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บทคัดยอ
บทความนี้เปนผลการศึกษาวิจัยเกลือบนพระพุทธรูปองคหนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู
ในพระอุโบสถหลังเดิมของวัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของปูนปนและปูนฉาบขององคพระและ
ปูนฉาบฐานชุกชีดวยเครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) พบวาทํามาจากปูนหมักปูนตํา ซึ่ง
เมื่อแข็งตัวแลวจะมีองคประกอบหลักคือแคลเซียมคารบอเนตและแรควอทซ โดยที่ไมมีเกลือ
ซัลเฟตซึ่งเปนสวนประกอบของปูนซีเมนตปะปนอยูเลย และผลการวิเคราะหผลึกเกลือที่เกิด
ขึ้นบนองคพระดวยเครื่อง XRD พบวาเปนเกลือโซเดียมไนเตรทและเกลือโซเดียมคลอไรดซึ่ง
ไมไดมาจากดิน เพราะจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดินพบวาไมมเี กลือไนเตรทหรือ
คลอไรดปะปนอยู เกลือไนเตรททีพ่ บสันนิษฐานวาอาจละลายมากับนํา้ ฝนทีช่ ะลางมูลของนกและ
คางคาวซึง่ อยูบ นหลังคาของพระอุโบสถซึง่ รัว่ แลวหยดลงบนองคพระ หรือมาจากนํา้ ทีช่ ะลางเกลือ
ไนเตรททีเ่ กิดจากการยอยสลายเศษอาหารชองชุมชนในบริเวณใกลเคียงแลวซึมเขาสูอ งคพระ สวน
เกลือโซเดียมคลอไรดที่พบอาจปนเปอนมาในวัสดุที่ใชกอสรางองคพระตั้งแตแรกเริ่ม หรือปนมา
กับเนื้อองคพระพุทธรูปดานในหรือวัสดุโครงสรางของฐานชุกชีซึ่งไมสามารถตรวจสอบได หรือ
อาจปนมากับนํ้าใตดินในรูปเกลือคลอไรด หรือมาจากนํ้าทิ้งที่ชะลางเศษอาหารที่มีเกลือแกงที่ใช
ปรุงอาหารของคนในชุมชนปะปนอยูแลวซึมเขาสูองคพระ ซึ่งวัดในชุมชนสวนใหญจะพบเกลือ
ไนเตรทและเกลือคลอไรดปะปนมาดวยเสมอ และผลการศึกษาสรุปไดวาเกลือเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหพระพุทธรูปองคนเี้ สือ่ มสภาพ เนือ่ งจากรูปแบบของการเสือ่ มสภาพขององคพระเปนรูปแบบ
เดียวกับการเสื่อมสภาพของวัสดุอันเนื่องมาจากเกลือ รวมไปถึงการที่พบผลึกเกลือบนผิวของทั้ง
ปูนฉาบและปูนปน องคพระ และพบเม็ดเกลือปะปนอยูใ นปูนปน องคพระในฤดูแลง หายไปในฤดูฝน
แลวกลับมาใหมในฤดูแลงตอมา เปนหลักฐานแสดงการเสือ่ มสภาพของพระพุทธรูปองคนอี้ นั เนือ่ ง
มาจากการตกผลึกซํ้าๆ ของเกลืออยางชัดเจน
คําสําคัญ: เกลือบนพระพุทธรูป การเสื่อมสภาพเพราะเกลือ ปูนหมักปูนตํา ปูนขาว การเสื่อม
สภาพของปูน
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Abstract
This article is the result of a research project on efflorescence on Buddha
statues. A field survey and several chemical analyses with XRD on materials of
and salts deposited on a Buddha statue, located in the former Ubosot of the
Intaram Voravihara Temple in Bangkok, shows that this statue is made of lime and
the salts are sodium nitrate and sodium chloride. The materials are composed of
calcium carbonate and silicon dioxide, and no sulphate, which is normally found
in cements, is detected. The result confirms that the materials are lime and no
cements were used in previous conservations of the statue and its base. According
to the chemical analysis, the surrounding soil contains neither nitrate nor chloride;
hence, the efflorescence on the statue does not come from the soil. The nitrate
might come from the rain that washed out birds’ and bats’ increments on and
under the leaking roof of the Ubosot and thereafter dropped onto the Buddha
statue. Sodium chloride might originally contaminate in the lime stucco or in
materials used at the statue’s core or base which could not be analyzed in this
research. These two salts might be dissolved by groundwater and absorbed to the
statue by capillary action. The study could be summarized that the deterioration
of the statue is mainly caused by salt crystallization since it has the same patterns
of deterioration as those of salt deterioration. These patterns include crumbling,
blistering, foliation and plaster detachment. Cycles of salt crystallization, during
wet and dry seasons, on and within the Buddha statue could confirm that it is
deteriorated by salts.
Keywords: salt crystallization, salt deterioration, salts on Buddha statues, lime,
lime plaster, lime stucco
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
วัดอินทารามวรวิหารเปนวัดที่ตั้งอยู ณ ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา (ดังปรากฏชื่ออยูในพงศาวดารสมัยกรุง
ศรีอยุธยา) แตไมปรากฏวาผูใดเปนผูสรางและสรางขึ้นเมื่อใด เดิมมีชื่อวาวัดบางยี่เรือนอก เปน
วัดเล็กๆ และทรุดโทรม แตเมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกแลว ไดทรง
บูรณปฏิสังขรณและสถาปนาวัดนี้ขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ และเมื่อพระองคเสด็จฯ
สวรรคตในป พ.ศ. 2325 พระศพของพระองคก็ไดถูกฝงไวที่นี่ (เจดียบรรจุพระบรมอัฐิของ
พระองคและของพระอัครมเหสียังปรากฏเคียงกันอยูหนาพระอุโบสถหลังเดิมจนถึงปจจุบัน) ใน
ชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วัดอินทารามนี้ไดเสื่อมปรักหักพังเพราะขาด
ผูทํานุบํารุง จนกระทั่งพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ตนตระกูล ”ศรีเพ็ญ”) ไดมาปฏิสังขรณวัด
แหงนี้ โดยปลูกสรางพระอุโบสถหลังใหม วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาใหญ ศาลานอย ฯลฯ
แลวไดทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ใหโปรดเกลาฯเปนพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิดวรวิหาร วัดอินทารามจึงไดชื่อวา “วัดอินทารามวรวิหาร” นับจากนั้นมา และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนโบราณวัตถุสถานสําหรับชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 64 เลมที่ 66
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492
พระอุโบสถหลังเดิมตั้งอยูขางพระวิหารหลังเดิม ดานหนาของพระอุโบสถหลังเดิมนี้
เปนที่ประดิษฐานพระเจดียคูที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองคและพระมเหสีดังที่กลาวมาแลว ใน
พระอุโบสถหลังเดิมนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไมทราบอายุและสมัยหลายองค (ดูภาพที่ 1) จาก
คําบอกเลาของรักษาการเจาอาวาสรูปปจจุบนั สันนิษฐานวาพระพุทธรูปเหลานีป้ ระดิษฐานอยูใ น
พระอุโบสถหลังนี้มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ยกเวนพระพุทธรูปองคที่ประดิษฐานอยูดานหนา
พระประธานที่เปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรเพื่อบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

ภาพที่ 1 (ซาย) : พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐาน
อยูในพระอุโบสถหลังเดิม วัดอินทาราม
วรวิหาร กทม. พระพุทธรูปองคที่ลูกศร
ชีค้ อื องคทเี่ ปนกรณีศกึ ษา (ภาพถายเมือ่
เดือนกรกฏาคม 2551)
ภาพที่ 2 (ขวา) : พระพุทธรูปองคที่
เปนกรณีศึกษา (ภาพถายเมื่อเดือน
กรกฏาคม 2551)
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พระพุทธรูปองคหนึ่งในพระอุโบสถหลังเดิมของวัดอินทารามวรวิหารไดเสื่อมสภาพลง
อยางมากในปจจุบัน (ดูภาพที่ 2) เห็นไดจากการที่ปูนฉาบทับองคพระพุทธรูปไดหลุดรอนออก
เผยใหเห็นเนื้อวัสดุซึ่งลักษณะคลายอิฐหรือหินทรายที่เปอยยุยและเสื่อมสภาพขั้นวิกฤติ และ
เมื่อทําการสืบคนประวัติการบูรณะพระอุโบสถหลังเดิมและพระพุทธรูปในพระอุโบสถนี้จาก
สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ก็ไมพบหลักฐานการบูรณะอยางเปนทางการโดยกรมศิลปากรแต
อยางใด (เพียงแตพบหลักฐานการขออนุญาตบูรณะและสรางฐานชุกชีและซุม เรือนแกวในป พ.ศ.
2503 เพื่อบรรจุอัฐิของคนในตระกูลอินทรโยธินและพิชเยนทรโยธิน) ผูวิจัยจึงทําการสอบถาม
จากรักษาการเจาอาวาสฯ และพระลูกวัดไดความวา ทีผ่ า นมาทางวัดมิไดมกี ารบูรณะพระอุโบสถ
แตประการใด คงมีเพียงการซอมแซมและทาสีใหมบาง ในสวนของพระพุทธรูปองคดังกลาวก็ได
มีการดําเนินการซอมแซมชั่วคราวโดยการนําปูน (ไมทราบชนิด) มาฉาบทับองคพระแลวทาสีทับ
แตตอมาปูนที่ฉาบก็หลุดรอนออกอีก ซึ่งทางวัดก็ไดฉาบปูนทับและทาสีใหมอีกหลายครั้งแตปูน
ฉาบก็ยังหลุดรอนอยู และทุกครั้งที่ปูนฉาบหลุดรอนออกก็เผยใหเห็นเนื้อในขององคพระพุทธรูป
ทีเ่ สือ่ มสภาพมากขึน้ จนอยูใ นขัน้ วิกฤติ ทางวัดจึงไดหยุดซอมแซมพระพุทธรูปองคนไี้ ปโดยปริยาย
ซึง่ การหยุดซอมแซมนีไ้ มใชเปนเพราะทางวัดขาดแคลนในเรือ่ งงบประมาณ แตสาเหตุทสี่ าํ คัญคือ
ไมทราบวิธีการที่จะหยุดยั้งกระบวนการเสื่อมสภาพขององคพระพุทธรูปและบูรณะพระพุทธรูป
องคนี้ใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว จะเห็นไดวาสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหการซอมแซม
พระพุทธรูปที่ผานมาไมไดผล คือการที่ไมไดแกปญหาที่ตนเหตุ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนั่นคือ
ไมไดมีการดําเนินการอนุรักษโบราณวัตถุตามหลักการและขั้นตอนการอนุรักษที่สมบูรณ และ
ขั้นตอนที่ขาดไปก็คือการศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยที่แทจริงที่ทําให
พระพุทธรูปนีเ้ สือ่ มสภาพ เพือ่ จะไดหาทางกําจัดสาเหตุหรือปจจัยเหลานัน้ และปองกันไมใหปจ จัย
ของการเสือ่ มสภาพเหลานัน้ กลับมาเปนตัวการทําใหการซอมแซมบูรณะในอนาคตไมไดผลอีก ดังนัน้
โครงการวิจัยชิ้นนี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหพระพุทธรูปนี้เสื่อมสภาพ โดยเนนที่
การศึกษาและวิจยั การเสือ่ มสภาพของพระพุทธรูปองคนอี้ นั เนือ่ งมาจากเกลือ เพือ่ นําผลการวิจยั ที่
ไดไปเปนขอมูลสวนหนึง่ ในการศึกษาหาสาเหตุทงั้ หมดทีท่ าํ ใหพระพุทธรูปองคนเี้ สือ่ มสภาพตอไป
รวมทัง้ เพือ่ นําผลการวิจยั นีไ้ ปใชประโยชนในการคนหาวิธกี ารอนุรกั ษพระพุทธรูปองคนแี้ บบยัง่ ยืน
ตอไปดวย
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาชนิดและแหลงที่มาของเกลือซึ่งเปนตัวการหนึ่ง
ที่เปนสาเหตุของการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคหนึ่งซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถหลังเดิม
วัดอินทารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และเพื่อใชผลการวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาของการอนุรักษ
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พระพุทธรูป โดยเฉพาะการหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคอื่นๆ ในพระอุโบสถ
หลังเดิม และพระพุทธรูปโบราณอื่นๆ ที่สรางดวยวัสดุที่คลายคลึงกันและมีลักษณะการ
เสื่อมสภาพที่คลายคลึงกันนี้ เพื่อประโยชนในการคนหาวิธีอนุรักษพระพุทธรูปหรือโบราณสถาน
แบบยั่งยืนตอไป โดยที่การวิจัยนี้จะเนนเฉพาะการศึกษาหาชนิดและแหลงที่มาของเกลือที่เปน
ตัวการทําใหพระพุทธรูปองคทถี่ กู เลือกเปนกรณีศกึ ษานีเ้ สือ่ มสภาพ รวมไปถึงศึกษากระบวนการ
เสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคนี้อันเนื่องมาจากเกลือดวย
ปญหานําวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ทําเพื่อศึกษาหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปในพระอุโบสถ
หลังเดิม วัดอินทารามวรวิหาร โดยมีขอสมมติฐานวาพระพุทธรูปนี้เสื่อมสภาพเพราะเกลือ
โดยมีปจ จัยตางๆ ในสภาพแวดลอมและจากการซอมแซมทีผ่ า นมาเปนตัวการ ซึง่ เกลืออาจจะเขา
สูพ ระพุทธรูปในรูปของสารละลายเกลือจากใตดนิ จากหรืออาจมาจากปูนซีเมนตทนี่ าํ มาใชในการ
ซอมแซมฐานชุกชีหรือองคพระพุทธรูปครั้งกอนๆ นั่นเอง
วิธีดําเนินการวิจัย
ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดประสานงานกับวัดอินทารามวรวิหารเพื่อขออนุญาตทําการ
วิจัยพระพุทธรูปองคนี้แลว ผูวิจัยไดดําเนินการขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชา
ศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นจึงประสานงาน
กับวัดอินทารามวรวิหารและกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตทําการวิจัยอยางเปนทางการ แลวได
ทําการศึกษาขอมูลเบือ้ งตนจากการสํารวจและสัมภาษณ และจากการสืบคนและทบทวนเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของ รวมไปถึงศึกษาการอนุรกั ษทผี่ า นมาจากการสัมภาษณพระสงฆและผูท เี่ กีย่ วของหรือ
ดูแลองคพระพุทธรูปมาโดยตลอดและจากหลักฐานทางเอกสารที่สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร
จากนั้นจึงดําเนินงานสํารวจสภาพปจจุบันองคพระพุทธรูป เก็บขอมูลดวยการถายภาพ ทําการ
รังวัดและสํารวจสภาพ แลวจึงเก็บตัวอยางวัสดุไปวิเคราะหคณ
ุ สมบัตทิ างแรธาตุและเคมี โดยเครือ่ ง
X-ray Diffractometer (XRD) ที่คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเมื่อไดผลการ
วิเคราะหมาแลว จึงนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาทําการวิเคราะหและอภิปรายเพื่อสรุปผลการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
การทําวิจัยครั้งนี้ทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพของ
พระพุทธรูปที่มีการใชปูนฉาบทับ โดยมีปจจัยของการเสื่อมสภาพโดยเกลือในสภาพแวดลอม
ของเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และเมื่อไดทําการศึกษาแลวก็สามารถใชขอมูลที่ไดเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาหาวิธีการอนุรักษพระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิมอยางยั่งยืนตอไป รวมทั้ง

210

หนาจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2552
JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, SILPAKORN UNIVERSITY / 2009-2010

สามารถนําผลการศึกษาทีไ่ ดไปใชเปนกรณีศกึ ษาในการศึกษาหาสาเหตุการเสือ่ มสภาพและวิธกี าร
อนุรกั ษโบราณสถานหรือโบราณวัตถุทตี่ งั้ อยูใ นสภาพแวดลอมทีใ่ กลเคียงกับสภาพแวดลอมภายใน
พระอุโบสถหลังเดิมนีใ้ นอนาคตได นอกจากนีย้ งั สามารถนําผลการศึกษานีไ้ ปใชประกอบการเรียน
การสอนในวิชาที่วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน เชน วิชาการอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและ
โบราณสถานในประเทศไทย วิชาวัสดุในโบราณสถาน และวิชาการอนุรกั ษวสั ดุในโบราณสถานได

การเก็บขอมูลภาคสนามและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
เกลือและกระบวนการที่เกลือทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ
เกลือในทางวิทยาศาสตรคอื สารเคมีทเี่ กิดจากปฏิกริ ยิ าระหวางกรดกับดางแลวไดเกลือ
กับนํ้า โดยมีอิออนบวกเปนดางและอิออนลบเปนกรด (จิราภรณ อรัณยะนาค, ๒๕๒๙1) เชนเมื่อ
นํากรดไฮโดรคลอริก (HCl) ซึง่ เปนกรดเกลือมาทําปฏิกริ ยิ ากับโซดาไฟ (NaOH) จะไดสารผลลัพธ
คือนํ้าและเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด NaCl) ซึ่งมีโซเดียม (Na) เปนอิออนบวกและคลอไรด (Cl)
เปนอิออนลบ ตัวอยางเกลือทีเ่ ราพบเห็นไดบอ ยบนโบราณสถานในประเทศไทยไดแกเกลือคลอไรด
เกลือซัลเฟต เกลือไนเตรท เกลือคารบอเนต และเกลือฟอสเฟต (จิราภรณ อรัณยะนาค, ๒๕๒๙)
ซึ่งพบอยูในรูปของโปตัสเซียมคลอไรด (KCl) โซเดียมคลอไรด (NaCl) โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)
แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) แมกเนเซียมคลอไรด (MgCl2) และแคลเซียมซัลเฟต (Ca2SO4.
2H2O) หรือเรียกอีกอยางวายิปซั่ม และในบางสภาพแวดลอม แคลเซียมคารบอเนตซึ่งเปนเกลือ
ที่ละลายนํ้าไมไดอาจปรากฏบนผิวของวัสดุในรูปของคราบหินปูนไดเชนกัน (Teutonico, 1988)
เกลือคลอไรด โดยเฉพาะเกลือโซเดียมคลอไรดและแคลเซียมคลอไรดมักพบในเนื้อ
ของวัสดุเอง ในดิน หรือปะปนในไอทะเล หรือแมกระทั่งการที่คนนําเกลือโซเดียมคลอไรดมาใช
ปรุงอาหารก็จะเกิดเกลือคลอไรดตกคางในแหลงชุมชนได ซึ่งฝนหรือนํ้าใตดินก็จะละลายเกลือ
คลอไรดในสภาพแวดลอมเหลานี้เขาสูวัสดุอีกที (Schaffer, 2004; Feilden,2003; จิราภรณ
อรัณยะนาค, ๒๕๕๒)
เกลือซัลเฟตมักพบในสภาพแวดลอมทีม่ มี ลพิษทีเ่ ปนผลมาจากการเปลีย่ นรูปในระหวาง
กระบวนการเผาไหมของโรงงานอุตสาหกรรมของกํามะถัน ซึง่ เปนสวนประกอบของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนในอากาศจนกลายเปนกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และเมือ่ กาซซัลเฟอรไดออกไซด
ทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนในอากาศจะเปลีย่ นรูปเปนซัลเฟอรไตรออกไซดหรือซัลฟุรกิ แอนไฮไดรด
(SO3) ซึง่ ทําปฏิกริ ยิ ากับนํา้ แลวเกิดเปนกรดซัลฟุรกิ นอกจากนัน้ ถากรดซัลฟุรกิ ถูกทําใหเปนกลาง
1 ในบทความนี้ ในสวนของแหลงอางอิง
โดยดางบางตัว เชน แอมโมเนีย (NH3) จะเกิดเปนเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ([NH4]2SO4) หรือถา ตัวเลขไทยแสดงปพทุ ธศักราชทีพ่ มิ พ
ดางคือแคลเซียมคารบอเนต จะเกิดเปนเกลือแคลเซียมซัลเฟต (Teutonico, 1988) เกลือซัลเฟต และตัวเลขอารบิกแสดงปคริสตศกั ราช
อาจมาจากแหลงอื่นๆ เชน จากดินที่ทําเกษตรกรรม นํ้าทะเล และจากพืชและสัตวชั้นตํ่า หรือแม ที่พิมพ
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กระทัง่ เปนองคประกอบดัง้ เดิมของวัสดุ รวมทัง้ เปนสวนประกอบของวัสดุทนี่ าํ มาใชในการอนุรกั ษ
เชน ปูนซีเมนตซึ่งมีโซเดียมซัลเฟตและแคลเซียมซัลเฟตรวมอยูดวย (Torraca, 1988)
เกลือไนเตรทและไนไตรทสว นใหญมาจากการเสือ่ มสลายของอินทรียวัตถุทมี่ ไี นโตรเจน
เปนองคประกอบ เชน ขยะและมูลของสัตว ทําใหสามารถพบเกลือไนเตรทหรือไนไตรทไดงา ยตาม
แหลงชุมชนตางๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปแลวเกลือไนไตรทมกั จะเกิดปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนกลายเปนเกลือไน
เตรท ดังนั้นเราจึงไมคอยพบเกลือไนไตรทในสิ่งกอสรางที่เปนอิฐหรือหิน (Borrelli, 1999) แหลง
ทีม่ าอืน่ ๆ ของเกลือไนเตรทก็คอื พืน้ ทีท่ าํ เกษตรกรรม และหมอกควันในพืน้ ทีท่ มี่ มี ลพิษซึง่ เกิดจาก
การสังเคราะหแสงของพืชชั้นตํ่า ซึ่งในกระบวนการเผาผลาญอาหารนั้นจะเปลี่ยนไนโตรเจนเปน
ไนเตรทและไนไตรทนั่นเอง (Borrelli, 1999)
เกลือคารบอเนตมักจะถูกพบในรูปของสารประกอบแคลเซียมหรือแมกนีเซียม ซึ่งโดย
สวนใหญก็คือองคประกอบหลักของหินประเภทคารบอเนต เชน หินปูน (Amoroso, 1983) รวม
ไปถึงผลิตภัณฑที่ไดมาจากการแปรรูปหินปูน แตอยางไรก็ตาม เนื่องมาจากเกลือแคลเซียมหรือ
แมกนีเซียมคารบอเนตมีความสามารถในการละลายนํ้าตํ่า เราจึงไมจัดใหเปนเกลือที่ละลายนํ้า
ไดที่พบในวัสดุและโบราณสถาน
ในกรณีที่เปนเกลือที่ละลายนํ้าได เกลือเหลานี้จะไมสามารถทําอันตรายพระพุทธรูป
ไดเลยถาปราศจากนํ้าหรือความชื้น ดังนั้นนํ้าจึงเปนตัวการสําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งที่ทําใหวัสดุ
เสื่อมสภาพ ซึ่งอาจเปนเพราะคุณสมบัติที่เปนอันตรายตอวัสดุของนํ้าเอง หรือเพราะนํ้าเปน
องคประกอบอยูในตัวการในสภาพแวดลอมอื่นๆ หรือเพราะนํ้าสามารถเปนตัวกลางในการนํา
เอาตัวการในสภาพแวดลอมอื่นๆ เขาสูตัววัสดุก็ได นํ้ามีหลากหลายแหลงที่มาและสามารถเขาสู
วัสดุหลายวิธี เชน ในรูปของนํ้าฝน ไอนํ้าในอากาศ นํ้าใตดิน ไอทะเล นํ้าตก นํ้าแข็ง หมอก แมนํ้า
ลําธาร ทะเล และมหาสมุทร ในประเทศไทยแหลงของนํ้าที่สามารถซึมเขาสูวัสดุในโบราณสถาน
ไดมากที่สุดคือ นํ้าฝน นํ้าใตดิน และความชื้นในอากาศ ทั้งนี้เพราะนํ้ามีอยูทั่วไปในบรรยากาศ
ในรูปของความชื้น ซึ่งสามารถกลั่นตัวเปนหยดนํ้าเกาะอยูตามพื้นผิวของวัสดุไดโดยตรง หรือ
ความชื้นในอากาศกลั่นตัวเปนกอนเมฆและกลายสภาพเปนนํ้าไหลลงมาสูพื้นโลกในรูปของนํ้า
ฝน ซึ่งอาจจะกระทบกับวัสดุโดยตรง หรือเปนนํ้าฝนที่ไหลลงมาจากหลังคา ชายคา หรือกันสาด
ลงสูวัสดุที่ใชภายนอกอาคาร (หรืออาจไหลสูภายในอาคารไดในกรณีที่หลังคา ชายคา กันสาด
หรือฝาเพดานรั่ว) หรือไหลลงสูพื้นดินกลายเปนหวย หนอง คลอง บึง แมนํ้า และทะเล ซึ่งจะ
กลายมาเปนนํ้าที่ถูกนํามาใชเปนสวนผสมในการกอสราง หรือซึมลงสูใตดินกลายเปนนํ้าใตดิน
หรือนํ้าบาดาลและถูกดูดซึมเขาสูวัสดุในเวลาตอมา นอกจากนํ้าในบรรยากาศแลว นํ้าซึ่งมาจาก
กระบวนการสังเคราะหอาหารและหายใจของพืชและสัตวก็เปนแหลงของความชื้นในอากาศที่
สามารถซึมเขาสูวัสดุไดดวย
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อยางไรก็ตามนํา้ จะไมสามารถเขาสูว สั ดุไดเลยถาวัสดุนนั้ ๆ ไมใชวสั ดุทมี่ รี พู รุน (porous 2 ในการศึกษาวัสดุเพื่อการอนุรักษ
material) และเปนวัสดุที่ชอบนํ้าหรือดูดซึมนํ้าได (hydrophilic material)2 โดยเฉพาะจากการ นี้ จะมีการแบงชนิดของวัสดุเปน 4
ประเภทคือ 1. วัสดุที่มีรูพรุนและ
สํารวจเบือ้ งตนทําใหพอจะสันนิษฐานไดวา วัสดุทคี่ วรจะเกีย่ วของกับองคพระพุทธรูปทีศ่ กึ ษานีค้ อื
ชอบนํ้า (hydrophilic porous
หินทราย ปูน และอิฐ ซึง่ วัสดุทงั้ สามชนิดนีจ้ ดั เปนวัสดุทมี่ รี พู รุนและชอบนํา้ (hydrophilic porous material) 2. วัสดุที่มีรูพรุนแตไม
material) ทั้งสิ้น ดังนั้นในการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสาเหตุและ ชอบนํ้า (hydrophobic porous
ปจจัยที่ทําใหวัสดุเสื่อมสภาพนี้ จะเนนไปที่การเสื่อมสภาพของวัสดุที่มีรูพรุนและชอบนํ้าเทานั้น material) 3. วัสดุที่ไมมีรูพรุนแต

ชอบนํา้ (hydrophilic non-porous
อิฐ หินและปูนซึ่งเปนวัสดุที่มีรูพรุนและชอบนํ้านั้นมีธรรมชาติที่เหมือนกันอยางหนึ่ง material) และ 4. วัสดุที่ไมมีรูพรุน
คือมีรูพรุน รูเล็กๆ (pores) ในเนื้อวัสดุเหลานี้โดยทั่วไปจะมองไมเห็นดวยตาเปลา แตก็อาจมี และไมชอบนํ้า (hydrophobic
non-porous material)
รูพรุนบางรูทมี่ ขี นาดใหญพอทีจ่ ะสังเกตเห็นได ซึง่ รูพรุนเหลานีค้ อื ทอเล็กๆ ทีอ่ าจตอเนือ่ งกันไปทัว่
3 คาปลารีแอคชัน่ (capillary action)
เนือ้ วัสดุทงั้ ชิน้ และทอเล็กๆ เหลานีน้ เี่ องทีท่ าํ หนาทีเ่ สมือนทอลําเลียงทีน่ าํ นํา้ หรือสารละลายเกลือ คือการทีน่ าํ้ ถูกดูดเขาสูท อ เล็กๆ โดย
เขาสูเ นือ้ วัสดุโดยกระบวนการทีเ่ รียกวา “คาปลารีแอคชัน่ ” (capillary action หรือ capillarity)3 อาศัยแรงดึงดูดระหวางนํา้ กับผิวของ
โดยทีแ่ รงดึงดูดของนํา้ กับผิวของทอเล็กๆ นีจ้ ะมากขึน้ เมือ่ ขนาดของทอเล็กลง ยิง่ ทอเล็กเทาใดนํา้
ทอ ตัวอยางเชนการทีต่ น ไมสามารถ
ก็จะถูกดูดไปไดไกลมากเทานั้น ซึ่งความไกลของนํ้าที่ถูกดูดซึมจะแปรผกผันกับเสนผาศูนยกลาง ใชรากดูดนํา้ จากพืน้ ดินเขาไปในลําตน
ของทอนั่นเอง (Winkler, 1994 อางถึงในนวลลักษณ วัสสันตชาติ, ๒๕๔๙) และยิ่งวัสดุมีคา ซึง่ ก็คอื ทอลําเลียงนํา้ ของตนไม และ
นําไปหลอเลี้ยงกิ่งกานสาขา ซึ่งการ
รอยละความพรุน (%porosity)4 มากและทอยิ่งมีขนาดเล็กเทาใด วัสดุนั้นๆ จะมีความเสี่ยงตอ ทีท่ อ เล็กๆ เหลานีม้ แี รงดึงทีจ่ ะดูดนํา้
การเสื่อมสภาพเพราะความชื้นและเกลือมากขึ้นเทานั้น
เขาสูทอเล็กๆ ในวัสดุหรือในลําตน
ของตนไมนนั้ มีขนาดมากกวาแรงโนม
กระบวนการที่ทําใหเกิดเกลือในวัสดุนั้นเริ่มจากฝน ความชื้นในอากาศ หรือนํ้าใตดิน ถวงของโลก ทําใหเกิดปรากฏการณ
ละลายเกลือในสภาพแวดลอมแลวกลายเปนสารละลายเกลือแลวเขาสูวัสดุโดยกระบวนการ ที่นํ้าใตดินสามารถซึมเขาสูวัสดุได
คาปลลารี (Schaffer, 2004; Feilden, 2003) ในทํานองเดียวกัน ถาเกลือมีอยูใ นเนือ้ วัสดุ เมือ่ นํา้
ทั้งๆ ที่เปนการไหลของนํ้าจากที่ตํ่า
หรือความชืน้ เขาสูว สั ดุกจ็ ะละลายเกลือนีแ้ ละพาเกลือทีอ่ ยูใ นสารละลายไปตามรูพรุนในเนือ้ วัสดุ ขึ้นสูที่สูงและผิดจากหลักแรงโนม
เมื่อสภาพบรรยากาศเปลี่ยนไป เชน อุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นลดลง มีลมพัดผาน หรือมีแสงแดด ถวงของโลกที่นํ้าตองไหลลงสูที่ตํ่า
4 ความพรุนของวัสดุนยิ มกําหนดเปนคา
สอง นํา้ ในเนือ้ วัสดุจะเคลือ่ นตัวออกสูภ ายนอกและระเหยออกและทําใหเกลือตกผลึก โดยทีเ่ กลือ รอยละของปริมาตรรูพรุนตอปริมาตร
นี้อาจจะตกผลึกภายนอกวัสดุกลายเปนคราบเกลือ (efflorescence) หรือตกผลึกในรูพรุนของ ของวัสดุทั้งกอน ซึ่งคารอยละของ
วัสดุ (crypto-efflorescence) ก็ได ซึ่งอัตราการตกผลึกของเกลือในเนื้อวัสดุหรือบนวัสดุและ ความพรุนของวัสดุนี้สามารถไดมา
กระบวนการทีท่ าํ ใหเกิดเกลือนัน้ ขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน ขึน้ อยูก บั ประเภทของวัสดุและประเภท จากหลายวิธี เชน การคํานวณรอย
ของเกลือที่อยูในเนื้อวัสดุและสภาพแวดลอม หรือขึ้นอยูกับบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของ ละของปริมาตรความพรุนดวยวิธกี าร
แชวสั ดุในนํา้ ใหอมิ่ ตัว และคํานวณหา
ภูมอิ ากาศและอุณหภูมิ เปนตน สวนรูปแบบและอัตราการเสือ่ มสภาพของวัสดุเพราะเกลือทีล่ ะลาย ปริมาตรความพรุนจากปริมาตรของ
นํา้ ไดนนั้ จะขึน้ อยูก บั ประเภทและคุณสมบัตขิ องเกลือ การมีอยูข องนํา้ ความเขมขนของสารละลาย นํา้ ทีเ่ ขาไปแทนทีร่ พู รุนในเนือ้ วัสดุเมือ่
เกลือ สภาพของวัสดุ รวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเกลือ
วัสดุอิ่มนํ้า หรือการหารอยละของ
ความพรุนดวยเครื่องมือ Mercury
Porosimeter ซึง่ ใชหลักการเดียวกัน

การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ
The Deterioration of Buddha Statues Caused by Salts
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แหลงที่มาของเกลือในพระพุทธรูป
การศึกษาเกลือทีเ่ กิดขึน้ บนองคพระพุทธรูปทีส่ าํ คัญขัน้ ตอนหนึง่ คือการคนหาแหลงทีม่ า
และแหลงทีม่ าของเกลือในพระพุทธรูปทีส่ าํ คัญแหลงหนึง่ ก็คอื มาจากเนือ้ วัสดุของพระพุทธรูปเอง
รวมไปถึงมาจากวัสดุแวดลอมอืน่ ๆ ทีส่ มั ผัสกับองคพระพุทธรูป เชน วัสดุทใี่ ชกอ สรางฐานชุกชี และ
ดินหรือฐานรากที่พระพุทธรูปและฐานชุกชีตั้งอยู ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหทราบวา
วัสดุทนี่ าํ มาใชสรางพระพุทธรูปสวนใหญประกอบไปดวย (คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน, ๒๕๔๘)
ดินเผา โดยใชดนิ เหนียวปน เปนพระพุทธรูปแลวนํามาเผาไฟเพือ่ ใหเกิดความแข็งแกรง
ถามีขนาดใหญก็จะทําเปนหลายชิ้นแยกเผา และนํามาประกอบเขาดวยกันในภายหลัง
หลังจากนัน้ อาจปน ปูนทับ หรืออาจลงรักและปดทองทับอีกครัง้ หนึง่ งานประติมากรรม
ดินเผานี้ สวนใหญเปนประติมากรรมนูนสูงประดับศาสนสถาน โดยแสดงเปนพระพุทธรูป
และภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ

กับการทําใหวสั ดุอมิ่ ตัวดวยนํา้ แตใช
ปรอทเปนสารที่เขาไปแทนที่รูพรุน
แทนนํ้า ซึ่งเราสามารถนําคารอย
ละของความพรุนทีห่ ามาไดของวัสดุ
แตละชนิดมาใชในการเปรียบเทียบ
เพื่อหาวาวัสดุชนิดใดมีความพรุน
มากกวา (นวลลักษณ วัสสันตชาติ,
๒๕๔๙) แตทั้งนี้ปริมาณความพรุน
ไมเกี่ยวของกับขนาดและการกระ
จายตัวของรูพรุน จึงไมจาํ เปนวาวัสดุ
ทีม่ คี วามพรุนมากจะเสือ่ มสภาพงาย
กวาวัสดุที่มีความพรุนนอยเสมอไป
เพราะอัตราและปริมาณการเสื่อม
สภาพของวัสดุขึ้นอยูกับขนาดของ
รูพรุนดวย

หิน โดยหินที่นิยมนํามาใชในการทําพระพุทธรูปไดแกหินทราย เพราะมีเนื้อละเอียด
และแกะสลักไดงาย รองลงมาไดแกหินชั้นชนิดอื่นๆ เชน หินชนวนและหินแกรนิต
ในระยะหลังๆ ยังมีพวกหินสีตางๆ ตระกูลควอตซ เชน หินสีเขียวที่นํามาสรางเปน
พระแกวมรกต รวมทั้งหยกและหินออน เทคนิคการสรางพระพุทธรูปศิลานํามาใชทั้ง
ในงานประติมากรรมนูนสูงและประติมากรรมลอยตัว ซึ่งจะพบพระพุทธรูปที่ทําดวย
หินไดในพระพุทธรูปทวารวดีและขอมที่พบในประเทศไทยตั้งแตหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ลงมา และก็มีการสลักศิลาปนอยูบางในพระพุทธรูปสมัยอยุธยา โดยเฉพาะใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.,
๒๕๕๐) และสกุลชางพะเยาในลานนา สวนพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ลานนาและ
อยุธยาสวนใหญมักจะนิยมหลอดวยทองสําริด
ทองสําริด ซึ่งเปนวัสดุที่นิยมนํามาสรางพระพุทธรูปเปนอยางมาก โดยมีสวนผสม
ของโลหะที่สําคัญ 2 อยางคือทองแดงกับดีบุก และใชเทคนิคการสรางดวยการหลอที่
เรียกวาการใชความรอนไลขี้ผึ้งออก หรือที่เรียกวา “สูญขี้ผึ้ง” (lost wax) เทคนิคการ
หลอแบบนีเ้ ปนทีน่ ยิ มในการสรางพระพุทธรูปอยางมากตัง้ แตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบนั
ปูนปน ซึง่ เปนเทคนิคการสรางพระพุทธรูปทีป่ รากฏหลักฐานมาตัง้ แตสมัยกอนทวารวดี
และพบมากในสมัยทวารวดีจนถึงปจจุบัน ปูนที่นํามาใชในการปนเปนปูนแบบโบราณ
ที่เรียกวา “ปูนหมักปูนตํา” โดยนําปูนจากธรรมชาติมาหมักและตําเขากับสวนผสม
อยางอื่นที่ทําใหเกิดความเหนียวและคงทนถาวร เชน นํ้าออย งานปูนปนเปนการสราง
ขึ้นเพื่อประดับศาสนสถาน นิยมสรางเปนภาพเลาเรื่อง และลวดลายประดับ
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งานกออิฐถือปูน ซึง่ มักพบในการกอสรางพระพุทธรูปขนาดใหญ โดยการกออิฐถือปูนเปน
โครงดานใน และปน ปูนตกแตงรายละเอียดดานนอก จากนัน้ จึงลงรักโดยใชยางรักซึง่ เปน
ยางไมผสมกับใบตองเผาไฟเรียกวารักสมุกและขัดผิวใหเรียบ แลวจึงปดทองคําเปลวทับ ซึง่
จะไดผวิ พระพุทธรูปทีด่ ใู กลเคียงกับเนือ้ สําริด บางครัง้ อาจพบพระพุทธรูปทีใ่ ชศลิ าแลงกอ
หรือทําเปนโกลนแทนการกอดวยอิฐ โดยทีด่ า นนอกปน ปูนทับดวยกรรมวิธอี ยางเดียวกัน
ไม ซึ่งถูกนํามาสรางพระพุทธรูปโดยการแกะสลักแลวจึงลงรักปดทอง ขอดีของวัสดุที่
เปนไมคือ สามารถสรางไดงายและแสดงรายละเอียดของงานชางไดดี แตมีขอเสียคือ
ไมคอยมั่นคงถาวร และผุพังงาย ดังนั้นจึงไมพบหลักฐานแกะสลักไมเหลืออยูมากนัก 5 ในขัน้ ตอนการเก็บตัวอยางนัน้ ผูว จิ ยั ได
มักปรากฏหลักฐานในงานศิลปกรรมรุนหลังเทานั้น เชน ในสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร รับอนุญาตใหเก็บตัวอยางเฉพาะวัสดุ
สวนที่เสื่อมสภาพ อันไดแก 1) วัสดุ
และงานชางพื้นเมืองในลานนา เปนตน

ที่เปนเนื้อขององคพระที่รวงเปนผง
2) ปูนฉาบขององคพระที่หลุดรอน
3) ปูนฉาบของฐานชุกชีที่หลุดรอน
4) ผลึกเกลือที่เกาะอยูตามองคพระ
และ 5) ดินทีอ่ ยูภ ายนอกพระอุโบสถ
หลังเดิม แตผูวิจัยไมไดรับอนุญาต
ใหเจาะองคพระหรือฐานชุกชีเพื่อ
เก็บตัวอยางในสวนวัสดุที่เปนเนื้อ
ในองคพระพุทธรูปและวัสดุที่เปน
โครงสรางของฐานชุกชี จึงไมสามารถ
เก็บตัวอยางวัสดุเหลานี้ได

จากการสํารวจภาคสนามเบื้องตน ในเดือนมิถุนายน 2551 พบวาองคพระสรางจาก
วัสดุคลายอิฐหรือหินทรายสีแดง กลาวคือเนือ้ วัสดุสว นใหญประกอบดวยเม็ดทราย มีสนี าํ้ ตาลแดง
คลายสีอฐิ เนือ้ คอนขางละเอียด แตทงั้ นีย้ งั ไมสามารถจะแนใจไดวา เปนหินทราย เพราะไมสามารถ
สังเกตเห็นชั้นของหินได อันเนื่องมาจากในพระอุโบสถคอนขางมืด (ถึงแมวาจะเปดไฟแลวก็ตาม)
องคพระไดถกู ฉาบทับดวยปูนไมทราบชนิด หนาประมาณ 2 เซนติเมตร ปน เปนลวดลายกอนทีจ่ ะ
ทาสีขาวทับปูนฉาบ สวนพระรัศมี พระเกตุมาลา และเม็ดพระศกทาสีทอง จากการสํารวจเบื้อง
ตนพบวาฐานชุกชีเปนแทนขนาดใหญ ไมทราบวัสดุที่ใชกอสรางภายใน มีการฉาบปูนและทาสี
ทับ จากการสืบคนประวัติการอนุรักษพระอุโบสถหลังเดิมทําใหทราบวาไดมีการบูรณะซอมแซม
ฐานพระพุทธรูปนี้ในชวงป พ.ศ. 2503 โดยที่ไมพบหลักฐานแสดงรายละเอียดการบูรณะในครั้ง
นั้นแตอยางใด จึงทําใหไมอาจทราบชนิดวัสดุของฐานชุกชีในปจจุบันนี้ได และตองทําการเก็บ
ตัวอยางไปศึกษาวิเคราะหตอ ไป อยางไรก็ดฐี านชุกชีในสมัยอยุธยาจะนิยมใชการกออิฐและฉาบปูน
ดังนัน้ ในเบือ้ งตนนีจ้ งึ สรุปวาวัสดุทใี่ ชในการสรางพระพุทธรูป
องคนี้และฐานชุกชีนาจะเปน อิฐ หินทรายสีแดง หรือปูน ซึ่ง
เมื่อผูวิจัยสันนิษฐานวาเกลือที่ปรากฏบนพระพุทธรูปสวน
หนึ่งนาจะมาจากวัสดุขององคพระพุทธรูปและฐานชุกชีเอง
ดังนัน้ จึงจําเปนตองเก็บตัวอยางวัสดุจากพระพุทธรูปและฐาน
ชุกชีนี้เพื่อนําไปศึกษาองคประกอบทางแรธาตุและเคมีของ
วัสดุเหลานี้ในขั้นตอนตอไป5 แตในสวนนี้จะนําเสนอเฉพาะ
การทบทวนเอกสารของวัสดุที่สันนิษฐานวาเปนวัสดุที่ใชใน
การสรางพระพุทธรูปและฐานชุกชีนี้ อันไดแก อิฐ หินทราย
ภาพที่ 3: ภาพพระพุทธรูปองคทศี่ กึ ษา
สีแดง และปูนเทานั้น
(ถายเมือ่ เดือนมิถุนายน 2551)

การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ
The Deterioration of Buddha Statues Caused by Salts
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อิฐเปนวัสดุที่ถูกนํามาใชในการกอสรางมาตั้งแตประมาณ 4000 ปกอนคริสตกาลโดย
ชาว Chaldaeans และชาวอียิปต (ตอพงศ ยมนาค, ๒๕๔๕ อางถึงในนวลลักษณ วัสสันตชาติ,
๒๕๔๙) ในประเทศไทยเองก็เริ่มใชอิฐมาตั้งแตสมัยทวารวดี ตอมาถึงสมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทร ซึง่ จะเห็นไดจากงานสถาปตยกรรมในยุคตางๆ ไมวา จะเปนเจดีย ปรางค
โบสถ วิหาร หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ เชน พระพุทธรูป อิฐทํามาจากดินเหนียวหรือดินโคลนและ
วัสดุประกอบอื่นๆ เชน แกลบ ขี้เลื่อย ทราย นํามาปนขึ้นรูปเปนกอน ผึ่งใหแหงแลวเผาไฟ ซึ่ง
จากการที่อิฐทํามาจากดินนี่เอง ทําใหเนื้ออิฐประกอบไปดวยแรคาโอลิไนต (kaolinite) ไมกา
(mica) คลอไรต (chlorites) และควอทซ (quartz) (Holdridge, 1963) และถาแยกแรเหลานีเ้ ปน
6 สวนผสมของปูนตํา นอกจากตําผสมกับ องคประกอบทางเคมีกจ็ ะประกอบไปดวยซิลกิ อนในรูปของควอทซ (silicon dioxide หรือ SiO )
2
ทรายละเอียดแลว มีการเพิม่ สวนผสม อลูมิเนียมในรูปของอลูมิเนียมออกไซด (Al O ) และโดยอาจมีเหล็กออกไซด (FeO หรือ Fe O )
2 3
อืน่ ๆ เชน ขาวเหนียวสุก และกระดาษ และแคลเซียมคารบอเนต (CaCO ) รวมอยู2ดว3ย
3
ฟางทีแ่ ชนาํ้ จนเปอ ยยุย ตามสัดสวน
ทีเ่ หมาะสมแลวจึงตําใหละเอียดเขา
กันจนเหนียวและหนืดเพือ่ ใหเหมาะ
แกการใชงานแตละประเภท ดังนัน้ จึง
มีชางบางคนเรียกปูนตําที่ผสมขาว
เหนียววา “ปูนขาวเหนียว” หากนํา
ปูนตําไปผสมกับนํ้ากาว จะเรียกวา
“ปูนนํา้ กาว” ถาผสมกับนํา้ ออยเคีย่ ว
พอเหนียวเล็กนอย จะเปลีย่ นชือ่ เรียก
เปน “ปูนนํ้าออย” จากกรรมวิธีที่
กลาวมาทําใหปูนตํามีชื่อเรียกอีก
อยางวา “ปูนเพชร” ทัง้ นีเ้ ขาใจวาอาจ
เปนเพราะปูนชนิดนีม้ คี ณ
ุ ลักษณะที่
แข็งแกรงทนทาน หรืออาจมีทมี่ าจาก
ชางเมืองเพชรซึ่งมีชื่อเสียงในดานนี้
เปนผูค ดิ คนขึน้ (พัชนะ บุญประดิษฐ,
๒๕๕๒) ซึง่ ชางปูนปน เมืองเพชรบุรมี ี
วิธกี ารผสมปูนตําเมืองเพชรทีม่ ลี กั ษณะ
พิเศษ โดยมีสวนผสมสําคัญ จํานวน
5 อยาง ดังนี้ คือ 1) ปูนขาว 2 สวน
2) ทรายละเอียด 1 สวน 3) นํ้าตาล
โตนดหรือนํา้ ตาลทราย (เดิมใชนาํ้ ออย)
4) กาวหนัง (เดิมใชเปลือกประดูเ คีย่ ว
กับหนังวัว) และ 5) กระดาษฟาง
(เดิมใชฟางขาวทีแ่ หงแลว) (สุรางคศรี
พวงมะลิ, ไมทราบป)

ปูนที่ปรากฏในโบราณสถานและโบราณวัตถุมีอยู 2 ชนิดหลัก คือปูนหมักปูนตําซึ่ง
นํามาใชในรูปของปูนสอ ปูนฉาบ และปูนปนในสมัยโบราณ และปูนซีเมนตซึ่งมาจากการบูรณะ
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุในภายหลัง ซึ่งปูนซีเมนตนี้รวมไปถึงปูนซีเมนตปอรตแลนดและ
ปูนซีเมนตขาวดวย ปูนหมักปูนตํา ทํามาจากปูนขาว (lime) ซึ่งก็คือการนําหินปูน (limestone)
มาเผาไฟใหไดปูนดิบ (CaO) แลวนําไปหมักจนกระทั่งปูนดิบนั้นกลายเปนปูนหมักหรือแคลเซียม
ไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) แลวจึงนํามาผสมกับสวนผสมอื่นๆ เชนทรายละเอียด แลวนํามาตําให
เปนเนือ้ ละเอียดกอนนํามาใชงาน6 ซึง่ แมวา ปูนขาวเมือ่ นํามาผสมกับนํา้ และแข็งตัวแลวจะมีเกลือ
แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) เปนสวนประกอบอยูดวย แตถาเทียบกับปูนซีเมนตปอรตแลนด
แลว ปูนขาวมีปริมาณเกลืออื่นๆ ที่นอยกวามาก (สมชาติ จึงสิริอารักษ, ๒๕๔๐) สวนปูนซีเมนต
ปอรตแลนดนั้นนอกจากจะมีแคลเซียมคารบอเนตปะปนอยูบางแลว ยังมีองคประกอบอื่นๆ อีก
เชน แคลเซียมซัลเฟต (ซึ่งเติมเพิ่มเขาไประหวางการผลิตปูนเพื่อทําหนาที่เปนตัวหนวงปฏิกิริยา
แลวทําใหปนู แข็งตัวชาลง) หรือโซเดียมซัลเฟต (ซึง่ เปนสารพลอยไดจากการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวาง
ปูนซีเมนตกับนํ้าระหวางการผสมปูนเพื่อใชงาน) (Torraca, 1988) ซึ่งสารประกอบเหลานี้เปน
ตัวการสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดเกลือตางๆ ของซัลเฟตขึน้ ในสิง่ กอสรางทีเ่ ปนอิฐกอหรือฉาบดวยปูนซีเมนต
หินทรายสีแดงถูกนํามาใชเปนวัสดุในการกอสรางโบราณสถานในประเทศไทยมาเปนเวลา
นานแลว โดยเฉพาะในการกอสรางสถาปตยกรรมแบบขอม เชน ปราสาทหินและกูใ นบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือนํามาใชสรางพระพุทธรูปในสมัยตางๆ โดยเฉพาะทีไ่ ดรบั อิทธิพลมาจาก
อาณาจักรขอม ซึง่ หินทรายโดยทัว่ ไปจะมีซลิ กิ อนไดออกไซด (SiO2) หรือทีเ่ รารูจ กั กันในชือ่ ของแร
ควอทซเปนองคประกอบหลัก โดยทําหนาทีห่ ลักเปนมวลสาร (grain) และอาจมีองคประกอบอืน่ ๆ
เชนแรแคลไซต (CaC03) แรหนิ ฟนมาหรือเฟลสปาร ฯลฯ เปนองคประกอบรวมอยูด ว ย โดยมีวสั ดุ
ประสาน (cementing material) เปนตัวเชื่อมมวลสารเขาไวดวยกัน สวนที่เราเห็นหินทรายเปน
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สีแดงนี้ ก็เนื่องมาจากการมีเหล็กออกไซด (FeO หรือ Fe2O3) เปนองคประกอบ โดยเฉพาะหินที่มี
เหล็กออกไซดเปนองคประกอบหลักและทําหนาที่เปนวัสดุประสาน (ferruginous sandstone)
แตทั้งนี้ถากลาวในเชิงธรณีวิทยา หินทรายสีแดงมีดวยกันหลายชนิด เชน หินทรายเฟอรรูจินัส
(ferruginous sandstone) ซึง่ มีควอทซ (quartz หรือ SiO2) และเหล็กออกไซดเปนองคประกอบ
หลัก หินทรายอารโคส (arkosic sandstone) ซึ่งประกอบดวยแรควอตซและแรเฟลดสปาร และ
เศษหิน โดยทีว่ สั ดุประสานสวนใหญคอื ซิลกิ า เหล็กออกไซด และแคลไซต (จิราภรณ อรัณยะนาค,
๒๕๕๒) หินทรายเศษหิน (litharenite) ซึง่ ประกอบดวยแรควอทซเปนสวนใหญ โดยมีเฟลดสปาร
และเศษหินในปริมาณทีเ่ ทาๆ กัน และมีซลิ กิ าและเหล็กออกไซดเปนวัสดุประสาน และหินทรายแปง
(siltstone) ซึ่งเปนหินตะกอนเนื้อเศษหิน ที่ประกอบดวยอนุภาพขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2561/16 มิลลิเมตร วัสดุประสานของหินทรายแปงเปนแร บางสวนเปนแรดินที่เกิดจากการเกิด
ผลึกใหม หินทรายแปงมีซิลิกาสูงกวา แตมีอลูมินา (alumina) โพแทส (potash) และนํ้าตํ่ากวา
หินดินดาน และมีซิลิกานอยกวาในหินทรายทั่วไป อนุภาคทรายแปงอาจเกิดจากการแตกออก
ของเม็ดควอตซที่มีขนาดใหญกวาก็ได สวนการกําเนิดที่แนนอนนั้นยังเปนที่ถกเถียงกันอยู7 ซึ่ง
หินทรายชนิดตางๆ เหลานี้มีองคประกอบทางแรธาตุและเคมีที่แตกตางกันไป และสงผลใหเกิด
การคงทนตอการเสื่อมสภาพที่ตางกันดวย
นอกจากวัสดุขององคพระพุทธรูปแลว วัสดุแวดลอมเชนพื้นดินที่องคพระพุทธรูปและ
ฐานชุกชีตงั้ อยู ก็เปนแหลงทีม่ าของเกลือโดยเฉพาะเกลือทีล่ ะลายนํา้ ไดทเี่ ขาสูอ งคพระพุทธรูป ใน
พื้นที่ที่ไมมีมลพิษในอากาศ ดินจะเปนแหลงที่มาของเกลือแหลงใหญอีกแหลงหนึ่ง ดินธรรมชาติ
เกิดขึน้ จากการเสือ่ มสลายโดยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และทางชีววิทยาของหิน จึงประกอบ
ไปดวยอนุภาคของหินตนกําเนิด โคลน รวมไปถึงอินทรียสารอื่นๆ (Clark, 2003; Soanes and
Stevenson (eds), 2004) กรวดและทรายคือองคประกอบหลักของดินแหง (non-cohesive
soil) และโคลนกับนํ้าเปนองคประกอบหลักของดินเปยก (cohesive soil) โดยที่มีองคประกอบ
หลักทางเคมีคือซิลิกา อลูมินา และออกซิเจน ซึ่งอยูในรูปของซิลิกอนไดออกไซด (ควอทซ) และ
อลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) ดังที่ไดกลาวไปแลว โดยมีแรธาตุอื่นๆ เชน แรหินฟนมา (เฟลดสปาร)
และแรแคลไซต เปนสวนประกอบรวมดวย นอกจากเกลือจะเกิดขึ้นจากองคประกอบดั้งเดิมของ
ดินแลว อินทรียสารที่เกิดจากการเนาเปอยของสิ่งมีชีวิตในดิน (humus) ก็อาจทําใหดินเปนกรด
ไดงายขึ้น และเมื่อดินเปนกรดแลวทําปฏิกิริยากับนํ้าและแรธาตุตางๆ ในดินก็จะทําใหเกิดเกลือ
ในดินเพิ่มขึ้นได (อรัณยะนาค, ๒๕๒๖) รวมไปถึงการกระทําของมนุษย เชนการเพาะปลูกดวยนํ้า
ที่มีเกลือปนเปอน การทิ้งพื้นที่ใหรกราง หรือการเลี้ยงสัตว ก็เปนการเพิ่มเกลือใหกับดินได ดังนั้น
เมือ่ พระพุทธรูปและฐานชุกชีถกู สรางขึน้ บนดินโดยไมไดมกี ารเสริมฉนวนกันความชืน้ จากใตดนิ เขา 7 ที่มา: http://www.patchra.net/
สูต วั อาคาร นํา้ ใตดนิ จะละลายเกลือทีอ่ ยูใ นดินกลายเปนสารละลายเกลือและซึมเขาสูฐ านชุกชีและ minerals/MinDesc/sediment06.
php
พระพุทธรูปได ดังนั้นนํ้าใตดินเองก็เปนแหลงที่มาของเกลือในพระพุทธรูปดวย
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นอกจากนี้เกลือในวัสดุอาจมาจากแหลงอื่นๆ เชน มากับนํ้าฝน มาจากมูลสัตวที่ถาย
รดบนหลังคาหรือบริเวณใกลเคียง มาจากวัชพืชหรือตนไมที่ขึ้นอยูบนในบริเวณโดยรอบ มาจาก
สภาพแวดลอม มาจากจุลินทรีย เชน รา ไลเคนส หรือตะไครนํ้า และพืชชั้นตํ่า เชน มอสที่ขึ้นอยู
บนอาคารหรือวัสดุ เปนตน
สรุปไดวา เกลือในพระพุทธรูปมาไดจากหลายแหลงทัง้ จากตัวของเนือ้ วัสดุของพระพุทธรูปเอง
จากวัสดุกอสรางอื่นๆ ที่ใชในฉาบหรือเคลือบผิวพระพุทธรูป หรือใชในการกอสรางฐานชุกชี
และพื้นพระอุโบสถ หรือมาจากสภาพแวดลอมที่พระพุทธรูปนั้นตั้งอยู แตทั้งนี้เกลือเหลานี้จะ
ไมสามารถทําอันตรายพระพุทธรูปไดเลยถาปราศจากนํ้าหรือความชื้นเปนปจจัยรวม

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา
การสํารวจสภาพและรูปแบบการเสื่อมสภาพในปจจุบันของพระพุทธรูปองคที่เลือก
เปนกรณีศึกษาพบวา ในฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) องคพระสวนที่ปูนฉาบ
หลุดรอนออกมีสีนํ้าตาล (7.5 YR 5/6, strong brown8) มีลักษณะคลายเปยกชื้น ปูนฉาบ
หลุดรอนโดยเฉพาะชวงกลางองคตงั้ แตพระอุระลงมาถึงบัน้ พระเอว และชวงพระกรสวนบนทีค่ วร
8 วิธีการตรวจสอบสีของวัสดุที่เปน
จะมีอตุ ราสงค รูปแบบการเสือ่ มสภาพจะเห็นการปนแตกของเนือ้ วัสดุ (crumbling) ผิวองคพระมี
ที่นิยมวิธีหนึ่งคือการใช Munsell
Color Charts ซึง่ นักโบราณคดีและ การแตกเปนแผนบางๆ (exfoliation) แตไมพบผลึกเกลือ (efflorescence) (ภาพที่ 4)
นักอนุรักษสวนใหญใชในการเทียบ
สีดินหรือหินประเภทตางๆ โดยการ
เทียบสีวธิ นี จี้ ะบันทึกการเทียบสีดว ย
ตัวอักษรและตัวเลขเพือ่ แสดงคาของ
Hue (เนือ้ สี), Value (ความสวางของสี)
และ Chroma (ความเขมขนของสี)โดย
รูปแบบการบันทึกรหัสสีจะขึน้ ตนดวย
คาของเนื้อสี (Hue) เนื้อสี เวนวรรค
และคาของ Value/Chroma (ระบุ
รหัสสีหลังชื่อสี หรือระบุรหัสสีกอน
แลวตามดวยเครือ่ งหมาย , และชือ่ สี)
เชน strong brown (7.5 YR 5/6)
หรือ 7.5YR 5/6, strong brown
ภาพที่ 4 : สภาพและรูปแบบการเสื่อม
สภาพของพระพุทธรูปองคที่เปนกรณี
ศึกษาในฤดูฝน (ภาพถายเมื่อเดือน
กรกฏาคม 2551)

foliation
& crumbling
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การสํารวจสภาพและรูปแบบ
การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปในฤดู
หนาว (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ)
พบว า เนื้ อ องค พ ระมี ลั ก ษณะแห ง
สีนาํ้ ตาล (7.5 YR 6/4, light brown) ออน
กวาในชวงฤดูรอน มีการเสื่อมสภาพของ
เนื้อองคพระเชนเดียวกับในฤดูฝน คือมี
การแตกเปนแผนบางๆ (exfoliation) ผิว
ของปูนฉาบพุพองและโปงซุย (blistering)
มีการปนแตกของเนื้อวัสดุ (crumbling)
แตทแี่ ตกตางอยางเห็นไดชดั จากการเสือ่ ม
สภาพในฤดูฝน คือมีผลึกเกลือเกิดขึน้ บนผิว
ของเนือ้ องคพระและปูนฉาบ โดยเฉพาะใน
บริเวณที่เปนรอยตอระหวางเนื้อองคพระ
และปูนฉาบและบริเวณที่ผิวของปูนฉาบ
พุพองและโปงซุย (ภาพที่ 5)
การสํารวจสภาพและรูปแบบการ
เสือ่ มสภาพขององคพระในฤดูรอ น (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม) พบวาเนื้อพระพุทธ
รูปมีลักษณะแหง สีนํ้าตาล (7.5 YR 6/4,
light brown) เขมกวาในฤดูหนาวเล็กนอย
รูปแบบการเสื่อมสภาพจะคลายคลึงกับ
ฤดูหนาว แตผวิ ปูนฉาบมีอาการพุพองและ
โปงซุยนอยกวา และไมมีเกลือตกผลึกบน
ผิวของวัสดุ (efflorescence) ทั้งเนื้อองค
พระและปูนฉาบ จะมีกแ็ ตเพียงผลึกหรือเม็ด
เกลือเล็กๆ แทรกอยูใ นเนือ้ วัสดุขององคพระ
(crypto-efflorescence) เทานัน้ (ภาพที่ 6)

ปูนฉาบหลุดรอน
blistering
exfoliation

crumbling

ผลึกเกลือ
ภาพที่ 5 : สภาพและรูปแบบการ
เสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคที่
เปนกรณีศกึ ษา ในฤดูหนาว (ภาพถาย
เมื่อเดือนมกราคม 2552)

ภาพที่ 6 : สภาพและรูปแบบการ

เม็ดเกลือในเนื้อปูน เสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคที่
เปนกรณีศึกษา ในฤดูรอน (ภาพถาย
เมื่อเดือนเมษายน 2552)

blistering crumbling &
exfoliation

จากการสํารวจสภาพและรูปแบบการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูป สามารถสรุปไดวา
วัสดุเนื้อองคพระมีสีเขมขึ้นในฤดูฝน และจางลงเมื่อเขาฤดูหนาว และเขมขึ้นบางเมื่อเขาสูฤดูรอน
โดยทีก่ ารเสือ่ มสภาพจะรุนแรงมากทีส่ ดุ ในฤดูหนาว โดยมีรปู แบบการเสือ่ มสภาพทีส่ ามารถสรุปได
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คือ 1) มีการหลุดรอนของปูนฉาบขององคพระพุทธรูป (plaster detachment) 2) มีการปนซุย
ปนแตกของผิวดานนอก (crumbling) ของวัสดุที่เปนเนื้อองคพระ 3) มีการแตกเปนแผนบางๆ
(exfoliation) ของวัสดุที่เปนเนื้อองคพระและปูนฉาบ 4) มีการพุพองและโปงซุย (blistering)
ของปูนฉาบ และ 5) มีการตกผลึกของเกลือ (salt crystallization) บนผิววัสดุที่เปนเนื้อองคพระ
และปูนฉาบ ซึง่ อาการเหลานีเ้ ปนรูปแบบการเสือ่ มสภาพอันเนือ่ งมาจากเกลือทัง้ สิน้ (Lewin and
Charola, 1979; Torraca 1981) ทําใหสามารถจะสรุปไดวา การเสือ่ มสภาพของพระพุทธรูปองค
ที่เปนกรณีศึกษานี้นาจะมีสาเหตุหลักมาจากเกลือนั่นเอง
จากการเก็บตัวอยางวัสดุขององคพระพุทธรูปทั้งในสวนเนื้อองคพระและปูนที่ฉาบไป
วิเคราะหองคประกอบทางแรธาตุและเคมีดว ยเครือ่ ง X-ray Diffractometer (XRD) พบวาวัสดุทงั้
สองชนิดประกอบไปดวยแรควอทซ (SiO2) แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) และโปแตสเซียมออกไซด
(K2O) แตเนื้อองคพระมีเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) รวมอยูดวย สวนปูนฉาบที่ฐานชุกชีนั้นมี
องคประกอบเชนเดียวกับปูนทีฉ่ าบพระพุทธรูป โดยทีไ่ มพบเกลือซัลเฟตในปูนทัง้ สองตําแหนงเลย
ถึงแมวา ผลการวิเคราะหจะพบแรควอทซในวัสดุทเี่ ปนเนือ้ ของพระพุทธรูป แตจากการ
ที่ไมพบอลูมิเนียมออกไซดซึ่งตามปกติเปนองคประกอบหลักของดินซึ่งนํามาใชทําอิฐ ทําใหอาจ
สรุปไดวา วัสดุทเี่ ปนเนือ้ ขององคพระพุทธรูปนัน้ ไมใชอฐิ รวมทัง้ การทีไ่ มพบเหล็กออกไซดรว มกับ
แรควอทซทั้งๆ ที่มีสีนํ้าตาลอมแดง และไมปรากฏชั้นหินในวัสดุที่เปนเนื้อขององคพระ (ในสวนที่
ปูนฉาบหลุดรอนออกและเผยใหเห็นเนือ้ ใน) ทําใหอาจสรุปไดวา วัสดุนกี้ ไ็ มใชหนิ ทรายเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะการทีว่ สั ดุนมี้ อี งคประกอบทางเคมีเหมือนกับปูนทีใ่ ชฉาบองคพระพุทธรูปและฐานชุกชี
อาจทําใหสรุปไดวา วัสดุทเี่ ปนเนือ้ องคพระนีเ้ ปนปูนทีป่ น ขึน้ รูป แตทงั้ นีเ้ นือ่ งจากการเก็บตัวอยาง
ไปวิเคราะหนั้นไมสามารถกระทําจนถึงเนื้อในขององคพระพุทธรูป ทําใหไมสามารถสรุปไดอยาง
9 แตทงั้ นีจ้ ากการทบทวนวรรณกรรม ชัดเจนวาพระพุทธรูปองคนี้มีแกนขางในที่ทําดวยวัสดุชนิดอื่น เชน อิฐหรือหินทราย แลวขึ้นรูป
พบวาโดยทัว่ ไปแลวเทคนิคการสราง ดวยปูนปนหรือไม หรือเปนพระพุทธรูปที่ปนดวยปูนทั้งองค9
พระพุทธรูปโดยการกออิฐหรือใชศลิ า
ทําเปนโกลนแลวจึงพอกปูนปน ทับนัน้
จะใชกบั การสรางพระพุทธรูปขนาดใหญ
(คณะกรรมการโครงการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน, ๒๕๔๘) แต
พระพุทธรูปทีเ่ ปนกรณีศกึ ษานีม้ ขี นาด
หนาตักประมาณ 1.20 เมตร จึงไม
นาจะจําเปนตองมีแกนที่กอดวยอิฐ
หรือทําดวยศิลา

ปูนทีท่ าํ การศึกษาทัง้ ทีฉ่ าบองคพระพุทธรูปและฉาบฐานชุกชี (รวมทัง้ ทีว่ เิ คราะหพบวา
เนื้อองคพระพุทธรูปก็เปนปูนที่มีองคประกอบทางเคมีที่เหมือนกัน) ตางก็มีแคลเซียมคารบอเนต
แรควอทซ และโปตัสเซียมออกไซดรวมอยูดวย แตไมพบสารประกอบซัลเฟตใดๆ ทําใหอาจสรุป
ไดวาปูนที่ใชนี้ไมใชปูนซีเมนต (ซึ่งโดยทั่วไปจะมีโซเดียมซัลเฟตหรือแคลเซียมซัลเฟตประกอบ
อยูด ว ย) แตเปนปูนประเภทปูนหมักปูนตําซึง่ เมือ่ แข็งตัวแลวจะมีองคประกอบหลักเปนแคลเซียม
คารบอเนต โดยมีแรควอทซซงึ่ ก็เปนองคประกอบหลักของเม็ดทรายซึง่ เปนสวนผสมของปูนหมัก
ปูนตําประกอบอยูดวยนั่นเอง
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การที่พบเกลือโซเดียมคลอไรดในวัสดุที่เปนเนื้อองคพระพุทธรูปนั้น สันนิษฐานไดวา
โซเดียมคลอไรดอาจเปนสารที่ปะปนอยูในเนื้อวัสดุตั้งแตเริ่มสรางองคพระ หรืออาจเปนเกลือ
จากสิ่งแวดลอมที่มีนํ้าหรือความชื้นพาเขาสูเนื้อวัสดุขององคพระ แตจากการวิเคราะหปูนฉาบที่
ฐานชุกชีแลวไมพบเกลือโซเดียมคลอไรด ทําใหสนั นิษฐานตอไปไดวา เกลือโซเดียมคลอไรดในเนือ้
วัสดุขององคพระนั้นอาจเปนเกลือที่มีมาแตดั้งเดิม หรืออาจเปนไปไดวาเกลือนี้อาจมาจากวัสดุที่
เปนโครงสรางของฐานชุกชีทผี่ วู จิ ยั ไมสามารถเก็บตัวอยางไปทดสอบได หรือมาจากนํา้ ใตดนิ หรือ
นํ้าทิ้งที่มีเกลือโซเดียมคลอไรดละลายปะปนอยูซึมเขาสูโครงสรางฐานชุกชีและสงตอมายังองค
พระพุทธรูปก็ได โดยเฉพาะการทีว่ ดั อินทารามวรวิหารนีต้ งั้ อยูใ นบริเวณชุมชนทีม่ คี นอยูอ าศัยมาก
จึงอาจเปนไดวา เกลือคลอไรดนอี้ าจปะปนมากับนํา้ ทิง้ ตามบานเรือนทีช่ ะลางเศษอาหารทีม่ เี กลือ
ในการประกอบอาหาร (เกลือโซเดียมคลอไรด) ปนอยูดวย
ในสวนของเกลือที่ตกผลึกบนองคพระพุทธรูปนั้น เมื่อเก็บตัวอยางไปวิเคราะหดวย
เครื่อง XRD พบวาประกอบไปดวยเกลือโซเดียมไนเตรตและโซเดียมคลอไรด โดยมีแรควอทซ
ปะปนอยูด ว ย แตไมพบเกลือซัลเฟตเปนองคประกอบเชนเดียวกับผลการวิเคราะหของปูนทัง้ สอง
ตําแหนง ทําใหสรุปไดคอ นขางแนนอนวาปูนทีฉ่ าบองคพระพุทธรูป ปูนทีฉ่ าบฐานชุกชี รวมถึงวัสดุ
ที่ใชกอสรางฐานชุกชีไมมีปูนซีเมนตเปนสวนประกอบ ซึ่งนับวาเปนโชคดีอยางมากที่การอนุรักษ
หรือบูรณะฐานชุกชีและองคพระพุทธรูปครั้งกอนๆ ไมไดใชปูนซีเมนตซึ่งกอใหเกิดเกลือซัลเฟต
ที่เปนอันตรายตอโบราณสถานและโบราณวัตถุเลย10 และการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคที่
ศึกษานี้ก็ไมไดมีสาเหตุมาจากปูนซีเมนต
การที่เกลือที่ตกผลึกบนองคพระพุทธรูปนั้นคือเกลือโซเดียมไนเตรทและเกลือโซเดียม
คลอไรดทําใหสามารถสันนิษฐานแหลงที่มาของเกลือได กลาวคือในขณะที่องคประกอบทางเคมี
ของเนื้อองคพระพุทธรูปคือแรควอทซ แคลเซียมคารบอเนต โปตัสเซียมออกไซด และโซเดียม
คลอไรด แตจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดินในบริเวณพระอุโบสถพบวาประกอบไป 10 เพราะโดยทัว่ ไปแลวการใชปนู ซีเมนต
ดวยซิลกิ อนไดออกไซด อลูมเิ นียมออกไซด และโปตัสเซียมออกไซด โดยทีไ่ มพบโซเดียมคลอไรดเลย ในการบูรณะจะกอใหเกิดปญหาคือ
ปูนฉาบทีท่ าํ ดวยปูนหมักหรือปูนตําจะ
(หรืออาจมีอยูในปริมาณที่นอยมากจนตรวจไมพบ) แสดงวาเกลือโซเดียมคลอไรดที่ตกผลึกบน หลุดรอน เนือ่ งมาจากการทีป่ นู ซีเมนต
องคพระพุทธรูปนัน้ ไมไดมาจากดินในบริเวณนัน้ แตอาจมาจากนํา้ ใตดนิ หรือนํา้ ทิง้ จากชุมชนทีซ่ มึ
ไมยอมใหนํ้าผาน แลวทําใหนํ้าหรือ
ผานโครงสรางฐานชุกชีและเขาสูอ งคพระพุทธรูปโดยกระบวนการคาปลลารี หรืออาจเปนเกลือที่ สารละลายเกลือที่อยูในวัสดุตองไป
ปนเปอ นอยูใ นทรายหรือนํา้ ทีใ่ ชผสมปูนซึง่ เปนวัสดุของฐานชุกชีและเนือ้ ขององคพระพุทธรูป หรือ ระเหยออกในบริเวณที่ฉาบดวยปูน
เปนเกลือทีป่ นเปอ นอยูใ นวัสดุทผี่ วู จิ ยั ไมสามารถทําการตรวจสอบได ซึง่ ก็คอื แกนของพระพุทธรูปและ หมักปูนตําซึง่ ยอมใหนาํ้ ผานมากกวา
ทําใหเกลือโดยเฉพาะเกลือซัลเฟตไป
สวนโครงสรางของฐานชุกชี และเมือ่ นํา้ ใตดนิ นํา้ ทิง้ จากชุมชน หรือความชืน้ เขาสูต วั องคพระก็ได ตกผลึกในบริเวณนัน้ เปนจํานวนมาก
ละลายเกลือและเคลือ่ นตัวไปทัว่ องคพระและออกมาทีผ่ วิ วัสดุ จนเมือ่ ถึงสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อํานวย แลวทําใหปนู ฉาบบริเวณนัน้ หลุดรอน
เชน ในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน เกลือจึงตกผลึกใหเราสังเกตและตรวจสอบไดนั่นเอง
หรือเสือ่ มสภาพไปเร็วกวาบริเวณอืน่ ๆ

การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ
The Deterioration of Buddha Statues Caused by Salts
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การที่เกลือคลอไรดตกผลึกเปนคราบบนองคพระพุทธรูปนี้ ไมไดหมายความวาจะ
มีปริมาณเฉพาะที่เราเห็นเทานั้น เกลือยังคงตกผลึกภายในเนื้อวัสดุขององคพระดวย จะเห็น
ไดจากการที่มีโซเดียมคลอไรดปะปนอยูในเนื้อขององคพระเมื่อเราทดสอบดวยเครื่อง XRD
นั่นหมายความวาเมื่อใดก็ตามที่มีความชื้นหรือนํ้าเขาสูองคพระอีก นํ้านั้นก็จะไปละลายเกลือที่
ยังตกผลึกคางอยูภายในเนื้อองคพระ และหลังจากนั้นนํ้าในสารละลายนี้ก็พรอมที่จะระเหยและ
ทําใหเกลือตกผลึกซํา้ ๆ อยางนี้ แลวทําใหวสั ดุขององคพระพุทธรูปเสือ่ มสภาพมากขึน้ เรือ่ ยๆ หรือ
จนกวาเราจะกําจัดแหลงที่มาของนํ้าหรือความชื้น หรือทําใหเกลือหมดไปจากพระพุทธรูปและ
สิ่งแวดลอมรอบองคพระพุทธรูปใหไดเสียกอน
จากการตรวจสอบดินหรือวัสดุทเี่ ปนเนือ้ ขององคพระและปูนฉาบอืน่ ๆ แลวไมพบเกลือ
ไนเตรทใดๆ ทําใหสนั นิษฐานวาเกลือโซเดียมไนเตรททีต่ รวจสอบไดบนองคพระพุทธรูปนัน้ คงตองมี
ทีม่ าจากแหลงอืน่ เชนอาจมาจากมูลสัตว เชน มูลนกบนหลังคา หรือมูลคางคาวทีอ่ ยูใ ตหลังคาของ
พระอุโบสถ เพราะมูลของคางคาวและนกมีสารประกอบไนโตรเจนอยูม าก และเปนแหลงทีม่ าของ
เกลือโซเดียมไนเตรทได (จิราภรณ อรัณยะนาค, ๒๕๕๒) ซึ่งจากการสํารวจพระอุโบสถในชวงฤดู
มรสุมพบวาจะมีนาํ้ รัว่ หยดจากฝาเพดานลงมาทีบ่ ริเวณทีอ่ งคพระพุทธรูปนีต้ งั้ อยู โดยเฉพาะตรงจุด
ทีเ่ ปนพระเศียร ดังนัน้ เกลือโซเดียมไนเตรททีพ่ บบนองคพระพุทธรูปนีก้ น็ า จะมาจากมูลนกและมูล
คางคาวทีอ่ ยูบ นและใตหลังคาของพระอุโบสถนัน่ เอง เมือ่ ฝนตกก็ไดชะลางมูลนกบนหลังคา และ
เมื่อหลังคารั่วและนํ้าฝนสวนหนึ่งไหลเขาสูพระอุโบสถผานฝาเพดานก็ไดชะลางมูลคางคาวดวย
แลวนํ้าฝนซึ่งในเวลานั้นไดกลายเปนสารละลายเกลือไนเตรทแลวไดหยดลงสูองคพระพุทธรูป
และไดนําพาเกลือไนเตรทใหเขาสูองคพระพุทธรูป เมื่อนํ้าในสารละลายเกลือนี้เคลื่อนตัวออกสู
ผิวนอกและระเหยไป ก็ไดพาเกลือไนเตรทออกมาและตกผลึกเปนคราบอยูบนองคพระพุทธรูป
หรืออีกทางหนึ่งก็อาจเปนไดวาเกลือไนเตรทมาจากเศษอาหารและนํ้าทิ้งของชุมชนในบริเวณ
โดยรอบวัดอินทารามวรวิหารและซึมเขาสูองคพระพุทธรูปนั่นเอง เพราะเศษอาหารก็เปนแหลง
ที่มาของเกลือไนเตรทไดเชนกัน แตก็ยังนับวาโชคดีที่ไมไดตรวจพบเกลือไนเตรทในวัสดุที่เปน
เนื้อขององคพระหรือปูนฉาบดวย เพราะนั่นแสดงวาปริมาณเกลือไนเตรทที่เขาสูพระพุทธรูปนี้มี
ปริมาณไมมาก และแทบทั้งหมดถูกพาออกสูผิวของพระพุทธรูปและบนผิวปูนฉาบแลว
การที่เกลือไมวาจะเปนโซเดียมคลอไรดหรือโซเดียมไนเตรทก็ตาม เมื่อตกผลึกในฤดู
แลง และถูกละลายกลับเขาสูเนื้อขององคพระพุทธรูปใหมในฤดูฝนหรือฤดูนํ้าหลากซํ้าๆ เปนผล
ทําใหองคพระพุทธรูปเสือ่ มสภาพมากขึน้ ๆ ทุกครัง้ ทีเ่ กลือตกผลึกใหม เนือ่ งจากเกลือเมือ่ ตกผลึก
จะมีปริมาตรมากกวาเมื่ออยูในรูปของสารละลาย และมีขนาดใหญกวารูพรุนเล็กๆ ในวัสดุมาก
ดังนั้นเมื่อสารละลายเกลือตกผลึก ผลึกจะมีขนาดใหญกวาขนาดของรูหรือทอเล็กๆ ในปูน และ
จะดันใหผนังของรูหรือทอเล็กๆ เหลานั้นแตกออก โดยเฉพาะรูหรือทอเล็กๆ ที่มีขนาดเล็กกวา
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5 ไมครอน (5x10-6 เมตร) (Bell, 1992)11 และเนื่องจากการตกผลึกนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณใกลๆ 11 อยางไรก็ดมี ผี วู จิ ยั บางทานกลาวแยง
กับผิวนอกของปูน เมื่อรูพรุนหรือทอเล็กๆ ในเนื้อปูนถูกทําลายลงก็สงผลใหผิวดานนอกของปูน วาการตกผลึกและการถูกละลายใหม
ของผลึกเกลือไมไดเปนตัวการหลักที่
ปนซุย (disaggregating) เนื้อปูนสวนตื้นๆ ใกลกับผิวดานนอกปนแตก (crumbling) และเนื้อปูน ทําใหวัสดุที่มีรูพรุนนั้นแตก เพราะ
สวนในแตกเปนแผนบางๆ (exfoliation) หรือโปงซุย (blistering) (Lewin and Charola, 1979; เกลือทีต่ กผลึกแลวมีปริมาตรนอยกวา
Torraca, 1988) โดยเฉพาะการที่เกลือตกผลึกบริเวณผิวที่เปนจุดเชื่อมระหวางเนื้อปูนของ ปริมาตรของสารละลายเกลือทีอ่ ยูใ น
องคพระกับปูนฉาบ ทําใหผลึกเกลือไปดันปูนฉาบใหหลุดรอนออกดังสภาพทีส่ าํ รวจพบ และนัน่ ก็ รูพรุนในตอนแรกเสียอีก (Charola,
2000) แตสงิ่ ทีท่ าํ ใหรพู รุนของวัสดุแตก
เปนคําตอบวาทําไมการทีพ่ ระสงฆซอ มแซมโดยการฉาบปูนทับองคพระพุทธรูปครัง้ ทีผ่ า นๆ มานัน้
คือแรงดันที่เกิดขึ้นจากการดูดและ
ปูนฉาบก็ยงั คงหลุดรอนออกทุกๆ ฤดูแลงจนพระสงฆตอ งหยุดซอมแซมพระพุทธรูปองคนไี้ ป และ คายนํา้ (hydration-dehydration)
คิดวาไมมวี ธิ ที จี่ ะซอมพระพุทธรูปองคนไี้ ดอกี แตถา ทราบสาเหตุการเสือ่ มสภาพเชนนีแ้ ลว การจะ ของผลึ ก เกลื อ เช น ผลึ ก เกลื อ
อนุรักษพระพุทธรูปองคนี้ก็ไมใชเรื่องที่เปนไปไมไดอีกตอไป
โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) เมือ่ ดูดนํา้

สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนการศึกษาเกลือบนพระพุทธรูป โดยมีพระพุทธรูปองคหนึง่ ซึง่ ประดิษฐาน
อยูในพระอุโบสถหลังเดิมของวัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปนกรณีศกึ ษา จากการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของปูนเหลานีด้ ว ยเครือ่ ง X-ray
Diffractometer (XRD) พบวาพระพุทธรูปองคนสี้ รางดวยปูนปน (แตไมทราบวาแกนกลางกอดวยอิฐ
หรือทําจากหินหรือไม) ฉาบดวยปูนแลวทาสี ตั้งถาวรอยูบนฐานชุกชีที่ฉาบดวยปูน (แตไมทราบ
ชนิดของวัสดุโครงสราง) โดยที่ปูนที่ใชทั้งหมด รวมทั้งปูนที่ใชในการบูรณะซอมแซมพระพุทธรูป
และฐานชุกชีครั้งที่ผานๆ มาเปนปูนหมักปูนตําซึ่งทํามาจากปูนขาว (lime) ซึ่งเมื่อแข็งตัวแลว
มีองคประกอบหลักคือแคลเซียมคารบอเนตและแรควอทซ (SiO2) โดยที่ไมมีเกลือซัลเฟต เชน
โซเดียมซัลเฟตหรือแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งเปนสวนประกอบของปูนซีเมนตปะปนอยูเลย และนั่น
เปนสาเหตุใหไมพบเกลือซัลเฟตปะปนอยูในเนื้อปูนใดๆ และผลการวิเคราะหตัวอยางผลึกเกลือ
ที่ปรากฏบนผิวของปูนฉาบและเนื้อขององคพระพุทธรูปดวยเครื่อง XRD ก็ไดยืนยันในขอสรุปนี้
เพราะผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาผลึกเกลือทีเ่ กิดขึน้ คือเกลือโซเดียมไนเตรทและเกลือโซเดียม
คลอไรด ไมใชเกลือซัลเฟตแตประการใด
เกลือโซเดียมไนเตรททีพ่ บบนองคพระพุทธรูปนีไ้ มไดมาจากดิน เพราะจากการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของดินแลวพบวาไมมีเกลือไนเตรทปะปนอยู คงมีแตซิลิกอนไดออกไซด
หรือแรควอทซและโปตัสเซียมออกไซด (ซึ่งพบทั้งในปูนปนและปูนฉาบขององคพระพุทธรูป และ
ปูนฉาบฐานชุกชี) จึงทําใหสันนิษฐานวาเกลือไนเตรทนี้อาจปนเปอนมากับนํ้าฝนที่ชะลางมูลของ
นกและคางคาวซึ่งอยูบนหลังคาของพระอุโบสถซึ่งรั่ว แลวหยดลงบนพระเศียร พระอังสา และ
บริเวณอืน่ ๆ ขององคพระ เพราะมูลของคางคาวและนกมีสารประกอบไนโตรเจนอยูม าก ซึง่ ทําให

หรือความชืน้ ในวัสดุเขามาในผลึกเพิม่
จะกลายเปนผลึกเกลือโซเดียมซัลเฟต
เดคาไฮเดรต (Na2SO4. 10H2O) ซึ่ง
เปนผลึกเกลือทีม่ ี “นํา้ ผลึก” (water
of crystallization) ประกอบอยู
และเปนผลึกเกลือซึ่งมีขนาดผลึกที่
ใหญขึ้นที่เรียกวา “ผลึกที่มีนํ้าเปน
สวนประกอบ (hydrated crystal)”
หลังจากนั้นเมื่อความชื้นสัมพัทธใน
อากาศลดลงหรือเมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้
ผลึกเกลือโซเดียมซัลเฟตเดคาไฮเดรต
ที่มีนํ้าเปนสวนประกอบนี้ก็จะคาย
นํ้าผลึกออกและทําใหผลึกเกลือนั้น
มีขนาดเล็กลง กลายเปนผลึกเกลือ
แหง (anhydrous crystal) ของ
โซเดียมซัลเฟตเหมือนเดิม ซึ่งผลึก
เกลือแหงนี้ก็พรอมที่จะดูดนํ้าผลึก
และขยายตัวไดทันทีที่อุณหภูมิใน
อากาศลดลงหรือเมือ่ ความชืน้ สัมพัทธ
เพิม่ ขึน้ อีก และการทีผ่ ลึกเกลือขยาย
และหดตัวซํา้ ๆ เชนนีห้ ลายๆ ครัง้ ตอ
วันนี่เองที่ทําใหเกิดแรงดันดันผนัง
ภายในรูพรุนเหลานั้นใหแตกออก
(จิราภรณ อรัณยะนาค, ๒๕๒๙
อางถึงใน นวลลักษณ วัสสันตชาติ,
๒๕๔๙)

การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ
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เปนแหลงทีม่ าของเกลือโซเดียมไนเตรท หรืออาจมาจากกระบวนการยอยสลายเศษอาหารเศษขยะ
ในชุมชนซึง่ ตัง้ อยูร อบบริเวณวัดอินทารามวรวิหารและเกิดเปนเกลือไนเตรท แลวนํา้ ฝนหรือนํา้ ทิง้
อาจชะลางเกลือนีแ้ ลวซึมเขาสูอ งคพระพุทธรูป สวนเกลือโซเดียมคลอไรดทพี่ บอาจปนเปอ นมาใน
วัสดุทใี่ ชกอ สรางองคพระตัง้ แตแรกเริม่ หรือปนมากับเนือ้ องคพระพุทธดานในหรือวัสดุโครงสราง
ของฐานชุกชีซึ่งไมสามารถตรวจสอบได หรืออาจปะปนมากับนํ้าใตดินในรูปของสารละลายเกลือ
คลอไรด ซึ่งมาจากการชะลางเกลือแกงที่ใชปรุงอาหารของชาวบานในชุมชนใกลเคียงก็เปนได
จากการศึกษานี้ทําใหทราบวาเกลือเปนสาเหตุหนึ่งและนาจะเปนสาเหตุหลักที่ทําให
พระพุทธรูปองคนี้เสื่อมสภาพ เนื่องจากรูปแบบของการเสื่อมสภาพขององคพระคือ 1) การหลุด
รอนของปูนฉาบองคพระ 2) การปนซุย ปนแตกของผิวดานนอกของปูนปนองคพระ 3) การแตก
เปนแผนบางๆ ของปูนปนและปูนฉาบองคพระ และ 4) การพุพองและโปงซุยของปูนฉาบ ซึ่ง
อาการเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเกลือทั้งสิ้น อีกทั้งการที่พบเกลือ
ตกผลึกบนผิวของทั้งปูนฉาบและปูนปนองคพระและพบเม็ดเกลือปะปนอยูในปูนปนองคพระ
ในฤดูแลง หายไปในฤดูฝน แลวกลับมาใหมในฤดูแลงตอมา เปนหลักฐานแสดงการเสื่อมสภาพ
ของพระพุทธรูปองคนอี้ นั เนือ่ งมาจากการตกผลึกซํา้ ๆ ของเกลืออยางชัดเจน เพียงแตเกลือทีเ่ ปน
สาเหตุของการเสื่อมสภาพนั้นไมไดมาจากปูนซีเมนตที่ใชในการบูรณะองคพระครั้งกอนๆ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือไมไดมีการใชปูนซีเมนตในการบูรณะครั้งกอนๆ มา แตเปนเกลือที่อาจอยูใน
เนื้อของวัสดุตั้งแตแรกเริ่ม หรือเปนเกลือที่มาจากสภาพแวดลอมรอบองคพระพุทธรูปนั่นเอง
ดังนัน้ การจะอนุรกั ษพระพุทธรูปองคนอี้ ยางยัง่ ยืนนัน้ ประการแรกทีจ่ ะตองทําก็คอื การ
พยายามลดปริมาณของเกลือทีอ่ ยูใ นองคพระใหเหลือนอยทีส่ ดุ และกําจัดแหลงทีม่ าของเกลือจาก
สภาพแวดลอม รวมไปถึงการพยายามไมใหนาํ้ หรือความชืน้ เขาสูอ งคพระและฐานชุกชี และจัดการ
สภาพแวดลอมภายในพระอุโบสถไมใหเอื้อตอการตกผลึกของเกลือไดอีกเสียกอน จึงสามารถ
ดําเนินการบูรณะพระพุทธรูปองคนตี้ ามหลักการและขัน้ ตอนอืน่ ๆ ในการอนุรกั ษพระพุทธรูปตอไป
ขอเสนอแนะ
ถึงแมวาการศึกษาวิจัยนี้จะสําเร็จผลไดดวยดีและไดขอสรุปซึ่งตอบปญหานําวิจัย
ไดครบถวนก็ตาม แตหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยอื่นๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด
ระดับนํ้าใตดิน ฯลฯ ซึ่งมีผลตอรูปแบบและอัตราการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปเพราะเกลือ
รวมทั้งถาสามารถตรวจสอบวัสดุขององคพระพุทธรูปทั้งองค โครงสรางของฐานชุกชี รวมไปถึง
ฐานรากของพระอุโบสถไดอยางละเอียดกวานี้ ก็จะทําใหทราบถึงแหลงทีม่ าของเกลือและสาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปองคนี้ไดมากขึ้น และจะสงผลใหการวางแผนการอนุรักษ
พระพุทธรูปองคนี้เปนไปไดอยางเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นดวย
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