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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้าง
อาคาร เทคโนโลยีการก่อสร้าง และน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่าอาคาร
ที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) เป็นอาคารราชการสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 จังหวัด
ก าแพงเพชรหลังสุดท้ายที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ลักษณะสถาปัตยกรรมทรงเรือนประยุกต์ หลังคาทรงปั้นหยามุกจั่ว
ใต้ถุนยกขึ้นสูง ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีผลต่อแบบสถาปัตยกรรมไทยในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา 
ปัจจุบันอาคารไม่ได้ถูกใช้งาน ในการศึกษาครั้งน้ีน าเสนอแนวทางปรับปรุงการอาคารให้สอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิม
โดยใช้วัสดุที่มีความสอดคล้องกับอาคารเดิมคงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไว้ โดยปรับปรุ งอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์
น าเสนอภาพถ่ายหรือประวัติความเป็นมาของเมืองก าแพเชร เพื่อให้รักษารูปแบบอาคารดังเดิมไว้ให้เป็นเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน สร้างความตระหนัก หวงเหนแก่คนรุ่นหลังต่อไป  
ค าส าคัญ: อาคารราชการ / สถาปัตยกรรม / ก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The objective of this study was to explore and collect historical data. Architectural style 
Building structure Construction technology And presenting guidelines for the conservation of the 
Muang District Office (old building), Kamphaeng Phet Province It is a part of teaching and learning 
to preserve the local arts and culture. From the study, it was found that the Muang Kamphaeng 
Phet District Office Building (the old house) was a government building built during the reign of King 
Rama V and Rama VI, the last remaining in Kamphaeng Phet Province. Applied house-style 
architecture Pearl hipped roof under the basement raised high It was influenced by Western 
architecture that influenced the Thai architectural style during the reign of King Rama V, the building 
was not used today. In this study, a way to improve the building in accordance with the traditional 
style, using materials that are consistent with the original building, maintain the architectural 
identity. By renovating the building into a museum presenting photos or the history of Kamphaeche 
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city In order to maintain the original building model as a community learning center Raise 
awareness Huang Ren to the next generation 
Keywords: government buildings / Architecture / Kamphaeng Phet 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมืองก าแพงเพชร เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่นานนับพันปี มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่โด่ดเด่นเป็น
ของตนเอง เคยเป็นเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัย เคยเป็นเมืองพระยามหานครสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและในบาง
สมัยเมืองก าแพงเพชรประกาศตนเป็นรัฐอิสระ แม้กระทั่งเคยเป็นเมืองหน้าด่าน เมืองก าแพงเพชรมีก าแพงที่ยิ่งใหญ่ 
แข่งแกร่ง และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่าเมืองก าแพงเพชร หรือ ในภาษาบาลีว่า              
วชริปราการ วิเชียรปราการ ซึ่งค าว่า วชิร หมายถึง เพชรปราการ หมายถึง “ก าแพง” จากต านานสิงหนวัติ บันทึกไว้
ว่าเมื่อราวพุทธศักราช 1480 พระเจ้าพรหมโอรสแห่งพระเจ้าพังคราช ขณะพระชนมายุได้ 16 พรรษา ได้ยกทัพขับ
ไล่ขอมมาจนถึงริมฝั่งล าน้ าปิง ตามต านานกล่าวถึงการสร้างก าแพงเมืองว่า พระอินทร์กลัวผู้คนจะล้มตายหมด
เผ่าพันธุ์ รับสั่งให้พระวิษณุกรรมเนรมิตก าแพงขวางกั้นไว้ไม่ให้พระเจ้าพรหมตามฆ่าขอมได้ คนท่ัวไปจึงเรียกก าแพง
เนรมิตนี้ว่า “ก าแพงเพชร” (ก าแพงเมือง ก าแพงเพชรน่าจะมีความแกร่งมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าพระอินทร์ให้พระ
วิษณุกรรมสร้าง เพราะสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และงามเกินมนุษย์สร้าง มักจะกล่าวว่าเทวดาเป็นผู้สร้างเสมอ) ปัจจุบันเมือง
ก าแพงเพชร รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลก เพราะมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
มากมายมีความสมบูรณ์มีเอกลักษณ์ของตนเอง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัยและเมือง
ก าแพงเพชร เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534  (สันติ อภัยราช, 2545) 
  เมืองก าแพงเพชรสันนิษฐานได้ว่าดั้งเดิมที่ตั้งของเมืองนี้ก็คือ “เมืองนครชุม”และ“เมืองชากังราว” อดีต
จากศิลาจารึกนครชุมหลักที่ 4 และจารึกเขาสุมรกูฎหลักที่ 8 กล่าวไว้ว่า “เมืองก าแพงเพชร” ปรากฏหลักฐานครั้ง
แรกในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สมัยพระเจ้าอู่ทองและคงใช้ “ก าแพงเพชร” เรียกช่ือบ้านเมืองนี้มาตลอดตาม
ลักษณะที่ตั้งของเมืองอันประกอบไปด้วยวัดวาอารามและศิลปวัตถุโบราณ ที่มีค่าควรเมืองล้อมรอบไปด้วยป้อม
ปราการ ก าแพงคูเมืองนั่นเองและในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยนั้นมีพระ
ยศเป็นพระยาตากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปราการให้มาเป็นเจ้าเมืองก าแพงเพชรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเมื่อปี พ.ศ. 2464  เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดก าแพงเพชร ได้มี
การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 167 ถนนเทศา 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 62000  ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่เก่าแก่อยู่คู่เมืองก าแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยโบราน ภายในและภายนอก
อาคารมีการตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ เช่น หลังคาทรงป้ันหยา และรูปทรงตัวเรือนอาคารเป็นแบบล้านนา 
  อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เป็นอาคาราชการมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมทรงเรือนประยุกต์ หลังคาทรงปั้นหยามุกจั่วใต้ถุนยกขึ้นสูง เป็นอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
ตะวันตกท่ีมีผลต่อแบบสถาปัตยกรรมไทยในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เป็นช่วงระหว่างกลางศตวรรษที่ 19 และต้น
ศตวรรษที่ 20 ในยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นสมัยที่ตรงกับยุคที่นิยมสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกข้ึน ใหม่หรือยุคฟื้นฟู
ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบกรีกและโรมัน ซึ่งถือเป็นต้นแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมตะวันตก และน ารูปแบบ
และองค์ประกอบบของแบบอย่างดั้งเดิมนี้มาปรับปรุงใหม่ (ผุศดี ทิพทัส, 2545) รวมประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ 
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย อินเดีย และพม่า ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์และน าแบบอย่างมาก่อสร้างตามหัว
เมืองต่างๆ รวมทั้งเมืองก าแพงเพชรด้วย (จังหวัดก าแพงเพชร , 2544) อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร      
(หลังเก่า) นับว่าเป็นอาคารราชการสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 จังหวัดก าแพงเพชรหลังสุดท้ายที่คง
สภาพสมบูรณ์ที่สุด  
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  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชรไปบริเวณศูนย์ราชการ อาคารที่ว่าการอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) ไม่ได้ใช้งานท าให้อาคารบางส่วนได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า
ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารจากเอกสารประวัติอาคารและข้อมูลภาคสามการรังวัดเก็บรวบรวมแบบแปลนอาคาร
ลักษณะอาคารโครงสร้างและแบบโครงสร้างทั้งหมดสร้างการเช่ือมโยงเรื่องราวของความเป็นมาของอาคารจากอดีต
สู่ปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางอนุรักษ์อาคารเพื่อสงเสริมการท านุบ ารุงอาคาร และเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการอีก
ด้านของการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้างของอาคารที่ว่าการ
อ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร  
  3. เพื่อน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร เป็นส่วน
หนึ่งในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างจิตส านึกในการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยการ
ส ารวจ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาคาร ประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร และผู้ปฏิบัติ
โดยตรงกับอาคาร ซึ่งน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
บันทึกภาพถ่าย ท ารางวัดอาคาร โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารราชการในจังหวัด
ก าแพงเพชร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพของอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม เทคนิค
การก่อสร้างอาคาร โดยศึกษาจากจากข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจาก
สื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
เมืองก าแพงเพชรเป็นอย่างดี จากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทราบความส าคัญประวัติของอาคารที่มีความสมัพันธ์ของ
พื้นที่ศึกษา 
  2. การส ารวจและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และ
เทคโนโลยีการก่อสร้างของอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร โดยการส ารวจภาคสนาม 
(Field Study) ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันลักษณะทางกายภาพ โดยท ารังวัดอาคาร และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร  
 3. น าข้อมูลกายภาพอาคารมาวิเคราะห์ภาพรวมของลักษณะทางสถาปัตยกรรม ข้อมูลประวัติอาคาร 
และแนวคิดการอนุรักษ์มาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การน าเสนอภาพรวมการอนุรักษ์อาคาร 
  4. น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเกา่) จังหวัดก าแพงเพชร เป็นส่วน
หนึ่งในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เมือง
ก าแพงเพชรเป็นอย่างดี จากภาครัฐและเอกชน  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบความส าคัญประวัติของอาคารที่
มีความสัมพันธ์ของพื้นที่ศึกษา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาอธิบายและวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่ว่าการ
อ าเภอหลังเก่า การวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อมูลประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันลักษณะทางกายภาพ และการสัมภาษณ์
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร 
  ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร วิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารประกอบไปด้วย รูปแบบอาคาร องค์ประกอบโครงสร้างและเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอาคาร และเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 
   แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร  วิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม น าเสนอแนวทางปรับปรุงการใช้งานอาคารให้สอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิม
คงอัตลักษณ์ของอาคารไว้ เพื่อให้รักษารูปแบบอาคารดังเดิมไว้ให้เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน สร้างความตระหนัก 
หวงเหนแก่คนรุ่นหลังต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างอาคารราชการสมัยรัชกาลที่ 6 กรณีศึกษาอาคาร
ที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) ท าการศึกษาประวัติและความเป็นมาของอาคารราชการที่ได้สร้างขึ้น
ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีการน าแนวคิดการสร้างจากวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นในการสร้ าง และมีอาคาร
หน่วยงานรัฐที่สร้างในยุคเดียวกันอีกหลายอาคารในจังหวัดก าแพงเพชร เช่น อาคารโรงเรียนวชิร -นารี อาคารเป็น
อาคารไม้ทั้งหลัง หลังคาทรงมนิลาประยุกต์หลังคาปั้นหยามีมุขยื่นตัดหน้าด้วยขนมผิงด้านหน้าประดับไม้ฉลุแป้นน้ า
ย้อย โดยมีเสาล่างเป็นคอนกรีต ทางใต้ถุนสามารถใช้เรียนได้ คานและตงเป็นไม้ แผ่นหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องวา่ว 
เป็นต้นซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อมูลประวัติศาสตร์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า)  
  พื้นที่ตรงที่ตั้งอาคารที่ว่าการอ าเภอนั้นเดิมเป็นบริเวณติดแม่น้ าปิงและป่าช้าในสมัยก่อนซึ่งเรียก
บริเวณนี้ว่าท่าน้ าปิง เมื่อถึงฤดูน้ าหลากหรือท่วมนั้นน้ าจะท่วมบริเวณใต้ถุนจึงมีการยกสูงเพื่อเป็นการสะดวกต่อการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ประวัติตัวอาคารจากค าสัมภาษณ์ของอาจารย์สันติ อภัยราช (2562) นั้นแต่เดิม
บริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอหลังเก่านั้น บริเวณนั้นได้ขึ้นช่ือว่าเป็นบริเวณป่าช้าท่ีมีการน าศพผู้เสียชีวิตจากการถูก
ลักลอบสังหาร หรือผู้ที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติชาวบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงต่างรู้จักเป็น อย่างดี บริเวณ
ดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนหรือน้ าหลากน้ าจะท่วมถึงบริเวณหน้าโรงพักในปัจจุบัน กรมราชพัสดุได้มีค าสั่งจัดตั้งที่ว่าการ
อ าเภอเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 เพื่อจัดระเบียบความเป็นอยู่ รวมทั้งการจัดระบบให้แก่ประชาชนและเป็นท้ังโรงพัก
อยู่บริเวณด้านล่างตัวอาคารอีกด้วย (รายละเอียดจากรูปภาพที่ 1) อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรได้รับการจัดตั้ง
อ าเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2464 และได้ท าการจัดตั้งอาคารที่ว่าการอ าเภอแล้วเสร็จพร้อมใช้ในปี พ.ศ.2465 โดยมี
นายอ าเภอที่ท างานอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังนี้ทั้งหมด 25 ท่าน มีหลวงอินทรแสนแสง (เกลี้ยง อิ่มพิทักษ์) ด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2472 และ นายจ าเนียร  ปานพุ่มชื่น ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ
คนสุดท้ายท่ีใช้อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) ในช่วง มิ.ย. พ.ศ. 2540 – ต.ค. พ.ศ. 2544  
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ภาพที่ 1 แสดงรูปตัวอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร(หลังเก่า) 
                (ที่มา เพจ Facebookภาพเกา่เล่าเรื่องเมืองก าแพงเพชร, 2562) 

 
   ลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้างและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 
    1. รูปแบบอาคาร อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรได้รับการจัดตั้งอ าเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2464 
และได้ท าการจัดตั้งอาคารที่ว่าการอ าเภอแล้วเสร็จพร้อมใช้ในปี พ.ศ.2465 ซึ่งที่ตั้งอาคารเดิมบริเวณที่ตั้งของที่ว่า
การอ าเภอหลังเก่านั้น บริเวณนั้นได้ขึ้นช่ือว่าเป็นบริเวณป่าช้าที่มีการน าศพผู้เสียชีวิตจากการถูกลักลอบสังหาร หรือ
ผู้ที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติชาวบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงต่างรู้จักเป็นอย่างดี บริเวณดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนหรือ
น้ าหลากน้ าจะท่วมถึงบริเวณหน้าโรงพักในปัจจุบัน กรมราชพัสดุได้มีค าสั่งจัดตั้งที่ว่าการอ าเภอเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2464 เพื่อจัดระเบียบความเป็นอยู่รวมทั้งการจัดระบบให้แก่ประชาชนและเป็นทั้งโรงพักอยู่บริเวณด้านล่างตัว
อาคารอีกด้วย อาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1 ใต้ถุงโล่ง และบริเวณช้ัน 2 เป็นพื้นที่ส านักงานติดต่อ
ราชการ  เมื่อถึงฤดูน้ าหลากหรือท่วมนั้นน้ าจะท่วมบริเวณใต้ถุนจึงมีการยกสูงเพื่อเป็นการสะดวกต่อการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ  อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชรเป็นอาคารไม้สัก หลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้า
ประดับไม้ฉลุแป้นน้ าย้อย บริเวณด้านหน้าตัวเรอืนลายดอกไม้ ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธ์ิของอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งแพร่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการประดับตกแต่
ลวดลายฉลุที่วิจิตรพิสดาร หรูหรา สวยงาม หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบขนมเปียกปูน ทางหน้าอาคารที่เฉลียงมี
ซุ้มประตู ตัวเรือนยกพื้นสูง 2 เมตร แต่เดิมสามารถเข้าไปวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านได้พื้นที่ช้ันล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ช้ันบนเป็น
ห้องโถงและระเบียงประตูช้ันบนเป็นบานเฟี้ยมลูกฟัก ส่วนหน้าต่างเป็นบานลูกฟักกระทุ้งเปิดได้ ช่องลมประตู
หน้าต่างประดับไม้ฉลุลาย ฝาไม้กระดานตีแนวนอน เสาตัวอาคารด้านล่างเป็นเสาปูน เป็นเสาปูนโบราณที่เตรียมขึ้น
เองจากหินปูนและปูนซีเมนต์โดยหล่อแบบเข้ารูป เสาด้านบนเป็นเสาไม้สัก การวางตงจะมีระยะห่างช่องไฟไม่เท่ากัน
สันนิฐานว่างไม้อาจจะใช้การคาดคะเนในการวางตงโดยไม่ได้วัดให้มีช่องไฟเท่ากัน ผนังไม้ของตัวอาคารเป็นผนังไม้
สักลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบบังใบ ในสมัยก่อนน้ันเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลาย และการเข้า
ไม้แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย ประตูของตัวอาคารบานประตูไม้สักแผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุ
ลายลูกฟัก ด้านบนเป็นระแนงไม้ลุเพื่อเป็นช่องลมรับการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิทและแข็งแรงรองรับ
น้ าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าอาคารมีประตูบานปิด 6 บาน เพื่อ



 
1085 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการ กลอนประตูเป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณฝังยัดติดกับตัวบาน
ประตู และด้านข้างของวงกบโดยไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน  ซึ่งเรือนไม้แบบยุโรปมุงหลังคา
ด้วยกระเบื้อง หลังคาทุกด้านชนกันเป็นพีระมิดไม่มีจั่ว เรือนปั้นหยามีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมปรากฏมีอยู่ที่
หลังคาพระราชวังที่สร้างต้น รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นปั้นหยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีมาก่อนบ้านเรือนราษฎร จึงอาจจะพอ
กล่าวได้ว่า บ้านเรือนไทยในสยามน่าจะสร้างแบบฝรั่งตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 และต่อมาในรัชกาลที่ 5 เรือนไทยแบบ
ฝรั่ง เช่น เรือนปั้นหยากับเรือนขนมปังขิง ได้รับความนิยมสร้างในหมู่ คหบดี ขุนนาง และชนช้ันกลางท่ัวไป เรือนไม้
สมัยต้นรัชกาลที่ 6 คงเหมือนสมัยที่ 5 (น. ณ ปากน้ า., 2555) (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 2 3 4 และ5) 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงรูปลักษณะโดยรวมของตัวอาคาร 3 มิต ิ
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแปลนพื้นอาคาร 
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ภาพที่ 4 แสดงรูปด้านอาคาร  
 

 
ภาพที่ 5 แสดงรูปลักษณะโดยรวมของตัวอาคาร 3 มิต ิ

 
  2. องค์ประกอบวัสดุ โครงสร้างและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 
      อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) เป็นเรือนปั้นหยาและมีจั่วด้านหน้าซึ่งเห็นกัน
อย่างประปรายในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยอดจั่วจะมีเสากลึงข่างบน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเมื อง
ก าแพงเพชร จากการสัมภาษณ์อาจารย์วัชลี อารักษ์ อายุ 93 ปี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างก าแพงเพชร 
(หลังเก่า) กล่าวว่าช่างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) เป็นคนในพ้ืนท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยการน าไม้มาจากโรงไม้บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องด้วยในยุคสมัยนั้นบ้านหนอง
ปลิงจังหวัดก าแพงเพชรมีการท าโรงไม้กันหลายครัวเรือน ซึ่งวัสดุก่อสร้างบางชนิดในยุคสมัยนั้นได้สั่งน าเข้ามาจาก
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ต่างประเทศที่ปรากฏจากการส ารวจภาคสนาม พบว่ามี กลอนหน้าต่างเป็นเหล็ก เสาเป็นปูนซีเมนต์ เป็นต้น ซึ่ ง
รายละเอียดองค์ประกอบวัสดุ โครงสร้างและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารมีดังต่อไปนี้ 

  2.1 ระบบโครงสร้างเสา ระบบการจัดการกระจายน้ าหนักของอาคารและน้ าหนักบรรทุก
ของอาคารลงสู่โครงสร้าง การกระจายน้ าหนักตามแนวดิ่งซึ่งเป็นการจัดให้น้ าหนักของหลังคา พื้น ถ่ายแรงลงมาตาม
แนวดิ่งอย่างเป็นระบบ วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่มักเป็น ไม้ ระบบถ่ายน้ าหนักโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมระบบช่วงเสาแบบ
นี้ว่า ระบบเสาแบบตาราง เสาตัวอาคารเป็นเสาปูนขนาด 0.35 x 0.35 เมตร สูง 2.20 เมตร รองรับตัวเรือนไม้เป็น
เสาปูนโบราณที่เตรียมขึ้นเองจากหินปูนและปูนซีเมนต์โดยหล่อแบบเข้ารูป  เสาด้านบนเป็นเสาไม้สักขนาด 
0.15x0.15 เมตร สูง 4.20 เมตร (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 6) 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงรูปเสาของตัวอาคาร 
 

   2.2 ผนังไม้ของตัวอาคาร ผนังไม้ของตัวอาคาร เป็นผนังไม้สัก กว้างขนาด 0.15 เมตร 
ลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบ บังใบ ในสมัยก่อนน้ันเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลาย และการเข้าไม้
แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 7) 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรูปผนัง ไมฝ้า ตัวอาคาร 
 
 2.3 การวางคาน ตง และพื้นไม้ โครงสร้างพื้นไม้เป็นโครงสร้างระบบเฟรม (Frame) ที่มา
จากวัสดุธรรมชาติ คือ การน าไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นหรือซุงมาผ่าออกและแปรรูปเป็นช้ิน เป็นท่อนขนาดเล็ก โดย
ขนาดหน้าตัดความกว้างและความลึกของไม้จะแปรผันกับความสามารถในการรับน้ าหนักของตัวไม้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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ระยะการพาดช่วงสั้น และระยะพาดช่วงยาว การวางตงไม้ช่วงสั้น และวางคานไม้ตามแนวพาดช่วงยาว เนื่องจากจะ
ประหยัดไม้ที่มีหน้าตัดใหญ่และยาวได้มากกว่า การจัดวางระยะตงมีระยะห่างให้เท่ากัน วางระยะห่างโดยประมาณที่ 
0.60 เมตร เพราะหน้าตัดไม้มีขนาดใหญ่ และพื้นไม้ค่อนข้างหนาเพื่อให้สามารถตัดพื้นไม้โดยเสียเศษไม้น้อยที่สุด  
(รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 8) 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงรูปคาน ตง พื้นไม ้
  
    2.4 แป้นน้ าย้อย แป้นน้ าย้อยของตัวอาคารเป็นไม้ฉลุลายดอกไม้อยา่งสวยงาม มีความ
ยาวจากยอดเสาบนดา้นหน้า 0.80 เมตร เป็นเอกลักษณ์ของอาคารทรงมนิลา ท่ีจ าต้องมีแป้นน้ าย้อยประดับอยู่
ด้านหน้าของตัวอาคาร (รายละเอยีดจากรูปภาพที่ 9) 
 

   
 

ภาพที่ 9 แสดงรูปแป้นน้ าย้อย และแบบขยายแป้นน้ าย้อย 
 
  2.5 ประตูของตัวอาคารและหน้าต่างของตัวอาคาร ประตูของตัวอาคารนั้นเป็นบานประตู
ไม้สักแผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลลุายลูกฟัก สูง 2.40 เมตร ด้านบนเป็นระแนงไม้ลเุพื่อเป็นช่องลม รับแสง สูงขนาด 
0.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร วงกบเป็นวงกบขนาด 0.06 เมตรเป็นการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิทและ
แข็งแรงรองรับน้ าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ดา้นหน้าอาคารมีด้วยกัน 6 
บาน และด้านหลัง 2 บาน ด้านหน้ามีเพื่อเปิดรับประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการ (รายละเอียดจาก
รูปภาพท่ี 10) 
  หน้าต่างของตัวเรือนเป็นบานไม้สักแบบเปิดคู่ ขนาด 1.00x1.25 เมตร ฉลุลายลูกฟัก 
ด้านบนหน้าต่างเป็นช่องกระจกแบ่ง 2 ช่องเพื่อเปิดรับแสง วงกบของหน้าต่างเป็นไม้สักขนาด 0.10 เมตร เข้าเดือย
เพื่อความแข็งแรงและติดกับเจนฝา(ไม้เคร่าฝา) เพราะเป็นอาคารที่มีฝาสูงจึงต้องมีการเข้าเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพื่อให้
ผนังอาคารแข็งแรงข้ึน (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 11) 
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ภาพที่ 10 แสดงรูปประตูของตัวอาคาร และแบบขยายประต ู
 

  
 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่างของตัวอาคาร และแบบขยายหนา้ต่าง 
 
  2.6 ราวระเบียง เป็นราวระเบียงไม้ อยู่ตรงส่วนของชานด้านหน้าตัวอาคาร สูง 0.85 เมตร 
ประกอบเป็นช่องเพื่อความสวยงาม (รายละเอียดจากรูปภาพที่ 12) 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงรูปราวระเบียง 
 
 2.7 กลอนประตู เป็นกลอนประตแูบบไม้โบราณ ฝังยัดติดกับตัวบานประตู และด้านข้าง
ของวงกบ และใช้ไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 13) 
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ภาพที่ 13 แสดงรูปกลอนประต ู
 
  2.8 ช่องลมติดผนังด้านบนตัวอาคารติดตั้งเพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัวเรือนและ
เพื่อประดับเป็นลวดลายที่ให้ความสวยงามกับตัวอาคาร (รายละเอียดจากรูปภาพที่ 14) 

  
 

ภาพ 14 แสดงรูปช่องลมตัวอาคาร 
 
  2.9 บันได เป็นบันไดไม้ ลาดเอียงมีท้ังทางซ้ายและทางขวาของตัวอาคาร เนื่องจากต้องการ
ท าทางสัญจรทีส่ะดวกเพื่อรองรับประชาชน เป็นบันไดลูกนอนชนิดโปร่ง มีการออกแบบลูกบันไดเท่ากันโดยมรีาวจับ
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและป้องกันการพลัดตก ออกแบบดโูปร่งเพื่อเข้ากับรูปแบบตัวอาคาร (รายละเอียด
จากรูปภาพท่ี 15) 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงรูปบันได 
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  2.10 หลังคาตัวเรือน เป็นหลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้าประดบัไม้ฉลแุป้นน้ าย้อย ซึ่ง
เป็นหลังคาทรงแบบตะวันตกท่ีมจีัว่ของไทยเข้ามาประยุกต์และเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งมงุด้วยกระเบื้อง
ดินเผาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (กระเบื้องว่าว กระเบื้องวิบูรณ์ศรี) ซึ่งเป็นกระเบื้องที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนเป็น
อย่างมาก (รายละเอียดจากรูปภาพท่ี 16 และภาพที่ 17) 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงลักษณะหลังคา 
 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงลักษณะโครงสร้างหลังคา 
 
  3. เหตุการณ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 
 ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังเก่าเริ่มท าการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยมี
หลวงอินทรแสนแสง (เกลี้ยง อิ่มพิทักษ์) ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก นับตั้งแต่พ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2472  จาก
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การสัมภาษณ์อาจารย์วัชลี อารักษ์  อายุ 93 ปี อาจารย์โรงเรียนนารีวิทยา เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างและการซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) กล่าวว่าเหตุการณ์ที่
มีผลต่อการซ่อมแซมและการต่อเติมอาคารมีดังนี้ ครั้งที่ 1 ท าการซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยนายแม้น ศรีรัฐ 
ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอในขณะนั้น เนื่องจากเหตุการณ์น้ าท่วมในเขตอ าเภอเมืองก าแพงจึงต้องท าการซ่อมแซม 
ครั้งที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2502 โดยนายประสาร คุณก าจร ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอในขณะนั้น เนื่องจากเกิด
น้ าท่วมใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชรน้ าสูงกว่า 1 เมตรในขณะนั้น จึงได้มีการต่อเติมทางด้านหลังของอาคารมี
ห้องน้ าในตัวอาคารเพื่อให้อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติบนท่ีว่าการอ าเภอในช่วงเวลาที่น้ าท่วม ครั้งที่ 3 
เมื่อ พ.ศ. 2542 มีการต่อเติมด้านล่างตัวอาคารได้มีการก่อคอนกรีตขึ้นเป็นห้อง เก็บของส านักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชรไปบริเวณศูนย์ราชการ
บริเวณข้างวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรจนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดแสดงภาพท่ี 19) 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงและต่อเตมิอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
 
  แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
  แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอก าแพงเพชรจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า การอนุรักษ์รูปแบบ โดยการศึกษาประวัติอาคารจดบันทึกและจัดท าฐานข้อมูลอาคารอย่างละเอียด น าเสนอ
แนวทางต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงการใช้งานอาคารให้สอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิมใช้วัสดุที่มีความสอดคล้องกับ
อาคารเดิม  คงอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมของอาคารไว้ (ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, 2540) การศึกษาครั้งนี้จึงน าเสนอการ
ปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์น าเสนอภาพถ่ายหรือประวัติความเป็นมาของเมืองก าแพเชร เพื่อให้รักษารูปแบบ
อาคารดังเดิมไว้ให้เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน สร้างความตระหนัก หวงเหนแก่คนรุ่นหลังต่อไป (รายละเอียดจาก
รูปภาพท่ี 19 และภาพที่ 20) 
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ภาพที่ 19 แสดงแนวทางปรับปรุงบรรยากาศด้านในตัวอาคาร 
 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงผังพื้นอาคารแนวทางการปรับปรุงอาคาร 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) นับเป็นอาคารราชการได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่รัชกาลที่ปลายรัชกาลที่ 5 ต้นรัชกาลที่ 6 และเป็นอาคารราชการที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังสุดท้ายในจังหวัด
ก าแพงเพชร แนวทางที่จะอนุรักษ์อาคารน าเสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์น าเสนอภาพถ่ายหรือ
ประวัติความเป็นมาของเมืองก าแพงเพชร เพื่อรักษาอาคารให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด การอนุรักษ์
สามารถจะช่วยรักษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อาคารที่มีคุณค่าและจะน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างจิตส านึกในการหวง
แหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 การจัดท าวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตนั้น ต้องการข้อมูลที่มีหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า
ถูกต้องว่าในอดีตมีลักษณะความเป็นมาได้อย่างไร หนังสือ แหล่งข้อมูลที่ได้ถูกจดบันทึกมีจ านวนไม่เพียงต่อการ
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ค้นคว้า รวมไปถึงพยานที่เคยพบเห็นตัวแบบลักษณะของอาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า ) นั้นหาพบได้ยาก
เนื่องจากเป็นอาคารที่ถูกสร้างมายาวนานเป็นเวลา 100 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง สามารถน าไปเป็นแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร  
 ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 
  ในการศึกษาครั้งนี้ขอบเขตศึกษาเพียงเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม โครงสร้าง
อาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
เท่านั้นในการท าการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการบูรณะอาคารว่าจะบูรณะอาคารด้วยวิธีการใดโดยน าเสนอเป็น
แนวทางให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างอาคาร
ราชการรัชกาลที่ 6 กรณีศึกษาอาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (หลังเก่า) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2562”  
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