
 
 
 

859 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
A Study on the Renovation of the District Office Building (Old House), 

Kamphaeng Phet Province 
 

อนันต์ พานสุวรรณ์1 พัชรีรัต หารไชย2 และมานพ ต้นเคน2 

Anan Pansuwan1, Patchareerat Harachai2and Manop Tonken2 

 
1นักศึกษาประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคาร และน าเสนอขั้นตอนการบูรณะ
อาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร สภาพปัจจุบันอาคารมีสภาพที่ช ารุด และได้ท าการซ่อมแซม
และต่อเติมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิม ขั้นตอนการศึกษาการบูรณะก่อสร้าง
อาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการท ารังวัดเขียนแบบอาคาร
ถอดแบบอาคาร ประมาณราคาการก่อสร้าง การถอดแบบแยกรายการวัสดุที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจ านวนขอโครงสร้าง
อาคารไม้ น าเสนอสู่แนวทางการบูรณะอาคารการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ต่อไป 
ค าส าคัญ: บูรณะ / สถาปัตยกรรม / ก าแพงเพชร 
 

Abstract 
  This article aims to study the guidelines for the reconstruction of the district office building 
(old one), Muang District, Kamphaeng Phet Province. by studying the characteristics of architecture 
and building construction technology and presents the process of rebuilding the district office 
building (the old one), Kamphaeng Phet Province The current condition of the building is damaged. 
and has been repaired and added to change from the original condition but still maintain the 
original structure The process of studying the reconstruction of the district office building (old one), 
Kamphaeng Phet Province. Analyze data from documents and surveying, building drawings, building 
replicas construction cost estimate Removing the material list of the District Office (Old House), 
Kamphaeng Phet Province to compare past and present prices Separate items to check the size 
and number of wooden building structures. presented to the guidelines for the restoration of the 
Muang District (Old) Building, Kamphaeng Phet Province 
Keywords: Reconstruction / Architecture / Kamphaeng Phet 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ก าแพงเพชรเป็นเมืองที่เก่าแก่นับพันปีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเคยเป็นเมืองในสมัยสุโขทัย
เคยเป็นเมืองของพระยามหานครในสมัยอยุธยาตอนต้นและในบางสมัย ก าแพงเพชรประกาศตัวเป็นรัฐเอกราช 
กระทั่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านก าแพงเพชรมีก าแพงที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการ
ขนานนามว่าเมืองก าแพงเพชรหรือในภาษาบาลีว่าเมืองปราการวิเชียรปราการซึ่งค าว่า วชิระ แปลว่า เพชร ปราการ 
แปลว่า ถึง "ก าแพง" จากต านานสิงหนาทบันทึกไว้ว่าราว พ.ศ. 1480 พระพรหมโอรสของพระเจ้าพังคราชเมื่ออายุ 
16 ปีได้ยกกองทัพขับไล่ขอมไปที่ริมฝั่งแม่น้ าปิง ก าแพงเมืองกล่าวว่าพระอินทร์กลัวว่าจะมีคนตาย เผ่าพันธุ์สั่งให้พระ
วิษณุสร้างก าแพงปิดกั้นพระเจ้าพรหมทัตฆ่าขอม ผู้คนจึงเรียกก าแพงนี้ว่า "ก าแพงเพชร" (ก าแพงเมืองก าแพงเพชร
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ควรมีความแข็งแรงมากจนกล่าวกันว่าพระอินทร์ให้พระนารายณ์สร้างเพราะสิ่งใดที่ใหญ่และสวยงามกว่ามนุษย์มัก
บอกว่าเทพเป็นผู้สร้าง) ปัจจุบันเมืองก าแพงเพชรได้รับการยกย่องจากองค์กร ประชาชาติเป็นเมืองมรดกโลก
เนื่องจากมีแหล่งโบราณคดีที่อุดมสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมืองโบราณสุโขทัยศรีสัชนาลัยและเมือง
ก าแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 (สันติอภัยราช , 2545) 
เมืองก าแพงเพชรสันนิษฐานได้ว่าสถานที่ตั้งเดิมของเมืองนี้คือ "นครชุม" และ "จักรขุนเรา" อดีตจากศิลาจารึกหลัก
เมืองชุมล าดับที่ 4 และจารึกเขาสุระคุตหลักที่ 8 กล่าวว่า "ก าแพงเพชร” ปรากฏเป็นครั้งแรกในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองและอาจใช้ “ก าแพงเพชร” ในการตั้งชื่อประเทศนี้ตลอดเวลาตามที่ตั้งของเมืองซึ่ง
ประกอบด้วยวัดวาอารามและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าเมืองล้อมรอบด้วย ป้อมปราการ. ก าแพงคูเมืองเองและใน
สมัยอยุธยาคือราชธานีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับแต่งตั้งให้
เป็นพระยาวชิรปราการขึ้นเป็นเจ้าเมืองก าแพงเพชรเมืองก าแพงเพชร อ าเภอได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอ าเภอ 
พ.ศ. 2464 เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของจังหวัดก าแพงเพชรการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเสร็จสิ้นในปลาย
รัชกาลที่ 5 และแล้วเสร็จ เลขที่ 167 ถ. เทศา 1 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคาร
โบราณคู่กับเมืองก าแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยโบราณภายในและภายนอกอาคารมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เช่น
หลังคาปั้นหยาและรูปทรงอาคาร (จังหวัดก าแพงเพชร, 2544) 
  การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร การศึ กษาลักษณะ
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร การศึกษาการบูรณะ
อาคารเพื่อเป็นแนวทางการรักษาอาคารราชการหลังนี้ให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด การอนุรักษ์สามารถ
จะช่วยรักษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อาคารที่มีคุณค่า ข้อมูลทางวิชาการอีกด้านของการ
อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและการอนุรักษ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร 
  2. เพื่อน าเสนอแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตเนื้อหา 
 1. ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 2. ศึกษาเทคนิคการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดใช้งานไม่ได้และน ากับมาใช้งานได้ของอาคารที่ว่า
การอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
   ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
 อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) ตั้งอยู่ในบริเวณตรงข้ามกับสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
ก าแพงเพชร ตั้งอยูท่ี่ 167 ถนนเทศา 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
   การศึกษาการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกภาพถ่ายท ารางวัดอาคาร ซึ่ง
วิธีด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้   
  1. ลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจและเพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. ศึกษาแปลนที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย (1) วัดระยะจากตัวเรือน 
(2) เขียนแบบตามระยะความกว้าง ความยาว และความสูงของตัวเรือน และ (3) เขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้าน รูป
ขยายรายละเอียดโครงสร้างส่วนต่างๆ 
  3. ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมบูรณะที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร  
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 4. ศึกษาการประมาณราคาที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 5. ศึกษาเทคนิคการซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 6. ศึกษาการถอดแบบแยกรายการวัสดุการบูรณะที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ
เปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจ านวนของตัวไม้ (2) 
วัสดุมุงหลังคา (3) อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องลม (4) ค านวณวัสดุอื่นๆ และปริมาณไม้ทั้งหมดจาก
แบบแปลน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าเสนอการบูรณะ
และประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร และเขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร
วิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) แบ่ง
ออกเป็นดังนี้ (1) วัดระยะของตัวเรือน (2) เขียนแบบตามระยะความกว้าง ความยาว และความสูงของตัวเรือน (3) 
เขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้าน รูปขยายโครงสร้างส่วนต่างๆ (4) ลักษณะสถาปัตยกรรมเพื่อท าการบูรณะที่ว่าการ
อ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร (5) การประมาณราคาที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 6) 
เทคนิคการซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. การน าเสนอการบูรณะและประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากการท ารังวัดเขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร ประมาณราคาการก่อสร้าง การถอด
แบบแยกรายการวัสดุที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็นดังนี้ (1) แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจ านวนของตัวไม้ (2) วัสดุมุงหลังคา (3) อุปกรณ์ประตู 
หน้าต่าง ช่องแสง ช่องลมและลายฉลุ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการบูรณะอาคาร การอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
 
สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 2) การ
บูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร มัรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 อาคารอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรได้รับการจัดตั้งอ าเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2464 และได้ท าการจัดตั้ง
อาคารที่ว่าการอ าเภอแล้วเสร็จพร้อมใช้ในปี พ.ศ.2465 ซ่ึงที่ตั้งอาคารเดิมบริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอหลังเก่านั้น 
บริเวณดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนหรือน้ าหลากน้ าจะท่วมถึงบริเวณหน้าโรงพักในปัจจุบัน กรมราชพัสดุได้มีค าสั่งจัดตั้ง
ที่ว่าการอ าเภอเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 เพื่อจัดระเบียบความเป็นอยู่รวมทั้งการจัดระบบให้แก่ประชาชนและเป็นทั้ง
โรงพักอยู่บริเวณด้านล่างตัวอาคารอีกด้วย อาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น บริเวณชั้น 1 ใต้ถุงโล่ง และบริเวณชั้น 2 
เป็นพื้นที่ส านักงานติดต่อราชการ เมื่อถึงฤดูน้ าหลากหรือท่วมนั้นน้ าจะท่วมบริเวณใต้ถุนจึงมีการยกสูงเพื่อเป็นการ
สะดวกต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชรเป็นอาคารไม้สัก หลังคา
ปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้าประดับไม้ฉลุแป้นน้ าย้อย บริเวณด้านหน้าตัวเรือนลายดอกไม้ ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีการประดับตกแต่ลวดลายฉลุที่วิจิตรอย่างหรูหรา สวยงาม หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบ
ขนมเปียกปูน ทางหน้าอาคารที่เฉลียงมีซุ้มประตู ตัวเรือนยกพื้นสูง 2 เมตร แต่เดิมสามารถเข้าไปวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านได้
พื้นที่ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ชั้นบนเป็นห้องโถงและระเบียงประตูชั้นบนเป็นบานเฟี้ยมลูกฟัก ส่วนหน้าต่างเป็นบานลูก
ฟักกระทุ้งเปิดได้ ช่องลมประตูหน้าต่างประดับไม้ฉลุลาย ฝาไม้กระดานตีแนวนอน เสาตัวอาคารด้านล่างเป็นเสาปูน 
เป็นเสาปูนโบราณที่เตรียมขึ้นเองจากหินปูนและปูนซีเมนต์โดยหล่อแบบเข้ารูป เสาด้านบนเป็นเสาไม้สัก การวางตง
จะมีระยะห่างช่องไฟไม่เท่ากันสันนิฐานว่าไม้อาจจะใช้การคาดคะเนในการวางตงโดยไม่ได้วัดให้มีช่องไฟเท่ากัน ผนัง
ไม้ของตัวอาคารเป็นผนังไม้สักลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบบังใบ ในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยม
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กันแพร่หลาย และการเข้าไม้แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย ประตูของตัวอาคารบานประตูไม้สัก
แผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลายลูกฟัก ด้านบนเป็นระแนงไม้เพื่อเป็นช่องลมรับการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิท
และแข็งแรงรองรับน้ าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าอาคารมีประตู
บานปิด 6 บาน เพื่อเปิดรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการ กลอนประตูเป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณฝัง
ยัดติดกับตัวบานประตู และด้านข้างของวงกบโดยไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน ซึ่งเรือนไม้
แบบยุโรปมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาทุกด้านชนกันเป็นพีระมิดไม่มีจั่ว เรือนปั้นหยามีหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมปรากฏมีอยู่ที่หลังคาพระราชวังที่สร้างต้นรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นปั้นหยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีมาก่อน
บ้านเรือนราษฎร จึงอาจจะพอกล่าวได้ว่า บ้านเรือนไทยในสยามน่าจะสร้างแบบฝรั่งตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 และ
ต่อมาในรัชกาลที่ 5 เรือนไทยแบบฝรั่ง เช่น เรือนปั้นหยากับเรือนขนมปังขิง ได้รับความนิยมสร้างในหมู่ คหบดี ขุน
นาง และชนชั้นกลางทั่วไป เรือนไม้สมัยต้นรัชกาลที่ 6 คงเหมือนสมัยที่ 5 (น. ณ ปากน้ า., 2555) ดังภาพที่1  
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 
   การบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 การบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ตัวอาคารมีอายุมามากกว่า 100 ปี 
ตัวอาคารเป็นไม้สักทั้งหมด ไม่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานเลยสภาพตัวอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชรมีสภาพทรุดโทรม การบูรณะอาคารอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ต้องการรื้อ
ถอนตัวอาคารเพื่อท าการบูรณะ โดยจะมีการรื้อถอนตัวอาคารไม้ หลังคา โครงสร้างหลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง 
บันได แป้นน้ าย้อย ช่องลมอาคาร ระเบียง โครงสร้างตัวเรือนอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยการรื้อถอนนั้นเพือ่จะท าการดูวัสดุตัวอาคารว่ามีส่วนไหนช ารุด ส่วนใดช ารุดด้วยการหาวัสดุทดแทนมาแทน และ
จะท าประมานราคาเพื่อหาค่าวัสดุทดแทนและค่าแรงในการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. การรื้อถอนอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร จะท าการรื้อถอนหลังคาลงมา
จนถึงพื้นอาคารโดยการรื้อถอนอาคารนั้นแบ่งได้ดังนี้ 
   1.1 การรื้อหลังคาตัวเรือน เป็นหลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้า โดยจะรื้อวัสดุมุงมีพื้นที่ 
389.09 ตารางเมตร โดยจะท าการรื้อกอง ดังภาพที่ 2 

 1.2 การรื้อโครงสร้างหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นไม้สักโดยจะมีวัสดุดังนี้ แป ระแนง ตะเฆ่ 
อกไก่คู่ เชิงชายโดยจะพื้นที่ 389.09 ตารางเมตร และ อะเส ขื่อ มีพื้นที่ 183.90 ตารางเมตร โดยท าการรื้อกองแบบ
แยกประเภทหน้าที่ของไม้โครงสร้างหลังคา ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 วัสดุมุงหลังคา และโครงสร้างหลังคาอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  1.3 การรื้อผนังอาคาร ผนังอาคารการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบบังใบ เป็นการเข้าไม้แบบ
สนิทและเรียบง่าย มีขนาด 1 x 5 นิ้ว และผนังมีพื้นที่ 144.06 ตารางเมตร โดยท าการรื้อกองแยกตามฝั่งผนังของไม้
เพื่อง่ายต่อการแยกช่องประตูและหน้าต่าง ดังภาพที่ 3 
  1.4 การรื้อช่องลมอาคารเป็นช่องลม ช่องลมติดผนังด้านบนตัวอาคารติดตั้งเพื่อเป็นการระบาย
ความร้อนของตัวเรือน และเพื่อประดับเป็นลวดลายที่ให้ความสวยงามกับตัวอาคาร มีพื้นที่ 24.21 ตารางเมตร โดย
ท าการรื้อกอง ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 ผนังอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  1.5 การรื้อเสาอาคาร เสาอาคารมีจ านวน 18 ต้น ตั้งอยู่บนหัวเสาปูน คานและตง มีขนาด 0.15x 
0.15 เมตร สูง 4.40 เมตร ระบบการจัดการกระจายน้ าหนักของอาคารและน้ าหนักบรรทุกของอาคารลงสู่โครงสร้าง 
การกระจายน้ าหนักตามแนวดิ่งซึ่งเป็นการจัดให้น้ าหนักของหลังคา พื้น ถ่ายแรงลงมาตามแนวดิ่งอย่างเป็นระบบ 
วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่มักเป็น ไม้ ระบบถ่ายน้ าหนักโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมระบบช่วงเสาแบบนี้ว่า ระบบเสาแบบ
ตาราง มีพื้นท่ี 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4 
   1.6 การรื้อราวระเบียงอาคาร เป็นราวระเบียงไม้ อยู่ตรงส่วนของชานด้านหน้าตัวอาคาร สูง 
0.85 เมตร ประกอบเป็นช่องเพื่อความสวยงาม มีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 เสาและราวระเบียงอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

ผนังอาคาร ช่องลมอาคาร 

เสาอาคาร ราวระเบียงอาคาร 

วัสดุมุงหลังคา โครงสร้างหลังคา 
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    1.7 การรื้อประตู และหน้าต่างของตัวอาคาร ประตูของตัวอาคารนั้นเป็นบาน  ประตูไม้สักแผ่น
ใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลายลูกด้านบนเป็นระแนงไม้ลุเพื่อเป็นช่องลม รับแสง วงกบเป็นวงกบเป็นการเข้าไม้แบบฝัง
เดือยเพื่อความสนิทและ แข็งแรงรองรับน้ าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี 
ด้านหน้าอาคารมีด้วยกัน 6 บาน และด้านหลัง 2 บาน โดยการรื้อแบบกอง ดังภาพที่ 5 
   1.8 การรื้อหน้าต่างอาคาร หน้าต่างของตัวเรือนเป็นบานไม้สักแบบเปิด ฉลุลายลูกฟัก ด้านบน
หน้าต่างเป็นช่องกระจกแบ่ง 2 ช่องเพื่อเปิดรับแสง วงกบของหน้าต่างเป็นไม้สักเข้าเดือย เพื่อความแข็งแรงและติด
กับเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพราะเป็นอาคารที่มีฝาสูงจึงต้องมีการเข้าเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพื่อให้  ผนังอาคารแข็งแรงขึ้น 
หน้าต่างของอาคารมี 5 บาน โดยจะท าการรื้อกอง ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ประตู และหน้าต่างอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  1.9 การรื้อกลอนประตู เป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณ ฝังยัดติดกับตัวบานประตู และ ด้านข้าง
ของวงกบ และใช้ไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน ดังภาพที่ 6  
   1.10 การรื้อแป้นน้ าย้อยอาคาร แป้นน้ าย้อยของตัวอาคารเป็นไม้ฉลุลายดอกไม้อย่างสวยงาม มี
ความ ยาวจากยอดเสาบนด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของอาคารทรงมนิลา ที่จ าต้องมีแป้นน้ าย้อยประดับอยู่  ด้านหน้า
ของตัวอาคาร มีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร  โดยจะท าการรื้อกอง ดังภาพที่ 6 
   1.11 การรื้อถอนบันไดอาคาร เป็นบันไดไม้ ลาดเอียงมีทั้งทางซ้ายและทางขวาของตัวอาคาร 
เนื่องจากต้องการท าทางสัญจรที่สะดวกเพื่อรองรับประชาชน เป็นบันไดลูกนอนชนิดโปร่ง มีการออกแบบลูกบันได
เท่ากันโดยมีราวจับเพื่อความสะดวกในการสัญจรและป้องกันการพลัดตก ออกแบบดูโปร่งเพื่อเข้ากับรูปแบบตัว
อาคาร มีพ้ืนที่ 6.84 ตารางเมตร ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 แป้นน้ าย้อย และบันไดอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวดัก าแพงเพชร 

ประตูอาคาร หน้าต่างคาร 
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 1.1.2 การรื้อการคาน ตง และพื้นไม้ โครงสร้างพื้นไม้เป็นโครงสร้างระบบเฟรม (Frame) ที่มา
จากวัสดุธรรมชาติ คือ การน าไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นหรือซุงมาผ่าออกและแปรรูปเป็นชิ้น เป็นท่อนขนาดเล็ก โดย  
ขนาดหน้าตัดความกว้างและความลึกของไม้จะแปรผันกับความสามารถในการรับน้ าหนักของตัวไม้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  
ระยะการพาดช่วงสั้น และระยะพาดช่วงยาว การวางตงไม้ช่วงสั้น และวางคานไม้ตามแนวพาดช่วงยาว เนื่องจากจะ 
ประหยัดไม้ที่มีหน้าตัดใหญ่และยาวได้มากกว่า การจัดวางระยะตงมีระยะห่างให้เท่ากัน วางระยะห่างโดยประมาณที่ 
0.60 เมตร เพราะหน้าตัดไม้มีขนาดใหญ่ และพื้นไม้ค่อนข้างหนาเพื่อให้สามารถตัดพื้นไม้โดยเสียเศษไม้น้อยที่สุด มี
พื้นที่ 205 ตารางเมตร โดยท าการรื้อกองแบบแยกไม้พื้น ไม้คาน และไม้ตง ดังภาพที่ 7 
 

  
 

ภาพที่ 7 ตง คาน และพื้นอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 2. การบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร โดยการรื้อถอนอาคารที่ว่าการ
อ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร แยกกองวัสดุแล้วส่วนต่าง ๆ ท าเครื่องหมายแต่ละส่วนไว้ แล้วจึงท าการบูรณะ
ตัวอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร โดยท าการขึ้นตัวอาคารใหม่ใช้วัสดุเดิม และแทนที่วัสดุที่
ช ารุดด้วยวัสดุทดแทน และการส ารวจตัวอาคาอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร ว่ามีส่วนที่ช ารุด
ที่ใดบ้าง จากการส ารวจอาคารเบื้องต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  2.1 อาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร จะเป็นการสร้างแบบสมัยก่อนโดยช่าง
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) เป็นคนในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร  โดยการน าไม้มาจาก
โรงไม้บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องด้วยในยุคสมัยนั้นบ้านหนอง  ปลิงจังหวัด
ก าแพงเพชรมีการท าโรงไม้กันหลายครัวเรือน โดยช่างก่อสร้างจะท าการตัดไม้ทั้งต้นมาแบ่งส่วนของวัสดุไม้ต่างๆ โดย
ช่างจะตัดไม้ให้สูญเสียไม้น้อยที่สุด และวัสดุก่อสร้างบางชนิดในยุคสมัยนั้นได้สั่งน าเข้ามาจาก  ต่างประเทศที่ปรากฏ
จากการส ารวจภาคสนาม พบว่ามี กลอนหน้าต่างเป็นเหล็ก เสาเป็นปูนซีเมนต์  

  2.2 ไม้คาน ตงและพื้น สภาพของไม้ยังใช้งานได้แต่พื้นผิวไม่มีความเรียบเนียน ขนาดหน้าตัด
คานมีขนาด 2 x 8 นิ้ว และตงมีขนาด 2 x 6 นิ้ว ซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ าหนักจากพื้น การจัดวางระยะตงมีระยะห่างให้
เท่ากัน วางระยะห่างโดยประมาณที่ 0.60 เมตร โดยจะท าการขัดพื้นไม้ใหม่ให้มีความเรียบเนียนไม่มีการใช้วัสดุ
ทดแทนเพราะคานและตงไม่มีความเสียหายจึงท าความสะอาดแล้วน ากลับมาใช้ได้ใหม่ ส่วนพื้นอาคารไม้มีขนาด 1 x 
5 นิ้ว มีพื้นที่ 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 8  

 

 
ภาพที่ 8 ตง คาน และพื้นอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

ตง คาน พื้นอาคาร
ยาร 
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   2.3 เสาอาคาร เสาอาคารมีจ านวน 18 ต้น ตั้งอยู่บนหัวเสาปูน คานและตง มีขนาด 0.15x 0.15 
สูง 4.40 เมตร เสาอาคารไม่มีความเสียหายหรือทรุดโทรม จึงไม่ใช้วัสดุทดแทนโดยจะท าการขัดสีจากเสาอาคารของ
ไม้แล้วน าเสาอาคารมาใช้ขึ้นตัวอาคารใหม่โดยเสาอาคารด้านหน้ามีระยะห่าง 5 เมตร และด้านข้าง 3 เมตร เสา
อาคาร 2 ต้น ด้านหน้าอาคารมีระยะห่างจากด้านข้างของอาคาร 5 เมตร มีพื้นที่ 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 เสาอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   2.4 ผนังอาคาร เป็นผนังไม้มีมีขนาด 1 x 5 นิ้ว ลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบ บัง
ใบ ในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลายและการเข้าไม้แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย 
ผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารมีพื้นที่ 90 ตารางเมตรและผนังด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารมีพื้นที่ 54 ตาราง
เมตร ดังภาพที่ 10  
 

 
ภาพที่ 10 ผนังอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  2.5 ประตูอาคาร ประตูของตัวอาคารนั้นเป็นบาน ประตูไม้สักแผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลาย
ลูกฟัก สูง 2.40 เมตร ด้านบนเป็นระแนงไม้ลุเพื่อเป็นช่องลม รับแสง สูง ขนาด 0.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร วงกบ
เป็นวงกบขนาด 0.06 เมตรเป็นการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิทและ แข็งแรงรองรับน้ าหนักประตู ด้านหน้า
อาคารมีด้วยกัน 6 บาน และด้านหลัง 2 บาน โดยประตู 1 บาน จะมีบานพับ 6 อัน บานพับทั้งหมดจะมี 48 อัน วัสดุ
ทดแทนจะมี ส่วนไม้ช่องลมเพราะมีความเสียหายที่ช่องลมบางจุด จะใช้วัสดุทดแทน คือ และบานพับประตูทั้งหมด
เพราะบานพับประตูเป็นเหล็กมีการใช้งานมายาวนานจึงถูกสนิมกินท าให้ประตูเปิดปิดยากเลยต้องท าการเปลี่ยนใหม่
ทั้งหมด 
   2.6 หน้าต่างอาคาร หน้าต่างของตัวเรือนเป็นบานไม้สักแบบเปิดคู่ ขนาด 1.00 x 1.25 เมตร ฉลุ
ลายลูกฟัก ด้านบนหน้าต่างเป็นช่องกระจกแบ่ง 2 ช่องเพื่อเปิดรับแสง วงกบของหน้าต่างเป็นไม้สักขนาด 0.10 เมตร 
เข้าเดือย เพื่อความแข็งแรงและติดกับเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพราะเป็นอาคารที่มีฝาสูงจึงต้องมีการเข้าเจนฝา (ไม้เคร่า
ฝา) เพื่อให้ ผนังอาคารแข็งแรงขึ้น มีหน้าต่างทั้งหมด 5 บาน โดยหน้าต่าง 1 บาน จะมีบานพัน 4 อัน บานพับ
ทั้งหมดจะมี 20 อัน และกลอนหน้าต่างจะเป็นเหล็กจะใช้ 2 กลอนต่อ 1 บาน และมีมือจับ 1 อัน ต่อ 1บาน โดยการ
ใช้วัสดุทดแทนมีบานพับ กลอน และมือจับ จะท าการเปลี่ยนทั้งหมดเพราะอายุการใช้งานมานานจึงมีสนิมขึ้ นท าให้
เปิดปิดยาก ดังภาพที่ 11  
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ภาพที่ 11 ประตู และหน้าต่างอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   2.7 กลอนประตู เป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณ ฝังติดกับตัวบานประตู และด้านข้างของวงกบ 
และใช้ไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน กลอนประตูไส่ประตูหน้าและประตูหลัง จากการส ารวจ
กลอนประตูมีบางส่วนสูญหายไป จึงใช้วัสดุทดแทนมาแทนที่กลอนประตูที่หายไป วัสดุที่ใช้คือไม้สักเพราะวัสดุเดิม
คืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุเดิม ดังภาพที่ 12  
 

 
ภาพที่ 12 กลอนประตูอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   2.8 ช่องลมอาคาร ช่องลมติดผนังด้านบนตัวอาคารติดตั้งเพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัว
เรือนและเพื่อประดับเป็นลวดลายที่ให้ความสวยงามกับตัวอาคาร มีขนาด 0.03 x 0.02 เมตร มีพื้นที่ 24.21 ตาราง
เมตร ช่องลมอาคารมีบางจุดที่เสียหายจึงใช้วัสดุทดแทนคือไม้สัก วัสดุเดิมคืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุ
เดิม ดังภาพที่ 13 
 

 
ภาพที่ 13 ช่องลมและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ประตู หน้าต่าง 
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   2.9 ระเบียงอาคาร เป็นราวระเบียงไม้ อยู่ตรงส่วนของชานด้านหน้าตัวอาคาร สูง 0.85 เมตร 
ประกอบเป็นช่องเพื่อความสวยงาม มีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตรระเบียงอาคารไม่มีความเสียหายจึงใช้วัสดุดั้ งเดิมไม่มี
การใช้วัสดุทดแทน ดังภาพที่ 14  
  2.10 บันไดอาคาร เป็นบันไดไม้ ลาดเอียงมีทั้งทางซ้ายและทางขวาของตัวอาคาร เป็นบันไดลูก
นอนชนิดโปร่ง มีการออกแบบลูกบันไดเท่ากันโดย มีราวจับ จะท าการเปลี่ยนบันไดใหม่ทั้งหมดเพราะบันไดอาคาร
ปันจุบันมีการเปลี่ยนบันไดมา 1 รอบ จึงท าการเปลี่ยนให้บันไดอาคารมีความสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมมากที่สุด จะมี
รายระเอียดดั้งนี้ ไม้ระเบียงบันได 1 ½  x 3 นิ้ว แนวนอน ไม้ระเบียงบันได 3 x 3 ½ นิ้ว แนวตั้ง ไม้ระเบียงบันได 
1 ½  x 1 ½  นิ้ว  แนวตั้ง ลูกบันได 1 ½  x 11 นิ้ว ไม้เนื้อแข็ง 2 x 10 นิ้ว ดังภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 บันไดและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   2.11 แป้นน้ าย้อยอาคาร แป้นน้ าย้อยของตัวอาคารเป็นไม้ฉลุลายดอกไม้อย่างสวยงาม มีความ  
ยาวจากยอดเสาบนด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของอาคารทรงมนิลา ที่จ าต้องมีแป้นน้ าย้อยประดับอยู่ ด้านหน้าของตัว
อาคารแป้นน้ าย้อยของอาคารย้อยมีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร มีความเสียหายบางส่วนจึงใช้วัสดุทดแทนคือไม้สัก
เพราะวัสดุเดิมคืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุเดิม ดังภาพที่ 15  
 

 
ภาพที่ 15 แป้นน้ าย้อยและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   2.12 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นไม้สักโดยจะมีวัสดุดังนี้ แปร ระแนง ตะเฆ่ อกไก่คู่ 
เชิงชายโดยจะพื้นที่ 389.09 ตารางเมตร และ อะเส ขื่อ มีพื้นที่ 183.90 ตารางเมตร โครงสร้างหลังคาไม่มีความ
เสียหายจึงใช้วัสดุเดิมไม่มีการใช้วัสดุทดแทน ดังภาพที่ 16 
  2.13 วัสดุมุงคือหลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้า มุงด้วย กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน (กระเบื้องว่าว กระเบื้องวิบูรณ์ศรี) จะท าการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะวัสดุมุงของตัวอาคารปัจจุบันเป็นกระเบื้อง
ล่อนคู่ การเปลี่ยนวัสดุเพราะจะให้วัสดุมุงสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมของตัวอาคารเพื่อรักษาลักษณะสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมของอาคารจึงตองท าการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 โครงสร้างหลังคา และวัสดุมุงหลังคาอาคารอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  2.14 งานทาสีและงานเคลือบผิว งานทาสีอาคารจะมีแค่ 2 สี คือสีฟ้าและสีขาว โดยสีฟ้าจะมี
ส่วนที่ทาสีคือ เสาอาคาร 6 ต้น ประตู 8 บาน หน้าต่าง 5 บาน แป้นน้ าย้อยมีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร ช่องลมมีพื้นที่  
24.21 ตารางเมตร ระเบียงมีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตร เชิงชายมีพื้นที่ 11.89 ตารางเมตร และงานทาสีขาวคือ เสา 
16 ต้น ผนังอาคารมีพื้นที่ 144.06 ตารางเมตร และไม้คร่าวประตู หน้าต่างและงานเคลือบผิวทุกวัสดุที่เป็นไม้ของ
อาคาร 
   2.15 การใช้วัสดุทดแทน เช่น แป้นน้ าย้อย ช่องลมอาคาร วัสดุทดแทน คือ ไม้สัก หนา 19 
มิลลิเมตร ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ตารางเมตร ละ 900 บาท โดยใช้งานฝีมือจากช่างไม้ในการไส่แทนที่เสียหาย
บางส่วน วัสดุอื่นที่เป็นเหล็ก เช่น บางพับหน้าต่าง และประตู มือจับ และกลอน วัสดุทดแทนใช้ไม้สักส่วนอื่น เช่น 
บันได จะสั่งท ามาให้สอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมของอาคาร 
 3. การประมานราคาและการแยกวัสดุอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร  ใน
การประมานราคาอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร จะต้องแยกวัสดุเพื่อค านวนไม้ที่ใช่ในการ
สร้างอาคาร และเพื่อหาส่วนที่เสียหาย และวัสดุทดแทน การประมานราคาโดยวัสดุเป็นวัสดุเดิมจะไม่มีค่าวัสดุ ส่วน
ที่มี่ค่าวัสดุ คือ วัสดุทดแทน ค่าแรงก็แบ่งตามประเภทของงานบางส่วนของอาคารจะต้องใช้งานฝีมือ และต้องสั่งท า
เป็นพิเศษ เช่น ประตู หน้าต่าง แป้นน้ าย้อย เป็นต้น การประมาณราคารื้อถอนอาคารท าการประมาณราคาแล้วอยู่ที่ 
48,134.40 บาท งานรื้อถอนนี้จะไม่มีค่าวัสดุมีแต่ค่าแรง และการขึ้นอาคารใหม่ท าการประมาณราคาแล้วอยู่ที่ 
661,502.57 บาท งานขึ้นอาคารใหม่ค่าวัสดุจะมีแควัสดุทดแทนและค่าแรงในการขึ้นอาคาร  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) นับเป็นอาคารราชการที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังสุดท้าย
ในจังหวัดก าแพงเพชร มีอายุมามากกว่า 100 ปี ตัวอาคารเป็นไม้สักทั้งหมดและไม่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานจึงมี
สภาพทรุดโทรม การศึกษาการบูรณะอาคารอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เสนอการรื้อถอน
ตัวอาคารเพื่อท าการบูรณะ ซึ่งการรื้อถอนตัวอาคารไม้ หลังคา โครงสร้างหลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได แป้น
น้ าย้อย ช่องลมอาคาร ระเบียง โครงสร้างอาคาร การรื้อถอนนั้นเพื่อจะท าการดูวัสดุตัวอาคารว่ามีส่วนไหนช ารุดบ้าง
จะใช้วัสดุทดแทนส่วนที่ช ารุด แนวทางการศึกษาการบูรณะอาคารเป็นเพียงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการรักษา
อาคารราชการหลังนี้ให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด การอนุรักษ์สามารถจะช่วยรักษาอัตลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อาคารที่มีคุณค่าและจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาการบูรณะอาคารอาคารที่ว่าการอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถน าไปเป็นแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร   
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 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 การท าการศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอ าเภอเป็นการน าเสนอแนวทางให้สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่องจากแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขอบเขตแนวทางในการอนุรักษ์ค่อนข้าง
กว้างและมีอยู่หลายหัวข้อจึงต้องศึกษาทฤษฎี เพิ่มเติม และวิเคราะห์ทฤษฎีความต้องการเพื่ อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการออแบบและบูรณะ อย่างถูกต้อง 
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