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การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปริ มาณและประเภทของโบราณวัตถุที่พบ
จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์เดิม สาหรับเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการจัดจาแนก
โบราณวัตถุประกอบกับการจัดการคลังโบราณวัตถุ 2) นาเสนอรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
สาหรับการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
จากความรู้และการเก็บรวบรวมข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ แนวทางนโยบาย เพื่อนามาพัฒนาคลัง
โบราณวัตถุในปั จจุบนั ให้ เกิดประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่าโบราณวัตถุมีปริ มาณมากและหลากหลายประเภท โดยสามารถ
แบ่งออกได้ 7 ประเภท คือ 1) ประเภทเศษภาชนะดินเผา 2) ประเภทประกอบสถาปั ตยกรรม
3) ประเภทประติมากรรม 4) ประเภทโลหะ 5) ประเภทกระดูกสัตว์ 6) ประเภทแก้ ว 7) ประเภท
อื่นๆ เช่น เบ้ าหลอมโลหะ ส่วนของปริ ม าณโบราณวัตถุมี ประมาณ 56,070 ชิ น้ ส่วนใหญ่ เป็ น
โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา ส่วนรู ปแบบและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร ควรเป็ นรู ปแบบเพื่อ
การเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ โดยการแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) พื ้นที่ส่วนการเรี ยนรู้ เป็ นส่วน
ของการจัดนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุและจัดกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ 2) พื ้นที่ส่วนของการ
อนุรักษ์ เป็ นส่วนสาหรับทาการอนุรักษ์และให้ ความรู้เรื่ องของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ 3) พื ้นที่ส่วน
คลังโบราณวัตถุ (คลังปิ ด) สาหรับเป็ นพื ้นที่หรื อห้ องในการจัดเก็บโบราณวัตถุ
โดยรูปแบบและแนวทางการจัดการคลังโบราณวัตถุข้างต้ นเป็ นรูปแบบการจัดการที่อยู่
บนพื ้นฐานของความต้ องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและสอดคล้ องกับแนวทางนโบาย เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุอย่างแท้ จริง
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The main objective of this research is to survey and study amount and category
of artifacts in the area of Museum Siam and classification for storage management. The
research intends to present a model and guideline of storage room for archaeological objects at
Museum Siam, Bangkok. The main question of study is a model and guideline which suitable for this
storage room.
Category of Archaeology objects are divided 7 categories. The categories of artifacts
are sherd, a part of artifacts, metal, bone, small sculpture, and the others. The databases were used
for preparing a suitable plan for the development of storage room for archaeological objects to
learning and conservative.
It is proposed that the storage room should comprise 3 sections. The first section is a
learning area for exhibition and learning activity. The second section is a conservative area for
studying the conservation method while the third is storage room (restrict storage).
This study proposes a management plan is on bases of knowledge which created
from information to require of participant and policy of Nation Discovery Museum Institute.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาของศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยช่วยเหลือเอื อ้ เฟื อ้ ข้ อมูล ให้ คาแนะนาปรึกษาและสละเวลาใน
การตรวจสอบแก้ ไขในทุกขันตอน
้
รวมถึงคอยกระตุ้นให้ ผ้ ศู กึ ษาทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็ จลุล่วงไปได้
ด้ วยดี ผู้วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตร์ จารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ประธานสอบวิทยานิพนธ์
และอาจารย์อนันต์ ชูโชติ ผู้อานวยการสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
ให้ ความกรุณาแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ภ าควิ ช าโบราณคดี สาขาการจัด การทรั พ ยากร
วัฒนธรรมทุกท่านที่ให้ ความรู้ตลอดการศึกษาที่ผา่ นมา
ขอบคุณพี่ เพื่อนๆ สาหรับความห่วงใย คอยให้ กาลังใจและถามความคืบหน้ าของการ
ทาวิทยานิพนธ์เสมอมา
สุดท้ ายนี ้ กราบขอบพระคุณ บุพ การี ผ้ ูให้ ทุกสิ่ง อย่างแก่ผ้ ูวิจัยและคอยให้ กาลัง ใจ
กระตุ้นเตือนให้ ผ้ วู ิจยั ทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็จลุลว่ ง
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