณนั้นมีแหลงความชื้นอาจมาจากรางระบายน้ําที่ชํารุด ทอประปารั่วจากหองน้ํา
ภายในอาคาร ตองคอยกําจัดพืชไมใหมีการเจริญเติบโต ซอมรอยราว รอยแตกบนผนังเพื่อ
ไมใหน้ําฝนซึมเขาไปในอาคาร
ปญหาเนื่องจากแสงสวาง
การใชแหลงกําเนิดแสงเพื่อจัดแสดงผาโบราณในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมักใชหลอดฟลูออ
เรสเซนตเวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครที่ไดมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนไปใชแหลงกําเนิดแสง
ประเเภท LED (Light Emitted Diode) จากเดิมที่มีการใชหลอดฟลูออเรสเซนต การใชหลอดฟลูออ
เรสเซนตมีผลทําใหสีของผาโบราณเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เจาหนาที่สังเกตพบวาสียอมของ
ผาโบราณในสวนที่ไดรับแสงเปรียบเทียบกับสวนที่ไมไดรับแสง เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพขอเสนใยผา
ขอแนะนํา
๑. หลีกเลี่ยงไมใหแสงสวางสองโดยตรงไปยังผาโบราณ
๒. ปรับปริมาณการสองสวางของแสงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
๓. หากไมมีผูเขาชม ใหปดไฟหรือลดความสวางของแสงลงมา
๔. แสงแดดที่สองเขามาทางหนาตาง สามารถแกไขใหมีปริมาณการสองสวางของแสงให
นอยลงไดคือ

๙๓

๔.๑ ติดตั้งผามานบังแสงหรือมูลี่กันแดด เพื่อลดความรอนและปริมาณการสองสวาง๔.๒
ติดฟลมกรองรังสีอัลตราไวโอเลตและความรอน เพื่อลดความรอนและปริมาณการสอง
สวาง
๕. เลื่อนตําแหนงตูจัดแสดงไมหันหนาเขาหาแสงที่สองเขามาโดยตรง
ปญหาเนื่องจากแมลง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบางแหงจัดสรรงบประมาณในการกําจัดปลวกรอบอาคาร สังเกต
พบวามีแมลงประเภทปลวกและมอดทําลายบริเวณขอบหนาตาง พบปลวก มอด มดและผีเสื้อกินผา
เขามาอาศัยในตูจัดแสดง พื้นอาคารของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบางแหงอยูใกลเนินดินหรือมีการ
พอกดินลอมรอบอาคาร
ขอแนะนํา เมื่อพบวามีปญหาเรื่องแมลงเขามารุกรานภายในอาคารและทําลายผาโบราณ
การใชสารเคมีมาฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงอยางเดียวไมใชเปนวิธีเดียวที่จะกําจัดแมลง จําเปนตองมี
มาตรการเพื่อยับยั้งไมใหแมลงเขามาอาศัยภายในอาคาร สิ่งที่ควรตองปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาคือ
๑. เมื่อรับผาโบราณเขามาใหม จะตองอบฆาแมลงและทําความสะอาดเพื่อขจัดฝุนละออง
กอนนําไปไวในหองคลังหรือหองจัดแสดง นอกจากนี้ตองตรวจสภาพวามีปญหาเนื่องจากแมลงหรือไม
หากพบวามีปญหา ใหแยกออกมาแลวเฝาสังเกตจนกวาจะแนใจ จึงนําไปเก็บหรือจัดแสดง ทําการ
ขจัดฝุนกอนนําไปไวในหองคลังหรือหองจัดแสดง
๒. รักษาความสะอาดใหปราศจากฝุนละอองอยางสม่ําเสมอภายในอาคาร หองคลังและหอง
จัดแสดง มิใหมีฝุนละออง รวมทั้งตูจัดแสดงและกลองที่ใชเก็บผา หากพบวาแมลงเขามาอาศัย ให
แยกผาในตูออกมาตรวจสอบ ทําความสะอาดตู รื้อวัสดุที่หอหุมผาในกลอง สังเกตวัสดุหอหุม หากมี
รอยแหวง ใหสงสัยวามีแมลงอาศัยอยูในกลอง ทําความสะอาด ลิ้นชัก กลองกอนที่จะเปลี่ยนกระดาษ
ใหม
๓. เมื่อแมลงเขามาในอาคารได บริเวณที่แมลงมักชอบไปอาศัยไดแก บริเวณอับชื้น เชน
หองน้ํา พื้นอาคารที่ใกลดินหรือมีน้ําซึม บริเวณที่อากาศไมถายเท บริเวณที่เปนแหลงอาหาร เชน ถัง
ขยะ กระถางตนไมประดับหอง บริเวณที่ไมมีการรบกวน เชน ที่มืด ซอกมุม ใตตู หลังตู ในลิ้นชัก
มุมหอง ดังนั้นจึงตองตรวจบริเวณดังกลาวเปนพิเศษ สังเกตจากไขแมลง รอยแทะ รอยเจาะ แลวหา
ทางแกไข ไมใหมีเศษขยะหลงเหลือในอาคาร ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหอยูในเกณฑ
หากสามารถควบคุมสภาพภายในอาคารไมใหเปนสถานที่สําหรับแมลงเขามาอาศัย ปญหาแมลงที่
เขามาทําลายผาโบราณควรลดลง

๙๔

๔. ตรวจสอบสภาพอาคารภายนอกที่อาจเปนเสนทางที่แมลงเขามาในอาคารได แมลงมัก
หาเสนทางเขามาจากภายนอกโดยผานรอยราว รอยแตก ผนังอาคาร ประตู หนาตาง จึงควรรีบ
แกไขและปรับปรุงสภาพอาคารดวยการปดเสนทางเดินของแมลง
๕. หากมีงบประมาณพอที่จะจัดซื้อกับดักสําหรับแมลงและหนู ควรจัดซื้อเพื่อนํามาวาง
บริเวณทางเขาหองจัดแสดง หองคลัง ภายในหองคลัง ทําใหทราบวามีแมลงชนิดใดเขามาอาศัย
บริเวณไหน มีปริมาณมากหรือนอยเพียงใด แมลงสามารถเขามาทางใดไดบาง มีการตรวจสอบวา
กับดักที่นํามาวางนั้นมีแมลงเขามาติดหรือไม หากมีก็ใหหาทางแกไข

ปญหาเนื่องจากเชื้อรา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลายแหงโดยเฉพาะทางภาคใตมีปญหาการเกิดชื้อรากับผาโบราณ
เนื่องจากฝนตกติดตอหลายวัน
เชื้อราที่เจริญและแพรพันธที่ปรากฎใหเห็นจะเปนวงสีดํา สีขาว หากภายในอาคารพิพิธภัณฑ
มีอากาศที่คอนขางรอนกลาวคืออุณหภูมิสูงกวา ๓๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป การถายเทไหลเวียนของ
อากาศมีนอยหรือไมมีเลย ความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงมากเกินกวา ๗๐% อยางตอเนื่อง แสงสวาง
สองเขาไปไมถึง เมื่อวางเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธในบริเวณที่มีสภาพแวดลอมดังกลาว คา
ความชื้นสัมพัทธจึงเกินกวา ๗๐% แตหากไมมีเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ ตองอาศัยการไดกลิ่น
เฉพาะซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้ เชื้อราแพรกระจายออกไปมากแลว เชื้อรามีผลทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนัง
บางคนอาจเกิดผื่นแดงบริเวณผิวหนังเมื่อสัมผัสผาโบราณที่มีความสกปรก ฝุนละอองสะสมมาก
เพราะมีเกิดการระคายเคือง
ขอแนะนํา
๑. เมื่อพบวามีเชื้อราเจริญบนผา ตองรีบแยกผาชิ้นนั้นออกไป ผึ่งลมใหแหงแลวทําความ
สะอาดผาโดยใชแปรงปด ตองทําในที่โลง อากาศถายเทดีและมีแสงสวาง ผูปฏิบัติตองสวมถุงมือและ
ใสหนากากกันฝุนขณะหยิบยกผาเพื่อไมใหเชื้อราเขาสูรางกายผานระบบทางเดินหายใจ วางไวใน
บริเวณที่มีอากาศถายเทเพื่อเฝาสังเกตวาไมมีเชื้อราเกิดขึ้นอีก
๒. กระจกดานในตูมักมีเชื้อราเกิดขึ้นบอยเมื่อใดที่อากาศในตูจัดแสดงไมระบายถายเทและมี
ความชื้นสูง สังเกตเห็นเปนวงสีน้ําตาลกระจายทั่วบนกระจก ใหเคลื่อนยายผาโบราณที่จัดแสดงไปไว
ในบริเวณที่อากาศถายเทดีกอนทําการกําจัดเชื้อราบนกระจก ใชสําลีแตะอัลกอฮอลเช็ดคราบเชื้อรา
ออกจากกระจก อยาใชสําลีที่ใชแลวเช็ดซ้ําในบริเวณอื่น ตองคอยหมั่นเปลี่ยนสําลีทุกครั้งเมื่อขจัด
คราบเชื้อรา

๙๕

๓. พยายามใหมีอากาศในหองจัดแสดงและหองคลังไหลเวียนถายเทดี ระวังเปนพิเศษในชวง
ฤดูฝน
๔. ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องมือดูดความชื้นซึ่งจําเปนตองใชมากในฤดูฝนโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ
ในภาคใตที่มีฝนตกถึงกวา ๖ เดือนในหนึ่งป
ปญหาเนื่องจากการจัดแสดง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลายแหงจัดแสดงผาโบราณโดยวางผาในลักษณะพับและซอนกัน
เนื่องจากพื้นที่ในตูจัดแสดงมีนอย จัดแสดงผาโบราณไวในกรอบกระจก ตรึงผาโบราณบนกรอบไม
แขวนบนแกนที่ทําดวยพลาสติก ไม โลหะ มีการสวมเครื่องแตงกายบนหุน แตขาดการรองรับน้ําหนัก
ขอแนะนํา
๑. ควรลดการใชแสงสวางสําหรับผาโบราณใหนอยลง หลีกเลี่ยงการใชแสงธรรมชาติเพื่อให
ความสวางกับตูจัดแสดง
๒. ทาสีผนังอาคารภายในเปนสีขาวหรือสีออนเพื่อใหมีการสะทอนแสงจากผนังมากขึ้นเมื่อ
เลือกใชหลอดฟลูออเรสเซนต เลือกใชสีที่มีสารไททาเทียม ออกไซดผสมในเนื้อสีที่ใชทา
๓. ไมใชกาวสองหนาตรึงผืนผากับแผนไมเพื่อแสดงลวดลายของผาโบราณ
๔. ปรับปรุงวิธีการจัดแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตองพับผาโดยลดจํานวนผาที่นํามาจัดแสดงและ
คอยเปลี่ยนเปนผืนอื่น ๆ สลับหมุนเวียนมาจัดแสดงโดยที่ไมกระทบเนื้อหาในการนําเสนอ
๕. การจัดแสดงเครื่องแตงกายโดยการสวมบนหุน ควรปรับเปลี่ยนเปนโครงที่ใชวัสดุประเภท
พลาสติกแลวหุมดวยผาเพื่อลดการเสียดสี หากชายผาทอดยาวมาก ควรสรางแทนรองรับชายผา
บางสวนเพื่อยกชายผาไมใหน้ําหนักของเครื่องแตงกายถายเทไปที่ชายผาทั้งหมด
๖. หามใชหมุดโลหะตรึงหรือยึดผาติดกับแผงจัดแสดงในการนําเสนอ
ปญหาเนื่องจากการจัดเก็บ
พื้นที่ของหองคลังสําหรับเก็บผาโบราณมีไมพอเพียง ทําใหตองเก็บในลักษณะพับและซอน
กันเปนจํานวนมากไวในกลอง ใสไวในถุงพลาสติก ตู หิ้งและชั้นที่ไมเพียงพอเปนปญหาสําคัญในการ
เก็บ
ขอแนะนํา
๑. งบประมาณที่จํากัดทําใหขาดแคลนวัสดุเพื่อใชในการจัดเก็บ อาจนําเสนอปญหาเพื่อ
แกไขวิธีการจัดเก็บโดยจัดทําเปนโครงการเรงดวนเพื่ออนุรักษผาโบราณในเชิงปองกันเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดเก็บใหถูกตอง

๙๖

๒. ควรเก็บผาโบราณในลักษณะมวนสําหรับผาที่มีความยาวมาก โดยใชแกนที่ทําดวย
กระดาษ มีกระดาษไรกรดวางรองสําหรับผาชํารุดมากหรือมีดิ้นปก
๓. พยายามวางผาโบราณที่มีลักษณะเปนผืนไวในกลอง
๔. เครื่องแตงกาย ควรแขวนบนไมแขวนที่ปรับปรุงแลว นําซองพลาสติกคลุมเครื่องแตงกาย
แลวใสไวในตูโลหะโดยเปดปากถุงที่อยูดานลางเพื่อปองกันการสะสมความชื้น ถามีพื้นที่มากพอ ควร
เก็บในลักษณะแผราบไวในกลองโดยปูดวยกระดาษขาวบาง หากจําเปนตองพับ ตองหนุนดวยกอน
กระดาษเพื่อไมใหเกิดรอยพับ ถาพื้นที่หองคลังมีไมเพียงพอ
๕. ผาที่มีลักษณะเปนผืนและมีขนาดใหญ ควรเก็บโดยวิธีมวนแลวหอดวยผาฝายที่ซักแลว
วางบนแทนรอง การเก็บไวในตู ในกลองยังชวยปองกันฝุนละอองจากบรรยากาศโดยรอบไดดวย
คําแนะนําสําหรับผูปฏิบัติ
ปญหาที่ทําใหโบราณวัตถุเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพมีสาเหตุมาจากคนเปนสวนใหญ ในที่นี้จึง
เปนกลุมของผูที่ปฏิบัติใกลชิดกับโบราณวัตถุและมีหนาที่ตองดูแลรักษาหรือเกี่ยวของกับการอนุรักษ
โบราณวัตถุอันไดแก นักวิทยาศาสตร นักอนุรักษ ภัณฑารักษ เจาหนาที่พิพิธภัณฑ เจาหนาที่
วิทยาศาสตร พนักงานซอมสงวนรักษาโบราณวัตถุ และพนักงานประจําหอง นอกจากหนาที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงแลว สิ่งที่จะตองมีอยูในความคิดของกลุมผูปฏิบัติงานไดแก
๑. จิตสํานึกในหนาที่โดยการปฏิบัติงานตรวจตรา เฝาระวังและสังเกตสิ่งที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับโบราณวัตถุซึ่งมีผลทําใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพหากไมทํารายงานใหผูรับผิดชอบ
ทราบ
๒. มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานในการปกปองโบราณวัตถุไมใหเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพอัน
เนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย โดยไมคิดวาเปนสิ่งที่กระทําเกินหนาที่
ความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
๓. หมั่นฝกฝนและหัดคิดวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการที่จะชะลอไมใหโบราณวัตถุ
เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพจนกวาผูชํานาญการจะมาใหคําแนะนํา เมื่อไดมีโอกาสอบรมและไดรับ
ความรูทางวิชาการ ควรนํามาประยุกตใชใหเขากับปญหาที่พบ
ในการแกไขปญหาการดูแลรักษาผาโบราณที่กลาวมาในขางตนเปนวิธีหนึ่งในการอนุรักษผา
โบราณในแงเชิงปองกันไมใหผาโบราณเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพมากไปกวาเดิม เมื่อผาโบราณเกิด
การชํารุดมาก จําเปนตองไดรับการรักษาดวยวิธีวิทยาศาสตรการอนุรักษ วิธีการอนุรักษมีขั้นตอน
ดังนี้
๑. ตรวจสภาพผาโบราณเพื่อใหไดทราบถึงปญหาของการชํารุดเสื่อมสภาพ ทําใหเกิดแนวคิดในการ
หาวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษ

๙๗

๒. ถายภาพผาโบราณกอนการรักษาโดยเนนบริเวณที่มีการชํารุด
๓. ทําความสะอาด ในการทําความสะอาดผาโบราณมีอยูดวยกัน ๒ วิธีไดแก
๓.๑ การขจัดฝุนละอองที่สะสมบนผิวหนา วิธีนี้เปนวิธีที่ปลอดภัยตอผาโบราณและทําเปน
ปกติเพื่อขจัดฝุนละออง ใชแปรงขนออนปดฝุนละอองหรือใชเครื่องดูดฝุนกําลังต่ํา
๓.๒ การใชสารเคมีในการขจัดคราบรอยเปอนและคราบสกปรกที่ติดแนน ควรปรึกษา
นักวิทยาศาสตรการอนุรักษหรือนักอนุรักษผาที่มีความรู ทักษะและประสบการณ เปนวิธีที่ไมสามารถ
ทําใหกลับคืนดังเดิมไดหากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตองมีการตรวจสอบวาเสนใยผาเปน
วัสดุประเภทอะไร ตองคํานึงวาเมื่อเสนใยผาดูดซับน้ําเขาไป จะเกิดการบวม กอใหเกิดแรงดึงรั้ง
ประกอบกับเสนใยผาโบราณเปราะและฉีกขาดงาย แมวาไดรับแรงกระทําเพียงเล็กนอย น้ําหนักน้ํา
เพิ่มความกดดันตอเสนใยผา กลาวไดวาน้ําเปนสารเคมีที่ปลอดภัยที่สุดในการทําความสะอาดแตน้ํา
อาจไปละลายสียอมบนเสนใยผาบางสวน กอนการตัดสินใจทําความสะอาดดวยการใชสารเคมี จึง
ตองตรวจสอบสีที่ใชในการยอมผาทุกสีวามีคุณสมบัติในการละลายในน้ําหรือไม หากพบวาสียอมสีใด
สีหนึ่งละลายไดในน้ํา วิธีการที่ใชน้ําเพื่อทําความสะอาดจึงไมเปนวิธีการที่เหมาะสม
๔. การเสริมความแข็งแรง
ผาโบราณที่ชํารุดอาจเนื่องมาจากแมลงหรือเสนใยผาบางบริเวณเกิดฉีกขาดหรือแยกออกจาก
กัน หากมีความจําเปนตองเสริมความแข็งแรงโดยใชผาใหมมาเสริมความแข็งแรง วิธีการตรึงเนื้อผา
ใหมกับเนื้อผาโบราณดวยเสนดายที่มีขนาดเล็กและมีสีใกลเคียงกับสีของผาโบราณเพื่อไมให
สังเกตเห็นถึงความแตกตาง หากจําเปนตองยอมสีเสนดาย การเลือกสีของผาใหมที่ใชในการรองรับ
ตองพิจารณาไมใหมีสีที่โดดเดนกวาสีของผาโบราณเดิมและเปนชนิดเดียวกันกับของผาโบราณ
บอยครั้งที่ตองยอมสีดวยสียอมผาจนไดสีที่ใกลเคียงกันกับสีของผาเดิม
๕. บันทึกวิธีการอนุรักษผาโบราณเพื่อเปนขอมูลสําหรับการอนุรักษ
๖. ถายภาพสภาพผาโบราณหลังการอนุรักษเนนบริเวณที่เคยมีการชํารุดและไดรับการเสริมความ
แข็งแรงแลว

๙๘

อภิธานศัพท
เคราทิน
(Keratin)

โปรตีนที่เปนสวนประกอบสําคัญของหนังกําพรา ขน เล็บ มีหนาที่ในการสรางความ
แข็งแรงและความยืดหยุนในชั้นผิวหนัง

ซิลิกา เจล

สารเคมีที่มีสวนประกอบหลักเปนซิลิกอน ไดออกไซด ลักษณะเปนเม็ดกลม มีรูพรุน
จําหนายทั้งที่เปนเม็ดสีขาวและสีน้ําเงิน เม็ดที่มีสีน้ําเงินมีสวนผสมของสารเคมีที่เปนตัวชี้
วัดประสิทธิภาพในการดูดความชื้น มีประโยชนนํามาใชในเพื่อลดความชื้นเฉพาะจุด
สามารถดูดความชื้นในอากาศได ๔๐% จากน้ําหนักตัวเอง

เซลลูโลส

สารประกอบของคารโบไฮเดรต ที่พบมากในผนังเซลลของพืชและผลไม

เซริซิน
(Sericin)

โปรตีนที่เคลือบอยูบนเสนใยไหม เรียกอีกอยางวา กาวไหม ทําใหลักษณะผิวของเสน
ใยไหม แข็งกระดาง ไมเงางาม

โพลีเอทิลลีน สารประกอบประเภทพลาสติก มีคุณสมบัติที่คงทนและไมปลอยไอระเหยที่มีฤทธิ์ในการ
(Polyethylene) กัดกรอนเนื้อวัสดุ มีทั้งชนิดความหนาแนนต่ํา ใชทําเปนถุงพลาสติก แผนพลาสติกกัน
กระแทก ชนิดความหนาแนนสูง ใชทําเปนโฟมรองรับการสั่นสะเทือน ถังใสสารเคมี
ขวดบรรจุของเหลว
ไฟโปรอิน
(Fibroin)

โปรตีนที่เปนองคประกอบของเสนใยไหม

ไมโครวัตต
ตอลูเมน

อัตราสวนที่เกิดจากการนําเอาคาที่อานไดจากเครื่องมือวัดรังสีอัลตราไวโอเลต
(หนวยวัดเปนไมโครวัตตตอตารางเซนติเมตร) หารดวยคาที่อานไดจากเครื่อง
มือวัดปริมาณความเขมของการสองสวาง (หนวยวัดเปนลูเมนตอ
ตารางเซนติเมตร)

ใยแกวนําแสง เปนแทงแกวทรงกระบอกขนาดยาวหุมดวยวัสดุที่มีคาดัชนีหักเหต่ํา ที่ถูกดึงออกมาเปน
เสนใยขนาดเล็ก มีความยืดหยุน ลําแสงเดินทางไปตามใยแกวนําแสงไดเปนระยะทางไกล
รงควัตถุ
(Pigment)

สารที่มีสีในตัว อันเกิดจากการสรางขึ้นเอง หรือรับเขามาจากภายนอกเชน
คลอโรฟล(Chloropyll) เปนรงควัตถุที่ใหสีเขียวพบในพืช

ลักษ
(Lux)

หนวยวัดของการสองสวางชี้ใหเห็นถึงความหนาแนนของพลังงาน
แสงที่ตกกระทบบนพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ปริมาณความเขมของการสองสวางแปร
ผกผันกับระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงและวัตถุ หรือใชเปนหนวยวัดในรูปแบบลูเมน
ในตอตารางเมตร

ลูเมน
(Lumen)

หนวยวัดที่แสดงถึงพลังงานแสงทั้งหมดที่ออกมาจากแหลงกําเนิดแสง

สเปคตรัม

แถบพลังงานตอเนื่องของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งประกอบดวยแสง ๗ สี ที่ตามองเห็นไดแก
มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

หลอด LED

หลอดที่ใหแสงสวางที่เกิดจากการที่ผานกระแสไฟฟาเขาไปยังสารกึ่งตัวนํา
สีของแสงสวางที่เปลงออกมาขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีของสารกึ่งตัวนํา
ที่นํามาใช ใหความรอนต่ํา

ภาคผนวก
ประวัติกลุมวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
ในป พ.ศ.๒๔๗๖ รัฐบาลไดจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น สังกัดกระทรวงธรรมการ มีกองพิพิธภัณฑและ
โบราณคดีเปนหนึ่งในหนวยงานที่สังกัดกรมศิลปากร ตอมากองพิพิธภัณฑและโบราณคดีไดเปลี่ยนชื่อใหม
กลายมาเปนกองพิพิธภัณฑและโบราณวัตถุเพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสมัยนั้น หลังจากนั้นได
เปลี่ยนชื่ออีกครั้งมาเปน"กองโบราณคดี" โดยมีหนาที่ดําเนินงานพิพิธภัณฑสถาน และดูแลโบราณสถาน
ทั่วพระราชอาณาจักร ในป พ.ศ.๒๔๗๘ มีการตราพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๗๗ ซึ่งไดมีการปรับปรุงอีกเปน "พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ " โดยใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหงอยูใน
ความควบคุมดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตอมา มีพระราชกฤษฏีกาแบงสวน
ราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช ๒๕๑๘ ใหมีการจัดตั้งกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขึ้นใหม โดยแยกสวนราชการออกจากกองโบราณคดี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะงานพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ในครั้งนี้ไดมีหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการอนุรักษโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุโดยตรงชื่อวา งาน
ซอมสงวนรักษา ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีพระราชกฤษฏีกาการแบงสวนราชการของกรมศิลปากรใหมคือ "
สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ " ทําใหงานซอมสงวนรักษามีหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นและกวางขวางทั้งงานที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน ทั้งนี้ไดมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน
สวนวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีการตราพระราชกฤษฏีกาการแบงสวนราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ขึ้น โดย สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดแยกออกมาจากสํานักโบราณคดีและ
ใชชื่อ เปน "สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ" ขึ้นตรงตอกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในปจจุบัน สวน
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษไดเปลี่ยนชื่อมาเปน กลุมวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. สงวนรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของชาติตามหลักการอนุรักษดวยกรรมวิธีการทางวิทยาศาสตร
๒. ศึกษาวิเคราะห วิจัย สํารวจ และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษย และสิ่งแวดลอม คือ
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุทั้งแบบประเพณี รวมสมัย และสมัยใหมรวมถึงวัตถุทางชาติพันธเพื่ออนุรักษไว
เปนมรดกของชาติและพัฒนาเปนขอมูลทางวิชาการ

๓. เปนศูนยปฏิบัติการอนุรักษทางวิทยาศาสตรสําหรับสมบัติทางศิลปวัฒธรรมทุกประเภทใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหง รวมทั้งหนวยงานอื่นของกรมศิลปากร
๔. บริการการศึกษา ฝกอบรมดานการอนุรักษใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๕. เผยแพรและบริการความรูที่ไดจาก การศึกษา คนควาวิจัยตอสาธารณชน ดวยการจัดแสดง และ
สื่อนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ
๖. สรางเครือขายเพื่อการดูแลรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๗. ประสานแลกเปลี่ยนและใหความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน พิพิธภัณฑสถานทั้งในและ
ตางประเทศ องคกรระหวางประเทศและสถาบันอื่น ๆ ในการ พัฒนากิจกรรมพิพิธภัณฑ
๘. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

