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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
มรดกทางวัฒ นธรรมในอดี ต ของชาติ เ ป็ นหลัก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง เรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของคนในอดีตที่สาคัญสาหรับการศึกษาวิจยั ทางโบราณคดี เนื่องจาก
โบราณคดีเป็ นศาสตร์ ที่ทาการศึกษาข้ อมูลจากมรดกวัฒนธรรม เพื่ อทาความเข้ าใจถึงวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและสภาพสังคมของมนุษย์อดีต อันเป็ นรากเหง้ าวัฒนธรรมของสังคมปั จจุบนั ที่ควร
ปลูกฝั งให้ แก่คนในสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และสาหรับประเทศไทยจากการศึกษา
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่าอาณาบริ เวณประเทศไทยมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนาน เพราะมีการพบหลักฐานทางโบราณคดี อนั เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่
เป็ นรู ปธรรมหรื อสามารถจับต้ องได้ ทงั ้ ในส่วนของโบราณสถาน อันหมายถึงสิ่งก่อสร้ างที่มนุษย์
สร้ างขึน้ เนื่องในศาสนาและใช้ เป็ นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม เป็ นที่อยู่อาศัย โดยใช้ วสั ดุที่
คงทนและไม่คงทน เช่น ไม้ อิฐ หิน ศิลาแลง, แหล่งโบราณคดีหรื อสถานที่ที่มนุษย์ในอดีตเข้ าไปใช้
พื ้นที่ในการทากิจกรรมต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นการถาวรหรื อเป็ นครัง้ คราว เช่น แหล่งฝั งศพ แหล่งเครื่ องมือ
หิน แหล่งถลุงโลหะ แหล่งเตาโบราณ แหล่งเรื อจม ย่านตลาดเก่า ฯลฯ ซึ่งในบริ เวณที่เป็ นแหล่ง
โบราณคดี เ หล่ า นี ม้ ัก จะพบหลัก ฐานประเภทวัต ถุป ะปนอยู่ด้ ว ย, โบราณวัต ถุ อัน เป็ นสิ่ ง ของ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการดารงชีวิตและเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิ ตวัฒนธรรม เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวาน
หินขัด ลูกปั ด ภาชนะดินเผา เครื่ องมือโลหะ เป็ นต้ น (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 29-32) โดย
หลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่ มี จ านวนมากและกระจายอยู่ตามพื น้ ที่ ต่า งๆ มี สภาพช ารุ ด
เสียหาย ขาดการดูแลอนุรักษ์ จดั การอย่างเหมาะสม ถึงแม้ ว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วน
ใหญ่มีการศึกษาเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการทางโบราณคดีทงส่
ั ้ วนของการสารวจ ขุดค้ น ขุดตรวจเพื่อทา
การเก็บข้ อมูลของแหล่งโบราณคดีหรื อตรวจสอบข้ อสันนิษฐานแล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั ต้ องประสบกับ
ปั ญ หาเรื่ องของการจัดการอนุรักษ์ และดูแลรั กษาให้ เป็ นระบบ เพื่ อป้องกันไม่ให้ หลักฐานทาง
โบราณคดี เ กิ ด การเสื่ อ มสภาพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เมื่ อ มี ก ารขุดค้ นทางโบราณคดี แ ละศึก ษา
วิเคราะห์หลักฐานแล้ ว หากแต่ขาดการจัดการกับโบราณวัตถุภายหลังจากกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ ที่พบเป็ นจานวนมากจากการขุดค้ น ซึ่งปั ญหาดังกล่าวถื อเป็ นปั ญหาสาคัญที่ต่อเนื่อง
จากอดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น และถึ ง แม้ ว่ า ปั ญหาดั ง กล่ า วจะได้ รั บ การบรรเทาโดยการน า
1

2

โบราณวัตถุมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็ นสถานที่ในการจัดการเก็บรวบรวมวัตถุที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
การเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม มีการให้ ข้อมูลและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นก็ตาม แต่เนื่อง
ด้ วยทรั พ ยากรทางโบราณคดีที่มี อยู่เป็ นจ านวนมากไม่สามารถนามาจัดแสดงได้ หมดภายใน
พิพิธภัณฑ์ ทาให้ ต้องเผชิญกับปั ญ หาที่ตามมา คือ โบราณวัตถุอีกจานวนมากที่ไม่ได้ นามาจัด
แสดงถูก ละเลยและไม่ส ามารถน ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ ไ ด้ อ ย่า งคุ้ม ค่า นอกเสี ย จากการใช้
โบราณวัต ถุ เ ป็ นเพี ย งแค่ห ลัก ฐานในการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทางโบราณคดี ทัง้ ๆ ที่
โบราณวัตถุเหล่านี ้เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าในตัวเองและสามารถนามาจัดการให้ เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลและส่วนรวม ดังจะเห็นได้ จากบทความความล้ าหลังทางโบราณคดีของ กฤช เหลือลมัย
(2537 : 127-128) ได้ กล่าวถึงสาเหตุและปั ญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการดาเนินงานทางโบราณคดี
ภายหลังกระบวนการขุดค้ นที่ม าจากการเรี ยนการสอนที่ ล้าสมัยและไม่สามารถตอบสนองต่อ
สังคมและเน้ นการเรี ยนการสอนไปที่เทคนิคภาคสนาม ในทางตรงกันข้ ามสิ่งที่ขาดหายไป คือการ
วิเคราะห์และแปลความหลังจากการขุดค้ น ทาให้ เกิดการวิเคราะห์แปลความที่หยุดนิ่ง ไม่เกิดองค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงการจัดการกับหลักฐานภายหลังจากการศึกษาวิเคราะห์ จนในที่สุดการขุดค้ น
ทางโบราณคดีแต่ละครัง้ จึงเป็ นส่วนที่ช่วยเพิ่มภาระในการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่นับวันจะเพิ่ม
มากขึ ้น จากบทความดังกล่าวได้ แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการภายหลังจากการขุด
ค้ น และศึกษา วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งถือเป็ นกระบวนการสาคัญและควรได้ รับความ
สนใจควบคู่ไปกับการดาเนินงานทางด้ านโบราณคดี เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ ้นตามมา
ภายหลังจากการขุดค้ นและศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี
และจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2547 ได้ มีมติให้ มีการจัดตังสถาบั
้
นพิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้ แห่งชาติ (สพร.) ที่เป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ าน สังกัดสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการจัดการตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ขนาดใหญ่
ของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างรื่ นรมย์และยกระดับมาตรฐานการ
จัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบใหม่ให้ กับประชาชน รวมถึง การสร้ างแนวคิดและภาพลักษณ์ ใหม่ของ
“พิพิธภัณฑ์” ในสังคม พร้ อมทังมี
้ บทบาทในการให้ ความสนับสนุนและร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับ
พิพิ ธ ภัณ ฑ์ อื่น ๆ เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และการบริ ห ารจัด การพิพิ ธ ภัณฑ์ ไ ทยให้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ ้น (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แ ห่งชาติ 2549 : 5-7) ซึ่งจากมติ
ดัง กล่า วส่ ง ผลให้ มี ก ารจัด หาสถานที่ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกับ จุด มุ่ง หมายของสถาบัน
โดยการจัด ตัง้ พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้ ในครั ง้ นี ม้ ี การเลื อกพื น้ ที่ บ ริ เ วณกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม )
เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็ นสถานที่กว้ างขวางเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ เป็ น
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อย่ า งดี แ ละด้ ว ยเหตุที่ บ ริ เ วณพื น้ ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละตัง้ อยู่ ภ ายในพื น้ ที่ เ กาะรั ต นโกสิ น ทร์ จากการศึ ก ษาจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ทาให้ ทราบว่าบริ เ วณดังกล่าวมี การใช้ ง านของพื น้ ที่ มาตังแต่
้ สมัยกรุ ง ศรี อยุธยา
เรื่ อยมาจนถึง ปั จ จุบัน มี พื น้ ที่ บางส่วนเคยเป็ นที่ ตงั ้ ของป้อมตัง้ แต่สมัยอยุธ ยา ต่อมาสมัยกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ นพื ้นที่บริ เวณดังกล่าวกลายมาเป็ นที่ตงของวั
ั้
งเจ้ านายทังหมด
้
5 วังที่มีชื่อ
เรี ยกว่า “วังท้ ายวัดพระเชตุพน” จนกระทัง่ สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พื ้นที่
บริ เวณดังกล่าวได้ เปลี่ยนมาเป็ นสถานที่ราชการคือกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เนื่องจากพระองค์ได้
ทรงเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของเศรษฐกิจและการพาณิชย์เป็ นอย่างมาก (หม่อมราชวงศ์หญิง
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี 2525 : 283) จากหลักฐานทางเอกสารประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้ เห็นถึงประวัติ
ความเป็ นมาของพื น้ ที่ ทาให้ มี ความจ าเป็ นที่ ต้องดาเนิ นการขุดค้ นและขุดแต่ง ทางโบราณคดี
เพื่อศึกษาและเก็บข้ อมูลของพื ้นที่อย่างละเอียดโดยการดาเนินการขุดค้ นทางโบราณคดีภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชยกรุงเทพมหานคร ได้ เริ่ มทาการขุดค้ นเมื่อปี 2549 แล้ วเสร็ จ
ในปี 2550 ภายใต้ โครงการของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ (สพร.)
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ทาให้ พบหลักฐานทาง
โบราณคดีเป็ นจานวนมากและสอดคล้ องกับเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ โดยหลักฐานที่พบมีทงฐาน
ั้
รากของอาคารและโบราณวัตถุจานวนมาก เช่น เศษเครื่ องทังจากเอเชี
้
ยและยุโรป เศษภาชนะดิน
เผาประเภทเนือ้ ดินและเนือ้ แกร่ ง ตุ๊กตาดินเผาที่ผลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ลูกปั ดแก้ ว
กระดูกสัตว์ เหรี ยญกษาปณ์ หอยเบี ้ยและหอยมุก ฯลฯ เป็ นต้ น จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
สามารถบ่ง บอกถึ ง สภาพสัง คมและวัฒ นธรรมในอดี ต ได้ เป็ นอย่า งดี อี ก ทัง้ ยัง เป็ นทรั พ ยากร
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญเป็ นอย่างมาก ไม่สมควรที่จะปล่อยให้ เสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา ถึงแม้ ว่าโบราณวัตถุดงั กล่าวจะมีการดาเนินงานจัดเก็บหลักฐานที่มีความสับสนจนไม่
สามารถระบุถึ ง พื น้ ที่ ห รื อ ชัน้ ดิน ที่ พ บหลัก ฐานทางโบราณคดี ก็ ต าม โบราณวัต ถุที่ พ บภายใน
กระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) เหล่ า นี ก้ ็ ยัง มี คุณ ค่ า และความส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ในสมัย
รั ต นโกสิ น ทร์ เนื่ อ งจากหลัก ฐานทางโบราณคดีที่ พ บค่อนข้ า งที่ มี จ านวนมากและพื น้ ที่ ขุด ค้ น
ดังกล่าวก็เป็ นแหล่งโบราณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์แหล่งหนึ่ง เมื่อเทียบ
กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในสมัยเดียวกัน อีกทังในปั
้ จจุบนั แหล่งโบราณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ก็ยงั มี
น้ อย เนื่ องมาจากสาเหตุพื น้ ที่ ส่วนใหญ่บริ เวณเกาะรั ตนโกสินทร์ ได้ มี การถูกรบกวนและมีการ
ปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงการใช้ สอยพื น้ ที่ บ ริ เวณดั ง กล่ า วให้ สอดรั บ กั บ การพั ฒ นาของ
กรุงเทพมหานครที่เป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย
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และสาหรับปั จจุบนั หลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดพบภายในบริ เวณพื ้นที่พิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ (กระทรวงพาณิช ย์เดิม ) ได้ เก็บรวบรวมไว้ ที่คลัง โบราณวัตถุ และห้ องปฎิบัติการอนุรั กษ์
อาคารสานักงานและคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและยังไม่
มีรูปแบบหรื อแนวทางในการจัดการโบราณวัตถุอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม เพราะฉะนันผู
้ ้ ศกึ ษา
จึงเห็นสมควรที่ ทาการศึกษาโบราณวัตถุและศึกษาหารู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร เพื่อหารู ปแบบคลังที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
รักษาโบราณวัตถุ โดยที่ รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีดงั กล่าวต้ องมีความ
สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของตัวพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) และเป็ นระบบควบคูไ่ ป
กับการอนุรักษ์ ใ ห้ คงอยู่และสามารถใช้ ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็ นการ
รักษาทรัพ ยากรวัฒ นธรรมไว้ ให้ คนรุ่ นหลังได้ ชื่นชมและรับรู้ ถึง ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
ตนเองไปพร้ อมกับตัวแทนของประจักษ์ พยานในสมัย รัตนโกสินทร์ อนั เป็ นช่วงประวัติศาสตร์ หนึ่งที่
สาคัญของชาติไทย เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี ้เป็ นทรัพยากรที่มีลกั ษณะเฉพาะไม่สามารถ
สร้ างขึ ้นใหม่ทดแทนได้ จงึ มีความจาเป็ นที่ต้องได้ รับการดูแลรักษาให้ นานเท่าที่สามารถทาได้ ควบคู่
ไปกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากโบราณวัต ถุเ หล่ า นี ใ้ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ สัง คมในด้ า นต่า งๆ เช่ น
การท่องเที่ยว การศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ เป็ นต้ น
2. คาถามในการวิจัย
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานครควรเป็ นอย่ า งไร และตอบสนองสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ข อง
พิพิธภัณฑ์ที่ต้องการให้ คลังโบราณวัตถุเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และเป็ นห้ องเรี ยนที่สามารถเรี ยนรู้ แบบ
จับต้ องได้ โดยการเรี ยนรู้จากโบราณวัตถุต้องมีการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
3. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพื่อทราบ
ปริมาณและประเภทของโบราณวัตถุในปั จจุบนั
2. ศึก ษาและน าเสนอรู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
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4. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการศึกษาในครัง้ นี ้
1. ทราบปริมาณและประเภทของโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่เก็บรักษาไว้ ภายในคลัง
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครในปั จจุบนั เพื่อเป็ นข้ อมูลในการศึกษาและจัดการ
คลังโบราณวัตถุ
2. ทราบรู ปแบบในการจัดการคลังโบราณวัตถุ ทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการจัดการจริงในอนาคต
5. ขอบเขตของการศึกษา
การศึก ษานี เ้ ป็ นการศึก ษาหารู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุ ท างโบราณคดี
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ศกึ ษาได้ แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 3 ด้ าน
คือ พื ้นที่ที่ศกึ ษา ประเด็นที่ศกึ ษา และประชากรที่ศกึ ษาดังนี ้
5.1 พืน้ ที่ท่ ที าการศึกษา
ส ารวจและศึก ษาข้ อ มูล เกี่ ย วกับ คลัง โบราณวัต ถุ แ ละห้ อ งปฎิ บัติก ารอนุรั ก ษ์
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ของสถาบันการเรี ยนรู้แห่งชาติ ถนนสนามไชย เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
5.2 ประเด็นที่ศึกษา
ในการศึกษาหารู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ศกึ ษาทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ศึก ษานโยบาย หลัก การและวัต ถุป ระสงค์ ข องสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ศึกษาสภาพปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดการโบราณวัตถุที่เกิดขึน้ กับคลังโบราณวัตถุ
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
ศึกษาปริมาณและประเภทของโบราณวัตถุ
ศึก ษารู ป แบบการจัด การคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ต่า งๆ ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
กรณีศกึ ษาสาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
หารู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
5.3 ประชากรศึกษา
นักวิชาการทางด้ านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
เจ้ าหน้ าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
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โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปั จจุบนั เก็บรักษา
ไว้ ภายในคลังโบราณวัตถุของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ

บทที่ 2
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาหารู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุ ท าง
โบราณคดี พิพิธ ภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ กรุ ง เทพมหานครเป็ นการศึกษากระบวนการจัดการ
โบราณวัตถุทางโบราณคดีภายหลังจากการขุดค้ นภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ที่ผ่านมา
และสภาพการจัดการคลังและโบราณวัตถุทางโบราณคดีในปั จจุบนั เพื่อหารู ปแบบการจัดการ
คลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี ที่ เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ
(Discovery Museum) เนื่องจากทรัพยากรทางโบราณคดีดงั กล่าวเป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มี
คุณ ค่าและมีประโยชน์ต่อสัง คม หากแต่ยังขาดการจัดการที่ ถูกต้ องและเหมาะสม ผู้ศึกษาจึง
ทาการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี เพื่อให้ เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางโบราณคดีอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
โดยการศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ู ศึก ษาสามารถแบ่ง กลุ่ ม แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึก ษา
เพื่อนามาเป็ นพื ้นฐานและกรอบแนวทางการวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุออกได้
เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ได้ แก่ แนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒ นธรรมและแนวคิดคลัง พิพิธ ภัณฑ์ กลุ่ม แนวคิดส าหรั บการศึกษาวิเคราะห์ เพื่ อเป็ นกรอบ
แนวทางในการกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร ได้ แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการเรี ยนรู้ และ
กระบวนการเรี ยนรู้ และแนวคิดการอนุรักษ์ ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
1. แนวคิดการจัดการทรั พยากรวัฒนธรรม
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรม ผู้ศึกษาจึงได้ ทาการศึกษาแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ความหมาย คุณค่าและเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการศึกษา
วิเคราะห์สาหรับการศึกษาหารู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่เหมาะสมกับ
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็ นแนวความคิดหนึ่งที่เข้ ามีบทบาทต่อสังคมทัว่ โลก
รวมถึ ง สัง คมไทย เนื่ อ งจากเป็ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วัฒ นธรรมที่ ถื อ เป็ นหัว ใจหลัก ของทุก
7

8

สังคม ดังนันหากจะกล่
้
าวถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงควรต้ องทาความเข้ าใจกับคาว่า
“วัฒนธรรม” ซึง่ เป็ นคาที่นกั วิชาการส่วนใหญ่ให้ นิยามความหมายไว้ จานวนมาก
และจากการศึกษาพบว่าคาว่า “วัฒนธรรม” มีรากฐานมาจากตะวันตก Edward B.
Tylor นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษเป็ นคนแรกที่ให้ ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” คือ องค์
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมายและประเพณีตลอดจนอุปนิสยั ที่เป็ นผลมาจากการเป็ น
สมาชิ ก ของสัง คม (ยศ สัน ตสมบัติ 2544 : 11) และนอกจากนี ย้ ัง มี นัก วิ ช าการท่ า นอื่ น ๆ ให้
ความหมายของคาว่าวัฒนธรรมไว้ ดงั นี ้
พระเทพเวที (พระพรหมคุณาภรณ์ 2532, อ้ างถึงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 12) ให้ ความหมายของวัฒ นธรรมว่า วัฒ นธรรมเป็ นผลของการสั่งสมของสิ่ง สร้ างสรรค์และภูมิ
ปั ญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคม หมายรวมถึงชีวิตความเป็ นอยู่ทงหมดของสั
ั้
งคมทังจิ
้ ตใจ
ของคน ค่านิยม ระบบคุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม แนวความคิด และลักษณะความสัมพันธ์ ของ
มนุษย์ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญาที่ช่วยให้ มนุษย์อยู่รอดและเจริ ญสืบต่อ
มาได้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวส วะสี (อ้ างถึงในหม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
2538 : 182) ได้ กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ การปฏิบตั ิหรื อวิถีชีวิตของชุมชนหรื อสังคม มนุษย์เกิดมา
ท่ามกลางวัฒนธรรมและถูกหล่อหลอมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้ อมและเมื่อสิ่งแวดล้ อมแต่ละแห่งแตกต่างกัน วัฒนธรรมในท้ องถิ่นต่างๆ จึงแตกต่างกันไป
ตามธรรมชาติ และก่อให้ เกิดความงามสากลที่อารยชนส่วนใหญ่ยอมรับ
ปั จจุบนั ความหมายของวัฒนธรรมที่นกั วิชาการส่วนใหญ่มกั ให้ คานิยาม คือ ทุกสิ่ง
ทุก อย่างที่ ม นุษ ย์ ท าขึน้ สร้ างขึน้ คิด ขึน้ เพื่ อ ใช้ ในการด ารงชี วิ ต และพัฒ นาสัง คมของตนเอง
จากความหมายดังกล่าวแสดงว่า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เพราะฉะนันวั
้ ฒนธรรมจึง
เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าและต้ องได้ รับการปลูกฝั ง ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ ไปสูค่ นอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้ มนุษย์
สามารถดารงชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องในสังคม จากการศึกษาทางมานุษยวิทยามีการสรุ ปลักษณะ
พื ้นฐานของวัฒนธรรมไว้ 6 ประการดังนี ้ (ยศ สันตสมบัติ 2544 : 11-12)
1. วัฒนธรรมเป็ นความคิดร่ วมและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็ นสิ่งที่กาหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมและเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผู้อื่นได้ ถ้ าเป็ นคนในวัฒ นธรรม
เดียวกัน
2. วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่มนุษย์เรี ยนรู้ หรื อเปรี ยบเสมือนเป็ นมรดกทางสังคมที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ สูค่ นอีกรุ่นหนึง่ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม
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3. วัฒนธรรมมีพื ้นฐานมาจากการใช้ สญ
ั ลักษณ์ เนื่องจากสัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่เข้ ามา
เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของมนุษย์และยังสามารถทาให้ มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
4. วัฒนธรรมเป็ นองค์รวมของความรู้ และภูมิปัญญา โดยวัฒนธรรมเป็ นสิ่งทาหน้ าที่
ตอบสนองความต้ องการพื น้ ฐานและเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ในการปรั บ ตัว ให้ เข้ ากั บ
สภาพแวดล้ อมที่มนุษย์ดารงอยู่
5. วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษย์กาหนดและให้ ความหมายกับชีวิตและสิ่งต่างๆ
รอบตัว เช่น มนุษย์พยายามที่จะกาหนดนิยามความหมายของชีวิต โดยจะออกมาในรู ปแบบของ
พิธีกรรมความเชื่อ ฯลฯ
6. วัฒนธรรมเป็ นสิ่งไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมนันจะมี
้ สาเหตุมาจากหลายประการ เช่น สภาพแวดล้ อมการติดต่อสัมพันธ์กบั สังคม
และวัฒนธรรมอื่น เป็ นต้ น
จากการศึกษาความหมายของวัฒ นธรรม ทาให้ สามารถสรุ ปได้ ว่าวัฒ นธรรมเป็ น
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการอยู่รอดหรื อการดารงชีวิต
และเป็ นมรดกทางสังคมที่มีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น โดยวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะมีความ
แตกต่างและมีเอกลักษณ์ เป็ นของตนเอง ดังนันเราจึ
้
งไม่สามารถที่จะกล่าวได้ ว่าวัฒนธรรมของ
สัง คมหรื อ กลุ่ม คนใดดีก ว่า กัน โดยในการที่ จัดการวัฒ นธรรมหรื อ ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมควรมี
หลักการและเป้าหมายอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับช่วงเวลา สภาพสังคม เป็ นต้ น
สาหรับความหมายของคาว่า “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” มีผ้ ศู กึ ษาและให้ ความหมาย
ไว้ หลากหลาย เช่น
พิสิฐ เจริ ญวงศ์ (2542) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม มีทัง้ ของเก่าจากอดีตเป็ น
มรดกที่หลงเหลือถึงคนรุ่นหลัง และของใหม่ที่สร้ างขึ ้น ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็ นสิ่งของสาคัญที่จะ
จัดการให้ ถูกต้ องก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็ นอะไร จะใช้ แนวทางอย่างไร กล่าวคือ สมบัติวฒ
ั นธรรมที่
เป็ น “มรดก” นันเปลี
้ ่ยน “บทบาทหน้ าที่” ไปเกือบหมดแล้ ว ต้ อง “อนุรักษ์ ” และ “สงวน” ให้ คงเดิม
มากที่ สุดเท่าที่ จ ะทาได้ แล้ วนามาใช้ ประโยชน์ โดยไม่ให้ เสื่ อมสภาพเร็ วกว่ าที่ ค วร ส่ว นที่ เป็ น
“ของใหม่” ก็ต้อง “พัฒนา” ไม่ให้ หยุดอยู่กับที่ ฉะนัน้ “การอนุรักษ์ และพัฒนา” จึงเป็ นของคู่กัน
เพราะได้ ทงอดี
ั ้ ตและปั จจุบนั ถ้ าอนุรักษ์ อย่างเดียวเราจะมีแต่อดีตและพัฒนาอย่างเดียวโดยไม่
อนุรักษ์ เราก็จะมีแต่ปัจจุบนั ซึ่งทังอดี
้ ตและปั จจุบนั ก็สาคัญทังคู
้ ่และเราก็มีทงั ้ สองอย่างอยู่แล้ ว
จึงควรจัดการให้ ทรัพยากรต่างสมัยทังสองเกื
้
้อกูลกัน ทาประโยชน์ให้ กบั ประเทศเป็ นสองเท่าทวีคณ
ู
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ชนัญ วงษ์ วิภาค และคนอื่นๆ (2547 : 2-3) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง
ลักษณะของระบบวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นตัวแทนสื่ อ ถึง วัฒ นธรรมต่า งๆ สามารถแบ่ง ออกได้ เป็ น 2
ประเภทหลัก คือ
1. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้ องได้ หรื อวัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible) เช่น ทรัพยากร
ทางโบราณคดี ได้ แก่ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัตถุทางวัฒนธรรม เช่น
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ งๆในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น
2. ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นนามธรรมหรื อ ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ไ ด้
(Intangible) เช่น ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา เป็ นต้ น
สายั น ต์ ไพรชาญจิ ต ร์ (2550 : 13-14) กล่ า วถึ ง ความหมายและขอบเขตของ
ทรั พ ยากรวัฒ นธรรม (Cultural Resources) ว่า หมายถึ ง ส่ ว นประกอบของระบบวัฒ นธรรม
ทัง้ หมดในสังคมมนุษย์ ทัง้ ที่ เ ป็ นวัฒ นธรรมทางวัตถุ สิ่ง ก่อสร้ างที่ จับต้ องมองเห็นได้ (tangible
forms) และที่เป็ นความหมาย (meaning) ความรู้ /ภูมิปัญญา (Knowledge/wisdom) ความเชื่อ
(beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (rules/regulations) จิ นตนาภาพ (imaginations)
ความนึกคิด (feeling) ศิลปะและการแสดงออก (expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้ องหรื อ
สัม ผัส ทางกายภาพได้ (intangible forms) ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ ส ามารถจัดการให้ เกิ ดประโยชน์ แก่การ
ดารงชี วิตของมนุษย์ในแต่ละชุม ชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพ ยากรวัฒนธรรมใน
สัง คมปั จ จุบัน ประกอบด้ ว ยสิ่ ง ที่ เ ป็ นมรดกตกทอดมาจากอดี ต (heritage) และสิ่ ง ที่ ยัง มี ก าร
สร้ างสรรค์ดดั แปลงขึ ้นมาใหม่ (creations/vital cultural resources) เพื่อใช้ สอยให้ สมประโยชน์ใน
การแก้ ปัญหาด้ านต่างๆ ของชุมชนแต่ละสังคม
ในชุม ชนทั่ว ๆ ไปมี ท รั พ ยากรวัฒ นธรรมประเภทหลัก ๆ ทัง้ ชนิ ด ที่ เ ป็ นมรดกและ
ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมร่ วมสมัยที่ ส ร้ างสรรค์และพัฒ นาขึน้ ใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาได้ ใน
ปั จจุบนั 3 กลุม่ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological resources)
2. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Homegrown/Indigenous wisdom) และ
3. ศิลปวัฒนธรรมหรื อทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive culture) ได้ แก่
ศิ ล ป ะ (Arts) ว ร ร ณ ก ร ร ม (Writings) ด น ต รี (Music) ก า ร ล ะ เ ล่ น (plays) ก า ร แ ส ด ง
(Performances) ปรั ม ปราคติ (Myths) นิ ท าน (Tales) ขนบธรรมเนี ย ม (Customs) ประเพณี
(Traditions) ความเชื่อ (Beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (rites) ฯลฯ
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แผนภาพที่ 1 แสดงความหมายความสัมพันธ์ ของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนและในสังคมต่างๆ
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ :
โครงการหนังสือโบราณคดีชมุ ชน, 2550), 18.
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2553 : 7-19) กล่าวถึงคาว่า วัฒนธรรม สังคม ชุมชนและ
ชาติพันธุ์ ล้ วนเป็ นเรื่ องเดียวกันที่ หมายถึง ระบบความสัม พันธ์ และกระบวนการจัดการระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและมนุษย์กับธรรมชาติให้ อยู่
ในสภาวะที่สมดุล เอื ้อเฟื อ้ เกือ้ กูลกันและกันให้ เกิดความเจริ ญอยู่เสมอ โดยท่านได้ เสนอแนวคิด
“อริ ยสัจจ์วฒ
ั นธรรม” เป็ นแนวคิดประยุกต์เรื่ องสัจจธรรมจากคาสอนของพระพุทธเจ้ ามาใช้ ศกึ ษา
วัฒ นธรรม เพื่ ออธิ บายวัฒ นธรรมคืออะไร วัฒ นธรรมคือระบบความสัมพันธ์ ที่กล่าวถึงข้ างต้ น
ทาไมเราจึงต้ องมีวฒ
ั นธรรม เพราะทุกสิ่งล้ วนต้ องมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะมนุษย์
เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่รวมกันเป็ น กลุ่มเพื่ออะไร? เพื่อให้ เกิดความสมดุล เอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลกันและ
การอยู่รอดในสังคมและควรทาอย่างไร? ควรปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยความเมตตาบนฐานความรู้ข องกฏ
แห่ง ธรรมชาติ เกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย โดยหลัก การที่ ก ล่า วมานี เ้ ป็ นหลัก การส าคัญ ในการศึก ษา
วัฒนธรรมและเป็ นหลักการที่สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ ได้ กับศาสตร์ ทุกศาสตร์ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายในการศึกษา
จากการศึกษาความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมทาให้ ทราบแล้ วว่าทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมมีทงทรั
ั ้ พยากรที่เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีตและปั จจุบนั หรื อเป็ นทัง้ ของเก่าและ
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ของใหม่ นอกจากนี ย้ ัง สามารถแบ่ง ประเภทของทรั พ ยากรวัฒ นธรรมได้ อ อกเป็ นหลัก ๆ คื อ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้ องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ดังนันการศึ
้
กษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมจึงต้ องมีการศึกษาถึงลักษณะคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
ส าหรั บ คุณ ค่าและความส าคัญของทรั พ ยากรวัฒ นธรรมสามารถแบ่ง คุณ ค่า ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้ ดงั นี ้
1. คุณค่าทางวัฒนธรรม อาจจะแบ่งได้ หลายทาง เช่น
คุณค่าที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นสิ่งที่สะท้ อนอารมณ์ และความรู้ สึกของสังคมที่มีต่อ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
คุณ ค่าทางวิ ช าการ เป็ นแหล่ง ข้ อ มูลในการศึกษาหาความรู้ ในด้ า นต่า งๆ เช่น
สถาปั ตยกรรม โบราณคดี
คุณค่าของความหายาก
2. คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมสมัย อาจแบ่งออกเป็ นประเภทได้ ดงั นี ้
คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าที่ทรัพยากรสามารถช่วยให้ มนุษย์มีความเป็ นอยู่ดารง
ชีพได้ เช่น รายได้ การท่องเที่ยว การค้ า เป็ นต้ น
คุณ ค่า ทางการศึก ษา คุณ ค่า ที่ ม นุษ ย์ ปั จ จุบัน ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวต่า งๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม
คุณค่าทางสังคม คุณค่าการใช้ งานหรื อใช้ สอยแบบเดิมที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเคย
ถูกใช้ มา หรื ออาจมีการปรับเปลี่ยนหน้ าที่ได้
คุณค่าทางการเมือง
นอกจากพิจ าราณาถึง คุณค่าและความส าคัญของทรั พยากรวัฒ นธรรมแล้ ว สิ่ง ที่
สาคัญ อี กอย่างหนึ่ง ในการจัด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม คื อเป้าหมายในการจัด การทรั พ ยากร
วัฒนธรรม ดังนันในกระบวนการจั
้
ดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงควรที่ต้องคานึงถึงเป้าหมายหรื อ
จุดมุง่ หมายในการจัดการ เพื่อเป็ นการรักษาดารงคุณค่าและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรม
ให้ ถูกต้ องเหมาะสม จากการศึกษาสามารถแบ่งเป้าหมายหลักในการจัดการออกได้ ดงั นี ้ (ชนัญ
วงษ์วิภาค และคนอื่นๆ 2547 : 9)
1. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมสาหรับการวางแผนและป้องกัน ไม่ใช่
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เพราะฉะนัน้ จึ ง ต้ อ งได้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรให้ ส มบูร ณ์ เ สี ย ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนิน การอย่า งอื่ น โดยการจัด การทรั พ ยากรทางโบราณคดี มุ่ง อนุรั ก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากร
วัฒนธรรมไว้ ให้ คงอยู่
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2. เพื่อปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมไม่ให้ ถกู ทาลาย เสื่อมสภาพหรื อสูญหายก่อนเวลา
อันควร และทาให้ เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. เพื่อให้ ประชาชนหรื อสาธารณะชน นักวิจยั นักเรี ยน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเข้ าถึง
แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
4. เพื่อใช้ ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้ การศึกษาเกี่ ย วกับอดีตและให้ ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมด้ วย
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวผู้ศกึ ษาสามารถสรุ ปว่า การจัดการทรัพยากร
วัฒ นธรรม หมายถึง กระบวนการจัดการที่ เ กี่ ย วข้ องกับทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นทรั พ ยากร
วัฒ นธรรมรู ปธรรมและนามธรรมที่ มี อยู่เป็ นจ านวนมากในแต่ล ะสัง คมและวัฒ นธรรมให้ เกิ ด
ประโยชน์กับชุมชนหรื อคนในสังคม โดยในกระบวนการจัดการควรคานึงถึงวิธีการหรื อแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของหน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ อง ดังนันการจั
้
ดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึง
เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่สามารถนามาเป็ นส่วนช่วยในการอนุรักษ์ และทาให้ เ กิดการใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างคุ้มค่าและถูกต้ องเหมาะสม
นอกจากทาความเข้ าใจแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแล้ วควรที่ต้องเข้ าใจ
ถึงทรัพยากรวัฒนธรรมที่ศกึ ษาด้ วยเช่นกัน ในที่นี ้ผู้ศกึ ษาทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็ นทรัพยากรทาง
โบราณคดีที่ถือว่าเป็ นทรัพยากรที่ มีคณ
ุ ค่าความสาคัญและมีอยู่เป็ นจานวนมากในประเทศ แต่
หากต้ องประสบกับปั ญหาต่างๆ มากมายในการจัดการ อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการที่ไม่ถกู วิธี
หรื อไม่เหมาะสม ผู้คนในสังคมไม่เห็นคุณค่าทาให้ ร้ ูสกึ ว่าตนไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทรัพยากร รวมถึงการ
ปล่อยปละละเลยหรื อไม่มีการจัดการ ทังๆที
้ ่ทรัพยากรทางโบราณคดีเหล่านี ้สามารถนามาจัดการ
ให้ เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคมและชุมชนได้ อย่างมากมาย เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ ฯลฯ ดังเห็นได้ จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กล่าวถึงคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีวา่
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทังหลายนั
้
น้ ล้ วนเป็ นของมีคณ
ุ ค่าและจาเป็ น
แก่การศึกษาค้ นคว้ าในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เป็ นเครื่ องแสดงควาเจริ ญ
รุ่ งเรื องของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาลสมควรจะสงวนรักษาไว้ ให้ คงทนถาวรเป็ นสมบัติส่วน
รวมของชาติไว้ ตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวัตถุและศิลปวัตถุควรจะได้ มีพิพิธภัณฑสถาน
เก็บรักษาและตังแสดงให้
้
นกั ศึกษาและประชาชนได้ ชมและศึกษาหาความรู้ ให้ มากและทัว่
ถึงกว่าที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 19)
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1.1 ความหมายของทรัพยากรทางโบราณคดี
ทรัพยากรทางโบราณคดี หมายถึง สถานที่ สิ่งก่อสร้ างและวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้ อง
กับมนุษย์และวัฒนธรรมในอดีตทุกยุคทุกสมัยอันเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าความสาคัญ สามารถนามา
จัดการให้ เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ การดารงชีวิตของคนสมัยปั จจุบนั และส่งผ่านไปให้ คนรุ่นต่อๆ ไปได้
ใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภทหลักดังนี ้ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์
2550 : 29-32)
1. แหล่งโบราณคดี คือ สถานที่ที่มนุษย์ในอดีตเข้ าไปใช้ งานหรื อใช้ ประโยชน์ใน
การทากิจกรรมต่างๆ ในการดารงชีวิตหรื อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทังที
้ ่เป็ นการถาวรและชัว่ คราว
เช่น แหล่งผลิตเครื่ องมือหิน แหล่งฝั งศพ ฯลฯ โดยบริ เวณแหล่งโบราณคดีมีการพบหลักฐานที่เป็ น
วัตถุ สิ่งของของคนในอดีต เช่น เศาภาชนะดินเผา ลูกปั ด เครื่ องมือหิน เป็ นต้ น
2. โบราณสถาน คือ สิ่งก่อสร้ างที่ม นุษย์ สร้ างขึน้ โดยใช้ วัสดุต่างๆ ทัง้ ที่ คงทน
ถาวรและไม่ถาวร เพื่อใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน สถานที่ประกอบ
พิธีกรรม เป็ นต้ น
3. โบราณวัตถุ คือ วัตถุ สิ่งของ เครื่ องมือครื่ องใช้ ที่เกิดจากการประดิษฐ์ ด้วยฝี มือ
มนุษย์หรื อเกิดจากการดัดแปลงจากธรรมชาติตามภูมิปัญญาความรู้ เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตประจาวันในด้ านต่างๆ เช่น การทามาหากิน การศึกษา การประกอบพิธีกรรม เป็ นต้ น
สาหรับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีการแบ่งประเภททรัพยากรทางโบราณคดีดงั นี ้ (กรมศิลปากร 2548 : 10)
1. โบราณสถาน หมายถึ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ง โดยอายุห รื อ ลัก ษณะแห่ ง การ
ก่ อ สร้ าง หรื อ โดยหลัก ฐานเกี่ ย วกับ ประวัติ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ เป็ นประโยชน์ ท างศิ ล ปะ
ประวัตศิ าสตร์ หรื อโบราณคดี ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงสถานที่ที่เป็ นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ด้วย
2. โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็ นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งประดิษฐ์
หรื อเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ หรื อที่เป็ นส่วนหนึง่ ส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรื อซาก
สัต ว์ ซึ่ ง โดยอายุ ห รื อ โดยลัก ษณะแห่ ง การประดิ ษ ฐ์ หรื อ โดยหลัก ฐานเกี่ ย วกั บ ประวัติ ข อง
สังหาริมทรัพย์นนเป็
ั ้ นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ หรื อโบราณคดี
3. ศิลปวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ทาด้ วยฝี มืออย่างประณีตและมีคณ
ุ ค่าสูงในทางศิลปะ
จากการศึก ษาเกี่ ยวกับทรั พ ยากรทางโบราณคดีทาให้ ท ราบว่าเป็ นทรั พ ยากร
วัฒ นธรรมที่ มี คุณ ค่า และความส าคัญ เป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากทรั พ ยากรทางโบราณคดี เ ป็ น
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ทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีต และเป็ นทรัพยากรที่มีอยู่จานวน
มากที่ยัง คงรอการเข้ าไปจัดการและอนุรักษ์ ให้ คงอยู่ พร้ อมทัง้ ให้ เกิดประโยชน์กับคนในสังคม
ปั จจุบนั เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ รับรู้ถึงคุณค่าความสาคัญของสังคมวัฒนธรรมและเพื่อให้ ทราบถึง
รากเหง้ า ประวัติความเป็ นมาของบรรพบุรุษ ดังนันจึ
้ งควรมีการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
อย่างถูกต้ องเหมาะสมกับหน่วยงาน ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรโดยตรงอันก่อให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้ องและประชาชนทั่วไป
เพื่อทราบถึงความรู้และประสบการณ์ตา่ งๆ ที่สามารถนามาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น
2. แนวคิดการจัดการคลังพิพธิ ภัณฑ์
การจัดการคลัง พิพิธ ภัณฑ์ (Museum storage) ได้ มี การพัฒ นาอย่างเป็ นรู ปธรรม
เมื่ อ พ.ศ. 2509 โดยมี การแยกคลัง ออกจากส่วนการจัดแสดงอย่างชัดเจนและมี ก ารก่อสร้ าง
อาคารมหาสรุสิงหนาทและอาคารประพาศพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครให้ มี
พื ้นที่สว่ นหนึง่ สาหรับใช้ เป็ นคลังพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บสิ่งของหรื อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ไม่ได้ นามา
จัดแสดง (ดวงฤทธิ์ แคล้ วปลอดทุกข์ 2541 : 6)
ส าหรั บในปั จ จุบันแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการคลัง พิพิธ ภัณ ฑ์ ไ ด้ มี การพัฒ นาและ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ เข้ ากับยุคสมัยเพิ่มมากขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าชมและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง เช่น การเปิ ดคลังพิพิธภัณฑ์ออกสู่สาธารณะชนเพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ เป็ นสถานที่
ศึกษาค้ นคว้ าสาหรับผู้ที่สนใจ โดยคลังพิพิธภัณฑ์อาจอยู่ในความดูแลของแผนกคลัง ภัณฑารักษ์
หรื อนายทะเบียน มีการเก็บรักษาและจัดระบบเพื่อให้ ง่ายต่อการศึกษา ค้ นคว้ า ซึ่งมีความจาเป็ น
ที่จะต้ องใช้ เนื ้อที่มาก เพราะการเก็บรักษาวัตถุในแต่ละประเภทต้ องเก็บรักษาให้ ถูกวิธีและเป็ น
ระบบ ระเบียบ เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาและใช้ ประโยชน์ พร้ อมทังต้
้ องมีการคานึงถึงเนื ้อ
ที่สาหรับการให้ บริ การแก่ผ้ ศู ึกษาค้ นคว้ าและผู้เข้ าใช้ ที่สนใจด้ วย โดยต้ องมีโต๊ ะ เก้ าอี ้สาหรับนั่ง
ทางานอย่างเป็ นระเบียบ ฐานข้ อมูลสาหรับการค้ นหาวัตถุสะสม เป็ นต้ น คลังพิพิธภัณฑ์จึงเป็ น
ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ทกุ พิพิธภัณฑ์ต้องให้ ความสนใจ เนื่องจากเป็ นสถานที่เก็บรักษามรดกวัฒนธรรม
ของประเทศชาติ
2.1 ความหมายและรู ปแบบของคลังพิพธิ ภัณฑ์
“คลังพิพิธภัณฑ์” หมายถึง พื ้นที่ที่เก็บวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ ที่พิพิธภัณฑ์เก็บ
รวบรวมรักษาไว้ เพื่อการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั แต่ยงั มิได้ จดั แสดง (สมลักษณ์ เจริ ญพจน์ และคน
อื่นๆ 2547 : 13) โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งรูปแบบคลังพิพิธภัณฑ์ออกเป็ น 2 แบบหลัก คือ
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คลั ง ปิ ด (Restricted Storage) คื อ ไม่ มี ก ารเปิ ดให้ บุ ค คลภายนอกเข้ าชม
เนื่ อ งจากสิ่ ง ของที่ เ ก็ บ รั ก ษาจ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การดูแ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด มี ก ารควบคุม อุณ หภู มิ
ตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมการเข้ าออกของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
คลังเปิ ด (Visible Storage) คือ คลังที่เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเดินชมและศึกษาหาความรู้
ได้ อย่างสะดวก โดยจะมีการจาแนกออกสิ่งของที่เก็บรักษาไว้ ในคลังพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นหมวดหมู่
เพื่อให้ ดเู ป็ นระเบียบ สามารถตรวจสอบบัญชีได้ ง่ายและรวดเร็ ว มีต้ กู ระจกเก็บรักษา มีไฟฟ้าในตู้
มีป้ายคาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่เก็บรักษา คลังประเภทนี ้เป็ นคลังที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้ ความ
สนใจ คลังลักษณะนี ้เกิดขึ ้นเนื่องมาจากแนวคิดที่ต้องการให้ สาธารณะชนสามารถเข้ าศึกษาและ
ชมวัตถุต่างๆ ที่ไม่ได้ นามาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีอยู่จานวนมากและเก็บรักษาไว้ ภายใน
ห้ องคลัง โดยเป้าหมายพื ้นฐานของคลังเปิ ดมีสองแนวคิด (Hilberry 2553)
1. แนวคิดภาพขนาดเล็ก แนวคิดนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดแสดงวัตถุจานวนมาก
และให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับวัตถุ เป้าหมายคือการให้ นกั เรี ยน นักวิชาการและบุคคลที่เป็ น
สมาชิกสามารถได้ ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุได้ อย่างใกล้ ชิดและเป็ นประโยชน์กับนักวิชาการและบุคคล
อื่นๆ ที่ต้องการหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิงในการตีความเกี่ยวกับวัตถุที่ศกึ ษา
2. แนวคิดภาพขนาดใหญ่ เป็ นแนวคิดที่ม่งุ หวังให้ ผ้ เู ข้ าชมคลังเปิ ดเกิดความ
สนใจและเข้ าใจขอบเขตและบทบาทสาคัญของในภารกิจของพิพิธภัณฑ์และทราบว่าวัตถุมีที่มา
จากที่ใด ทาไมต้ องทาการสงวนรักษา วิธีการดูแลและอนุรักษ์ วตั ถุเป็ นอย่างไรและใช้ ในการวิจยั
รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ของพิพิ ธภัณฑ์ พร้ อมทัง้ มีการแนะนาให้ ผ้ เู ข้ าชมเข้ าใจถึงความสาคัญ
และขอบเขตโดยรวมในการเก็บรักษาวัตถุสะสมที่มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญ
ส่วนการจัดแสดงและการจัดการวัตถุสะสมที่เก็บรักษาไว้ ภายในคลังพิพิธภัณฑ์
รูปแบบคลังเปิ ดมี 3 วิธีเพื่อให้ คลังเปิ ดประสบความสาเร็จดังนี ้
วิ ธี ท่ ี 1 จัด การโดยการน าวัต ถุส ะสมจ านวนมากที่ จัด เก็ บ ไว้ ใ นห้ อ งเก็ บ ของ
ออกมาจัดแสดงให้ เห็นถึงความหนาแน่นของวัตถุหรื อจัดแสดงใกล้ เคียงกับแกลลอรี่ สาธารณะ
วิธีท่ ี 2 สร้ างศูนย์การศึกษาที่เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าใช้ ประโยชน์จากวัตถุสะสมที่
มีอยูภ่ ายในคลังพิพิธภัณฑ์
วิธีท่ ี 3 จัดการวัตถุสะสมโดยการเก็บรวบรวมวัตถุสะสมที่มีทงหมดเข้
ั้
าด้ วยกันใน
พื ้นที่จดั เก็บขนาดใหญ่แล้ วเปิ ดให้ ประชาชนเดินชม
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าคลังพิพิธภัณฑ์มีส่วนสาคัญไม่น้อยไปกว่า
ห้ องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากวัตถุของพิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่ที่ไม่ได้ นามาจัดแสดงจะทาการ
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เก็บรักษาไว้ อยู่ในคลังพิพิธภัณฑ์และเป็ นวัตถุมีคุณค่าต่อการเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรม ดัง นัน้ คลัง
พิพิธภัณฑ์จึงมีความสาคัญและเปรี ยบเสมือนหัวใจของพิพิธภัณฑ์และควรได้ รับการจัดการเป็ น
อย่างดี แม้ ว่าคลังพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั มีรูปแบบที่หลากหลาย ต่างแง่มมุ ต่างขนาดและ
ต่างวัตถุประสงค์ก็ตาม แต่สิ่งที่พิพิธภัณฑ์และคลังพิพิธภัณฑ์ต้องมีเหมือนกันทุกแห่งคือบทบาท
หน้ าที่ในการจัดเก็บ สงวนรักษา จัดแสดงและให้ บริ การด้ านต่างๆ แก่สังคมเพื่อเป็ นการป้องกัน
การเสื่อมสภาพของวัตถุที่สามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าเป็ น
ด้ านการศึกษา ด้ านสังคมและเป็ นประโยชน์ตอ่ คนในสังคมปั จจุบนั ไม่จากัดอยู่เฉพาะในส่วนของ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเพียงเท่านัน้
2.2 องค์ ประกอบของคลังพิพธิ ภัณฑ์
สาหรับในการศึกษาเกี่ยวกับระบบคลังพิพิธภัณฑ์ โดยทัว่ ไปพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งมี
ระบบการจัดการคลัง พิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างไปตามความต้ องการของพิ พิธ ภัณฑ์และวัตถุที่เก็ บ
สะสม แต่สาหรับหลักการเบื ้องต้ นในการจัดการเกี่ยวกับระบบคลังพิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ทกุ แห่ง
ต้ องคานึงถึงและควรให้ ความสาคัญมีดงั นี ้
2.2.1 สถานที่สาหรั บคลังพิพิธภัณฑ์ การกาหนดสถานที่สาหรับใช้ เป็ นพืน้ ที่
คลังพิพิธภัณฑ์เป็ นสิ่งสาคัญหนึ่งที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากคลังพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่จดั เก็บรักษา
วัตถุสะสมที่มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญด้ านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ โดยการเลือกสถานที่สาหรับใช้
เป็ นคลังพิพิธภัณฑ์ควรคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี ้ (นัยนา แย้ มสาขา 2549 : 49)
ที่ ตัง้ คลัง เก็ บ วัต ถุ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ต้ อ งเป็ นห้ อ งที่ มี พื น้ ที่ ภ ายในปลอดจาก
อิทธิพลของสภาวะอากาศภายนอก ไม่มีผนังห้ องติดกับสภาพแวดล้ อมภายนอกและควรหลีกเลี่ยง
ห้ องที่ตดิ หรื ออยูด่ ้ านล่างของห้ องน ้าและสวน
ขนาดคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ขนาดของห้ องต้ องสัมพันธ์กบั จานวน ขนาด
รูปทรงของวัตถุที่จดั เก็บและแปลนห้ องไม่ควรโค้ งเว้ าหรื อหักมุม
พื ้นคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ควรเป็ นพืน้ ที่ราบ ไม่มีการยกระดับ สามารถ
รองรับน ้าหนักได้ มาก ไม่มีส่วนโค้ งเว้ าหรื อหักมุม นอกจากนี ้ควรคานึงถึงอุณหภูมิ ความชื ้น แสง
สว่างและการถ่ายเทของอากาศด้ วย
ทางเข้ า – ทางออกคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ต้ องมีความสัมพันธ์ กับความ
กว้ างและความสูงของวัตถุ รวมทังขนาดของกล่
้
องบรรจุวตั ถุและต้ องมีพื ้นที่ให้ กบั อุปกรณ์จดั เก็บ
วัตถุที่เคลื่อนที่ได้ และอุปกรณ์สาหรับเคลื่อนย้ ายวัตถุด้วย
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เพดานคลังเก็บวัตถุ ควรเป็ นเพดานสูง สาหรับเก็บวัตถุที่มีส่วนสูงมากและ
อาจทาบางส่วนเป็ นชันลอยส
้
าหรับเก็บวัตถุที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ห้องที่มีเพดานสูง
ลิฟท์ ต้ องเป็ นลิฟท์ที่สามารถขนย้ ายวัตถุขนาดใหญ่และมีน ้าหนักมากได้
สะดวกและควรคานึงถึงการเลือกห้ อง เพื่อทาเป็ นคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ คือ ไม่ควรเป็ นห้ องใต้ ดิน
หรื อห้ องใต้ หลังคา
นอกจากนี ต้ ้ องคานึง ถึง สภาพแวดล้ อมภายในคลัง พิพิธภัณฑ์ ที่มี ผลต่อ
สภาพของวัตถุโดยตรง เพราะฉะนันจึ
้ งต้ องมีการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของ
วัตถุให้ น้อยที่สดุ และจะต้ องพยายามจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับวัตถุทกุ ชิ ้นที่เก็บรักษา โดย
ต้ องมีการคานึงถึงสิ่งดังต่อไปนี ้
อุณหภูมิและความชื ้นสัมพันธ์ เนื่องจากเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดการ
เสื่อมสภาพทางกายภาพของวัตถุ ดังนันจึ
้ งต้ องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ ภายใน คลัง
วัตถุที่เหมาะสมกับวัตถุเก็บรักษา และถ้ าหากวัตถุที่จดั เก็บมีมากกว่าหนึ่งอย่างควรจะต้ องควบคุม
อุณหภูมิและความชื ้นให้ เหมาะกับวัตถุที่ไวต่อการเสื่อมสภาพมากที่สดุ
แสงสว่าง คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องการแสงสว่างธรรมชาติ จึงควร
เลือกใช้ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในแต่ละบริ เวณของห้ องและเปิ ดไฟเฉพาะเมื่อมีการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่เท่านัน้
การถ่ายเทอากาศ คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ควรมีระบบอุปกรณ์ หมุนเวียน
อากาศเพื่อปรับอุณหภูมิและความชื ้นของห้ องให้ สม่าเสมอ
การควบคุมแมลง ควรควบคุมด้ วยระบบกายภาพ เช่น การใช้ ตะแกรงกัน
รอบประตู หลังคาหรื อการควบคุมสิ่ งแวดล้ อมเพื่อไม่เอื ้อต่อการเจริ ญเติบโตของแมลง ถ้ าหากมี
การควบคุมโดยการใช้ ยาฆ่าแมลง ต้ องเลือกสารที่ไม่เป็ นอันตรายหรื อเป็ นอันตรายน้ อยที่สดุ ต่อคน
และวัตถุ
2.2.2 การจัดจาแนกแยกประเภทของวัตถุสะสม ส่วนการจาแนกวัตถุสะสม
ภายในคลัง พิ พิธ ภัณ ฑ์ นัน้ ต้ อ งท าการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุบัน ของวัตถุส ะสมที่ เ ก็ บ
รวบรวมไว้ ภายในคลังพิพิธภัณฑ์และทาการจัดจาแนกแยกประเภทของวัตถุสะสมออกเป็ นกลุ่มๆ
ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและถูกต้ องแน่นอน เพื่อให้ สะดวกต่อการเก็บรักษาและการใช้ ประโยชน์
จากวัตถุและเพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุดงั กล่าว เช่น วัตถุนนคื
ั ้ ออะไร อายุสมัย การ
ใช้ งาน ที่มา เป็ นต้ น โดยหลักการในการจัดจาแนกแยกประเภทในการเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์นิยม
แบ่งออกเป็ นหมวดหมูต่ า่ งๆ ดังต่อไปนี ้ (กรมศิลปากร 2536 : 69)
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1. เก็บตามประเภทของวัตถุ เช่น วัตถุใดที่ เป็ นหินเก็บรักษาไว้ กลุ่ม หนึ่ง
วัตถุใดเป็ นสาริดเก็บเป็ นหมวดของสาริด วัตถุใดเป็ นผ้ า ปูนปั น้ เครื่ องจักสาน เครื่ องไม้ ฯลฯ ก็แยก
เก็บเป็ นพวกๆ ในการเก็บวัตถุวิธีนี ้เป็ นวิธีที่สะดวกในการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ และป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ ้นจากการทาลายของแมลง
2. การเก็บรักษาตามยุคสมัย เช่น วัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัตถุสมัย
ประวัตศิ าสตร์ และวัตถุทางชาติพนั ธุ์วิทยา
3. วัตถุที่มีค่า เป็ นวัตถุอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ ต้องเก็ บเป็ นพิเศษ เช่น เครื่ องทอง
เครื่ องเงิน เพชรพลอย การเก็บวัตถุประเภทนีจ้ าเป็ นต้ องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก โดย
พิพิธภัณฑ์ต้องมีต้ เู ก็บนิรภัยเป็ นพิเศษ
2.2.3 ระบบทะเบียนและฐานข้ อมู ล ระบบทะเบียนและการทาทะเบียนเป็ น
ขันตอนส
้
าคัญหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ จากการศึกษาสามารถจาแนกระบบทะเบียนวัตถุ
ได้ ออกเป็ น 2 แบบ คือ (จิรา จงกล 2532 : 135-136)
1. การทาทะเบีย นวัตถุส ะสม คือ ระบบทะเบีย นที่ มี การจัด ทาหลักฐาน
เรื่ องราวของวัตถุสะสม เพื่อให้ ทราบที่มา ประวัติ และจานวนรายการวัตถุสะสมทังหมดที
้
่เก็บรักษา
โดยมีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุสะสมที่เก็บรวบรวมไว้ ทงหมดลงในสมุ
ั้
ดทะเบียนตามลาดับ
วัน เดือน ปี รายละเอียด ภาพถ่ายและเรื่ องราวเกี่ยวกับวัตถุ รวมถึงการทาประวัติของวัตถุสะสม
ทุกชิน้ ในการเข้ าและออกอย่างเป็ นระเบียบและถูกต้ องตามหลักสากล เพื่อเป็ นหลักฐานในการ
ปกป้องคุ้ม ครองความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของวัตถุและต้ องดูแลเก็ บรั กษาสมุด
ทะเบียนวัตถุสะสมไว้ ตลอด
2. การจัด ท าบัต รวัต ถุ โดยในการจัด ท าบัต รวัต ถุนัน้ เป็ นการท าบัน ทึ ก
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่สะสมแต่ละชิ ้นเพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในศึกษา ค้ นคว้ าวิจยั ในการจัดทา
บัตรวัตถุต้องอาศัยความรู้ทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับวัตถุสะสมในแต่ละประเภทแต่ละชิ ้นและความ
ละเอียดในการทาการบันทึกหลักฐาน
นอกจากการทาทะเบียนวัตถุสะสมดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การจัดทาระบบ
ฐานข้ อมูลยังเป็ นสิ่งที่คลังพิพิธภัณฑ์ควรให้ ความสาคัญ เพื่อใช้ สาหรับเป็ นฐานข้ อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุสะสมแต่ละชิ ้นในการให้ บริ การข้ อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวัตถุแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่ มีความสนใจเกี่ ยวกับวัตถุ ต่างๆ ที่เก็ บรวบรวมไว้ ภายในคลัง
พิพิธภัณฑ์
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3. ฐานข้ อมู ล ส่ ว นของการท าฐานข้ อมู ล นั น้ เป็ นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามาช่วยซึ่งในยุคที่คอมพิวเตอร์ เข้ ามามีบทบาทในสังคมทุกสังคม รู ปแบบการเก็บ
ข้ อมูลต่างๆ ที่เคยจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสารปรับเปลี่ยนมาจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์ ที่มีการนา
ระบบฐานข้ อมูลเข้ ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บ โดยคาว่า “ฐานข้ อมูล” คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กนั สาหรับข้ อมูลในที่นี ้คือข้ อเท็จจริ งที่มีความหมายและต้ องการจัดเก็บ เพื่อการ
ใช้ งานต่อไป (ระวีวรรณ เอื ้อพันธ์วิริยะกุล 2549 : 1) โดยทัว่ ไปจะเรี ยกตามลักษณะของข้ อมูลว่า
เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องใดหรื อการทางานแบบใด การใช้ งานจากระบบฐานข้ อมูลจะต้ องมี
โปรแกรมที่ทาหน้ าที่บริหารจัดการข้ อมูลและเป็ นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กบั ฐานข้ อมูล
2.2.4 การอนุ รั กษ์ โบราณวั ต ถุ เ ป็ นหลั ก ฐานส าคั ญ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค วรให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ที่ต้องมีการดาเนินการอย่างถูกต้ องและ
เหมาะสมกับโบราณวัตถุแต่ละประเภท การอนุรักษ์ หมายถึง ความพยายามที่จะรักษาสภาพของ
วัต ถุใ ห้ ค งอยู่ใ นสภาพเดิ ม โดยก าจัด สาเหตุข องการเสื่ อ มสภาพเพื่ อ หยุด ยัง้ หรื อ ชะลอการ
เสื่อมสภาพและป้องกันไม่ให้ วัตถุเสื่อมสภาพต่อไป รวมถึงการควบคุมดูแลรักษาวัตถุให้ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมไม่เป็ นอันตรายต่อวัตถุด้วย โดยหลักสาคัญของการอนุรักษ์ ต้องไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้ าง สิ่งประดับทังหลายของวั
้
ตถุ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอดีตและเข้ าใจ
วัต ถุม ากขึน้ ต่ อ การศึก ษาและการชื่ น ชมของสาธารณชน ดัง นัน้ การอนุรั ก ษ์ จึง มี ความหมาย
2 ประการ คือ 1) การอนุรักษ์ เชิงป้องกันเป็ นการป้องกันและดูแลวัตถุให้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้ อม
และการกระทาของมนุษย์ 2) การอนุรักษ์ เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการปฏิบตั ิต่อวัตถุ เพื่อกาจัดสาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพและยังยังไม่
้ ให้ วตั ถุเกิดการเสื่อมสภาพต่อไป (ชมพูนทุ ประศาสน์เศรษฐ 2547
: 8)
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อการเสื่ อ มสภาพของวัต ถุ การเสื่ อ มสภาพของวัต ถุคื อ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่เกิดจากปฏิกิริยาของวัตถุกบั สิ่งแวดล้ อม โดยมีปัจจัยสาคัญดังต่อไปนี ้
ความชื ้น เป็ นปั จจัยสาคัญหนึง่ ที่ทาให้ วตั ถุเสื่อมสภาพ การเก็บรักษาวัตถุ
จึงจาเป็ นต้ องมีการควบคุมความชื ้นให้ อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุแต่ละชนิดและต้ องรักษา
ระดับของความชื ้นให้ คงที่เพื่อป้องกันไม่ให้ วตั ถุเกิดการเสื่อมสภาพ
แสง เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ วตั ถุเกิดการเสื่อมสภาพ เนื่องจากรังสีในแสงมี
ความยาวคลื่นแตกต่างกัน คือ รังสีอุลตราไวโอเลต มีความยาวคลื่นสันแต่
้ มีพลังงานมาก แสงที่
มองเห็นและรั ง สี อินฟราเรด มีความยาวคลื่ นยาวแต่พ ลัง งานน้ อยที่สุด และให้ ความร้ อนมาก
โดยทัว่ ไปหลอดไฟที่ใช้ ในพิพิธภัณฑ์มี 3 แบบ คือ หลอดทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าจะให้ แสง

21

และความร้ อนมาก หลอดเรื องแสง ภายในหลอดบรรจุด้วยปรอทและนีออน และหลอดโลหะเฮไลด์
เป็ นการดัดแปลงจากหลอดเรื องแสงโดยการใส่โลหะ
ความร้ อน เนื่ อ งจากความร้ อนและการเปลี่ ย นแปลงอุณหภูมิ มี ผ ลต่อ
ความชื น้ สัม พัท ธ์ ทาให้ เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี และขบวนการเสื่ อ มสภาพที่ อาจเป็ นตัว เร่ ง การ
เสื่อมสภาพได้ เร็วขึ ้น อีกทังอาจเป็
้
นสาเหตุที่ทาให้ ราและแมลงเกิดการเจริญเติบโตได้ ดีด้วย
แมลง มักเป็ นอันตรายต่ออินทรี ย์วตั ถุ โดยเฉพาะวัตถุประเภทไม้ กระดาษ
และผ้ า จึงควรต้ องมีการหมั่นดูแลความสะอาดและตรวจสอบห้ องเก็ บวั ตถุไม่ให้ มีช่องตามฝา
หลังคาซึง่ อาจทาให้ แมลงสามารถรอดเข้ ามาได้
จุลินทรี ย์และรา เป็ นอันตรายกับอินทรี ย์วตั ถุ เนื่องจากจุลินทรี ย์และราจะ
เจริ ญ เติบโตได้ ดีในความชืน้ ที่ มีอาหารและอุณหภูมิอบอุ่นอาจสร้ างความเสี ยหาย เลอะเทอะ
คราบสีตา่ งๆ ไว้ บนวัตถุ การป้องกันคือต้ องเก็บรักษาวัตถุไว้ ที่ความชื ้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 65 %
2.2.5 ระบบการจัดเก็บวัตถุสะสม การจัดเก็บวัตถุสะสมภายในคลังพิพิธภัณฑ์
เป็ นอีกส่วนสาคัญหนึ่งในการจัดการคลังวัตถุและเป็ นส่วนที่ช่วยให้ วตั ถุมีอายุยืนนาน ถ้ าหากคลัง
วัตถุพิพิธภัณฑ์มีระบบการจัดเก็บวัตถุที่เหมาะสม จากการศึกษาสามารถแบ่งระบบการจัดเก็บ
วัตถุสะสมได้ ออกเป็ น 2 ระบบ (นัยนา แย้ มสาขา 2549 : 50-54) คือ
ระบบเปิ ด เป็ นการจัดเก็บวัตถุที่เหมาะกับการจัดเก็บวัตถุทกุ ประเภท โดย
ระบบเปิ ดสามารถแบ่งระบบครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในการจัดเก็บได้ ดงั นี ้
ระบบชันเหล็
้ กที่ปรับระดับได้ (Adjustable metal shelving storage
system) เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับพื ้นห้ องทุกขนาดและเป็ นระบบที่ยืดหยุ่นได้ สามารถเก็บวัตถุได้
หลากหลายชนิดในชันชุ
้ ดเดียวกัน เนื่องจากชันเหล็
้ กสามารถปรับระดับและเพิ่มจานวนได้ ตาม
ความต้ องการของลักษะเฉพาะของวัตถุแต่ละชิ ้น โดยปกติระบบชัน้ เหล็กจะเหมาะสมที่สดุ ในการ
จัดเก็บวัตถุสามมิติที่มีนา้ หนักไม่มาก แต่หากเป็ นวัตถุที่มีนา้ หนักมากต้ องเลือกใช้ ชนั ้ เหล็กที่ มี
ความมัน่ คงแข็งแรง
ม้ วนเก็บสิ่งทอ (Rolled Textile system) เป็ นระบบแขวนลอยเหมาะกับ
การเก็บวัตถุสิ่งทอที่แบนราบและมีขนาดใหญ่
ระบบราวตะแกรงติดที่ (Fixed rack storage system) ใช้ กรอบตะแกรง
ลวดติดกับผนังห้ องแล้ วแขวนวัตถุเก็บด้ วยห่วงตะขอรูปตัว S
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ระบบราวแขวนเลื่อนได้ (Sliding rack storage system) ราวรางเลื่อน
จะต้ องแขวนตามเพดานที่ยึดเกาะอย่างหนาแน่นแข็งแรง วัตถุจะถูกแขวนด้ วยตะขอรูปตัว S เกาะ
กับราวแขวน ส่วนของระยะห่างระหว่างราวแขวนขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของวัตถุที่จดั เก็บ
ระบบกันแบ่
้ งพื ้นที่ห้อง (Compartment storage system) เป็ นการกันแบ่
้ ง
ห้ องเก็บเป็ นห้ องเล็กๆ ด้ วยฉากเหล็กที่ปรับขนาดความกว้ าง แคบได้ ตามขนาดของห้ องเก็บและ
ความสูงของวัตถุเพื่อเป็ นการประหยัดพื ้นที่เก็บ
ระบบปิ ด ระบบการเก็บวัตถุแบบปิ ด เหมาะสาหรับวัตถุที่มีความไวต่อการ
เสื่อมสภาพหรื อวัตถุที่ต้องเก็บในสภาพแวดล้ อมที่คงที่ ซึ่งสามารถแบ่งตามระบบครุภัณฑ์ในการ
จัดเก็บได้ ดงั นี ้
ระบบตู้รางเลื่อน (Compact storage system) ชุดตู้รางเลื่อนสามารถใช้
พื ้นที่บริเวณเดียวดันวางซ้ อนตู้เป็ นสองชันได้
้ องค์ประกอบหลักคือ ตู้เลื่อนสามารถรับน ้าหนักวัตถุ
ได้ ดีระหว่า งการเลื่ อ นจะเกิ ดการสั่นสะเทื อน แต่ก็ เป็ นระบบที่ เสริ ม ความปลอดภัยให้ กับวัต ถุ
เนื่องจากสามารถล็อคปิ ดตู้เลื่อนได้ ทงชุ
ั้ ด
ตู้เก็บ (Cabinet storage system) การเก็บด้ วยระบบตู้เก็บจะช่วยป้องกัน
วัตถุจากฝุ่ น แสงและสภาพแวดล้ อมต่างๆ ในห้ องเก็บได้
ระบบลิน้ ชักเก็บ (Drawers storage system) ลิน้ ชักเก็บช่วยป้องกันวัตถุ
จากฝุ่ น แสงและสามารถใช้ ร่วมกับตู้เก็บได้ เหมาะกับการเก็บวัตถุที่มีน ้าหนักเบา โดยการจัดเก็บ
ในลักษณะวางแบนราบ
2.2.6 การบริการทางการศึกษา ส่วนของการบริการการศึกษาเป็ นส่วนที่สาคัญ
สาหรับในการถ่ายทอดและให้ ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อให้ เกิดความความเข้ าใจและรับรู้เกี่ยวกับ
งานทางด้ านพิพิธภัณฑ์และเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคลังพิพิธภัณฑ์กบั สาธารณชน คลัง
พิพิธภัณ ฑ์ที่ดีจึ งควรมี พืน้ ที่และเตรี ยมตัวอย่างวัตถุไว้ สาหรับบริ การทางการศึกษาแก่นักเรี ยน
นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการและประชาชนที่สนใจ โดยสามารถแบ่งลักษณะของการบริ การทาง
การศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การบริ การทางการศึกษาเพื่อการอ้ างอิง เป็ นการบริ การทางการศึกษา
โดยใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลและรายละเอียดของวัตถุสาหรับสนับสนุนข้ อสันนิษฐานและใช้ อ้างอิง
ในเอกสาร เพื่อตอบคาถามทางวิชาการ การบริ การทางการศึกษาในลักษณะนีภ้ ัณฑารักษ์ และ
นักวิเคราะห์หลักฐานต้ องมีหน้ าที่พิสจู น์และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งที่นาเสนอไว้ ในรายงาน สิ่งพิมพ์
และการสัมมนา ดังนันการบริ
้
การทางการศึกษาเพื่อการอ้ างอิงจึงต้ องมีการจัดจาแนกประเภทของ
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วัตถุสะสมที่อยู่ในคลังพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลทางการศึกษาสาหรับนักวิชาการที่
ต้ องพึ่งพาอาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุสะสมในการอ้ างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทางด้ าน
ธรรมชาติวิทยาและนักโบราณคดี นอกจากนีถ้ ้ าหากชุดของวัตถุสะสมมีความสาคัญและได้ รับ
ความสนใจก็สามารถนามาจัดแสดงได้ ในรูปแบบของคลังกึ่งจัดแสดง (Lewis 1976 : 123-124)
2. การบริการทางการศึกษาเพื่อการวิจยั เป็ นการบริ การทางการศึกษาที่มี
การจั ด หาวั ต ถุ ส ะสมส าหรั บ การวิ จั ย ที่ ต้ อ งอาศัย ความรู้ และการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งละเอี ย ด
เพื่อนามาใช้ ในการอธิบายและเป็ นข้ อมูลในการศึกษาวิจยั เช่น การกาหนดอายุสมัย เทคโนโลยี
การแก้ ไขในการจัดจาแนกแยกประเภท ฯลฯ (Lewis 1976 : 124)
2.2.7 ความปลอดภัย ความปลอดภัยของคลังพิพิธภัณฑ์เป็ นส่วนสาคัญที่ควร
ให้ ความสนใจและมีระบบป้องกันเพื่อไม่วตั ถุที่สะสมได้ รับความเสียหายหรื อสูญหาย เพราะวัตถุ
สะสมที่ เ ก็ บ รั ก ษาเป็ นวัต ถุที่มี คุณ ค่า และเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยจากการศึกษา
สามารถจาแนกความเสียหายที่เกิดขึ ้นได้ ออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
1. ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากคน โดยเฉพาะพวกโจรกรรมโบราณวัตถุ
ที่อาจจะแฝงตัวเข้ ามาในนักลักษณะของผู้เข้ าชม นอกจากนี ้ยังอาจจะเกิดขึ ้นได้ จากความประมาท
ในการหยิบจับโบราณวัตถุที่อาจทาให้ วตั ถุเกิดการแตกหักและเสียหายได้ อีกด้ วย
2. การเกิดอัคคีภยั เป็ นการเกิดที่อนั ตรายมาก เนื่องมาจากเมื่ อเกิดขึ ้นแล้ ว
สามารถจะเกิดความเสียหายเป็ นอย่างมากต่อคลังพิพิธภัณฑ์ เพราะจะเผาผลาญวัตถุที่มีคณ
ุ ค่า
และทาลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในชัว่ พริบตา
3. การเกิดสงครามหรื อผลกระทบจากการต่อสู้ สาเหตุนี ้มักจะเกิดขึ ้นไม่
บ่อยนัก แต่ถ้าหากเกิดขึ ้นก็จะสร้ างความเสียหายเป็ นอย่างมาก
2.2.8 บุคลากรหรือเจ้ าหน้ าที่ ส่วนของการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์เป็ นงานที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้ าน ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงภัณฑารักษ์ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ล
จัดการคลังและวัตถุสะสมภายในคลังพิพิธภัณฑ์ ดังนันนอกจากภั
้
ณฑารักษ์ แล้ วยังมีเจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ งอี ก หลายด้ า น เช่น นัก อนุรั ก ษ์ ผู้ช่ ว ยภัณ ฑารั ก ษ์ นัก วิ เ คราะห์ ตี ค วามวัต ถุ รวมถึ ง
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยบุคลากรหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับคลังพิพิธภัณฑ์ต้อง
ทาหน้ าที่ประสานงานและรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้ คลังพิพิธภัณ ฑ์เกิด
ประโยชน์แก่คนในสังคมมากที่สดุ
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3. แนวคิดการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ เป็ นสิ่ง สาคัญหนึ่งที่สังคมควรให้ ความสาคัญและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องให้ เท่าทันยุคปั จจุบนั การจัดการความรู้เป็ นแนวคิดหนึ่งที่มีประโยชน์กบั การศึกษาใน
การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบต่างๆ โดยในการจัดการความรู้ จึงเป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างองค์ความรู้ ให้
เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าหากมีการจัดการความรู้ที่ดีและเหมาะสม ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึง
ทาการศึกษาแนวคิดดังกล่าว เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวทางการวิเคราะห์จดั การกับโบราณวัตถุอนั
เป็ นทรั พ ยากรทางโบราณคดีที่ มี คุณ ค่า และสามารถนามาจัด การให้ เกิ ดความรู้ ในด้ านต่า งๆ
สาหรับคนในสังคม และเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ควรทาความเข้ าใจคาแต่
ละคาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้วา่ มีความหมายและคาจากัดความอย่างไร
ความรู้ คือ สิ่งที่ทาให้ คนเข้ าใจ แล้ วนาความเข้ าใจนันมาปฏิ
้
บตั ิหรื อประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์ และความรู้ อยู่ในตัวคน อยู่ที่สมอง รวมทัง้ อยู่ในเอกสารหรื อสื่อความรู้ ทัง้ หลาย
นอกจากนี ้ความรู้ยงั อยู่ในการกระทาหรื อการปฏิบตั ิที่มีพลวัตร การปฏิบตั ิก็เป็ นความรู้ หรื อเป็ น
กระบวนการทาให้ เกิ ดความรู้ ใหม่ โดยระดับของความรู้ อาจแบ่ง ได้ เป็ น 4 ระดับ คือ ข้ อมูล
สารสนเทศ ความรู้ และปั ญญา และแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
1. Tacit Knowledge เป็ นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์
การเรี ยนรู้และพรสวรรค์ความรู้ชนิดนี ้พัฒนาและแบ่งปั นได้ ขณะเดียวกันก็เป็ นความรู้ที่ก่อให้ เกิด
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
2. Explicit Knowledge ความรู้ ที่ เ ป็ นเหตุเ ป็ นผลสามารถรวบรวมและถ่ า ยทอด
ออกมาเป็ นในรูปแบบต่างๆได้ เช่น หนังสือ คูม่ ือ เอกสาร รายงานต่างๆ ซึ่งทาให้ คนสามารถเข้ าถึง
ได้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 : 13-17)
ส่วนของคาว่า “การจัดการ” คือ การดาเนินการกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จ
หรื อได้ ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ
การจั ดการความรู้ จึงเป็ นกระบวนการดาเนินงานในการระบุความรู้ ที่ต้องการ
จัดการ คัดเลือก รวบรวม ขัดเกลา วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดระบบการใช้ หรื อการเผยแพร่ รวมทังการ
้
แลกเปลี่ยน การผสมผสาน และการสร้ างความรู้ใหม่ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ สาหรับ
สิ่ ง ที่ ส าคัญ ก่ อ นการจัด การความรู้ คื อ การถามความต้ อ งการของผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผลลัพ ธ์ ข อง
กระบวนการจัดการความรู้มีหลายระดับคือ
1. ระดับการจัดการความรู้ รวมถึงการจัดการข้ อมูล สารสนเทศ การสร้ างองค์ความรู้
การพัฒนาการเรี ยนรู้ และการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้
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2. ระดับการบริหารองค์กร เครื อข่าย และชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง
3. ระดับการประสานพลังงานที่หลากหลาย
4. ระดับการขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม (นิพจน์ เทียนวิหาร และคณะ 2547 : 8389)
การจัดการความรู้ความเป็ นรูปแบบของการจัดการแบบไม่ร้ ูจบ คือ การจัดการความรู้
ประเภท Explicit Knowledge หรื อการจัดการความรู้ชดั แจ้ ง ประกอบด้ วยขันตอนของการจั
้
ดการ
4 ขัน้ ได้ แก่ การเข้ าถึงและตีความความรู้ และนามาปรับใช้ เรี ยนรู้ เพื่อยกระดับ สุดท้ ายคือการ
รวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลความรู้ นนั ้ สาหรับการจัดการความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรื อ
การจัดการความรู้แบบฝั งลึกมีกระบวนการ 4 ขันตอนเช่
้
นกัน คือ การมีใจแบ่งปั นความรู้นนต่
ั้ อ
ผู้อื่น เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน นาความรู้นนมาถอดบทเรี
ั้
ยนแล้ วสร้ างความรู้ร่วมกัน ท้ ายสุดคือ
ขันตอนของการปรั
้
บใช้ ความรู้ การจัดการแบบไม่ร้ ูจบต้ องนากระบวนการในการจัดการความรู้ทงั ้
8 ขันตอนมาเชื
้
่อมโยงกันเป็ นลูกโซ่เพื่อให้ ความรู้ทงั ้ 2 ประเภทแปรเปลี่ยนสถานภาพระหว่างกัน
ตลอดเวลา โดยมีรูปแบบของการจัดการเพื่อให้ เกิดความครอบคลุมทั ง้ ความรู้ชดั แจ้ ง และความรู้
แบบฝั งลึกสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1. Knowledge Vision หรื อ KV คือ วิสยั ทัศน์ของการจัดการความรู้ เป็ นการตอบ
คาถามว่าประเด็นที่สนใจที่จะนามาจัดการความรู้ เป็ นประเด็นเรื่ องอะไร เกี่ยวข้ องหรื อสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์กรอย่างไร เพื่อให้ การจัดการตรงทิศทาง
2. Knowledge Sharing หรื อ KS เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถือเป็ นหัวใจ
ของการจัดการความรู้ กระบวนการนี ้ควรเริ่มต้ นด้ วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความคุ้นเคยและการ
วางใจ
3. Knowledge Asset หรื อ KA หมายถึง คลัง ความรู้ ในการจัดเก็ บอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย คลังความรู้ นีจ้ ะต้ องสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ความต้ องการของผู้ใช้
ประผลประโยชน์จากการใช้ งานคลังความรู้ดงั กล่าว (ประพนธ์ ผาสุกยืด 2549 : 28-35, 37-55)
จากการศึกษาการจัดการความรู้ ถือเป็ นส่วนสาคัญของการศึกษา เนื่องจากความรู้
เป็ นสิ่งสาคัญที่สามารถก่อให้ เกิดการพัฒนาและนามาต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ ถ้ าหากความรู้
เหล่านันผ่
้ านกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้
ปั จจุบนั การเรี ยนรู้ มีบทบาทสาคัญยิ่ง สาหรับสังคมทุกๆ สังคม ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ ใ ห้ ความส าคัญ โดยการส่ ง เสริ ม คนในสัง คมให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ พร้ อมทัง้ ให้
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ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ และจากการให้ ความสาคัญดังกล่าวทาให้ แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญและมีการกล่าวถึงค่อนข้ างมาก ผู้ศึกษาจึง
เล็ ง เห็นถึง ความส าคัญ และนาแนวความคิดดัง กล่าวมาใช้ เป็ นกรอบแนวทางการวิเคราะห์ หา
รู ปแบบสาหรับการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี ซึ่งจากการศึกษาความหมายพบว่ามี
นักวิชาการหลายท่านได้ ศกึ ษาและให้ ความหมายของการเรี ยนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ ไว้ ดงั นี ้
ประสาท อิศ รปรี ด า (2520 : 3, 7) กล่า วว่าการเรี ย นรู้ ในทัศนะของนักจิ ตวิ ทยา
หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ ถาวรหรื อค่อนข้ างถาวรที่มี ผลมาจาก
ประสบการณ์ ห รื อการฝึ กหัด อบรม ลัก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงอาจเป็ นการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ านการกระทา การรับรู้ การหยัง่ เห็น แรงจูงใจ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน โดยการเปลี่ ยนแปลงอาจจะเปลี่ ยนแปลงไปในทางด้ านที่ สังคมยอมรับและสังคมไม่
ยอมรับ ซึ่งพิจารณาจากศีลธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม ในการเกิดการเรี ยนรู้จะต้ องมี
องค์ประกอบพื ้นฐานอย่างน้ อย 4 ประการ คือ 1. แรงจูงใจ 2. สิ่งจูงใจ 3. อุปสรรคและ 4. กิจกรรม
โครงการรณรงค์ เพื่อการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543
: 43) ให้ นิยามของการเรี ยนรู้ คือ การกระทาของคนที่ปรารถนาจะทาความเข้ าใจกับประสบการณ์
ที่ได้ พบ ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับการเพิ่มพู นทักษะ ความรู้ ความเข้ าใจ ค่านิยม รวมทังศั
้ กยภาพใน
การใคร่ครวญ การเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิผลย่อมจะนาพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และความ
ปรารถนาที่จะเรี ยนรู้ให้ มากยิ่งขึ ้นไปอีก
นายแพทย์ ประเวศ วะสี (อ้ างถึงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 12) ให้ ความหมาย
ของกระบวนการเรี ยนรู้ ว่าหมายถึง การเรี ยนรู้ เพื่อตัวเอง การเรี ยนรู้ เพื่อสิ่งนอกตัว และการเรี ยนรู้
เพื่อรู้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตนกับสิ่งนอกตัว และสามารถจัดความสัมพันธ์เกื ้อกูลกัน
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุท
วณิช (อ้ างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 13) มองว่า กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นการศึกษาที่ให้
ความสาคัญ ที่สุดกับผู้เรี ยนหรื อให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นศูนย์กลางนัน้ เป็ นกระบวนการพัฒนา “คน” และ
“กลุ่มคน” เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและสันติ โดยจะต้ องมีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขจากการปฏิบตั ิเพิ่มขึ ้นมากกว่าการเรี ยนรู้ และการศึกษาที่เฉพาะใน
ห้ องเรี ยนเช่นที่ยดึ ถือปฏิบตั กิ นั มาเป็ นเวลานาน
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย (2548 : 26) กล่าวว่าการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญ
โดยความหมายของการเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการเรี ยนและการปฏิบตั ิให้ ร้ ูเป็ นกระบวนการที่มี
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ความต่อเนื่ อง สามารถเพิ่ม พูนทักษะหรื อเปลี่ ยนแปลงได้ โดยผลลัพ ธ์ ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู้ คือ
ความรู้ โดยการเรี ยนรู้ที่มีผลลัพธ์ที่ดีนนต้
ั ้ องเกิดจากการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
อรศรี งามวิ ทยาพงศ์ (2549 : 109 - 114) กล่าวว่า กระบวนการเรี ย นรู้ คื อกลไล
สาคัญที่สุดที่มนุษย์ใช้ ในการปรับตัว เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตได้ อย่างสอดคล้ องกับสิ่งแวดล้ อม
รอบตัวที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคลและสังคมระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว
กลุม่ องค์กร ชุมชน ประเทศและระบบนิเวศ โดยในการที่จะทาให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ ผลเชิง
บวกนันอาจจะเกิ
้
ดขึน้ ผ่านช่องทางที่สาคัญ คือ 1. แหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย 2. เนือ้ หาการ
เรี ยนรู้ ที่ หลากหลาย 3 วิธี การ เครื่ องมื อของการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายและอยู่ภายใต้ โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในลักษณะแบบแนวนอนมากกว่าแนวดิ่ง ระบบความสัมพั นธ์ เชิงสังคมมากกว่า
อานาจหรื อผลประโยชน์
ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาอาจกล่าวได้ ว่าการเรี ยนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นปั จจัยสาคัญของ
การดารงชีวิตและเป็ นสิ่งที่ทกุ คนสามารถกระทาได้ ตลอดเวลา เพื่อก่อให้ เกิดปั ญญาและสามารถ
จัด การกับสถานการณ์ แ ละปั ญ หารอบๆ ตัว ให้ ดี ขึน้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการเรี ย นรู้ และ
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีผลลัพธ์ ที่ดีต้องมาจากการจัดการความรู้ ที่ถู กต้ องและเหมาะสม ประกอบ
กับการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
5. แนวคิดการอนุรักษ์
การอนุรักษ์เป็ นศาสตร์ และแนวคิดสาคัญต่องานทางด้ านโบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดี เนื่องจากทรัพยากรทางโบราณคดีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความ
รุ่ งเรื องของมนุษย์ในอดีตและเป็ นสมบัติที่มีคณ
ุ ค่าควรแก่การสงวนรักษาเพื่อนามาใช้ ประโยชน์
ด้ านต่างๆ กับคนรุ่ นปั จจุบนั และอนาคต การอนุรักษ์ จึงเข้ ามามีส่วนช่วยในชะลอการเสื่อมสภาพ
หรื อเยียดอายุของหลักฐานทางโบราณคดี ถ้ าหากมีการใช้ เทคนิค วิธีการอนุรักษ์ ที่เหมาะสมกับ
หลักฐานโบราณคดีแล้ ว ดังนันผู
้ ้ ศึกษาจึงได้ ศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์ สาหรับเป็ นแนวทางในการ
จัดการโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการอนุรักษ์
5.1 ความหมายของ “การอนุรักษ์ ”
การอนุ รักษ์ ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
หมายถึง การรักษาให้ คงเดิม
การอนุรักษ์ (ชมพูนทุ ประศาสน์เศรษฐ 2547 : 8) คือ การรักษาสภาพของวัตถุ
ให้ คงอยูส่ ภาพเดิม โดยการกาจัดสาเหตุของการเสื่อมสภาพเพื่อหยุดหรื อชะลอความเสื่อมและการ
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ป้องกันไม่ให้ วตั ถุเสื่อมสภาพต่อไป รวมถึงการควบคุมดูแลวัตถุให้ อยู่ใน สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมไม่
เป็ นอันตรายต่อวัตถุ โดยสามารถแบ่งการอนุรักษ์ได้ 2 ประการ
1. การอนุรักษ์ เชิงป้องกัน (Preventive Conservation) เป็ นกระบวนการป้องกัน
และดูแลวัตถุใหเปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้ อมและจากการกระทาของมนุษย์
2. การอนุรักษ์ เชิงปฏิบตั ิการ (Curative Conservation) เป็ นการปฏิบตั ิการต่อตัว
วัตถุ เพื่อกาจัดปั จจัยหรื อสาเหตุของการเสื่อมสภาพ เช่น ความชืน้ แสง แมลง ฯลฯ และยับยัง้
ไม่ให้ วตั ถุเสื่อมสภาพต่อไป
5.2 หลักสาคัญของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ในการอนุรั ก ษ์ โ บราณวัตถุที่ เ ป็ นหลัก ฐานส าคัญ บ่ง บอกถึ ง ความเป็ นมาของ
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอดีต ควรมีหลักการอนุรักษ์ ที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของ
วัตถุคือ
1. การทาการอนุรักษ์ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้ างและสิ่ง ประดับ
ทังหลายของวั
้
ตถุ
2. ส่วนของวัตถุที่เสื่อสภาพควรมีการรักษาไว้ ไม่ควรแทนที่ด้วยของใหม่
3. ส่วนของวัตถุที่แสดงถึงอายุขยั ควรเก็บรักษาไว้ ไม่ควรกาจัดออก ยกเว้ นในกรณี
ที่จะเป็ นอันตรายกับวัตถุถ้าหากปล่อยไว้
จากการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ผู้ศกึ ษาทราบถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ ที่
ควรต้ องมีการให้ ความสาคัญ เนื่องจากการอนุรักษ์ เป็ นเก็บรักษาข้ อมูลที่มีอยู่ในวัตถุอย่างหนึ่งที่
สามารถทาให้ มนุษย์เข้ าใจอดีตได้ มากขึ ้นและเป็ นการสงวนรักษาวัตถุที่เป็ นมรดกวัฒนธรรมให้ อยู่
รอดไปสู่คนรุ่ นหลัง ต่อไป ในที่ นีผ้ ้ ูศึกษาคิดว่าการอนุ รักษ์ เป็ นแนวทางหนึ่ง ที่ สามารถนามาใช้
สาหรับการจัดการกับโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ หากแต่ต้องมีการปรับประยุกต์ให้ เข้ ากับ
สถานการณ์หรื อความต้ องการในปั จจุบนั และไม่ควรที่ต้องจากัดอยู่ในเฉพาะนักอนุรักษ์ เท่านันที
้ ่
ควรมีสิทธิ์ในการทาการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ แต่ควรที่เปิ ดโอกาสให้ คนภายนอกได้ รับรู้ และเห็นถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ เพื่อเป็ นการถ่ายทอดเทคนิควิธีการและความรู้ สึกสานึกในการหวง
แหนมรดกวัฒนธรรมอีกทางหนึง่
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการโบราณวัตถุและคลังโบราณวัตถุ
1. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2504 หมวด ๒ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
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มาตรา ๑๔ (ทวิ ๑๕) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุรั ก ษ์ แ ละการจัด ท าทะเบี ย น
โบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุที่มีอายุตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาขึ ้นไป ให้ อธิบดีมีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุเ บกษาก าหนดท้ อ งที่ ใ ดเป็ นเขตส ารวจโบราณวัต ถุห รื อ ศิล ปวัต ถุนัน้ โดยให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองแจ้ งปริมาณ รูปพรรณ และสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุนนต่
ั ้ ออธิบดีตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
2. กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.
1990 (Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990)
เป็ นกฎบัตรที่วางหลักการวิชาการดาเนินงานครอบคลุมในแง่ตา่ งๆ ในการจัดการ
มรดกทางโบราณคดีอย่างกว้ างๆ และเสนอแนะแนวทางขันพื
้ ้นฐาน เพื่อสนองต่อความต้ องการใช้
โดยไม่พิจ ารณาปั ญ หาเฉพาะเรื่ อง หรื อความเป็ นไปได้ ใ นการปฏิ บัติเฉพาะส่วนภูมิ ภ าคหรื อ
ประเทศใดเป็ นพิเศษ
ข้ อ 1 นิยามและคานา มรดกทางโบราณคดี คือ มรดกทางวัตถุที่ผ่านขัน้ ตอน
และวิธีการศึกษาทางโบราณคดีในการจัดเสนอข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยมรดกทางวัตถุประกอบด้ วย
หลักฐานการคงอยู่ของมวลมนุษยชาติ , สถานที่ปรากฎหลักฐานกิจกรรมของมนุษย์ , อาคารที่ถูก
ละทิง้ , ซากปรั กหักพังทุกชนิดม่ว่าจะอยู่ใต้ ดินหรื อใต้ นา้ รวมทัง้ โบราณวัตถุสัม พันธ์ กับแหล่ง
โบราณคดี
ข้ อ 6 การบารุ งรั กษาและการอนุรักษ์ มีวตั ถุประสงค์ของการจัดการมรดกทาง
โบราณคดี ได้ แก่ การสงวนรักษาโบราณสถานไว้ ณ บริ เวณที่พบ รวมถึงการอนุรักษ์ การเก็บรักษา
ข้ อมูล และสิ่ ง ของที่ ไ ด้ รวบรวมไว้ ในระยะยาวอย่างเหมาะสม หลักการนี เ้ น้ นถึง ความต้ องการ
บารุ งรักษา การอนุรักษ์ และการจัดการที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยังไม่ควรมีการนาเสนอมรดกทาง
โบราณคดีโดยปล่อยทิ ้งไว้ ในสภาพหลังการขุดค้ นหากไม่สามารถรับประกันได้ ว่ามีมาตรการในการ
บารุงรักษาและการจัดการที่เหมาะสมที่จะสามารถอนุรักษ์มรดกทางโบราณคดีเอาไว้ ได้
ข้ อ 7 การนาเสนอ การให้ ข้อมูลและการปฏิสังขรณ์ การนาเสนอมรดกทาง
โบราณคดีตอ่ สาธารณชนทัว่ ไปเป็ นวิธีการสาคัญที่จะสื่อให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจรากฐานและ การ
พัฒนาของสังคมปั จจุบนั ในขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างความเข้ าใจถึงความ
ความต้ องการในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางโบราณคดี
7. การศึกษาระบบคลังพิพธิ ภัณฑ์ จากเอกสารและตัวอย่ างในพิพธิ ภัณฑ์
สาหรับการศึกษาระบบคลังวัตถุและตัวอย่างคลังในพิพิธภัณฑ์ ผู้ศกึ ษาทาการศึกษา
จากเอกสารและเข้ าศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้ เป็ นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการวัตถุสะสม
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ของคลัง พิพิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละเพื่ อ เป็ นแนวทางการกาหนดรู ป แบบการจัดการคลัง โบราณวัตถุท าง
โบราณคดีให้ กับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยในการศึกษาคลังพิพิธภัณฑ์
จากเอกสารและตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์มีดงั นี ้
1. คลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด การคลั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก าญจนาภิ เ ษก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ตังอยู
้ ่ที่ตาบลคลองห้ า อาเภอคลอง จังหวัดปทุมธานี
พบว่าเป็ นคลังพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมโบราณวัตถุตา่ งๆ มากมายและมีรูปแบบเป็ น
คลังเปิ ด เพื่อสนับสนุนด้ านการศึกษา ค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จดั แสดง
และเก็บรักษาไว้ ภายในคลังพิพิธภัณฑ์ โดยมีรูปแบบและระบบการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ดงั นี ้
1.1 สถานที่คลังพิพิธภัณฑ์ กาญจนาภิเษก สาหรับสถานที่คลังเป็ นอาคาร 2 ชัน้
แยกออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดการจะแบ่งห้ องต่างๆ
ดังแผนผัง

ภาพที่ 1 แผนผังศูนย์ข้อมูลของคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี
1.2 การจัดจาแนกแยกประเภทของโบราณวัตถุ ส่วนของการจัดจาแนกแยก
โบราณวัตถุ เนื่องด้ วยโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ภายในคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก มีจานวน
มากมายและหลากหลายประเภท เพราะฉะนันในการจั
้
ดจาแนกแยกประเภทโบราณวัตถุของคลัง
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พิพิธภัณฑ์กาญจนาได้ มีการจัดจาแนกประเภทของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกเป็ น 10 ประเภท
ได้ แก่ 1. คลังเครื่ องปั น้ ภาชนะดินเผา 2. คลังผ้ า 3. คลังเครื่ องดนตรี 4. คลังเครื่ องมือเครื่ องใช้
การเกษตร 5. คลังโลหะและแก้ ว 6. คลังสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ 7. คลังเครื่ องจักสาน 8. คลัง
หัตถศิลป์ไม้ 9. คลังศาสนศิลป์ไม้ 10. คลังอาวุธยุทธภัณฑ์

ภาพที่ 2 คลังศาสนศิลป์ที่ทาด้ วยไม้
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ภาพที่ 3 คลังเครื่ องดนตรี

ภาพที่ 4 คลังเครื่ องปั น้ ดินเผา
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ภาพที่ 5 คลังหัตถศิลป์ไม้
1.3 ระบบทะเบี ยนและฐานข้ อมู ล ส าหรั บในการจัดการระบบทะเบียนและ
ฐานข้ อมูลของคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก เนื่องจากการเก็บรักษาของภายในคลังพิพิธภัณฑ์นนั ้
ทะเบียนและฐานข้ อมูลเป็ นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่บ่งบอกเกี่ยวกับที่ตงั ้ ลักษณะ ฯลฯ
ของโบราณวัตถุ คลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกได้ มีการจัดทาทะเบียนโบราณวัตถุที่มีทงทะเบี
ั้
ยน
ใหญ่ บัตรทะเบียนพร้ อมภาพถ่ายของโบราณวัตถุ และบัญชีเดินทุ่ง โดยทางคลังกาญจนาภิเษกได้
มีขนตอนรั
ั้
บและทาทะเบียนโบราณวัตถุดงั นี ้
1. เมื่ อรั บโบราณวัถ ตุเ ข้ ามาจะทาการศึก ษาวิเคราะห์ เ กี่ ย วกับ วัต ถุว่า เป็ น
โบราณวัตถุอะไรและควรจัดอยูใ่ นประเภทอะไร
2. ท าการบันทึก เกี่ ยวกับตัววัต ถุอ ย่า งละเอี ย ด โดยการให้ เลขประจ าวัต ถุ
ชื่อวัตถุ ลักษณของวัตถุ ยุคสมัย (อายุ) สภาพของวัตถุ ประวัติความเป็ นมา ห้ อง/ชิ ้นไหน/ชันที
้ ่เก็บ
โบราณวัตถุ โดยข้ อมูล ในส่วนนี ต้ ้ องทาการระบุลงในฐานข้ อมูลด้ วย เพื่ อสะดวกในการศึกษา
ค้ นคว้ า
3. เมื่อทาการทาทะเบียนโบราณวัตถุเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงทาส่งโบราณวัตถุไ ป
อนุรักษ์ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ
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ภาพที่ 6 สมุดทะเบียนโบราณวัตถุคลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก จังหวัดปทุมธานี
1.4 การอนุรักษ์ ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุของคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนา
ภิเษกได้ มีการจัดแบ่งพื ้นที่เป็ นห้ องปฎิบตั ิการอนุรักษ์ โบราณวัต ถุ เพื่อทาการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ไม่ให้ เกิดการเสื่อมสภาพ ก่อนทาการเก็บเข้ าห้ องคลังตามประเภทของโบราณวัตถุ และถ้ าหากมี
การตรวจเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ในห้ องคลัง พบว่าเกิดการชารุดหรื อมีการเสื่อมสภาพ
ต้ องนาโบราณวัตถุมาทาการอนุรักษ์ภายในห้ องดังกล่าว

ภาพที่ 7 ห้ องปฏิ บตั ิการอนุรักษ์ โบราณวัตถุจ ะถูกส่ง มายัง ห้ องปฏิ บตั ิการอนุรักษ์ เพื่ อทาการ
อนุรักษ์ตอ่ ไป
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1.5 การจั ด เก็ บ และหี บ ห่ อ เนื่ อ งด้ ว ยโบราณวัต ถุ ที่ ขัด เก็ บ ไว้ ภายในคลั ง
พิพิธภัณฑ์ กาญจนาภิเษกส่วนใหญ่เป็ นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีขนาดใหญ่และต้ องใช้ พื ้นที่ มาก
ในการจัดเก็บ โดยในส่วนแรกนันจั
้ ดเก็บตามประเภทของห้ องคลังที่ได้ จดั จาแนกไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น
และภายในห้ องคลังแต่ละห้ องมีเครื่ องควบคุมอุณหภูมิให้ เหมาะสมกับโบราณวัตถุแต่ละประเภท
ในที่ นี ผ้ ้ ูศึก ษาขอยกตัว อย่ า งการจัด เก็ บ และหี บ ห่ อ เครื่ อ งปั น้ ภาชนะดิ น เผา ในกา รจัด เก็ บ
เครื่ องปั น้ ดินเผาทางคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกได้ ทาการจัดเก็บตามขนาดและยุคสมัยของ
ภาชนะดินเผา คือ แบ่ง เป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กับเครื่ อ งปั น้ ดินเผาสมัย
ประวัติศาสตร์ หลังจากนันจึ
้ งจัดทาการแยกตามขนาดของเครื่ องปั น้ ดินเผา โดยเครื่ องปั น้ ดิ นเผา
ขนาดใหญ่ทาการจัดเก็บวางตามชันที
้ ่เตรี ยมไว้ ส่วนเครื่ องปั น้ ดินเผาขนาดเล็กทาการจัดเก็บใส่
กล่อง พลาสติคใสวางซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้ และมีการทาป้ายเลขทะเบียนคล้ องไว้ กับภาชนะดินเผา
หรื อติดไว้ ที่กล่องพลาสติคเพื่อให้ ง่ายต่อการค้ นหา

ภาพที่ 8 การจัดเก็บเครื่ องปั น้ ดินเผาประเภทไหโดยวางเรี ยงกันบนชัน้
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ภาพที่ 9 การจัดเก็บเครื่ องปั น้ ดินเผาขนาดเล็กไว้ ในกล่องพลาสติคและมีป้ายทะเบียนกากับ
1.6 การบริ ก ารทางการศึกษา ส าหรั บการบริ การเกี่ ยวกับการศึกษาทางคลัง
พิพิธภัณฑ์มีพืน้ ที่ที่เป็ นห้ องสมุด เพื่อให้ นักเรี ยน นักศึกษาสามารถเข้ ามาศึ กษา ค้ นคว้ าข้ อมูล
เนื่ องจากคลัง พิพิธ ภัณ ฑ์ กาญจนาภิ เษกเป็ นคลังที่ มี รูปแบบเปิ ดคือ เปิ ดให้ นักเรี ยน นักศึกษา
นักวิจัยสามารถเข้ ามาติดต่อขอเข้ าศึกษา ค้ นคว้ าและขอดูโบราณวัตถุที่จัดเก็ บไว้ ภายในคลัง
พิพิธ ภัณ ฑ์ โดยในการเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ านัน้ ต้ องมี การขออนุญาตเข้ าศึกษาก่อน เพื่ อความ
ปลอดภัยของคลัง พิพิธภัณฑ์ ซึ่งในการศึกษาเกี่ ยวกับโบราณวัตถุนนั ้ ทางคลังพิพิธภัณฑ์ มีการ
จัดเก็บข้ อมูลโบราณวัตถุในแบบของฐานข้ อมูล พร้ อมทังรู
้ ปโบราณวัตถุ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ ามา
ค้ นคว้ าและขอดูโบราณวัตถุที่ตนสนใจได้ โดยต้ องมีการแจ้ งเลขวัตถุต่อเจ้ าหน้ า ที่ หลังจากนัน้
เจ้ าหน้ าที่จะนาโบราณวัตถุออกมาให้ ศึกษาในบริ เวณพื ้นที่การเรี ยนรู้ ที่ทางคลังพิพิธภัณฑ์จดั ไว้
สาหรับการศึกษา
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ภาพที่ 10 พื ้นที่สว่ นของการให้ บริการทางการศึกษา
จากการศึกษาการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกทาให้ ผ้ ูศึกษาทราบถึงการ
จัดการเกี่ยวกับระบบคลังพิพิธภัณฑ์และมีประโยชน์สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาปรับใช้
กับการศึกษาวิจยั สาหรับการหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุในครัง้ นี ้
2. คลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีตงอยู
ั ้ ่ริมคูเมืองอู่ทอง ถนน
มาลัยแมน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากแนวคิดของคุณพนมบุตร จันทรโชติ (ผู้อานวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอทู่ อง) ที่ต้องการให้ อาคารคลังโบราณวัตถุมีลกั ษณะเป็ นแนวกึ่งจัดแสดง
และเป็ นสถานที่ในการศึกษาทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ไม่ได้ มีการจัดแสดงภายในห้ อง
จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ เพราะโบราณวัตถุเหล่านี ้ล้ วนมีคณ
ุ ค่าแก่การศึกษาค้ นคว้ า แต่ไม่สามารถ
นาไปจัดภายในห้ องจัดแสดงได้ ทงหมด
ั้
ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ มีการพัฒนาเพื่อให้ คลังพิพิธภัณฑ์เป็ นคลัง
เปิ ดและเกิ ดประโยชน์กับคนที่ต้องการต่อยอดความรู้ ตลอดจนถึง การเข้ ามาทาการศึกษาวิจัย
โดยทางพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด้ ท าการปรั บปรุ ง อาคารด้ า นหลัง ของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นคลัง เปิ ดของ
พิพิธภัณฑ์ ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการจัดการมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยการดาเนินงานเกี่ยวกับคลัง
โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ได้ มีการวางแผนและจัดระบบไว้ ดงั นี ้
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2.1 อาคารคลังโบราณวัตถุ เป็ นอาคารชันเดี
้ ยวอยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑสถาน
แห่ง ชาติอู่ทอง จังหวัดสุพ รรณบุรี ภายในอาคารประกอบด้ วยคลัง โบราณวัตถุ ส านักงานของ
พิพิธภัณฑ์และห้ องบริการค้ นคว้ าข้ อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณวัตถุ

ภาพที่ 11 อาคารคลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ 12 ด้ านหลังอาคารเป็ นสานักงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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2.2 การจัดเก็บโบราณวัตถุ สาหรับการจัดเก็บโบราณวัตถุมีการจัดเก็บรัก ษา
แยกตามประเภทของโบราณวัตถุและขนาดของโบราณวัตถุ โดยในอนาคตจะมีการทาป้ายข้ อมูล
เกี่ ยวกับรายละเอียดของโบราณวัตถุพ ร้ อมแท่นในการจัดวางโบราณวัตถุ รวมถึง รายละเอี ยด
เกี่ยวกับการจัดเก็บโบราณวัตถุวา่ แต่ละชิ ้นอยูต่ ้ ทู ี่เท่าไรและตาแหน่งใด

ภาพที่ 13 การจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทเศียรพระพุทธรูป

ภาพที่ 14 การจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาและเครื่ องถ้ วย ส่วนลิ ้นชักด้ านล่างเป็ น
พื ้นที่สาหรับเก็บโบราณวัตถุที่มีขนาดเล็กและเศษภาชนะดินเผา
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2.3 ทะเบียนและฐานข้ อมูล ปั จจุบนั โบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ได้ มีการทา
บัญชีทะเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณวัตถุไว้ แล้ วและในอนาคตทางคลังโบราณวัตถุจะมีการ
จัดการทาฐานข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุ เพื่อให้ ง่ายต่อการค้ นคว้ าและศึกษาวิจยั ของผู้ที่เข้ ามา
ศึกษาค้ นคว้ าต่อยอดองค์ความรู้
2.4 การอนุ รั ก ษ์ ส าหรั บการด าเนิ นงานทางด้ านอนุรั กษ์ ข องคลัง โบราณวัต ถุ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง ถ้ าหากโบราณวัตถุมีปัญหาการเสื่อมสภาพทางพิพิธภัณฑ์จึ ง
จัด การส่ง ไปอนุรัก ษ์ ที่ ศูนย์ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ท าความสะอาดและรั ก ษาสภาพ ภายหลัง จาก
กระบวนการอนุรักษ์เรี ยบร้ อยทางศูนย์จงึ ทาการจัดส่งกลับมาที่คลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์
2.5 การบริ การการศึกษา เนื่องจากการดาเนินงานส่วนของคลังโบราณวัตถุยงั
ไม่เ สร็ จ สมบูรณ์ โดยส่วนของการบริ การทางการศึกษาทางคลัง โบราณวัตถุไ ด้ มีห้องไว้ สาหรั บ
การศึกษาข้ อมูล เกี่ ยวกับโบราณวัตถุทางด้ านทางเข้ าคลัง โบราณวัตถุและในอนาคตจะมี การ
ดาเนินงานเชื่อมโยงข้ อมูลเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตภายในองค์กรกับฐานความรู้ ทางด้ านพิพิธภัณฑ์
กับพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ เช่น ลพบุรีและนครปฐม

ภาพที่ 15 หน้ า ทางเข้ า อาคารคลัง โบราณวัต ถุด้ า นซ้ า ยเป็ นส่ ว นห้ อ งค้ น คว้ า ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
โบราณวัตถุ
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ภาพที่ 16 หน้ า ทางเข้ า อาคารคลัง โบราณวัต ถุด้ า นขวาเป็ นส่ ว นห้ อ งค้ น คว้ า ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
โบราณวัตถุ
จากการศึกษาคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่ามีโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ เป็ นจานวนมากและมีคณ
ุ ค่าควรแก่การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโบราณวัตถุ แต่เนื่องด้ วยปริมาณของโบราณวัตถุที่ไม่สามารถนามาจัด
แสดงได้ ทงั ้ หมด จึง ต้ องเก็ บรั กษาไว้ ภ ายในคลังโบราณวัตถุ ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาส าคัญ
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับคลังโบราณวัตถุที่ควรต้ องมีการแก้ ไข เพื่อให้ คลังโบราณวัตถุเกิดประโยชน์
นอกเหนื อ ไปจากการเป็ นห้ อ งเก็ บของ และถึง แม้ ว่า ปั จ จุบัน การจัด การคลัง โบราณวัต ถุข อง
พิพิธ ภัณ ฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีการดาเนินงาน เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
โดยมีการพัฒนาคลังเป็ นคลังเปิ ดและมีการดาเนินงานมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี แล้ ว หากแต่ก็ยงั ไม่
เสร็จสมบูรณ์เนื่องด้ วยการบริหารงานและปั ญหาเรื่ องของงบประมาณ
3. ห้ องจัดเก็บโบราณวัตถุเบือ้ งต้ น สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
สานักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย เป็ นหน่วยงานที่หน้ าที่รับผิดชอบในการศึกษา
ค้ นคว้ าวิจยั พัฒนางานด้ านโบราณคดี ดูแลรักษา ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูโบราณสถานและ
แหล่งโบราณคดี จากหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านงานโบราณคดีดงั กล่าวทาให้ ต้องมีการสารวจและ
ขุดค้ นทางโบราณคดี เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดีภายในพืน้ ที่เขต
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ง จากการด าเนิ น งานทางด้ า นโบราณคดี ดัง กล่า ว ท าให้ มี ก ารพบหลัก ฐานทาง
โบราณคดีเป็ นจานวนมากที่ต้องนามาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาข้ อมูลเกี่ยวแหล่งโบราณคดีที่ทา
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การขุดค้ น และจากการเข้ าศึกษาและสารวจห้ องจัดเก็บโบราณวัตถุเบื ้องต้ น สานักศิลปากรที่ 6
สุโขทัย ของผู้ศึกษาพบว่าห้ องจัดเก็บดังกล่าวมีการจัดเก็บโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งโบราณสถานไว้ เป็ นจานวนมาก ซึ่งนับ วันมีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนปั จจุบนั ทางสานัก
ศิลปากรที่ 6 สุโขทัยต้ องดาเนินการสร้ างอาคารเพิ่ม เพื่อเป็ นสถานที่ในการจัดเก็บโบราณวัตถุ
เบื ้องต้ นภายหลังจาการศึกษา วิเคราะห์และจัดทาทะเบียน

ภาพที่ 17 ห้ องจัดเก็ บโบราณวัตถุเบื ้องต้ นหลังเก่าและห้ องจัดเก็ บโบราณวัตถุที่กาลังก่อสร้ าง
สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

ภาพที่ 18 การจัดเก็บโบราณวัตถุบรรจุใส่กล่องพลาสติคแล้ ววางบนชันเหล็
้ ก โดยมีป้ายปิ ดกากับ
เพื่ อบอกชื่ อแหล่ง ที่ ม าของโบราณวัต ถุ ห้ องจัด เก็ บ โบราณวัต ถุ ส านัก ศิลปากรที่ 6
สุโขทัย
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ภาพที่ 19 ภายหลังจากการทาทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้ อย โบราณวัตถุบรรจุใส่ถงุ และกล่องพลาสติค
พร้ อมทัง้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ พื น้ ที่ ที่ พ บโบราณวัต ถุและเลขทะเบี ย นโบราณวัตถุที่ บ รรจุ
ภายในกล่อง พลาสติค ห้ องจัดเก็บโบราณวัตถุ สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
จากปั ญ หาการจัดการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ภ ายในห้ องจัดเก็บโบราณวัตถุ
เบื ้องต้ นที่เกิดจากการดาเนินงานทางด้ านโบราณคดี ไม่ว่าเป็ นการสารวจ ขุดค้ น แสดงให้ เห็นถึง
ปั ญหาเรื่ องของระบบการจัดการภายหลังจากการขุดค้ นทางโบราณคดีที่ขาดแนวทางการจัดการ
ภายหลังจากการขุดค้ นและทาการศึกษาวิเคราะห์หลักฐาน เนื่องจากภายหลังจากการศึกษาจัดทา
รายงานการขุดค้ น วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีแล้ ว โบราณวัตถุเหล่านี ้ได้ กลายมาเป็ นปั ญหา
ในการจัดการ เพราะการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีแต่ละแห่งมีการพบโบราณวัตถุเป็ นจานวนมาก
จึงเป็ นการเพิ่มปริมาณโบราณวัตถุขึ ้นเรื่ อยๆ หากแต่ยงั ขาดการจัดการหรื อแนวทางในการรองรับที่
จะนาโบราณวัตถุเหล่านี ้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์และคูค่ วรกับคุณค่าของโบราณวัตถุที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของประวัตศิ าสตร์
4. สถาบันสมิธโซเนียน
สถาบันสมิธโซเนียน เป็ นสถาบันที่ก่อตังขึ
้ ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษชื่อ เจมส์ สมิธสัน เพื่อทาหน้ าที่เ พิ่มพูนความรู้และเผยแพร่ ความรู้ให้ ประชาชน มีการ
เปิ ดบริการให้ ประชาชนเข้ าชม โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
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ภาพที่ 20 สถาบันสมิธโซเนียน
ที่มา : Smithsonian, About us [Online]. Accessed 3 April 2011. Available from
http://www.si.edu/About
4.1 สถานที่สาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุของสถาบันสมิธโซเนียน ลักษณะของ
สถาบันสมิธโซเนียนเป็ นสถาบันที่ประกอบด้ วยศูนย์วิจยั และพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก โดยมี
พิพิธภัณฑ์และห้ องจัดแสดง 19 แห่งและศูนย์วิจยั 9 แห่ง
4.2 การจัดจาแนกแยกประเภทของวัตถุ สถาบันสมิธโซเนียนเป็ นสถาบันที่มี
ขนาดใหญ่ มี วัต ถุ ส ะสมอยู่ ใ นความดูแ ลของสถาบัน สมิ ธ โซเนี ย นประมาณ 14.5 ล้ านชิ น้
ประกอบด้ วยศิล ปวัตถุและสิ่ ง ของต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การบินและ
อวกาศ ฯลฯ รวมถึงวัตถุสะสมประเภทอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนันทางสถาบั
้
นจึงมีการ
จัดจาแนกและเก็บรักษาวัตถุสะสมของสถาบัน โดยทาการเก็บรักษาและจัดจาแนกประเภทของ
วัตถุสะสมตามประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในเครื อของสถาบันสมิธโซเนียนและมีการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับวัตถุที่เก็บสะสมภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
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ภาพที่ 21 การอนุรักษ์วตั ถุสะสมของสถาบันสมิธโซเนียน
ที่มา : The Smithsonian’s Museums of Asian Art, Conservation and Scientific Research
[Online]. Accessed 1 March 2011. Available from http://www.asia.si.edu/research/
dcsr/default.asp

ภาพที่ 22 การทางานของนักวิจยั และนักอนุรักษ์ภายในคลังวัตถุสะสม สถาบันสมิธโซเนียน
ที่มา : Smithsonian, Researchers [Online]. Accessed 2 March 2011. Available from
http://www.si.edu/Researchers
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4.3 การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ทางสถาบันสมิธโซเนียนมีแนวทางในการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ให้ กับประชาชนในรู ปแบบต่างๆ โดยกิ จ กรรมส่ง เสริ ม ความรู้ ให้ แก่ประชาชนที่ ทาง
สถาบัน สมิธโซเนียนจัดขึ ้นมีทงการจั
ั้
ดนิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน เพื่อให้ สามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพืน้ เมืองอเมริ กันและการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัตถุสะสมที่เก็บรักษาไว้ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบในการเรี ยนรู้แบบ Interactive (BrodaBahm 2010) นอกจากนี ้ทางสถาบันได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการรับอาสาสมัครเข้ ามาทาหน้ าที่ตา่ งๆ เช่น
วิทยากรทากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นต้ น

ภาพที่ 23 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับวัตถุสะสม สถาบันสมิธโซเนียน
ที่มา : Smithsonian, Interactive Carts [Online]. Accessed 2 March 2011. Available from
www.americanhistory.si.edu/events/programdetail.cfm?newskey=551
จากหลักการและการดาเนินงานของสถาบันสมิธโซเนียน เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึง
ความส าคัญ ของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละการศึกษาวิ จัย รวมถึ ง การจัด การเกี่ ยวกับ พิพิ ธ ภัณฑ์ ที่ท าให้
พิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและดึงดูดให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ ตลอดเวลา เนื่องจากมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการหมุนเวี ยน การเปิ ดคลังเก็บวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายให้ ส ามารถเข้ า ชมและท าการศึก ษาค้ น คว้ า วิ จัย เกี่ ย วกับ วัต ถุส ะสมที่ อ ยู่ภ ายใน
พิพิธภัณฑ์
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5. Museum Of London
Museum of London ประเทศอังกฤษ จากการศึกษาจากเอกสารพบว่าในปี 1900
พิพิธภัณฑ์มีวตั ถุสะสมประมาณ 10,000 ชิ ้น จนกระทัง่ ปี 2000 วัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์เพิ่ม
จานวนขึ ้นมากกว่า 1 ล้ านชิ ้น ในการเพิ่มจานวนของวัตถุจานวนมากมีสาเหตุเกิดจากการขุดค้ น
ทางโบราณคดีเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาของเมืองที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ประกอบการดาเนินงาน
ทางโบราณคดีของประเทศอัง กฤษที่ นับวันมีการค้ นพบแหล่งโบราณคดีเพิ่มขึน้ จึง นามาสู่การ
ขุดค้ นและพบหลักฐานเป็ นจานวนมาก ปั ญหาการเพิ่มปริ มาณของวัตถุดงั กล่าวทาให้ พิพิธภัณฑ์
ไม่ ส ามารถรองรั บ การเก็ บ วัต ถุส ะสมที่ เ กิ ด จากการขุด ค้ น ที่ ม าจากแหล่ ง โบราณคดี ไ ด้ ท าง
พิพิธภัณฑ์จึงได้ ก่อตังศู
้ นย์คลังข้ อมูลทางโบราณคดีและการวิจยั (The London Archaeological
Archive and research centre (LAARC)) ขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งลอนดอน (Keene
2005 : 55) เพื่อให้ ศนู ย์แห่งนี ้เป็ นคลังเก็บรวบรวมข้ อมูล งานวิจยั เกี่ ยวกับการทางานและการ
ดาเนินงานทางโบราณคดีในพื ้นที่ลอนดอน และหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ น เพื่อให้
ผู้ส นใจสามารถเข้ าศึกษาค้ นคว้ า ข้ อมูลเกี่ ยวกับวัต ถุ พร้ อมทัง้ ให้ ก ารศึกษาเกี่ ย วกับ ทางด้ า น
โบราณคดีและมีการจัดกิจกรรมเปิ ดรับอาสาสมัคร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนเข้ าร่วมศึกษาขุดค้ น
แหล่งโบราณคดี รวมถึงศึกษาวัตถุที่เก็บสะสมและขัน้ ตอนในการจัดการเก็บรักษาหลักฐานทาง
โบราณคดี

ภาพที่ 24 วิธีการจัดระบบการเก็บรักษาโบราณวัตถุ เพื่อง่ายต่อการศึกษาวิจยั
ที่มา : Museum of London, Archaeology, What is an archaeological archive? [Online].
Accessed 2 March 2011. Available from www.museumoflondonarchaeology.org.uk/
ArchiveResearch/Archaeological-archive/
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ภาพที่ 25 อาสาสมัครกาลังทาความสะอาดโบราณวัตถุ
ที่มา : Museum of London, Archaeology, Access&Enquiries [Online]. Accessed 2
March 2011. Available from http://www.museumoflondon.org.uk/English/Collections/
AccessEnquiries/

ภาพที่ 26 เด็กกาลังเรี ยนรู้วิธีการใช้ กล้ อง Microscope
ที่มา : Museum of London, Archaeology, What is an archaeological archive? [Online].
Accessed 2 March 2011. Available from www.museumoflondonarchaeology.org.uk/
ArchiveResearch/Archaeological-archive/
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จากแนวทางการจัด การวัต ถุส ะสมที่ เ กิ ด ขึน้ จากการขุด ค้ น ทางโบราณคดี ข อง
Museum of London ที่มีการก่อตังคลั
้ งเก็บข้ อมูลทางโบราณคดีและศูนย์วิจยั มีการเปิ ดรั บ
อาสาสมัครให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการศึกษาการดาเนินงานทางโบราณคดีในขัน้ ตอนต่างๆ ได้
แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมของประชาชนและเยาวชนที่เป็ นแนวทาง
สาคัญแนวทางหนึ่งที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับงานโบราณคดีและเป็ นการปลูกฝั งให้ เห็นถึงคุณค่าของ
การศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีอีกด้ วย
จากการศึกษาตัวอย่างการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ข้างต้ น ผู้ศกึ ษาทาการศึกษาการ
จัดการคลังพิพิธภัณฑ์ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางการจัดการและ
รูปแบบการจัดการวัตถุสะสมของคลังพิพิธภัณฑ์ว่าปั จจุบนั มีการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบ
ใดบ้ าง โดยจากการศึกษาคลังพิพิธภัณฑ์แต่ละพิพิธภัณฑ์พบว่ามีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะและประเภทของพิพิธภัณฑ์ โดยในที่นี ้จากการศึกษาตัวอย่างคลังพิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ
ข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาสามารถสรุปลักษณะและประเภทของคลังพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการจัดการของคลังพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
ชื่อคลัง

ประเทศ

ประเภท

การเก็บ

ไทย

ระดับชาติ

คลังเปิ ด

ไทย

ระดับชาติ

คลังเปิ ด

ไทย

ระดับท้ องถิ่น

ปิ ด

สถาบันสมิธโซเนียน

สหรัฐอเมริกา

ระดับชาติ

คลังเปิ ด

Museum of London

อังกฤษ

ระดับท้ องถิ่น

คลังเปิ ด

คลังพิพิธภัณฑสถาน
กาญจนาภิเษก
คลังพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อูท่ อง
ห้ องเก็บโบราณวัตถุ
เบื ้องต้ น สานักศิลปากรที่
6 สุโขทัย

การบริการ
สาหรับการศึกษา
และวิจยั
สาหรับการศึกษา
และวิจยั
สาหรับการศึกษา
และวิจยั
สาหรับการศึกษา
และวิจยั
สาหรับการศึกษา
และวิจยั
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และจากศึก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ต่ล ะแห่ ง ได้ ท าให้ ท ราบถึ ง
รู ป แบบการจัด การคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายและแตกต่า งกัน ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ใ นการ
ดาเนินงานของคลัง พิพิธ ภัณ ฑ์ แต่ละแห่ง แต่จ ะเห็นได้ ว่ามี สิ่ง หนึ่ง ที่ คลัง พิพิธ ภัณฑ์ ทุกคลัง ให้
ความสาคัญและคานึงถึงเสมอในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ คือ
1. การจัดจาแนกแยกประเภทวัตถุสะสม
2. การจัดวางและการจัดเก็บรักษา
3. การจัดการระบบทะเบียนเพื่อง่ายต่อการค้ นหา
4. การให้ บริการทางการศึกษา การส่งเสริ มด้ านการศึกษาและการวิจยั เกี่ยวกับวัตถุ
สะสมของคลังพิพิธ ภัณฑ์ และการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ าชมและมีส่วนร่ วมทัง้ ใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรม การเปิ ดรับอาสาสมัคร เป็ นต้ น
ดังนัน้ การศึกษาตัวอย่างคลังจากเอกสารและตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ จึงได้
แสดงให้ เห็นถึงแนวทางในการจัดการคลังและโบราณวัตถุจานวนมาก โดยเฉพาะที่พบจากการขุด
ค้ นทางโบราณคดี เพราะในการศึกษาและขุดค้ นแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ มีการพบโบราณวัตถุเป็ น
จานวนมาก หากมีแต่การนาโบราณวัตถุเหล่านี ้มาใช้ เป็ นหลักฐานในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
เท่ า นัน้ ภายหลัง จากการเสร็ จ สิ น้ ในการบวนการวิ เ คราะห์ จดบัน ทึ ก เกี่ ย วกับ หลัก ฐานทาง
โบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นได้ ทาการบรรจุเก็บไว้ ในคลังที่ปัจจุบนั มีสภาพไม่ต่างอะไรไปจาก
โกดัง เก็ บ ของที่ นับ วัน เป็ นปั ญ หาส าคัญ ส าหรั บ การจัด การ เนื่ อ งจากการเสื่ อ มสภาพของ
โบราณวัตถุและการใช้ ประโยชน์จากโบราณวัตถุไม่ค้ มุ ค่า โดยปั ญหาดังกล่าวนี ้ผู้ศกึ ษาเห็นควรที่
ต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่างจริ งจัง เนื่องจากปั จจุบั นได้ มีการศึกษาขุดค้ นทางโบราณคดีหลายแห่ง
และมีการพบโบราณวัตถุเ ป็ นจ านวนมากและเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หากแต่ว่าภาย
หลังจากการขุดค้ นแล้ ว โบราณวัตถุก็ถกู เก็บเข้ าคลังและไม่คอ่ ยมีการใช้ ประโยชน์ ทังที
้ ่โบราณวัตถุ
เป็ นหลัก ฐานที่ มี คุณ ค่า แก่ ก ารศึก ษา ค้ น คว้ า ทางด้ า นโบราณคดี แ ละด้ า นอื่ น ๆ อี ก มากมาย
ผู้ศกึ ษาจึงเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้ และควรมีการจัดการ
อย่างถูกต้ องเหมาะสม โดยเฉพาะกับการจัดการคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุที่พบจากการขุด
ค้ น ภายในกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ท าการศึ ก ษาหารู ป แบบในการจัด การคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี เพื่อให้ เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ และเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยรูปแบบและแนวทางการจัดการคลังสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนามา
เป็ นแนวทางการจัด การจริ ง ต่อ ไปในอนาคตให้ กับ คลัง โบราณวัต ถุข องพิพิ ธ ภั ณฑ์ ก ารเรี ย นรู้
(มิวเซียมสยาม)
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8. แนวทางการวิเคราะห์
ส าหรั บ แนวทางการศึก ษาวิ เ คราะห์ ผู้ศึก ษาได้ น าข้ อ มูล จากการศึก ษาส่ว นของ
แนวคิดและผลการศึกษาที่ได้ จากการศึกษาวิจยั มาเป็ นกรอบแนวทางการศึกษา เพื่อหารู ปแบบที่
เหมาะสมกับการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิ ธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ โดยกรอบ
แนวทางการศึกษาวิเคราะห์สาหรับการศึกษาในที่นี ้ผู้ศกึ ษาทาการศึกษาถึงสภาพและปั ญหาที่เกิด
ขึ ้นกับโบราณวัตถุในปั จจุบนั และพบว่าโบราณวัตถุอนั เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่พบจากการขุดค้ น
ส่วนใหญ่มกั ประสบปั ญหาเรื่ องของการขาดการจัดการภายหลั งจากการขุดค้ น ศึกษา วิเคราะห์
หลักฐานจนนาไปสู่การเสื่อมสภาพ เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการรองรับภายหลังจากการดาเนิน
การศึกษาทางโบราณคดี ส่งผลให้ โบราณวัตถุหมดคุณค่าความสาคัญ เพราะฉะนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงเห็น
ควรว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็ นแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางการศึกษา
และแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เนื่องจากการจัดการทรัพยากรเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการอนุรักษ์
สงวนรั ก ษาโบราณวัต ถุอัน เป็ นทรั พ ยากรวัฒ นธรรมไว้ ใ ห้ อ ยู่ใ นสัง คมอย่า งเกิ ด ประโยชน์ ต่อ
การศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยในที่นีผ้ ้ ูศึกษาทาการศึกษาแนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้อีก 4 แนวคิด คือ แนวคิดคลังพิพิธภัณฑ์
แนวคิด การจัด การความรู้ แนวคิด การเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ย นรู้ และแนวคิดการอนุรั ก ษ์
ประกอบการการศึก ษาเก็ บ ข้ อ มูล ในส่วนของปั ญ หาการจัด การคลัง โบราณวัตถุ จ านวนและ
ปริ มาณของโบราณวัตถุ นโยบายสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ การศึกษาตัวอย่างการจัดการคลัง
เพื่อใช้ เป็ นกรณี ศึกษา รวมถึงความต้ องการและแนวทางการจัดการโบราณวัตถุ โดยการศึกษา
ภาคสนามและสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ อง และนาข้ อมูลที่ได้ มาศึกษา วิเคราะห์หารู ปแบบที่เหมาะสม
ในการจัดการคลังโบราณวัตถุให้ กบั พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

1
รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร

ทรัพยากรวัฒนธรรม
(โบราณวัตถุ)

ปั ญหาการจัดการโบราณวัตถุ

- แนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม
- แนวคิดคลังพิพิธภัณฑ์

ประเภทและปริ มาณของโบราณวัตถุ

ขาดการจัดการ

นโยบายสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ

การศึกษาตัวอย่างคลังพิพิธภัณฑ์
เสือ่ มสภาพ
และ
หมดคุณค่า

ความต้ องการและแนวทางการจัดการ
- เจ้ าหน้ าที่จดั การความรู้
- ภัณฑารักษ์
-

ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดี
และพิพิธภัณฑ์

รูปแบบ
ในการ
จัดการ

คลัง
โบราณวัตถุทาง
โบราณคดี
เพื่อการเรี ยนรู้
และ
การอนุรักษ์

- แนวคิดการจัดการความรู้
- แนวคิดการเรี ยนรู้และ
กระบวนการเรี ยนรู้
- แนวคิดการอนุรักษ์
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาหารู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุ ท าง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาข้ อมูลทางด้ านเอกสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้
โบราณวัตถึที่พ บจากการขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม ) ในปั จ จุบันและสภาพปั ญหา
เกี่ยวกับการจัดการคลังโบราณวัตถุ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ เพื่อเสนอรู ปแบบการ
จัดการคลัง โบราณวัตถุให้ กับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร โดยมีคาถามใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ รู ปแบบและแนวทางการจัดการคลังแบบใดที่เหมาะสมในการจัดการกับคลัง
โบราณวัตภถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีจดุ มุ่งหมายให้
คลัง เป็ นสถานที่ ใ นการศึกษาและสร้ างความรู้ เกี่ ยวกับ โบราณวัต ถุที่ เก็ บรั ก ษาไว้ ภ ายในคลัง
พิพิธภัณฑ์และเพื่อเป็ นแนวทางหนึง่ ในการป้องกันการเสื่อมสภาพและสูญหายของโบราณวัตถุอนั
เป็ นทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญอีกด้ วย
1. การเลือกพืน้ ที่สาหรับการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดี โดยเป็ นการศึก ษาหารู ป แบบในการจัด การคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซึ่ง มี ค ลัง โบราณวัต ถุ
พิพิธ ภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานครเป็ นพื น้ ที่ ในการ
เนื่องจากการดาเนินงานทางด้ านดบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปั จจุบนั เป็ นที่ตงั ้
ของพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ทาให้ ได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของพืน้ ที่
ดังกล่าว และมีการพบโบราณวัตถุเป็ นจานวนมากทังเศษภาชนะดิ
้
นเผา เครื่ องเคลือบ หอยมุก
เหรี ย ญ ลุก ปั ด ฯลฯ ซึ่ง ถื อ เป็ นทรั พ ยากรทางโบราณคดีที่ มี คุณ ค่าและความส าคัญ สามารถ
นามาใช้ วิเคราะห์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อีกในหลายๆ ด้ าน
สาหรับปั จจุบนั โบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีได้ เก็บรวบรวมไว้ ที่คลังโบราณวัตถุ
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานครและยัง ไม่ มี ร ะบบการจัด การเกี่ ย วกั บ
โบราณวัตถุดงั กล่าวที่เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย เพื่อให้ คลังโบราณวัตถุเป็ นสถานที่สาหรับการเรี ยนรู้
นอกเหนือไปจากการเรี ยนรู้ จากการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงเห็นถึงความสาคัญของ
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ทรัพยากรทางโบราณคดีที่เป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่จบั ต้ องได้ และสมควรได้ รับการ
จัดการอย่างถูกวิธีและเป็ นระบบภายหลังจากการขุดค้ น ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศกึ ษาจึงเลือกพื ้นที่
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติเป็ นพื ้นที่สาหรับการศึกษาในเรื่ อง การศึกษาหารู ปแบบการจัดการ
คลัง โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธ ภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ กรุ งเทพมหานคร เพื่ อนาเสนอ
รู ปแบบการจัดการคลัง โบราณวัตถุที่เหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ ของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ โดยรู ปแบบที่
นาเสนอจะสามารถนาไปใช้ จดั การได้ จริงในอนาคต
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ผู้ศึกษาใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อจัดทารู ปแบบคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร โดยดาเนินการศึกษา
ค้ นคว้ าเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. ศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary)
1.1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาจัดการคลังพิพิธภัณฑ์และรูปแบบการ
จัดการคลังพิพิธภัณฑ์
1.2 ศึก ษาข้ อ มูล เอกสารทางด้ า นประวัติศ าสตร์ โบราณคดี แ ละหลัก ฐานทาง
โบราณคดี รวมทังรายงานการขุ
้
ดค้ นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
1.3 ทาการศึกษาตัวอย่างคลังพิพิธภัณฑ์จากเอกสารและในพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาหารู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีของพิพิธ ภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติ โดยทาการศึกษาจากคลังตัวอย่างดังนี ้
1.3.1 คลังพิพิธภัณฑสถาน กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี
1.3.2 คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1.3.3 ห้ องเก็บโบราณวัตถุเบื ้องต้ น สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
1.3.4 สถาบันสมิธโซเนียน
1.3.5 Museum of London
2. ศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคสนามโดย
2.1 ทาการศึกษาสภาพปั จ จุบันของห้ องคลังโบราณวัตถุ พิพิธ ภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับคลังพิพิธภัณฑ์
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2.2 ทาการศึกษาและบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของโบราณวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ ภายในคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานครและทาการจัด
จาแนกประเภท จานวนโบราณวัตถุเพื่อให้ ทราบถึงประเภทและจานวนโบราณวัตถุที่มีอยูจ่ ริง
3. ศึกษากลุ่มประชากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
3.1 ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อมู ล จากผู้ เชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษา และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อขอ
คาแนะนาและความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติจานวน 7 คน ได้ แก่
3.1.1 พิสิฐ เจริญวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม)
3.1.2 สมลักษณ์ เจริญพจน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านพิพิธภัณฑ์)
3.1.3 เพ็ญพรรณ เจริญพร (ผู้เชี่ยวชาญด้ านพิพิธภัณฑ์)
3.1.4 สุรพล นาถะพินถุ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดี)
3.1.5 รั ศมี ชูทรงเดช (ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดี)
3.1.6 อนันต์ ชูโชติ (ผู้อานวยการสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)
3.1.7 สาเนา จาดทองคา (ภัณฑารั กษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี)
วิธีท่ ีใช้ ในการศึกษา คือ การสร้ างแนวคาถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้ การ
สนทนาพูดคุยอย่างไม่เ ป็ นทางการ เพื่ อรวบรวมข้ อมู ลและความเห็น ข้ อแนะนาจากผู้ร้ ู โดยมี
ประเด็นคาถามดังนี ้
1. ปั ญ หาในการจัด การโบราณวัต ถุแ ละระบบคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นปั จ จุบัน มี
อะไรบ้ าง
2. ท่านมีความเห็นว่ารู ปแบบในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีใน
ปั จจุบนั ควรจะเป็ นอย่างไร
3.2 ศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีหน้ าที่ในการดูแล จัดการคลัง
โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เพื่อทราบถึงแนวทางการดาเนินงานและการจัดการคลังโบราณวัตถุ
และห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ รวมถึงแนวทางการจัดการ
โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นจานวน 2 คน ได้ แก่
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3.2.1 พัชรลดา จุลเพชร (นักจัดการความรู้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติ)
3.2.2 ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร (ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ)
วิธีท่ ีใช้ ในการศึก ษา คือ การสร้ างแนวคาถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้ การ
สนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ โดยทาการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการหรื อการพูดคุยแบบ
เป็ นกันเอง (Informal Interview) แบบรายบุคคล โดยมีประเด็นคาถามประกอบการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1. ปั ญหาในการจัดการคลังวัตถุและโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติในปั จจุบนั มีอะไรบ้ าง
2. ที่ผา่ นมาท่านได้ มีการนาโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นมาใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้ าง
3. ท่านมีแนวทางหรื อแผนการจัดการกับโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่พบจาก
การขุดค้ นอย่างไร
4. ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบของคลังวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานครควรเป็ นอย่างไร
3.3 ศึก ษาเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ โบราณวัต ถุท างโบราณคดี ที่ พ บจากการ
ขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปั จจุบนั
วิธีท่ ีใช้ ในการศึกษา คือ ทาการสารวจและศึกษาปริ มาณและประเภทของ
โบราณวัตถุที่เก็บรักษา เพื่อทราบถึงประเภท ชนิดและจานวนโบราณวัตถุที่มีอยูจ่ ริงในปั จจุบนั
3. การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
1. นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมดังกล่าวข้ างต้ นมาตรวจสอบความถูกต้ องและ
ทาการวิเคราะห์จดั จาแนกแยกประเภทของโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ น
2. นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาทังหมดมาท
้
าการวิเคราะห์หารู ปแบบการจัดการคลัง
โบราณวัตถุที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
3. น าเสนอรู ป แบบที่ เ หมาะสมและแนวทางในการจัด การคลัง โบราณวัต ถุท าง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
4. การนาเสนอผลการศึกษา
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ทั ง้ หมดที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาวิ เ คราะห์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการศึกษามานาเสนอและอธิ บายถึ ง รู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุท าง
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โบราณคดีที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร โดยนาเสนอในรู ปแบบ
ของการพรรณนาบรรยายความและทาการเผยแพร่ผลงานโดยจัดทาเป็ นเอกสารการศึกษา

บทที่ 4
แหล่ งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดี
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 12) มาตราที่ 25 ระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริ มการดาเนิ นงาน
และจัดตัง้ แหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิ พิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ การกี ฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและ แหล่งเรี ยนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี ประสิ ทธิ ภาพ” ได้ แสดงให้ เห็นว่า
ในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปี ที่ผา่ นมาแนวทางการพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ได้ เข้ า
มามีบทบาทความสาคัญต่อสังคมและประเทศไทยเป็ นอย่างมาก มีการก่อตังสถาบั
้
นขึ ้นมากากับ
ดูแ ลและสร้ างแหล่ ง เรี ย นรู้ ในรู ป แบบต่ า งมากมาย เช่ น ห้ องสมุ ด รู ป แบบใหม่ ที่ TK Park,
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น เพื่อส่ งเสริ มให้ คนในสังคมเกิดการเรี ยนรู้
และเป็ นสถานที่ ที่ มี บรรยายกาศที่ ใ ห้ ค วามสนุก สนาน เปิ ดกว้ า งทางการศึก ษาหาความรู้ แก่
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ แสวงหาความรู้นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบที่ส่วนใหญ่มกั เน้ น
การเรี ยนรู้ ในวงที่ค่อนข้ างจากัด และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู้ จึงได้ มีการจัดตังสถาบั
้
น
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ เป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ าน สังกัดสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยจัดตังขึ
้ ้นตามประกาศของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.
2547 เพื่อทาหน้ าที่เป็ นสถาบันที่ก่อตัง้ ควบคุม กากั บดูแลการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ขนาด
ใหญ่ของประเทศ ให้ ความสนับสนุนและร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการเรี ย นรู้ และการบริ หารจัด การการศึกษาตามอัธ ยาศัย ในรู ปแบบพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ของ
ประเทศไทยให้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพทังระบบ
้
จากหน้ าที่ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติทาให้ มีการหาพื ้นที่เป็ นที่ตงของ
ั้
โครงการ โดยจากการเลือกพื ้นที่ในการจัดตังสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าควรเป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่อยู่ใจกลาง
กรุ งเทพมหานคร การคมนาคมสามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวก มีที่จอดรถกว้ างขวางและมีพืน้ ที่
กว้ า งพอส าหรั บ รองรั บ กิ จ กรรมต่า งๆ อย่า งคล่อ งตัว ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ซึ่ ง จาก
ข้ อกาหนดดังกล่าวได้ นามาสูข่ ้ อสรุปที่เป็ นพื ้นที่บริเวณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้ อาคารทาง
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ประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่เป็ นที่ทาการของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ มีการเลือกและศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของสถานที่ทางประวัตศิ าสตร์ ทงหมด
ั้
7 แห่ง ได้ แก่ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
อาคารกระทรวงกลาโหม อาคารศาลฎีกา อาคารกระทรวงการต่างประเทศ (วังสราญรมย์) อาคาร
กรมรักษาดินแดน อาคารกรมการค้ าภายในและอาคารกรมแผนที่ทหาร แต่เนื่องจากข้ อจากัด
หลายๆ ด้ า น เช่น เรื่ อ งงบประมาณและการใช้ ง านเดิม ที่ ยัง คงมี อ ยู่ใ นอาคารเหล่า นัน้ ท าให้
โครงการจัดตังสถาบั
้
นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติที่ 1 เลือกใช้ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราชเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม)
และจากการเลือกพืน้ ที่เพื่อทาการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร คือ
อาคารกระทรวงพาณิ ชย์ (เดิม) ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและเป็ นบริ เวณที่ มี
ความสาคัญ และเนื่องจากพื ้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ภายในบริ เวณเกาะรัตนโกสินทร์ ชนใน
ั ้ จึงต้ องมี
การดาเนินการศึกษาทางด้ านประวัติศ าสตร์ และโบราณคดี เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลและหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่มีอยู่ในพืน้ ที่ จึงนามาสู่โครงการขุดค้ น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ภายใต้ การดาเนินงานของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. แหล่ งโบราณคดีและหลักฐานโบราณวัตถุท่ ีพบจากการขุดค้ นภายในพืน้ ที่กระทรวง
พาณิชย์ (เดิม)
สาหรับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เป็ นแหล่งโบราณคดีที่มีความสาคัญ
แหล่งหนึ่งที่มีสภาพค่อนข้ างที่สมบูรณ์กว่าแหล่งโบราณคดีแห่งอื่นๆ ที่อยู่ภายในบริ เวณของเกาะ
รัตนโกสินทร์ หรื อพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่ส่วนใหญ่แหล่งมักจะถูกรบกวนจากการกระทาของคนใน
ปั จจุบนั จนยากแก่การที่ทาการศึกษา ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิช ย์
(เดิม) เป็ นแหล่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตและสภาพ
สังคมในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตได้ เป็ นอย่างดี มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจานวน
มากที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและสมควรได้ รับการจัดการที่ถูกต้ องและเหมาะสม จากการศึกษา
เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นที่กระทรวงพาณิ ชย์ (เดิม)
สามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขตกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
ที่ตงั ้
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดซอยเศรษฐการ
ทิศใต้ ติดสถานีตารวจนครบาลพระราชวัง
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ทิศตะวันออก ติดถนนสนามไชย
ทิศตะวันตก ติดถนนมหาราช
ลักษณะพืน้ ที่ อาคารที่ทาการกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มีพื ้นที่ประมาณ 3.5 ไร่ และมีพื ้นที่
บริเวณภายในโดยรอบลักษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหรื อสามเหลี่ยมชายธงประมาณ 7 ไร่
2. ประวัตกิ ารใช้ พนื ้ ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
พื ้นที่บริ เวณกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ตังอยู
้ ่ภายในบริ เวณเกาะรัตนโกสินทร์ ชนในและ
ั้
เป็ นพื น้ ที่ ที่มี ความสาคัญ อย่างยิ่ง เนื่ องจากมี การใช้ ง านของพื น้ ที่ ม าอย่างต่อเนื่ องตัง้ แต่สมัย
อยุธยาเรื่ อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จากการศึกษาเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพื ้นที่
บริ เ วณดัง กล่าว ทาให้ ผ้ ูศึกษาได้ ทราบถึงประวัติการใช้ งานของพืน้ ที่ภายในกระทรวงพาณิช ย์
(เดิม) โดยสามารถแบ่งออกเป็ นแต่ละช่วงสมัยดังนี ้
2.1 การใช้ พืน้ ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ก่ อนสมัยรั ชกาลที่ 3 (ก่ อน
พ.ศ. 2467)
ประวัติศาสตร์ การใช้ พื ้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่
3 สันนิษฐานว่าพืน้ ที่บริ เวณดังกล่าวน่าจะมีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่ล่มุ ในสมัยอยุธยาและอาจใช้ เป็ น
พื ้นที่ในการทาเกษตรกรรม หรื อเป็ นพื ้นที่โล่งกว้ างจนกระทัง่ สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2199 – 2231) ได้ มีการสร้ างป้อมปราการขึ ้นสองแห่งที่เมืองบางกอกขนาบบริ เวณสองฝั่ ง
แม่นา้ เจ้ าพระยา และทรงให้ ออกญาวิไชยเยนทร์ เป็ นผู้ควบคุมการก่อสร้ างป้อมทัง้ ทางด้ านฝั่ ง
ตะวันตก (ฝั่ งธนบุรี) และฝั่ งตะวันออก (ฝั่ งพระนคร สันนิษฐานว่าพืน้ ที่ส่วนหนึ่งของป้อมตังอยู
้ ่
บริ เวณโรงเรี ยนราชินีและบริ เวณพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)) เพื่อเป็ นด่านในการตรวจคนเข้ า
ออกเมืองและป้องกันภัยก่อนเข้ าสู่กรุงศรี อยุธยา โดยป้อมสองฝั่ งจะมีการขึงโซ่ใหญ่ขวางกันแม่
้ น ้า
เจ้ าพระยา จนกระทัง่ ภายหลังจากการเกิดศึกสงครามกับทหารฝรั่งเศส สันนิษฐานว่าป้อมบางกอก
ฝั่ งตะวันออกคงได้ รับความเสียหาย ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ ครัน้ เมื่อสร้ างกรุ งในสมัยรัชกาลที่ 1
(พ.ศ. 2325) มีการขยายพระนครให้ กว้ างขวางขึ ้นและมีการตัดถนนสนามไชย ในกาลต่อมาถนนนี ้
ตัดผ่านทางด้ านหน้ าของพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
2.2 การใช้ พืน้ ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่ วงสมัยรั ชกาลที่ 3 – 5 (พ.ศ.
2367 – พ.ศ. 2453 หรือช่ วงก่ อนการก่ อตัง้ กระทรวงพาณิชย์ )
ในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จ พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) มีการโปรด
เกล้ าให้ สร้ างวังเจ้ านายพระราชทานแก่พระเจ้ าน้ องยาเธอและพระเจ้ าลูกยาเธอ โดยวังที่สร้ างขึ ้น
ใหม่ในรัชกาลที่ 3 นี ้มีจานวนทังหมด
้
25 วัง แบ่งออกเป็ นฝ่ ายวังหลวง 23 วัง และฝ่ ายวังหน้ า 2 วัง
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(บัณฑิต จุลาสัย และคนอื่นๆ 2537 : 166) โดยมีการสร้ างวังบนพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
จานวน 4 วัง และบริเวณที่ตงสถานี
ั้
ตารวจนครบาลพระราชวัง 1 วัง รวม 5 วัง มีชื่อเรี ยกว่า “วังท้ าย
วัดพระเชตุพ น” เพื่ อพระราชทานพระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 และได้ มี การใช้ เ ป็ นที่ประทับของ
เจ้ านายต่อมาเรื่ อยในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และจากเอกสารประชุมพงศาวดาร ภาคที่
26 เรื่ องตานานวังเก่า ตอนที่ 4 (พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ 2513 : 53-56)
ได้ มี การกล่าวถึง การสร้ างวังเจ้ านายในสมัยของรัช กาลที่ 3 ว่า พระเจ้ าลูกยาเธอในรัช กาลที่ 3
ทรงเจริ ญพระชันษาทันได้ ออกวังในรัชกาลนันหมดทุ
้
กพระองค์ แต่ต่างคราวกัน โดยครัง้ แรกพระ
เจ้ าลู ก ยาเธอที่ อ อกวัง มี 6 พระองค์ คื อ 1. สมเด็ จ ฯ กรมหมื่ น มาตยาพิ ทัก ษ์ สร้ างวัง ใหม่
2. พระองค์เจ้ าลักขณานุคณ
ุ ได้ พระราชทานวังถนนหน้ าพระลานริมประตูทา่ พระที่พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จประทับอยูก่ ่อน 3. กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ สร้ างวังใหม่ 4. กรมหมื่น
อมเรนทรบดินทร์ สร้ างวังใหม่ 5. พระองค์เจ้ างอนรถ สร้ างวังใหม่ 6. กรมหมื่นภูมินทรภักดี สร้ าง
วังใหม่
วังที่สร้ างใหม่ 5 วังนี ้สร้ างในที่แปลงหนึ่งซึ่งด้ านเหนือจดถนนเชตวัดพระเชตุพน
ด้ านตะวันออกจดถนนสนามไชย ด้ านตะวันตกจดถนนมหาราชริ มกาแพงพระนคร ด้ านใต้ ถนนทัง้
สองนัน้ บรรจบกันที่ เ ป็ นชายธงตรงสะพานข้ ามคลองคูเมื องเดิม วัง ทางตอนเหนื อสร้ างเป็ นคู่
หลังวังจดกัน หันหน้ าออกถนนสนามไชย 2 วัง หันหน้ าวังออกถนนมหาราช 2 วัง และวังที่อยู่ทาง
ใต้ เป็ นวังเดียวตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ชายธง โดยแต่ละวังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

แผนผังที่ 1 แสดงตาแหน่งวังท้ ายวัดพระเชตุพนทัง้ 5 วัง
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วังท้ ายวัดพระเชตุพน วังที่ 1 วังนี ้เป็ นวังที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศเหนือหันหน้ าวังออก
ถนนสนามไชย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) โปรดฯ ให้ สร้ างพระราชทาน
กรมหมื่ นเชษฐาธิ เ บนทร์ พระราชโอรสของพระองค์ เสด็จ อยู่จ นสิ น้ พระชนม์ในรั ชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 5 พระองค์จึงพระราชทานวังนี ้ให้ แก่กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช และโปรดให้ สร้ างตาหนัก
ใหม่พระราชทาน กรมหลวงอดิศรฯ ประทับอยูท่ ี่วงั นี ้จนถึงรัชกาลที่ 6 เสด็จไปสร้ างวังใหม่ริมแม่น ้า
ถนนพระอาทิตย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึงโปรดฯ ให้ ซื ้อวังนี ้สร้ างเป็ นสถาน
สาหรับราชการ เจ้ านายองค์ตา่ งๆ ที่ประทับอยูว่ งั นี ้ ได้ แก่
1. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ ต้ นราชกุลโกเมน ณ อยุธยา
2. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ต้ นราชกุล สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
วังท้ ายวัดพระเชตุพน วังที่ 2 วังนี ้เป็ นวังเหนือ หันหน้ าวังออกถนนมหาราชอยู่
ตรงหลังวังที่ 1 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) โปรดฯ ให้ สร้ างพระราชทาน
กรมหมื่ นอมเรนทรบดินทร์ พระราชโอรส ต่อมาโปรดฯ ให้ กรมหมื่ นอมเรนทรบดินทร์ เสด็จ ไป
ประทับที่วงั ใต้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่พระราชทานวังนี ้ให้ แก่พระองค์เจ้ าลายอง เสด็จ
อยู่มาจนสิ ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 วังนี ้ว่างอยู่จนถึงรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงพระราชทานวังให้ แก่
กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 (แต่กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติเสด็จอยู่ใน
วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช (วังที่ 1) ซึง่ เป็ นพระเชษฐาร่วมเจ้ าจอมมารดาเดียวกัน จนถึงรัชกาลที่ 6
วังนี ้จึงถูกใช้ เป็ นสถานที่สาหรับราชการ เจ้ านายองค์ตา่ งๆ ที่ประทับอยูว่ งั นี ้ ได้ แก่
1. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ต้ นราชกุล คเนจร ณ อยุธยา
2. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าชายลายอง
3. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2439 ทรงกากับ
กรมช่างมุก (หม่อมราชวงศ์แน่งน้ อย ศักดิศ์ รี 2525 : 285) ต้ นราชสกุล เกษมศรี ณ อยุธยา
วังท้ ายวัดพระเชตุพน วังที่ 3 วังนี ้เป็ นวังกลางอยู่ระหว่างวังที่ 1 กับวังที่ 5 หัน
หน้ าวังออกถนนสนามไชย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) สร้ างพระราชทาน
พระองค์เจ้ างอนรถ พระราชโอรสเสด็จมาอยู่จนสิ ้นพระชนม์ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานวังนี ้แก่
พระองค์เจ้ าเปี ยกเสด็จอยู่จนสิ ้นพระชนม์ในต้ นรัชกาลที่ 4 และไม่ปรากฎว่าพระองค์พระราชทาน
วังนี ้แก่ใคร ครัน้ ถึงรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงพระราชทานวังให้ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เสด็จ
อยูจ่ นสิ ้นพระชนม์ ทรงให้ หม่อมเจ้ าในกรมอยู่ตอ่ มาจนถึงรัชกาลที่ 6 จึงได้ สร้ างสถานที่ราชการขึ ้น
ในบริเวณวังนี ้ เจ้ านายองค์ตา่ งๆ ที่ประทับอยูว่ งั นี ้ ได้ แก่
1. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ างอนรถ ต้ นราชสกุล งอนรถ ณ อยุธยา
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2. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าชายเปี ยก ต้ นราชสกุล ปิ ยากร ณ อยุธยา
3. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ต้ นราชสกุล สิงหรา ณ
อยุธยา (ทังสามพระองค์
้
เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั )
วังท้ ายวัดพระเชตุพน วังที่ 4 วังนี ้เป็ นวังที่อยู่ระหว่างวังที่ 2 กับวังที่ 5 หันหน้ า
ออกถนนมหาราช สร้ างตัง้ แต่ส มัย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หัว รั ช กาลที่ 3 เพื่ อ
พระราชทานให้ กรมหมื่นภูมินทร์ ภกั ดีเสด็จอยู่ตอ่ มาจนสิ ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้ าในกรม
อยูต่ อ่ มาจนถึงรัชกาลที่ 6 จึงรื อ้ สร้ างเป็ นสถานที่ราชการ เจ้ านายองค์ตา่ งๆ ที่ประทับอยู่วงั นี ้ ได้ แก่
พระเจ้ าบรมวงศ์เ ธอกรมหมื่ นภูมิ นทร์ ภักดี ต้ นราชสกุล ลดาวัล ย์ ณ อยุธ ยา พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ โปรดฯ ให้ ทรงกากับกรมช่างสิบหมู่
(หม่อมราชวงศ์แน่งน้ อย ศักดิศ์ รี 2525 : 286)
วังท้ ายวัดพระเชตุพน วังที่ 5 วังนี ้อยูป่ ลายทางใต้ เขตวังจดสนามไชยด้ านหนึ่ ง
จดถนนมหาราชด้ านหนึ่ง จดทางสามแพร่ งที่สองถนนร่ วมกันทางใต้ วงั ด้ านหนึ่ง พวกจีนเรี ยกว่า
“ซากัก๊ วัง” หมายความว่าวังที่ทางสามแพร่ ง วังนี ้เข้ าใจว่าเดิมสร้ างพระราชทานกรมหมื่นมาตยา
พิทกั ษ์ ครัน้ ต่อมาทานองจะทรงพระราชดาริ เห็นว่าคับแคบจึงสร้ างวังพระราชทานใหม่ที่ริมแม่น ้า
เหนือปากคลองตลาด ส่วนวังที่ 5 พระราชทานเป็ นที่ประทับของกรมหมื่นอุดมรัตนรังษี ครัน้ ถึง
รัชกาลที่ 4 จึงพระราชทานวังกรมหมื่นมาตยาพิทกั ษ์ ที่ปากคลองตลาดแก่กรมหมื่นอุดมรัตนรังษี
โปรดฯ ให้ พระองค์เจ้ ามงคลเลิศกับหม่อมเจ้ าองค์อื่นๆ ในกรมกรมหมื่นมาตยาพิทกั ษ์ มาอยู่ที่ วงั ที่
5 พระองค์เจ้ ามงคลเลิศสิ ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงพระราชทานแก่กรม
หมื่นนฤบาลมุขอามาตย์เสด็จอยูต่ อ่ มาจนสิ ้นพระชนม์ จนกระทัง่ สมัยรัชกาลที่ 6 จึงเปลี่ยนมาเป็ น
สถานที่ราชการ คือ สถานีตารวจพระราชวัง เจ้ านายองค์ตา่ งๆ ที่ประทับอยูว่ งั นี ้ ได้ แก่
1. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทกั ษ์ ต้ นราชสกุล ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนรังษี ต้ นราชสกุล อรรณพ ณ อยุธยา
จากเอกสารประวัติศาสตร์ แสดงให้ เห็นถึงการใช้ พื ้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์
เดิมว่ามีการใช้ พื ้นที่เป็ นวังเจ้ านายซึง่ เริ่มสร้ างมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 และมีการใช้ งานต่อเนื่องมา
จนถึงรัชกาลที่ 5 ในบริ บทที่เป็ นวังประทับของเจ้ านายจนมาสิ ้นสุดการเป็ นวังในรัชกาลที่ 6 ได้ มี
การปรับเปลี่ยนการใช้ งานของพื ้นที่บริเวณนี ้มาเป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ราชการ คือ กระทรวงพาณิชย์
2.3 การใช้ พนื ้ ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่ วงสมัยรั ชกาลที่ 6 – ปั จจุบัน
(พ.ศ. 2464 – ปั จจุบัน)
ภายหลัง จากการปฎิรูปการปกครองช่วงของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบจตุสดมส์มาเป็ นแบบกระทรวง ทบวง กรมจึงมีการ
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สร้ างที่ทาการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และทาให้ ไม่มีความจาเป็ นที่ต้องอาศัยวังหรื อบ้ าน
ของเสนาบดีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี ้วังบางแห่งที่เคยเป็ นที่ประทับของเจ้ านายได้ หมด
ความสาคัญลงและถูกรื อ้ เพื่อใช้ สถานที่ ราชการ เห็นได้ จากบริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของวั
ั้
งท้ ายวัด
พระเชตุพนทัง้ 5 วังได้ ถกู รื อ้ ทาเป็ นสถานที่ราชการ คือ กระทรวงพาณิชย์
การก่อตังกระทรวงพาณิ
้
ชย์ เริ่ มมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
(รัชกาลที่ 6) ทรงเห็นถึงความสาคัญของเรื่ องเศรษฐกิจและการพาณิชย์เป็ นอย่างมากจึงได้ มีการ
จัดตังการพาณิ
้
ชย์ให้ เป็ นระบบบริ หารอย่างเป็ นรู ปธรรม มีอานาจในการจัดการบริ หารเรื่ องการค้ า
ขายอย่างทัว่ ถึงและเป็ นสากล ซึง่ เป็ นการต่อยอดจากการพัฒนาประเทศในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ดัง
จะเห็นได้ จากพระราชดาริของรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2463 ว่า
สมัยนี ้เป็ นสมัยที่บรรดาประเทศทังหลายในโลกแสวงหาความจ
้
าเริ ญยิ่งขึ ้นแห่ง
พาณิชย์ของตนๆ โดยวิธีเกื ้อหนุนให้ กมั มผลแห่งการเพาะปลูกสร้ างสมของประชาราษฎร
มีปริ มาณทวียิ่งขึ ้นกว่า ประเทศสยามก็ควรที่รีบเร่ งบารุ งพาณิชย์ ดังประเทศอื่นทังปวง
้
หน้ าที่ราชการอันประกอบกิจเกื ้อหนุนการพาณิชย์นนั ้ ได้ ทรงแต่งตังไว้
้ ในกระทรวงหลาย
กระทรวงตามหมวดแห่งราชการ เจ้ าหน้ าที่ย่อมดาเนินการไปตามหน้ าที่โดยจาเพาะยัง
มิได้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู วบรวมกิจการนันๆ
้ ให้ มีความมุง่ หมายเป็ นอันเดียว แลวางลาดับกิจ
การในกระทรวงแลกรมนันๆ
้ ให้ เป็ นเพื่อสาเร็ จพระราชประสงค์ที่จะทรงเกื ้อหนุน
พาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 26)

จึงมีพระบรมราชโองการให้ รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ ยวกับการพาณิชย์ทงหลายที
ั้
่
กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ ด้ วยกันและให้ มีสถานะเป็ นกระทรวงนามว่า กระทรวง
พาณิ ช ย์ โดยโปรดฯ ให้ พ ระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมพระจัน ทบุรี น ฤนาถด ารงต าแหน่ง เสนาบดี
กระทรวงเป็ นพระองค์แรก
สาหรับสถานที่วา่ การกระทรวงพาณิชย์ได้ สร้ างขึ ้นบริ เวณที่เคยเป็ นที่ตงวั
ั ้ งท้ ายวัด
พระเชตุพน (ช่วงรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5) โดยสร้ างขึ ้นบริ เวณที่เป็ นวังของกรมหลวงอดิศรอุดม
เดช (วังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 1) วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ (วังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 2)
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กับวังกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (วังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 3) ส่วนที่เป็ นวังกรมหมื่นภูมินทร์ ภกั ดี
(วังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 4) สร้ างเป็ นที่ทาการศาลาแยกธาตุ* (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 68)
อาคารกระทรวงพาณิชย์สร้ างขึ ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า เจ้ าอยู่หวั
(รั ช กาลที่ 6) เมื่ อ พ.ศ. 2463 และได้ เ ปิ ดท างานใน พ.ศ. 2465 โดยตัง้ อยู่ บ ริ เ วณพื น้ ที่ รู ป
สามเหลี่ยมชายธงซึง่ เกิดจากแนวถนนสองสาย คือ ถนนสนามไชยและถนนมหาราชมาบรรจบกัน
ลักษณะของตัวอาคารกระทรวงพาณิชย์ เป็ นอาคาร 3 ชัน้ กว้ าง 21 เมตร ยาว 60
เมตร สูง 18 เมตร ผังอาคารเป็ นรู ปตัว E มีบนั ไดและประตูทางเข้ าสู่อาคารทัง้ 4 ด้ าน สร้ างตาม
แบบสถาปั ต ยกรรมยุโ รป โดยมี ก ารออกแบบให้ มี ร ะเบี ย งทางเดิน ด้ า นหน้ า อาคารทัง้ 3 ชัน้
มีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมและลวดลายประดับตกแต่งอาคารแบบยุโรป ชันล่
้ างผนังฉาบเรี ยบ
เสาติดผนังทาเป็ นรูปสี่เหลี่ยมเซาะร่องตามแนวขวางของเสาเลียนแบบการก่อด้ วยหิน ซุ้มหน้ าต่าง
ชันที
้ ่ 2 ก่อเป็ นรู ปวงโค้ งครึ่ งวงกลม เหนือซุ้มปั น้ ปูนร้ อยห้ อยขนาบวงโค้ ง เหนือวงโค้ งปั น้ เป็ นรู ป
หน้ าสตรี ช าวยุโรป บัวหัวเสาเป็ นแบบ Ionic ผนัง อาคารด้ า นหลัง ไม่มี การท าลวดลายประดับ
นอกจากซุ้ มประตูด้านหลังบนชัน้ ที่ 2 เหนือวงโค้ งปั น้ เป็ นรู ปหน้ าสตรี ชาวยุโรปแบบเดียวกันกับ
ด้ านหน้ า ตรงบานประตูเ หล็ กซึ่ง เป็ นประตูทางเข้ าด้ านมุขกลางของอาคารกระทรวงพาณิ ช ย์
ด้ านหน้ าติดแผ่นโลหะทรงกลมเป็ นตราพระวิสสุกรม ส่วนทางด้ านหลังของประตูเดียวกันมีแผ่น
โลหะกลมเป็ นตราภาพงูสองตัวพันไม้ ไขว้ กนั ตอนบนมีปีกทังสองข้
้
างติดอยู่ทงสองข้
ั้
าง สันนิษฐาน
ว่าเป็ นไม้ เท้ ากายสิทธิ์เรี ยกว่า คาดิวซุส (Caduceus) ซึ่งเป็ นไม้ เท้ าของเทวดากรี กมีนามว่า เฮอ
เมส (Hermes) โรมันเรี ยกว่า เมอคิวริ อสุ (Mercurius) ซึ่งเป็ นเทพของชาวกรี ก โดยมีประวัติว่าเฮอ
เมสเป็ นโอรสของเซอุสมหาเทพเป็ นช่างเทวดาเฉลี ยวฉลาดในประดิษฐ์ สิ่งต่างๆ เช่น ประดิษฐ์
พิณ ประดิษฐ์ ตวั อักษร ตัวเลขและที่สาคัญคือการประดิษฐ์ เครื่ องชัง่ ตวงวัด เฮอเมสเป็ นที่เคารพ
บูชาของพ่อค้ าวานิชทั่วไป ส่วนชาวโรมันนับถื อเฮอเมสว่าเป็ นเทวดาแห่ง การพาณิชย์และการ
คมนาคม เพราะฉะนันที
้ ่บานประตูเหล็กของอาคารกระทรวงพาณิชย์มีตราเหล็กเครื่ องหมายของ
เฮอเมสหรื อเมอคิวริ อสุ ซึ่งเป็ นเทวดาแห่งการค้ าขายติดอยู่คกู่ นั น่าจะแสดงให้ เห็นว่าอาคารหลังนี ้
เป็ นที่วา่ การกระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 70)
จากการศึกษาการใช้ พื ้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบว่าการใช้
งานของพื ้นที่ในช่วงของรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5 พื ้นที่ดงั กล่าวมีการสร้ างวังสาหรับเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ านายซึ่ง มีทัง้ หมด 5 วัง รวมเรี ยกว่า “วัง ท้ ายวัดพระเชตุพน” โดยวัง ทัง้ 5 วังสร้ างขึน้ ใน
*

ต่อ มาเปลี่ย นชื่ อ เป็ นกรมวิ ท ยาศาสตร์ ปั จ จุบัน เป็ นกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ

การพลังงาน
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รัชกาลที่ 3 เพื่อพระราชทานให้ แก่พ ระราชโอรสและมีการใช้ งานในฐานะวังเรื่ อยมาจนถึงช่วงสมัย
ของรัชกาลที่ 5 จนกระทัง่ ถึงสมัยรัชกาลที่ 6 พื ้นที่ตงของวั
ั้
งท้ ายวัดพระเชตุพน 4 วังได้ กลายมาเป็ น
ที่ตงของกระทรวงพาณิ
ั้
ชย์
เมื่อ พ.ศ. 2532 มีการเปลี่ยนแปลงการย้ ายที่ทาการกระทรวงพาณิชย์ไปสู่พื ้นที่
แห่งใหม่ โดยคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิให้ กระทรวงพาณิชย์ใช้ ที่ดินราชพัสดุจานวนเนื ้อที่ 47 ไร่
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สาหรับการก่อสร้ างท่ทาการกระทรวงพาณิชย์ใหม่
ทาให้ การใช้ งานของพื ้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์จงึ สิ ้นสุดลง
ต่อมา พ.ศ. 2547 มีมิตคิ ณะรัฐบาลให้ จดั ตังสถาบั
้
นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
แห่งที่ 1 และได้ เลือกพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงกระทรวงพาณิ
ั้
ชย์ (เดิม) เป็ นที่ตงของสถาบั
ั้
นพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติ “มิวเซียมสยาม” ซึ่งจากประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของพื ้นที่ที่มีความสาคัญตังแต่
้
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ นจนถึงปั จจุบนั ทาให้ ต้องมีการดาเนินงานการขุดค้ นทางโบราณคดี เพื่อให้
ทราบประวัตศิ าสตร์ และการใช้ งานของพื ้นที่
3. โครงการขุดค้ น ขุดแต่ งทางโบราณคดีภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
เนื่ อ งจากพื น้ ที่ บ ริ เ วณกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ จึงต้ องมีการดาเนินงานทางโบราณคดี เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล และหลักฐาน
ทางโบราณคดี ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณดัง กล่ า วเป็ นที่ ตัง้ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้
โดยกระบวนการขุดค้ นทางโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นผู้ดาเนินการใน
การขุดค้ น ขุดแต่งตามกระบวนการทางวิชาการ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่นามาใช้ พฒ
ั นาพื ้นที่ตาม
แนวทางการอนุรักษ์และสร้ างสรรค์บนฐานแห่งการทางวัฒนธรรมของพื ้นที่ อีกทังเพื
้ ่อแสดงให้ เห็น
ถึงประวัติความเป็ นมาของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานอยู่ในช่วง
ระหว่างเดือน ต.ค. 2549 - เม.ย 2550
3.1 การขุดค้ น ขุดแต่ งทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
การดาเนินงานขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์
(เดิม) ได้ มีการแบ่งพื ้นที่ในการขุดค้ นและขุดแต่งทางโบราณคดีออกเป็ น 7 พื ้นที่ โดยพิจารณาจาก
ประวัติการใช้ พื ้นที่ของวังแต่ละวังที่ปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ และเพื่อให้ ครอบคลุม
ทั่ว พื น้ ที่ ข องกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม ) เพื่ อ รองรั บ การก่ อ สร้ างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ง ชาติ
(มิวเซียมสยาม) และการปรับปรุงของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
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แผนผังที่ 2 แสดงพื ้นที่ทาการขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 27.
พืน้ ที่ขุดค้ นที่ 1 ตังอยู
้ ่บริ เวณทิศตะวันออกของอาคารกระทรวงพาณิชย์ 3 ชัน้
โดยอยูใ่ นเขตของวังที่ 3 เพื่อศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็ นแนวโบราณสถานและโบราณวัตถุ
โดยมีขนาดของพื ้นที่ขดุ ค้ น 335 ตารางเมตร ซึ่งภายหลังจากการขุดค้ นบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ขดุ ค้ นที่
1 ได้ มีการพบแนวโบราณสถานที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เนื่องมาจากการรบกวนจากการทากิจกรรม
ในปั จจุบนั โดยแนวโบราณสถานที่พบสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
กลุ่มโบราณสถานทางด้ านทิศเหนือของพื ้นที่ขดุ ค้ นหรื อโบราณสถาน S7E7 จาก
การขุดค้ นพบว่ากลุ่มโบราณสถานนี ้มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์และได้ รับการรบกวนอย่างมากจากการ
ทากิจกรรมปั จจุบนั เนื่องจากมีการวางแนวคอนกรี ต 2 แนวผ่านกลางโบราณสถาน
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ภาพที่ 27 ภาพแนวโบราณสถาน S7E7
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 37.
กลุ่ม แนวโบราณสถานบริ เวณกลางพื น้ ที่ขุดค้ นหรื อทางเดิน 2 ระดับ โดยเป็ น
โบราณสถานก่ออิฐ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ชันถมอั
้
ดเป็ นพื ้นรองรับทางเดินเป็ นการถม
ปรับพื ้นที่ด้วยอิฐหักผสมกับดินและเศษวัสดุอื่นๆ เช่น เศษกระเบื ้องมุงหลังคาและชันทางเดิ
้
นโดย
พื ้นทางเดินมีการวางอิฐเป็ นลักษณะการวางสลับอิฐ คือ วางอิฐ 2 ก้ อนในแนวนอนสลับกับอิฐ 2
ก้ อนในแนวตังทั
้ งหมด7คู
้
่
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ภาพที่ 28 แสดงแนวทางเดิน 2 ระดับ
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 41.
กลุม่ แนวโบราณสถานทางด้ านทิศใต้ ของพื ้นที่ขดุ ค้ นหรื อทางเดินรูปตัวทีและแนว
อิฐที่กระจายรอบทางเดิน เป็ นแนวโบราณสถานที่ได้ รับการรบกวนจากกิจกรรมปั จจุบนั น้ อยที่สุด
เนื่องจากสภาพของแนวทางเดินยังคงสภาพเดิม โดยแนวโบราณสถานเป็ นแนวโบราณสถานที่ก่อ
ด้ วยอิฐวางตัวตามแนวเหนือ – ใต้ สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนใหญ่ คือ ชันฐานราก
้
ชันก่
้ ออิฐและ
ระดับพื ้นใช้ งาน นอกจากนี ้บริเวณนี ้ยังพบกระดูกสัตว์ ภาชนะดินเผาและเศษถ่าน
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ภาพที่ 29 ทางเดินรูปตัวที
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 50.
แนวโบราณสถานระดับล่างที่วางตัวเฉียงตามแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ –
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ โดยสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม โบราณสถานที่ อยู่บ ริ เวณแนว
โบราณสถาน S7E7 เป็ นโบราณสถานที่เหลืออิฐจานวน 5 ก้ อนเรี ยงเป็ นแนว โดยมีการเรี ยงอิฐ
แบบแนวนอน 2 ก้ อนสลับแนวตังหนึ
้ ่งก้ อนและกลุ่มโบราณสถานบริ เวณแนวทางเดิน 2 ระดับ
โดยโบราณสถานดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่ากว่าแนวทางเดิน มีลกั ษณะเป็ นการก่ออิฐสูงประมาณ 2-3
ก้ อน
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ภาพที่ 30 แนวโบราณสถานก่ออิฐวางตัวตามแกนทิศตะวันออกเฉียงและตะวันตกเฉียงใต้ บริ เวณ
แนวทางเดิน 2 ระดับ
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภ ายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 51.
จากการพบหลักฐานบริเวณพื ้นที่ขดุ ค้ นที่ 1 ได้ มีการสันนิษฐานว่าบริ เวณดังกล่าว
ที่พบหลักฐานที่เป็ นแนวโบราณสถานและร่ องรอยโบราณวัตถุบางชนิดน่า จะเป็ นสวนหย่อมหรื อ
พื ้นที่ใช้ สอยกลางแจ้ ง
พืน้ ที่ขุดค้ นที่ 2 เป็ นการขุดค้ นในหลุมขุดค้ นยาว (Trench) ขนานไปกับแนวรัว้
ทางด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของอาคารที่ทาการใหญ่ 3 ชัน้ และพื น้ ที่ขุด ค้ น บริ เ วณมุม ตึก ที่
ทาการใหญ่ มี ขนาดพื น้ ที่รวม 1,362 ตารางเมตร โดยหลักฐานที่พ บในบริ เวณขุดค้ นสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
พืน้ ที่ขุดค้ นบริ เวณมุมตึกที่ทาการใหญ่ พบหลักฐานทางโบราณคดี ที่สามารถ
แบ่งตามอายุสมัยได้ 2 สมัยหลัก คือ สมัยวัง คือ ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 6 (ก่อนสร้ าง
กระทรวงพาณิชย์) ประกอบด้ วยฐานรากไม้ รองรับอาคาร แนวอิฐโบราณสถาน กลุ่มเศษกระเบื ้อง
มุงหลังคาแบบเกล็ดเต่าที่นา่ จะนาลงมากจากอาคารเดิมและนามาใช้ ใ นการถมปรับพื ้นที่ เพื่อการ
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ใช้ ง านและกลุ่ม เศษภาชนะดินเผาเนื อ้ ดิน เนื อ้ แกร่ ง และเครื่ อ งเคลื อ บ โดยสันนิษฐานว่าเศษ
ภาชนะดินเผาเหล่านี ้อาจเป็ นขยะหรื อของเหลือจากการใช้ งานและแสดงให้ เห็นถึงการทากิจกรรม
บางอย่างที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น การทาครัว พืน้ ที่อยู่อาศัย และสมัยกระทรวงพาณิชย์ คือ ตังแต่
้ สมัย
รัชกาลที่ 6 จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้ วยท่อน ้า (ปูนและเหล็ก) และบ่อเกรอะ 2 บ่อ
พื น้ ที่ข ุด ค้ น หลุม ขุด ค้ น ยาว พบหลัก ฐานเพีย งท่อ นา้ ทิ ง้ และบ่อ เกรอะสมัย
กระทรวงพาณิชย์

ภาพที่ 31 แนวโบราณสถาน
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 58.
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ภาพที่ 32 บ่อเกรอะทรงกลมกับบ่อน ้าทรงสี่เหลี่ยม
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 59.
พืน้ ที่ ขุด ค้ น ที่ 3 เป็ นพื ้นที่ที่ทาการขุดค้ น อยู่บริ เวณด้ านหน้ าของอาคาร 3 ชัน้
กระทรวงพาณิ ชย์ (เดิม ) โดยทาการขุด ค้ น ทัง้ บริ เ วณ มีพื น้ ที่ข ุด ค้ น รวม 1,481 ตารางเมตร
(ตามเอกสารตานานวังเก่ากล่าวว่าพืน้ ที่ขุดค้ นที่ 2 และ 3 ตังอยู
้ ่ในเขตของวังที่ 1) เป็ นบริ เวณ
ที่มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุม ากที่สุด โดยเฉพาะ
โบราณสถานที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ จากหลักฐานที่พบจากการขุดค้ นบริ เวณพืน้ ที่ 3 สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 สมัยคือ
สมัยวัง ตั ้งแต่รัช กาลที่ 3 – 5 ได้ แก่ โบราณสถานที่อาจเป็ นวัง ที่ประทับ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ว น คือ ส่วนของฐานราก คือ 1) ชัน้ ดินพร้ อมอิฐหักบดอัด และแผ่นไม้ ยาวขัดเป็ น
ตาราง ซึง่ เป็ นคานรับน ้าหนักอาคารที่อยู่เหนือขึ ้นไป 2) ส่วนของกาแพง คือ กาแพงวัง และกาแพง
ที่ สัน นิ ษ ฐานว่า อาจเป็ นรั ว้ ของวัง 3) ส่ว นของพื น้ การใช้ ง าน หลัก ฐานในส่วนนี พ้ บเพี ย งบาง
ตาแหน่งเท่านัน้ โดยเฉพาะบริ เวณขอบทิศตะวันตกของพื ้นที่ขดุ ค้ น นอกจากนี ้ยังพบหลักฐานของ
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เสาไม้ จานวน 3 ต้ น และร่ องรอยผิดวิสยั คือ กระดูกสัตว์ เช่น สุนขั หมู ม้ า วัว เปลือกหอยแครง
และเปลือกหอยมุกจานวนมาก

ภาพที่ 33 แนวฐานรากไม้
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 64.

ภาพที่ 34 เปลือกหอยมุกที่พบบริเวณพื ้นที่ขดุ ค้ น
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 72.
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สมัยกระทรวงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ รัชกาลที่ 6 ได้ แก่ เสาอิฐ รางน ้า ท่อน ้าทังแบบท่
้
อปูน
ท่อเหล็ก พื ้นกระเบื ้องและบ่อเกรอะทรงสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 35 แนวท่อน ้าปูน
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนน สนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 71.
พื น้ ที่ ขุด ค้ น ที่ 4 พื น้ ที่ข ุด ค้ น บริ เ วณนี เ้ ป็ นพื น้ ที่ที่ไ ด้ รับ ผลกระทบเป็ นอย่า ง
มากจากการก่อสร้ างอาคารสานัก งานในปั จ จุบนั จึง มี การทับซ้ อนของสิ่ง ก่อสร้ างหลายสมัย
และหลายช่วงเวลา โดยการขุดค้ นมี การแบ่ง พื น้ ที่ขุดค้ นออกเป็ น 2 บริ เวณ ได้ แก่ (มี พื น้ ที่ขุด
ค้ นรวม 769 ตารางเมตร)
พื น้ ที ่ข ุด ค้ น ที ่ 4/1 ตัง้ อยู่บ ริ เ วณริ ม รั ว้ ทิ ศ ตะวัน ตก (ริ ม รั ว้ ฝั่ ง ซอยเศรษฐการ)
โดยพื ้นที่ขดุ ค้ นอยู่ในพื ้นที่วงั ที่ 2 จากการขุดค้ นพบว่ามีการซ้ อนทับกันของอิฐหลายแนว พร้ อมทัง้
เศษวัส ดุก่ อสร้ างและเสาเข็ ม ท าให้ ย ากต่อ การแบ่ง หรื อ แยกแยะว่าแนวอิฐ เป็ นของสมัย หรื อ
ประเภทใด
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ภาพที่ 36 แนวอิฐที่พบจากการขุดค้ น
ที่ม า : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิช าโบราณคดี , รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 76.
พื ้นที่ขุดค้ นที่ 4/2 ตังอยู
้ ่บริ เวณริ มรัว้ ทิศใต้ (บริ เวณริ มรัว้ มหาราชตรงข้ ามบ้ าน
กรุ ณา) จากการขุดค้ นพบโบราณสถานทัง้ ที่เป็ นสมัยวัง คือ แนวอิฐ คานไม้ และสมัยกระทรวง
พาณิ ช ย์ เสาเข็ ม ของอาคารส านัก งาน นอกจากนี พ้ บหลุม ขยะที่ มี เ ศษภาชนะประเภทแก้ ว
เศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน เนื ้อแกร่งและเครื่ องเคลือบปะปนกัน
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ภาพที่ 37 คานไม้ ที่พบบริเวณขุดค้ น
ที่ม า : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิช าโบราณคดี , รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 83.

ภาพที่ 38 หลุมขยะที่พบบริเวณขุดค้ น
ที่ม า : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิช าโบราณคดี , รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 84.
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พืน้ ที่ขุดค้ นที่ 5 ตังอยู
้ ่ระหว่างอาคาร 3 ชัน้ กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) กับอาคาร
แยกธาตุ พบแนวโบราณสถานทัง้ หมด 7 แห่ง ร่ วมกับแนวอิฐและคอนกรี ต พร้ อมทังท่
้ อน ้าทิ ้งใน
ปั จจุบนั โดยสภาพแนวโบราณสถานมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่ตอ่ เนื่องกันเป็ นแค่เพียงการก่ออิฐส่วน
ของฐานรากเท่านัน้ นอกจากนี ้พบกลุ่มกระดูกสัตว์ของหมู วัวร่ วมกับเศษถ่านและก้ อนอิฐที่มีตรา
ประทับ

ภาพที่ 39 แนวอิฐที่พบบริเวณพื ้นที่ขดุ ค้ น
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 87.
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ภาพที่ 40 กลุม่ กระดูกสัตว์บริเวณพื ้นที่ขดุ ค้ น
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 88.
พืน้ ที่ขุ ด ค้ น ที่ 6 ตั ้งอยู่ร ะหว่า งอาคาร 5 ชัน้ และรั ว้ ฝั่ ง ถนนมหาราช พื น้ ที่
ดังกล่าวนีเ้ ป็ นที่ตงของวั
ั้
งที่ 4 ซึง่ ในเอกสารสมัยอยุธยากล่าวว่าบริเวณนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับป้อม
วิไชยเยนทร์ จากการขุดค้ นพบแนวโบราณสถานที่เป็ นสิ่งก่อสร้ าง โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3
สมัย
สมัย อยุธ ยา เป็ นแนวอิ ฐ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการท ากิ จ กรรมใน
ปั จจุ บั น ท าให้ ไม่ มี ห ลั ก ฐานพอที่ จ ะสั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นแนวโบราณสถานของสมั ย ใด
โดยสิ่งก่อสสร้ างนี ้จัดอยูใ่ นสมัยก่อนที่พื ้นที่จะถูกใช้ งานเป็ นวังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 4 อาจมีอายุ
เก่าถึงสมัยกรุงศรี อยุธยาอาจเป็ นส่วนหนึง่ ของป้อมวิไชยเยนทร์ หรื อร่วมสมัยกับป้อมวิไชย เยนทร์ ที่
สร้ างขึ ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช
สมัยวังมีการพบแนวอิฐ 3 แนว วางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก โดยสิ่งก่อสร้ างนี ้จัดอยู่ในสมัยรัตน์โกสินทร์ ในช่วงสมัยของวังท้ ายวัดพระเชตุพนที่เป็ นวัง
ที่ 4 นอกจากนี ้พบบ่อปูนและกลุม่ เศษถ่านร่วมกับเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน
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สมัยกระทรวงพาณิชย์มีการพบหลักฐานที่ชดั เจน คือ รางน ้าที่มีลกั ษณะก่อด้ วย
เศษอิฐหักและปูนซีเมนต์ วางตัวตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและเสาเข็มปูนซีเมนต์
เสาเข็มไม้ และแนวอิฐที่ใช้ ตอ่ นเนื่องมาจากสมัยวังโดยอาจมีการต่อเติมภายหลัง

ภาพที่ 41 เสาเข็มไม้ ในสมัยที่ 2 ที่ปักทาลายแนวอิฐของสิ่งก่อสร้ างสมัยที่ 1
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 98.
พืน้ ที่ขุ ด ค้ นที่ 7 เป็ นพื น้ ที่ ฝึ กงานของนักศึกษาภาควิ ช าโบราณคดี ชัน้ ปี ที่ 2
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตั ้งอยู่บริ เวณด้ านทิศตะวันออกของอาคารแยกธาตุ
มีพืน้ ที่ขุดค้ น 79 ตารางเมตร
3.2 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุท่ ีพบจากการขุดค้ น
จากการดาเนินงานการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
ได้ มีการพบหลักฐานทังที
้ ่เป็ นโบราณสภาน เช่น ฐานรากของอาคารและแนวอิฐ ซึ่งสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็ นฐานรากของวังท้ ายวัดพระเชตุพนที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 เนื่องจากฐานราก
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อาคารที่พบสอดคล้ องกับหลักฐาน เอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น นอกจากนี ้ยังมี
การพบหลัก ฐานทางโบราณคดี ป ระเภทโบราณวัต ถุม ากมาย ซึ่ ง ในเบื อ้ งต้ น จากการศึก ษา
โบราณวัตถุสามารถแบ่งประเภทโบราณวัตถุออกดังต่อไปนี ้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 : 112120)
เศษภาชนะดินเผา โดยเศษภาชนะดินเผาที่พ บมีทงเนื
ั ้ ้อดิน พบทังส่
้ วนของปาก
ลาตัว ก้ น มีการตกแต่งลวดลายโดยการกดประทับขูด ขีด เศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ง พบทังส่
้ วน
ของปาก ลาตัว ก้ น เป็ นเศษภาชนะที่มีทงการเคลื
ั้
อบและไม่เคลือบ ซึ่งส่วนใหญ่มีการนาเข้ ามา
จากต่างประเทศ และเศษภาชนะกระเบื ้องเคลือบ ส่วนใหญ่พบว่ามี การนาเข้ ามาจากต่างประเทศ
เช่น ประเทศจีน ญี่ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรป โดยจะมีการเคลือบและเขียนสี มีลวดลายที่ทงเป็
ั้ น
ตัวอักษร ดอกไม้ และวิวทิวทัศน์
โบราณวัตถุที่เป็ นส่วนประกอบสถาปั ตยกรรม เช่น อิฐ ศิลาแลง กระเบื ้องหลังคา
และส่วนประดับสถาปั ตยกรรม เช่น ลูกกรง ท่อดินเผา เท้ าแขน ส่วนของยอดรัว้ เดิมของกระทรวง
พาณิชย์
โบราณวัตถุประเภทประติมากรรม มีทงประติ
ั้
กรรมรู ปเคารพและประติมากรรม
ทัว่ ๆ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่ทามาจากดินเผา พบทังเนื
้ ้อดินและเครื่ องเคลือบ
โบราณวัต ถุป ระเภทเครื่ อ งมื อ เครื อ งใช้ เช่น ครก สาก กลอน ตะปู เศษแก้ ว
ชิ ้นส่วนของเตาหุงต้ มและเตาเชิงกราน เบ้ าหลอม เป็ นต้ น
โบราณวัตถุประเภทอื่ นๆ เช่น ปะการั ง หอยมุก แม่พิมพ์ เบี ้ยดินเผา เกื อกม้ า
เหรี ยญโลหะ กระดูกสัตว์และโมเสคปิ ดทอง
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ภาพที่ 42 โบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้ นทางโบราณคดี
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, คณะโบราณคดี , ภาควิ ช าโบราณคดี , รายงานฉบับ สมบูร ณ์
โครงการศึกษาขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 112.
จากการศึกษาเกี่ยวกับข้ อมูลและรายงานการการขุดค้ น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายใน
กระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) ได้ มี ก ารพบหลัก ฐานทางโบราณคดี เ ป็ นจ านวนมากทัง้ ส่ ว นของ
โบราณสถานและโบราณวัต ถุ ซึ่ ง หลัก ฐานเหล่ า นี ไ้ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของแหล่ ง
โบราณคดีดงั กล่าว เนื่องจากแหล่งโบราณคดีดงั กล่าวเป็ นแหล่งโบราณคดีที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองที่ยงั คงมี
สภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ มาก หากเทียบกับแหล่งโบราณคดีในเมืองแหล่งอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ได้ ถูก
ทาลายไปจนเกือบหมด นอกจากนี ้แหล่งโบราณคดีดงั กล่าวยังมีการพบโบราณวัตถุสาคัญต่างๆ
มากมาย ซึ่งบางชิ ้นยังไม่เคยพบที่แหล่งโบราณคดีแหล่งอื่นมาก่อน โดยโบราณวัตถุที่พบดังกล่าว
ถือได้ ว่าเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สาคัญและมีความเกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
พื ้นที่บริเวณดังกล่าว ถึงแม้ ปัจจุบนั โบราณวัตถุที่พบเป็ นจานวนมากจากการขุดค้ นดังกล่าวถูกเก็บ
รักษาไว้ ภ ายในห้ องเก็บของคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ และยัง ไม่มีการจัดการดูแล
รักษาอย่างเหมาะสม อีกทังมี
้ ความสับสนในเรื่ องของการจัดทาทะเบียนโบราณวัตถุ แต่อย่างไรก็
ตามโบราณวัตถุดงั กล่าวก็ยงั มีคณ
ุ ค่าและสามารถนามาจัดการให้ เกิดประโยชน์กบั พิพิธภัณฑ์การ
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เรี ยนรู้ แห่งชาติและสังคมได้ ต่อไปในอนาคต ถ้ าหากมีการจัดการกับหลักฐานโบราณวัตถุต่างๆ
เหล่านี ้อย่างเหมาะสมต่อคนในสังคมปั จจุบนั
4. สภาพปั จจุ บั น ประเภท ปริ ม าณของโบราณวั ต ถุ แ ละการจั ด การคลั ง โบราณวั ต ถุ
พิพธิ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้แห่ งชาติ กรุงเทพมหานคร
4.1 สภาพปั จจุบันของคลังโบราณวัตถุ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร เป็ นสถาบันหนึ่งที่ก่อตัง้
ขึ ้นเพื่อมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบและจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ซึ่งปั จจุบนั ได้ มีการก่อตัง้
พิพิธภัณฑ์แล้ วหนึ่งแห่ง คือ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1 กรุงเทพมหานครตังอยู
้ ่บริ เวณ
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) จากวัตถุประสงค์ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติที่ต้องการ
ส่ง เสริ ม ความรู้ และปฏิ รู ป ภาพลัก ษณ์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ พิพิ ธ ภัณ ฑ์ เ ป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ นอก
ห้ องเรี ยน นอกจากนีท้ างสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ได้ มีการส่งเสริ มและสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของคนในสังคม ได้ แก่ ห้ องสมุดของสถาบั นพิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้ แห่งชาติหรื อคลังความรู้ บริ เวณชัน้ 2 ของอาคารสานักงานและคลังความรู้ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ซึ่งเป็ นห้ องสมุดที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ ด้ านต่างๆ เช่น งานวิจัย
หนังสือ ภาพยนตร์ บทความ เพื่อสนับสนุนและเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการศึกษาค้ นคว้ าในด้ าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาและศาสตร์ ความรู้ในด้ านอื่นๆ โดยปั จจุบนั คลังความรู้
ดังกล่าวได้ เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าใช้ บริการสืบค้ นข้ อมูล และมีการจัดห้ องคลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้แห่งชาติไว้ ที่บริ เวณชัน้ 1 อาคารสานักงานและคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติ โดยสภาพปั จจุบนั ของคลัง โบราณวัตถุอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน มีการสร้ างห้ องคลัง
วัตถุที่ภายในประกอบด้ วย 1) ห้ องจัดแสดงวัตถุ ซึ่งปั จจุบนั มีการจัดแสดงวัตถุสะสมที่ได้ จดั ซื ้อมา
จากคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ในราคาสองล้ านกว่าบาท เช่ น เครื่ องถ้ วย ภาชนะดินเผา ของเล่น
เก่าสมัยโบราณ เช่น เครื่ องบิน รถไฟ เป็ นต้ น พร้ อมด้ วย 2) ห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ วตั ถุที่จดั แสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ รวมถึงรับจ้ างทาการอนุรักษ์ จากหน่วยหรื อบุคคลภายนอกที่เข้ ามา
ติดต่อและนาโบราณวัตถุมาให้ ทาการอนุรักษ์ 3) ห้ องคลังจัดเก็บวัตถุ โดยระบบปิ ดมีการจัดเก็บ
วัตถุอย่างเป็ นระเบียบมีการควบคุมอุณหภูมิห้อง พร้ อมทังระบบรั
้
กษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดความเสียหายกับตัววัตถุและห้ องเก็บโบราณวัตถุที่รอการจัดเก็บเข้ าคลัง ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่
เก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
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4.2 สภาพการจัดการ ชนิดและปริมาณโบราณวัตถุทางโบราณคดีพบจากการ
ขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ในปั จจุบัน

ภาพที่ 43 สภาพการจัดเก็บและจัดการโบราณวัตถุในปั จจุบนั

ภาพที่ 44 ลังพลาสติคสาหรับเก็บโบราณวัตถุในปั จจุบนั
จากการดาเนินการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เมื่อปี
2549 ซึ่งปั จจุบนั เป็ นตังของพิ
้
พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะโบราณคดี
เป็ นผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินงานขุดค้ นทางโบราณคดี มีการแบ่ง พืน้ ที่ ขุดค้ นออกเป็ น 7 พืน้ ที่
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จากการขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี ภ ายในพื น้ ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) ท าให้ พ บหลัก ฐานทาง
โบราณคดี โดยเฉพาะหลักฐานประเภทโบราณวัตถุ ซึง่ พบเป็ นจานวนมากและหลากหลายประเภท
จากการศึก ษาเกี่ ย วกั บ การจัด การโบราณวัต ถุ ใ นปั จ จุบัน ผู้ศึก ษาได้ ท าการลงพื น้ ที่ ศึ ก ษา
โบราณวัตถุ เพื่ อทราบเกี่ ยวกับการจัดการและการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุในปั จ จุบนั ซึ่ง จาก
การศึกษาพบว่าโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นได้ มีการเก็บรักษาไว้ ภายในห้ องเก็บของของคลัง
วัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและยังไม่ได้ รับการจัดการที่เหมาะสม อีกทัง้
ยังไม่มีการทาการอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพของโบราณวัตถุ (ยกเว้ นเกือกม้ าเป็ นโบราณวัตถุเพียงชิ ้น
เดียวที่ได้ รับการอนุรักษ์ และมีการนามาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ ) โดยสภาพ
ปั จจุบนั ของโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นจัดเก็บบรรจุไว้ ในลังพลาสติคและถุงพลาสติคจานวน
มาก และไม่ส ามารถแยกแยะได้ ว่าโบราณวัต ถุแต่ละชิ น้ มาจากระดับ ชัน้ ดินที่ เท่า ไหร่ รวมถึ ง
ตาแหน่งพื ้นที่ที่ขุดค้ นพบโบราณวัตถุ เนื่องมาจากสาเหตุจากการดาเนินการทางโบราณคดี การ
บันทึกหลักฐานและการจัดระบบการส่งมอบโบราณวัตถุให้ กบั พิพิธภัณฑ์เกิดความบกพร่องและมี
ความสับ สนเป็ นอย่ า งมาก เพราะไม่ มี ก ารท าบัญ ชี แ ละทะเบี ย นของโบราณวัต ถุ จึ ง ท าให้
โบราณวัต ถุเ หล่า นี เ้ กิ ด การผสมปนเปรวมกัน ทัง้ หมด จากการด าเนิ น การเข้ า ศึก ษาเกี่ ย วกับ
โบราณวัตถุที่จดั เก็บไว้ ภายในห้ องเก็บของทาให้ ผ้ ศู กึ ษาสามารถทราบถึงประเภทและปริ มาณของ
โบราณวัตถุดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
4.3 ชนิดโบราณวัตถุทางโบราณคดี
จากการศึกษาเกี่ ยวกับ โบราณวัตถุที่พ บจากการขุดค้ นภายในพื น้ ที่ ก ระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ในปั จจุบนั ผู้ศึกษาได้ ทาการลงศึกษาภาคสนามเพื่อทาการศึกษาและเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของโบราณวัตถุ รวมถึงชนิดของโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ภายในห้ องเก็บ
ของ ซึ่งปั จจุบนั โบราณวัตถุดงั กล่าวยังไม่ได้ รับการจัดการอย่างเป็ นระบบระเบียบ การเก็บรักษา
โบราณวัตถุเป็ นเพียงแค่การเก็บโบราณวัตถุบรรจุใส่ไว้ ภายในลังพลาสติคและถุงพลาสติคและจาก
การศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุพบว่ามีโบราณวัตถุดงั นี ้
1. เศษภาชนะดินเผา เป็ นโบราณวัตถุที่ มีปริ มาณมากที่สุดมีทงชิ
ั ้ น้ ส่วนที่เป็ น
เนื ้อดินและเนื ้อแกร่ง โดยสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื อ้ ดิน (Earthenware) ส่วนมากพบชิ น้ ส่วน
ภาชนะแบบผิวเรี ยบ ขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุน พบทังชิ
้ ้นส่วนของปาก ลาตัวและก้ นภาชนะ รูปทรงที่พบ
เช่น หม้ อตาล หม้ อทะนาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้พบชิ ้นส่วนเศษภาชนะดินเผามีลกั ษณะตกแต่งด้ วย
การกดประทับ ลายขูดขีดและลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน เป็ นต้ น
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ภาพที่ 45 ชิ ้นส่วนเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินมีการตกแต่งลวดลาย

ภาพที่ 46 ชิ ้นส่วนเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินส่วนลาตัวและปาก
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เศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ แกร่ ง (Stoneware) ชิ ้นส่วนเศษภาชนะดิน
เผาเนื อ้ แกร่ ง ที่ พ บมี ทัง้ ชิ น้ ส่ว นทัง้ ที่ เ ป็ นส่ว นของปาก ล าตัว ก้ น รู ป ทรงภาชนะส่ว นใหญ่ เ ป็ น
ประเภทโอ่ง ชาม จาน ถ้ วยขนาดเล็ก เป็ นต้ น โดยมีทงการตกแต่
ั้
งเขียนสีเป็ นลวดลาย เศษภาชนะ
ดินเผาเนื อ้ แกร่ ง นี ม้ ี ทัง้ การเคลื อ บและไม่เคลื อบ แต่ถ้าเคลื อ บส่วนใหญ่ จ ะมี ก ารเคลื อบเป็ นสี
น า้ ตาลและเขี ย ว ซึ่ ง ลัก ษณะของเศษภาชนะที่ เ คลื อ บส่ว นใหญ่ เ ป็ นภาชนะที่ น าเข้ า มาจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน

ภาพที่ 47 ชิ ้นส่วนเศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่งที่มีการเขียนลวดลายใบไม้ และดอกไม้

ภาพที่ 48 ชิ ้นส่วนเศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่งทรงพานมีการเขียนลวดลายดอกไม้
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เศษภาชนะประเภทกระเบือ้ งเคลือบ เศษภาชนะประเภทนี ้พบเป็ นจานวน
มาก พบทังชิ
้ ้นส่วนของปาก ลาตัว ก้ น รูปทรงมีทงทรงชาม
ั้
จาน ถ้ วยขนาดเล็กมีทงการเขี
ั้
ยนสีน ้า
เงินใต้ เคลือบและการเขียนสีบนเคลือบ ลวดลายที่พบมีลายดอกไม้ วิวทิวทัศน์และตัวอักษรจีน
บางชิ ้นที่ก้นภาชนะมีการระบุยี่ห้อและสถานที่ผลิต และส่วนภาชนะประเภทกระเบื ้องเคลือบที่พบ
เป็ นเครื่ องเคลือบที่มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปนและยุ
ุ่
โรป

ภาพที่ 49 เครื่ องถ้ วยลายครามจีน

ภาพที่ 50 เศษเครื่ องถ้ วยยุโรป
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ภาพที่ 51 เครื่ องถ้ วยเขียนลวดลายวิว ทิวทัศน์และตัวอักษรจีนบริเวณใต้ ก้นภาชนะ

ภาพที่ 52 เครื่ องถ้ วยจีนทรงชามเกือบเต็มใบ
โดยลักษณะของชิ ้นส่วนของเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินและเนือ้ แกร่ งที่พบใน
สภาพปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีสภาพแตกหักเป็ นชิ ้นๆ ไม่สมบูรณ์และได้ ทาการเก็บรวบรวมบรรจุไว้ ใน
ลังพลาสติคและถุงพลาสติคที่มีสภาพเปื่ อยยุย่ และฝุ่ นเกาะ
2. ชิ น้ ส่ วนประกอบสถาปั ตยกรรม เช่ น อิ ฐ กระเบื อ้ งมุ ง หลัง คา ได้ แ ก่
กระเบื ้องดินขอ กระเบื ้องเกล็ดเต่า กระเบื ้องกาบกล้ วย กระเบื ้องเชิงชายและกระเบื ้องว่าว เป็ นต้ น
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โดยลักษณะของกระเบื ้องมุงหลังคาจานวนมากมีการแตกหัก แต่มีบางชิ ้นที่มีสภาพสมบูรณ์ ส่วน
ของอิฐมีสภาพทังสภาพที
้
่แตกหักและสมบูรณ์ อิฐที่พบมีขนาดดังนี ้
กว้ าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร
กว้ าง 14 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร
กว้ าง 12 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร
กว้ าง 6 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร

ภาพที่ 53 อิฐขนาดต่างๆ
นอกจากนี ้มีชิ ้นส่วนของท่อดินเผา ลักษณะที่พบมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ แตกหักเป็ น
จานวนมาก และชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรม เช่น ลูกกรง ส่วนยอดของเสารัว้ เดิ มของกระทรวง
พาณิชย์และชิ ้นส่วนเท้ าแขน เป็ นต้ น
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ภาพที่ 54 ชิ ้นส่วนยอดเสารัว้ เดิมของกระทรวงพาณิชย์เดิม ทาจากปูนปั น้ (ด้ านหน้ า)

ภาพที่ 55 ชิ ้นส่วนยอดเสารัว้ เดิมของกระทรวงพาณิชย์เดิม (ด้ านหลัง)
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ภาพที่ 56 ชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคา (ด้ านหน้ า)

ภาพที่ 57 ชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคา (ด้ านหลัง)
3. ชิน้ ส่ วนประติมากรรม ประติมากรรมที่พบจากการขุดค้ นภายในกระทรวง
พาณิ ชย์ (เดิม) ปั จ จุบนั เก็ บไว้ ภายในห้ องเก็บของรวมกับโบราณวัตถุชนิดอื่นๆ จากการศึกษา
โบราณวัตถุดัง กล่าวพบทัง้ ชิน้ ส่วนประติม ากรรมรู ปเคารพ ส่วนใหญ่ ทามาจากดินเผาเนื อ้ ดิน
ธรรมดาและเนื ้อกระเบื ้อง ซึ่งเป็ นของนาเข้ าจากประเทศจีน โดยรูปเคารพส่วนใหญ่เป็ นรู ปเคารพ
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เนื่องในศาสนาพุทธและเทพเจ้ าจีน, ประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและพิธีกรรมส่วนใหญ่
เป็ นเนื อ้ ดิ น มี ทั ง้ รู ป สตรี แ ละษุ รุ ษ นั่ ง คุ ก เข่ า เด็ ก ผู้ ชายอุ้ มสัต ว์ หรื อ ภายในมื อ ถื อ สิ่ ง ของ,
ประติมากรรมทัว่ ไปมีทงเนื
ั ้ ้อดินธรรมดาและเนื ้อกระเบื ้องเคลือบ มีการเขียนสี เช่น ประติมากรรม
รูปนก ปลา เป็ นต้ น

ภาพที่ 58 ชิ ้นส่วนตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กมีทงเผาเคลื
ั้
อบและไม่เคลือบ

ภาพที่ 59 ชิ ้นส่วนตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กเผาเคลือบ
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ลักษณะของประติมากรรมที่พบส่วนใหญ่มีสภาพแตกหักไม่สมบูรณ์ โดยมีการ
พบประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและพิธีกรรมเป็ นจานวนมากกว่าประติมากรรมแบบอื่นๆ
ลักษณะที่พบมีการแตกหักเฉพาะช่วงของส่วนคอตุ๊กตาดินเผา
4. ชิ น้ ส่ ว นโลหะ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เช่ น ตะปู เสี ย ม กลอน
นอกจากนี ้มีเกือกม้ า สภาพปั จจุบนั ของโบราณวัตถุที่เป็ นโลหะมีสนิมขึ ้นเกาะรอบๆ ตัววัตถุและยัง
ไม่ได้ รับการอนุรักษ์ ยกเว้ นชิ ้นส่วนที่เป็ นเกือกม้ าเพียงชิ ้นเดียวที่ทาการอนุรักษ์

ภาพที่ 60 เสียมเหล็ก
5. กระดู ก สั ต ว์ พบชิ น้ ส่วนของกระดูก หมู วัว และม้ า มี ทัง้ ส่วนที่ เ ป็ นกระดูก
สัน หลัง เขี ย้ วและกระดูก ส่ ว นเท้ า นอกจากนี ย้ ัง มี ก ระดูก บางชิ น้ ที่ มี ร่ อ งรอยการถูก สับ ตัด
(Cut mark) โดยสภาพของกระดูกบางชิ ้นมีการแตกหักเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย
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ภาพที่ 61 เขี ้ยวหมู

ภาพที่ 62 ชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์
6. หอยมุก หอยมุกที่พบมีทงส่
ั ้ วนของแกนหอย ก้ นหอยและเปลือกหอย
7. ชิน้ ส่ วนเครื่องแก้ ว มีชิ ้นส่วนที่เป็ นแท่งแก้ ว ขวดน ้าหอม ขวดทรงเหลี่ยมและ
ทรงกลม ฝาขวดซึง่ ประกอบด้ วยชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ วที่มีหลากหลายสี เช่น สีเขียว ฟ้า โดยลักษณะที่
พบส่วนใหญ่แตกหักเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย ไม่สมบูรณ์
8. ชิน้ ส่ วนของเตาเชิงกรานหรือเตาหุงต้ ม
9. เบ้ าหลอม มีทงสมบู
ั ้ รณ์และไม่สมบูรณ์ โดยขนาดที่พบใหญ่สดุ มีขนาดเส้ นผ่า
ศูนย์ 10 เซนติเมตร ขนาดเล็กสุดมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร
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10. ปะการัง
11. โมเสคปิ ดทอง

ภาพที่ 63 หอยมุก

ภาพที่ 64 ชิ ้นส่วนปะการัง
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ภาพที่ 65 เบ้ าหลอมโลหะ

ภาพที่ 66 โมเสคปิ ดทอง (ด้ านหน้ า)

ภาพที่ 67 โมเสคปิ ดทอง (ด้ านหลัง)
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4.4 ปริมาณของโบราณวัตถุ
จากการขุ ด ค้ นทางโบราณคดี ภ ายในพื น้ ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ มี ก ารพบ
โบราณวัตถุเป็ นจานวนมากและหลากหลายชนิด โดยปั จจุบนั โบราณวัตถุดงั กล่าวเก็บรวบรวมและ
อยูใ่ นความดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติและยังไม่มีการดาเนิ นการศึกษาเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุที่พ บอย่างจริ ง จัง ดัง นัน้ ผู้ศึกษาจึง มี ความจ าเป็ นต้ อ งศึกษาเกี่ ย วกับ ปริ ม าณของ
โบราณวัตถุและนาข้ อมูลมาประกอบการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
ส่วนของการศึกษาเกี่ ยวกับจานวนหรื อปริ มาณโบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ น
ภายในกระทรวงพาณิชย์และเก็บรักษาไว้ ภายในห้ องเก็บของ ผู้ศกึ ษาได้ ทาการศึกษาจานวนและ
น ้าหนักของโบราณวัตถุแต่ละชนิด เพื่อทราบถึงข้ อมูลที่แท้ จริ งเกี่ยวกับจานวนของโบราณวัตถุที่มี
อยู่จริ งในปั จจุบนั ผู้ศกึ ษาได้ ลงพื ้นที่และทาการศึกษาปริ มาณของโบราณวัตถุแต่ละชนิด โดยการ
นับ จ านวนและชั่ง น า้ หนัก โบราณวั ต ถุแ ต่ล ะชนิ ด และน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ป ระกอบการศึก ษา
วิเคราะห์ ซึ่งจากการดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับปริ มาณของโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ภายในห้ อง
เก็บของของคลังโบราณวัตถุ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติปัจจุบนั ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาสามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดที่ได้ จากการศึกษาเก็บข้ อมูลดังนี ้
เศษภาชนะดินเผามี 60 ลัง โดย 1 ลัง มีจานวนเศษภาชนะดินเผาประมาณ 800
ชิ ้น หนักประมาณ 16 กิโลกรัมกับ 31 ถุง โดย 1 ถุงมีจานวนเศษภาชนะดินเผาประมาณ 400 ชิ ้น
หนักประมาณ 8 กิโลกรัม
ชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคามี 3 ลัง โดย 1 ลังมีจานวนชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคา
ประมาณ 300 ชิ ้น หนักประมาณ 20 กิโลกรัม
ชิ ้นส่วนท่อดินเผามี 1 ลังมีจานวน 95 ชิ ้น หนัก 5.8 กิโลกรัม
ชิ น้ ส่ ว นประดับ สถาปั ต ยกรรมมี 2 ลั ง โดย 1 ลั ง มี จ านวนชิ น้ ส่ ว นประดับ
สถาปั ตยกรรมประมาณ 150 ชิ ้น หนักประมาณ 13 กิโลกรัม
หอยมุกมี 3 ลัง โดย 1 ลังมีจานวนหอยมุกประมาณ 180 ชิ ้น หนักประมาณ 16
กิโลกรัม
ชิ ้นส่วนเตาเชิงกรานและเตาหุงต้ ม 7 ลัง (5 ลังเล็ก 2 ใหญ่)

1 ลังเล็กมีชิ ้นส่วนของเตาเชิงกรานและเตาหุงต้ มประมาณ
60 ชิ ้น หนักประมาณ 13 กิโลกรัม

1 ลังใหญ่มีชิ ้นส่วนของเตาเชิงกรานและเตาหุงต้ มประมาณ
120 ชิ ้น หนักประมาณ 25 กิโลกรัม
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ชิ ้นส่วนประติมากรรม 4 ถุงเล็ก มีจานวน 273 ชิ ้น หนัก 11 กิโลกรัม
ชิ ้นส่วนแก้ ว 1 ลัง จานวน 367 ชิ ้น หนัก 19 กิโลกรัม
อิฐ 6 ลัง ลังละ 7 ก้ อน โดยน ้าหนักตามขนาดของอิฐตามที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น
ส่วนโบราณวัตถุที่เป็ นชิน้ ส่วนโลหะ กระดูกสัตว์ ปะการังเก็บไว้ ในตู้ลิน้ ชักพลา
สติค โดยมีชิ ้นส่วนโลหะ 2 ชัน้ กระดูกสัตว์ 2 ชัน้ ปะการัง 1 ชัน้ โมเสคปิ ดทอง 1 ถุงเล็กจานวนและ
นาหนักโดยประมาณดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 แสดงชนิด จานวน และน ้าหนักโบราณวัตถุโดยประมาณ
จานวน (ชิน้ )
โดยประมาณ

นา้ หนัก (กิโลกรัม)
โดยประมาณ

51,200
273
900

1,208
11
60

- อิฐ

42

57

- ชิ ้นส่วนท่อดินเผา

95

5.8

- ชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรม

300

26

- หอยมุก

540

50

- กระดูกสัตว์

750

15

- ชิ ้นส่วนโลหะ

380

25

- ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ ว

367

19

- ชิ ้นส่วนเตาเชิงกราน/เตาหุงต้ ม

540

115

- เบ้ าหลอม

33

1.6

- ปะการัง

35

10.5

- โมเสคปิ ดทอง

615

2.5

56,070

1,606.4

ชนิดโบราณวัตถุ
- เศษภาชนะดินเผา
- ชิ ้นส่วนประติมากรรม
- ชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคา

รวม
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จากผลการศึกษาเกี่ ยวกับโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นภายในกระทรวงพาณิชย์
(เดิม) ทาให้ ผ้ ศู ึกษาทราบว่ าเศษภาชนะดินเผาเป็ นโบราณวัตถุที่มีอยู่เป็ นปริ มาณมากที่สุดมีทงั ้
เศษภาชนะดิ น เผาเนื อ้ ดิ น และเศษภาชนะดิ น เผาเนื อ้ แกร่ ง ที่ มี ก ารตกแต่ ง ลวดลายที่ แ ละ
โบราณวัตถุชนิดอื่นที่โดยสภาพส่วนใหญ่ของโบราณวัตถุจะชารุด แตกหักไม่สมบูรณ์ อีกทังยั
้ งไม่มี
การทาการอนุรักษ์ เพื่อรักษาสภาพของโบราณวัตถุ แต่อย่างไรก็ตามโบราณวัตถุดงั กล่าวยัง มี
คุณ ค่า ควรแก่ ก ารศึก ษา โดยโบราณวัต ถุดัง กล่ า วสามารถจัด จ าแนกออกตามประเภทของ
โบราณวัตถุอย่างคราวๆ ได้ ออกเป็ น 7 ประเภทได้ แก่ 1) ประเภทเศษภาชนะดินเผา 2) ประเภท
ประกอบสถาปั ตยกรรม 3) ประเภทประติมากรรม 4) ประเภทโลหะ 5) ประเภทกระดูกสัตว์ 6)
ประเภทแก้ ว 7) ประเภทอื่นๆ
โดยจานวนรวมของโบราณวัตถุมีทงหมด
ั้
74 ลัง 36 ถุง ประมาณ 56,070 ชิ ้น น ้าหนัก
รวมประมาณ 1,606.4 กิโลกรัม นอกจากนี ้พบว่าโบราณวัตถุดงั กล่าวไม่มีการจัดการและเก็บรักษา
อย่างถูกวิธี โดยการจัดเก็บเป็ นเพียงการบรรจุใ ส่ไว้ ในลังพลาสติคและถุงพลาสติคที่มีสภาพเปื่ อย
ยุ่ย ขาดและมี ฝุ่นสกปรกเกาะที่ลังและถุง ซึ่งก่อให้ เกิดความเสื่ อมสภาพและความเสี ยหายแก่
โบราณวัตถุ เนื่องจากขาดการดูรักษา

บทที่ 5
ผลการศึกษา
สาหรับบทนีเ้ ป็ นการนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาเก็บข้ อมูลส่วนนโยบาย
การด าเนิ น งานของสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ สัม ภาษณ์ ผ้ ูมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และการศึกษาระบบคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์จากเอกสารและตัวอย่างใน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาเป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดรูปแบบการจัดการคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีที่เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั และตอบสนองต่อพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
จากการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒ นาการประเทศควบคู่กับการพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ
โดยให้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับเรื่ องของการสร้ างสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ดัง แนวทางการพัฒ นาที่
กาหนดให้ มีการพัฒนาการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริ มให้ คนไทยได้ มีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ให้ กับคนทุกเพศ ทุกวัย อีกทัง้ ยังส่งเสริ มให้ มีการจัดการเรี ยนรู้ ในหลากหลายรู ปแบบและพัฒนา
รู ปแบบและหลักสูตรการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม(ฝ่ ายวิชาการ บริ ษัท
สกายบุ๊กส์ 2549 : 102-103) จากแนวทางการพัฒนาทาให้ เกิดการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ด้านต่างๆ
ขึ ้นมากมายในสังคมไทย โดยเฉพาะแหล่งเรี ยนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ได้ เกิดขึ ้นมากมายในสังคมไทย
เพื่อตอบสนองและเป็ นแหล่งความรู้ ให้ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้ าไปแสวงหาความรู้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ รัฐประสงค์ให้ มีการจัดตังขึ
้ ้นเพื่อกากับ
ดูแ ลจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แนวใหม่ แ ละเป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทางด้ า นการพัฒ นาทาง
ความคิด เพิ่มความรู้ และสร้ างสรรค์ภูมิปัญญา พร้ อมทัง้ เสริ มสร้ างความรู้ ทางด้ านพิพิธภัณฑ์
วิทยา มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั และประชาชนทัว่ ไป โดยมีโครงสร้ างการ
บริหารงานและนโยบายการดาเนินงานดังนี ้
1. โครงสร้ างการบริ หารงานสถาบันพิพธิ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม)
สถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ เ ป็ นองค์ ก รอยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ
สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และเป็ นองค์กรที่ทาหน้ าที่กากับดูแล
การจัดการเกี่ยวกับงานทางด้ านพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ พฒ
ั นาก้ าวหน้ าและทันกับยุคสมัยในปั จจุบนั
มีการบริหารจัดการภายในออกเป็ น 6 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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ฝ่ ายยุทธศาสตร์ และวิจัย ฝ่ ายแผนงานและโครงการ และฝ่ ายจัดการความรู้ และสารสนเทศดัง
แผนผังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน)
คณะอนุกรรมการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายอานวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้

ฝ่ ายยุทธศาสตร์ และวิจยั
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายแผนงานและโครงการ
ฝ่ ายจัดการความรู้และสารสนเทศ

แผนผังที่ 3 โครงสร้ างการบริ หารงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
2. นโยบายการดาเนินงานของสถาบันพิพธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้แห่ งชาติ
จากการศึกษาเกี่ ยวกับ การดาเนินงานและหลักการนโยบายในการบริ หารงานของ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ เพื่อนามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
การจัดการรู ปแบบคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบถึงหลักการดาเนินงานของ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
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2.1 แนวทางนโยบายและหลัก การดาเนินงานของสถาบันพิพิธภั ณฑ์ การ
เรี ยนรู้แห่ งชาติ
1. เผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ส่สู งั คมไทยใน
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ อย่างรื่ นรมย์และเพลิดเพลิน เพื่อส่ง เสริ ม เยาวชนและสังคมไทยให้ รักการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. ขยายพื ้นที่พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ โดยพัฒนาพื ้นที่บริ เวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ชั น้ ในให้ เป็ นย่ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เพื่ อ ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ต้ นแบบทางด้ านพิ พิ ธ ภั ณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี การอนุรักษ์จดั การมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทังขนบธรรมเนี
้
ยม
และวิถีชีวิต
3. เป็ นศูนย์กลางแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านพิพิธภัณฑ์วิทยา เพื่อทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงาน
ส่งเสริ มและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดตัง้ ดูแลรักษาและบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรี ยนรู้ในกรอบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของประเทศไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ เพื่อสร้ างภัณฑารักษ์
บุคลากรด้ านการเรี ยนรู้ นักอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรมและคนรุ่ นใหม่ที่สามารถอนุรักษ์ พฒ
ั นาและ
จัดการมรดกวัฒนธรรมในเชิงบูรณาการ
4. สร้ างความร่วมมือและพัฒนาเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ทวั่ ประเทศและแหล่งเรี ยนรู้
ประเภทอื่ นๆ เพื่ อการพัฒนาให้ ไ ด้ มาตรฐาน มีคุ ณภาพและตอบสนองให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ อย่าง
รื่ นรมย์
ปรั ช ญาการดาเนินงาน คือ การผสมผสานระหว่างการเล่นและการเรี ยนรู้ ที่
เรี ยกว่า Play + Learn = เพลิ น นาเสนอด้ วยรูปแบบที่สร้ างสรรค์ สนุกสนาน โดยการใช้ กิจกรรม
ต่างๆ เป็ นตัวขับเคลื่อน รวมถึงการจัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้ ภายในพิพิธภัณฑ์ที่ต้องสามารถจับ
ต้ องได้ เพื่อสื่อความหมายในการเล่าเรื่ องและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
หน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ คือการเผยแพร่ความรู้และสร้ างสรรค์ความรู้
ที่ไม่เน้ นการจัดแสดงโบราณวัตถุตามแบบพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไป แต่เป็ นสถานที่ที่ก่อให้ เกิดความสนใจ
อยากรู้ในเรื่ องราวต่างๆ ด้ วยกระบวนการสัง่ สมความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ เกิดการตังค
้ าถามและ
หาคาตอบด้ วยตัวเอง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อความ
งอกงามของสติปัญญา ตลอดจนการสร้ างความรู้และการเผยแพร่ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ
ภายใต้ รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ และมุ่งให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ที่ซับซ้ อนรอบด้ านระหว่าง
มนุษ ย์ กับ มนุษ ย์ มนุษ ย์ กับ ธรรมชาติด้ ว ยการบูร ณาการศาสตร์ ต่า งๆ ทัง้ ด้ า นประวัติศ าสตร์
โบราณคดี มานุษยวิทยา สิ่งแวดล้ อม ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ลีนวัตร ธีระ
พงษ์ รามกุล และคนอื่นๆ 2552 : 12-14)
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2.2 แนวทางการพัฒนาคลังโบราณวัตถุ สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ส าหรั บ ส่ ว นของคลั ง โบราณวั ต ถุ ทางสถาบัน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ได้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคลังโบราณวัตถุ คือ มีการส่งเสริ มและดาเนินการให้ คลังโบราณวัตถุ
เป็ นห้ องเรี ยนที่มีชีวิตและเป็ นคลังเปิ ด เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสถาบันที่เน้ นเรื่ อง
ของกระบวนการการเรี ยนรู้ ในแบบที่สามารถจับต้ องได้ สามารถเรี ยนรู้ได้ จากตัวโบราณวัตถุ และ
นาความรู้ตา่ งๆ มาพัฒนาและต่อยอดความรู้เดิม
3. การนาเสนอและการจัดนิทรรศการของพิพธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)
ในส่ ว นของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ **มี ก ารน าเสนอรู ป แบบที่ ทัน สมัย ตามแนวคิ ด
“Discovery Museum : พื ้นที่ใหม่แห่งการเรี ยนรู้ ” มีการการเล่าเรื่ องที่เป็ นระบบ Multimedia และ
Interactive (การจัด แสดงแบบมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ) เพื่ อ สร้ างความแปลกใหม่ แ ละสร้ างความรู้ สึ ก
น่าสนใจให้ กบั เยาวชน และผู้ที่สนใจ (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ 2549 : 5-7) โดยใน
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สามารถแบ่งเนื ้อหานิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ได้
ออกเป็ น 17 ห้ องได้ แก่
ห้ องที่ 1 เบิกโรง ชัน้ ที่ 1 เป็ นห้ องเปิ ดตัวละครทัง้ เจ็ดที่จะนาพาผู้ชมย้ อนกลับไปสู่
เรื่ องราวอันเป็ นที่มาของสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศจนถึงประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ ค้นหา
คาตอบว่าเราคือใครและอะไรคือความเป็ นไทย
ห้ องที่ 2 ไทยแท้ ชันที
้ ่ 1 เป็ นห้ องที่กระตุ้นให้ คนเกิดความอยากรู้ว่าไทยแท้ คื ออะไร
และเป็ นอย่างไรจึงเรี ยกว่าไทยแท้
ห้ องที่ 3 เปิ ดตานานสุวรรณภูมิ ชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องที่แสดงวิวฒ
ั นาการทางสังคมก่อนที่
จะมาเป็ นบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซึ่คาว่าสุวรรณภูมิ คือชื่อที่มีการเรี ยกดินแดนแห่งความอุดม
สมบูรณ์ทางทิศตะวันออกของอินเดียเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อน

**

สัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ คือ “คนกบแดง” เป็ นภาพคนที่ไม่ระบุเพศ
และเผ่าพันธุ์กาลังยืนกางแขนกางขาทาท่ากบ เนื่องจากกบเป็ นสัญลักษณ์ของน ้าและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ ที่พบเห็น ได้ ใ นภาพขีย นสีสมัย ก่อนประวัติศ าสตร์ ตามผนังถ า้ อี กทัง้ ยังปรากฎอยู่บนหน้ ากลอง
มโหระทึก ที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ ประโคมตี เพื่อขอฝนของผู้คนในดินแดนอุษาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้ ) โดย
กลองชนิดนี ้ไม่เคยปรากฎพบในภูมิภาคอื่นๆ เพราะฉะนันคนกบแดงเป็
้
นสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงผู้คนและดินแดน
อุษาคเนย์ได้ ดีที่สดุ จึงได้ เลือกให้ เป็ นสัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
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ห้ องที่ 4 สุวรรณภูมิ ชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องที่ให้ ทาความรู้จกั เกี่ยวกับสุวรรณภูมิ ดินแดน
แห่งความมัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์ มีการเกษตร การค้ า การสร้ างเมือง เทคโนโลยีเกี่ยวกับโลหะและ
ความเชื่อ ซึง่ เป็ นรากเหง้ าของประเทศไทย
ห้ องที่ 5 พุทธิปัญญา ชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องที่สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับหัวใจของพุทธ
ศาสนา มีคาถาเย ธัมมา แปลว่า สิ่งทังหลายมี
้
เหตุอนั เป็ นแดนเกิด เป็ นคาถาที่แห่งสุวรรณภูมิ
ห้ องที่ 6 กาเนิดสยามประเทศ ชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องที่มีการนาเสนอด้ วยเทคนิคที่มีความ
หลากหลาย เพื่ อให้ เห็นถึง นานาแว่นแคว้ นต่างๆ ได้ เริ่ ม ก่อตัวขึน้ เป็ นนครรัฐ เรื่ องราวเกี่ ยวกับ
วีรบุรุษจากตานานท้ าวอูท่ อง ผู้สถาปนากรุงศรี อยุธยา และเรื่ องเล่าที่แสดงถึงความผสมผสานทาง
เชื ้อชาติและวัฒนธรรม
ห้ อ งที่ 7 สยามประเทศ ชัน้ ที่ 3 เป็ นห้ องที่ ใ ห้ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
อาณาจักรที่อยู่ใกล้ ทะเลจึงมีการพัฒนาเมืองขึ ้นเป็ นศูนย์กลางการค้ าทางทะเลของภูมิภาคจาก
การติดต่อค้ าขายทาให้ เกิ ดการเข้ ามาของคนหลากหลายเกิดการผสมผสานระหว่างผู้คนและ
วัฒนธรรมจนเกิดเป็ นความรุ่งเรื องทางวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ ้นบนแผ่นดิน
ห้ องที่ 8 สยามยุทธ์ ชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องเกี่ยวกับสงครามในสมัยกรุงศรี อยุธยา เพื่อแสดง
ความยิ่ ง ใหญ่ ข ององค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง มี ก ารกวาดต้ อ นคนมาเป็ นแรงงานและก าลัง รบ
รวมถึงการครอบครองสิ ้นค้ าของรัฐอื่น นอกจากการสู้รบแล้ วยังมีการแสดงให้ เห็นถึงภูมิปัญญา
การวางกลยุทธ์ กลุม่ ชาติพนั ธุ์และศิลปกรรม
ห้ องที่ 9 แผนที่ ความยอกย้ อนบนแผ่นกระดาษ ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องที่จดั แสดงแผนที่ที่
สร้ างขึ ้นโดยผู้ล่าอาณานิคม รวมถึงการสร้ างชาติให้ มีตวั ตนขึ ้นมาจริ งๆ อันเป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ เกิด
การแบ่งแยกพี่น้อง ชุมชน เชื ้อชาติตา่ งๆออกจากกัน
ห้ องที่ 10 กรุงเทพฯ ภายใต้ ฉากอยุธยา ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องเกี่ยวกับเรื่ องราวครัง้ สิ ้นกรุง
ศรี อยุธยา ชาวกรุงศรี ฯได้ สร้ างเมืองขึ ้นใหม่บนผืนดินบางกอก และสืบสานแนวคิด วัฒนธรรมมา
จากเมืองเก่ามากมาย อีกทังเมื
้ ่อเริ่มสร้ างกรุงนันได้
้ มีการเกณฑ์ผ้ คู นหลากหลายเชื ้อชาติมาช่วยกัน
และได้ ลงหลักปั กฐานเมื่อสร้ างเสร็จจึงได้ กลายมาเป็ นชาวกรุ งเทพในที่สดุ
ห้ องที่ 11 ชีวิตนอกกรุงเทพ ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องที่สื่อให้ เห็นถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการ
สร้ างสรรค์ เช่น ของเล่น อุปกรณ์การดักสัตว์ ความเชื่อ พิธีกรรมและการเกษตรกรรมที่ผูกพันกับ
ชาวสยามมาจนถึงปั จจุบนั
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ห้ องที่ 12 แปลงโฉมสยามประเทศ ชัน้ ที่ 2 เป็ นห้ องที่แสดงถึงการติดต่อกับโลก
ตะวันตก จนนามาซึ่งการปลี่ยนแปลงในสังคมสยามหลายๆ ด้ าน มีการเริ่ มสร้ างถนนที่เป็ นส่วน
หนึง่ ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเคยชินกับสายน ้าไปตลอดกาล
ห้ องที่ 13 กาเนิดประเทศไทย ชันที
้ ่ 2 จากความเป็ นมาของสยามประเทศ ทาไม
กลายมาเป็ นไทย โดยห้ องนี ้เน้ นกระตุ้นให้ เกิดการค้ นหาคาตอบว่าวันเกิดประเทศไทยคือวันอะไร
กรมโฆษณาเกี่ยวข้ องอย่างไร เป็ นต้ น
ห้ องที่ 14 สีสนั ตะวันตก ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องที่แสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ โลกใหม่ที่
เกิดขึ ้นอย่างมีชีวิตชีวาภายหลังจากการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สภาพเศรษฐกิจที่กาลังรุ่งเรื อง
ความสนุกสนานที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ลืมความเจ็บปวดจากสงคราม
ห้ องที่ 15 เมืองไทยวันนี ้ ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องที่แสดงให้ เห็นว่าจากกาลเวลาที่ผ่านมากว่า
3,000 กว่าปี มีสิ่งใดบ้ างที่ได้ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็ นไทย สิ่งดีใ ดบ้ างที่ที่อยู่กบั เราและ
ควรค่าแก่การรักษาไว้ บนพื ้นฐานของความหลากหลาย
ห้ องที่ 16 มองไปข้ างหน้ า ชันที
้ ่ 2 เป็ นห้ องที่ตอกย ้าว่าวันพรุ่งนี ้ของประเทศไทยจะ
เป็ นอย่างไร ซึง่ คนรุ่นปั จจุบนั เท่านันจะให้
้
คาตอบได้
ห้ องที่ 17 ตึกเก่าเล่าเรื่ อง ที่มาของมิวเซียมสยาม ชัน้ 1 เป็ นห้ องที่ผ้ ชู มสามารถเรี ยนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและพัฒนาการของพื ้นที่ในบริ เวณนี ้ นอกจากนี ้ทางผู้จดั สร้ าง
พิพิธภัณฑ์ยังมีการเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ สวมบทบาทเป็ นนักโบราณคดีสมัครเล่น เพื่อค้ นหา
อดีตของพื ้นที่แห่งนี ้
จากนิทรรศการที่จดั ภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีการอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีการให้
คนได้ สมั ผัสกับลูกเล่นที่ทางพิพิธภัณฑ์นาเสนอ ซึง่ ถือว่าเป็ นแนวทางหนึ่งที่ดงึ ดูดความสนใจจากผู้
เข้ าชม แต่ก็ก่อให้ เกิดผลเสีย เนื่องจากเทคโลโนยีตา่ งๆ ที่นามาใช้ มกั เกิดการชารุดเสียหายบ่อยครัง้
ประกอบกับตัวนิทรรศการที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ กาหนดไว้ (จากการสัมภาษณ์ทวีศกั ดิ์ วรฤทธิ์เรื องอุไร)
นอกจากแนวทางและนโยบายหลัก ของสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ง ชาติ ที่
กล่าวถึง ข้ างต้ นแล้ วทางสถาบันพิพิธ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ ยัง ได้ มีการดาเนินงานตามหลัก
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานบริหารและพัฒนาความรู้ควบคูไ่ ปกับนโยบายหลัก โดยในปี งบประมาณ
2552 ทางสถาบันพิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ง ชาติไ ด้ มี การจัด การดาเนิ น งานตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริ ห ารงานที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ และต้ อ งการเน้ น เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์
(Creative Economy) ซึ่งผู้บริ หารสถาบันพิพิธภัณฑ์ต้องมีการจัดการดาเนินงานและส่งเสริ มให้
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ประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามจากการ
ดาเนิ น การจัด การบริ ห ารงานสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู้บ ริ ห ารงาน
บ่อยครัง้ จึงทาให้ เกิดการสับสนและมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้ เข้ ากับแนวทาง
ของผู้บริหารที่เข้ ามาบริหารและสอดคล้ องกับตัวพิพิธภัณฑ์
ส าหรั บ ส่ว นของงบประมาณในการด าเนิ น การบริ ห ารงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ น
งบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณที่มีจานวนไม่เท่ากันในแต่ละปี จึงทา
ให้ เกิดการไม่ต่อเนื่องในการดาเนินงานบางส่วนเพื่อตอบสนองกับแนวทางและนโยบายในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
4. การศึกษาผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
สาหรับการศึกษาผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจยั ผู้ศกึ ษาได้ ทาการศึกษาผู้ที่มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์หารู ปแบบในการจัดการ
คลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยผู้ศึก ษาได้ ท าการแบ่ง กลุ่ม ผู้มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องออกเป็ นสองกลุ่มและทาการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการตามแนว
ประเด็นคาถามดังนี ้
4.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑ์
สาหรับประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์นกั วิชาการเป็ นประเด็นคาถามเกี่ยวข้ อง
กับปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการ
จัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร ในการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญครัง้ นี ผ้ ้ ูศึกษาได้ ทาการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีประเด็นคาถามในการ
สอบถามดังนี ้
1. ปั ญหาในการจัดการโบราณวัตถุและคลังพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั มีอะไรบ้ าง
2. ท่านมี ความเห็นว่ารู ปแบบในการจัดการคลัง โบราณวัตถุทางโบราณคดี ใ น
ปั จจุบนั ควรเป็ นอย่างไร
และจากการสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องตามประเด็นคาถามที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
ทาให้ ได้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดีและการจัดการทรั พยากร
วัฒนธรรม) กล่าวว่าปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ปัจจุบนั ที่สาคัญ เป็ นเรื่ องของการ
จัดการระบบทะเบียนโบราณวัตถุที่ทับซ้ อนและไม่เป็ นระเบียบ เนื่ องจากปั จ จุบันรู ปแบบของ
ทะเบียนที่ มีอยู่ค่อนข้ างที่หลากหลายและไม่มีม าตรฐานในการลงทะเบียน เพื่ อให้ ง่ ายต่อการ
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จัดการต่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่ เกี่ยวข้ อง สาหรับส่วนของวัตถุควรมีการดูแลและป้องกันไม่ให้
เสียหาย ควบคุมอุณหภูมิ ความชื ้นและสิ่งที่สาคัญควรมีห้องศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับวัตถุที่สะสมให้
คนทัว่ ไปเข้ าศึกษา
นางสมลั ก ษณ์ เจริ ญ พจน์ (ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) กล่ า วว่ า คลัง
พิพิธภัณฑ์ถือเป็ นส่วนสาคัญสาหรับพิพิ ธภัณฑ์ เพราะเป็ นสถานที่สาหรับจัดเก็บวัตถุสะสมของ
พิพิธภัณฑ์ คลังเปิ ดเกิดขึ ้นมาด้ วยปั ญหาที่ว่าไม่มีพื ้นที่รองรับวัตถุสะสมที่เพิ่มขึ ้นมากมายเลยต้ อง
มีการเปิ ดให้ คนเข้ าชม เพื่อลดปั ญหาในเรื่ องของวัตถุที่เก็บสะสมที่ไม่สามารถนามาจัดแสดงได้
หมด
ในส่วนของพิพิธ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ ที่เน้ นความทันสมัยในการจัด
แสดงโดยการใช้ เครื่ อ งมื อ หรื อ เทคโนโลยี ต่า งๆ เข้ า มาใช้ เพื่ อ ดึง ดูด ความสนใจแก่ ผ้ ูเ ข้ า ชม
การจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี ที่เหมาะสมสาหรั บพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ควร
คานึงถึงวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์และนามาเป็ นส่วนช่วยในการกาหนดรูปแบบของคลัง และควร
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงดูวตั ถุสะสมหรื อโบราณวัตถุที่เก็บรักษาว่า
มีอตั ลักษณ์ ต่อพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ อย่างไร ซึ่งอาจสามารถนาไปเสริ มกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้ โดย
อาจทาการเสริ ม เนื อ้ หาและข้ อมูล ที่แสดงให้ เห็นว่าโบราณวัตถุทางโบราณคดีมี ความสัม พันธ์
อย่างไรกับคนท้ องถิ่นและเชื่อมโยงกับปั จจุบนั อย่างไร โดยอาจนามาจัดแสดงเป็ นนิทรรศการถาวร
เป็ นห้ องโบราณคดี โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์กับนิทรรศการชัว่ คราวเป็ นเรื่ องๆ เพื่อให้ ความรู้แก่
ผู้ชมที่มีความสนใจและเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั พิพิธภัณฑ์อีกด้ วย
ผศ. เพ็ ญ พรรณ เจริ ญ พร (ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) กล่ า วว่ า คลัง
พิพิธภัณฑ์มีอยู่ 3 ส่วน คือ คลังปิ ด คลังเปิ ดและคลัง Study Collection คลังเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้
มี การจัด แสดงให้ คนสามารถเข้ า ชมและจับต้ องวัต ถุไ ด้ และส าหรั บปั ญหาในการจัด การคลัง
โบราณวัตถุที่พบในปั จจุบันคือ เรื่ องของการจัดเก็บที่ไ ม่ทราบที่ มาของโบราณวัตถุ และความ
สับสนในการจัดการเก็บโบราณวัตถุ รวมถึงปั ญหาในการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ที่ต้องมีการ
จัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธีและอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
ส่วนของรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุในปั จจุบนั ถ้ าหากเป็ นคลังที่เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู้ก็ควรที่มีการกาหนดระเบียบข้ อปฏิบตั ิของคลังพิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรี ยนรู้อย่างละเอียด
เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ าศึกษาได้ ทราบและเพื่ อเป็ นการป้องกัน อันตรายที่ อาจเกิ ดขึน้ กับโบราณวัตถุไ ด้ ใน
ทางหนึ่ง สาหรับคลังที่เก็บรักษาโบราณวัตถุทางโบราณคดี หากจะเปิ ดให้ เข้ าชมอาจไม่สามารถ
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เปิ ดให้ ชมได้ ทัง้ หมด เนื่ องจากโบราณวัตถุเหล่านี ต้ ้ องการการอนุรักษ์ และค่อนข้ างที่ ไวต่อการ
เสื่อมสภาพ เพราะฉะนัน้ รู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุที่เป็ นหลักฐานทางโบราณคดี อาจ
สามารถจัดการเป็ นรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู้และการอนุรักษ์ควบคูก่ นั ไป
รศ. สุรพล นาถะพินถุ (ผู้ เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดี) กล่าวถึงปั ญหาในการ
จัดการโบราณวัตถุวา่ เนื่องด้ วยโบราณวัตถุมีจานวนมากประกอบกับบุคลากรในด้ านนี ้มีน้อยจึงทา
ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการจัดการกับโบราณวัตถุไ ม่ทันกับจ านวนที่ เพิ่ ม มากขึน้ เรื่ อยๆ ประกอบกับ
ขันตอนในการจั
้
ดการโบราณวัตถุทุกขันตอนเป็
้
นขันตอนที
้
่ต้องใช้ ความละเอียด รอบคอบและใช้
เวลานานในการดาเนินงาน นอกจากนี ้แล้ วในการจัดการคลังโบราณวัตถุต้องคานึงถึงระบบความ
ปลอดภัยของโบราณวัตถุ การดูแลเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญ
ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ เพื่อให้ โบราณวัตถุเสื่อมสภาพช้ าที่สดุ
ส่วนของบุคลากรเป็ นปั ญหาหนึ่ง เนื่องจากโครงสร้ างในเรื่ องของการบริ หารงาน
พิพิธ ภัณ ฑ์ ของประเทศไทย ภัณ ฑารั กษ์ ส่วนใหญ่ ทาหน้ าที่ แค่ดูแลรั กษาโบราณวัตถุและคลัง
พิพิธภัณฑ์ ในขณะที่ต่างประเทศภัณฑารักษ์ จะต้ องเป็ นนักวิจยั ควบคู่ไปด้ วย เพื่อทาการศึกษา
เพิ่ ม เติม เกี่ ย วกับ ของสะสมหรื อ Collection ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละต้ อ งทัน ข้ อ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการค้ นพบโบราณวัตถุที่มีความคล้ ายคลึงกับ Collection ของพิพิธภัณฑ์ ด้ วยเหตุ
นีจ้ ึง ส่ง ผลไปถึง ด้ านการขยายองค์ความรู้ ด้ านต่างๆ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุที่หยุดนิ่ง และไม่เกิ ด
ประโยชน์
ส่วนของรูปแบบในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่เหมาะสม สิ่งแรกที่
ควรให้ ความสาคัญต้ องเป็ นทะเบียนหรื อฐานข้ อมูลของโบราณวัตถุที่ต้องระบุข้อ มูลอย่างครบถ้ วน
สามารถบอกได้ ว่าโบราณวัตถุแต่ละชิน้ ทามาจากอะไร มีวิธี การทาอย่างไร แล้ วได้ มาจากไหน
เพื่อทาให้ โบราณวัตถุมีเรื่ องราวที่ให้ คนเข้ ามาชม เพราะถ้ าหากไม่มีข้อมูลเกี่ ยวกับโบราณวัตถุ
เหล่ า นี แ้ ล้ ว คนเข้ าชมหรื อ ผู้เ ข้ า มาศึก ษาก็ ไ ม่ ส ามารถรั บ รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของโบราณวัต ถุ
นอกเหนือไปจากการรู้ว่าวัตถุชิ ้นนันคื
้ ออะไร อายุเท่าไร่ ขนาดเท่าไรเพียงเท่านัน้ เพราะฉะนันการ
้
ทาทะเบียนและการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุจึงควรเป็ นการให้ ข้อมูลและเนือ้ หาที่สามารถ
สร้ างประเด็นให้ นาไปคิดต่อ เพื่อให้ เกิ ดความรู้ ด้ านอื่ นๆ ตามมา เช่น โบราณวัตถุบางอย่างมี
สถานะต่างกัน หม้ อเขียนสีบ้านเชียงมีสถานะหรื อหน้ าที่อย่างหนึ่ง ในขณะที่บ้านปราสาทอาจจะมี
สถานะอี ก อย่า งหนึ่ง ดัง นัน้ จึง ควรวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ ค วามส าคัญ เช่น 1. การด ารงชี วิ ต สามัญ
(Domestic Activity) 2. หน้ า ที่ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ (Economic Activity) 3. หน้ า ที่ เ ชิ ง การเมื อ งการ
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ปกครอง (Politic Activity) และ 4. หน้ าที่ ศาสนาความเชื่ อ (Religion Activity) โดยของอย่าง
เดียวกันอยู่คนละที่ อาจมีหน้ าที่ ไม่เหมือนกัน สมมติเป็ นของหายากในสังคมหนึ่งที่ มันเป็ นของ
แสดงสถานะของชนชันสู
้ ง แสดงว่ามี หน้ าที่ต้องการแสดงว่าอยู่เหนือคนอื่น เป็ นหน้ าที่แสดงเรื่ อง
ของการเมืองการปกครอง ในขณะบางที่แสดงในพิธีศพใส่ให้ ไปกับคนตาย แสดงว่ามันมีหน้ าที่
ศาสนาความเชื่อ ฉะนัน้ ต้ องมีรายละเอียดของโบราณวัตถุ ถึง จะพูดเนื อ้ หาสาระเหล่านีไ้ ด้ แล้ ว
หลังจากนัน้ เราอาจจะวิเคราะห์ว่าของที่ พบสองที่ที่ไ หนเป็ นแหล่ งผลิต สมมติว่าบ้ านเชี ยงเป็ น
แหล่งผลิตบ้ านปราสาทจะต้ องได้ มาจากการแลกเปลี่ยนค้ าขาย เราสามารถพูดได้ ว่าสังคมเมื่อพัน
กว่ามีมาแล้ วเค้ าแลกเปลี่ยนค้ าขายกัน โดยเครื่ องปั น้ ดินเผามาจากบ้ านเชียง คาถามก็จะมีมาต่อ
ว่าแล้ วบ้ านปราสาทเอาอะไรไปแลก เป็ นวิธีการที่ให้ ความรู้เพื่ อให้ เกิดการต่อยอดความรู้และเป็ น
การดึงดูดความสนใจของผู้เข้ าชมและผู้เข้ าศึกษา
รศ.ดร. รั ศมี ชูทรงเดช (ผู้เชี่ยวชาญด้ านโบราณคดี) กล่าวถึงปั ญหาเกี่ยวกับ
การจัดการโบราณวัตถุและคลังในปั จจุบนั ว่าปั ญหาเป็ นเรื่ องของการจัดการในด้ านของการจัดเก็บ
โบราณวัตถุ เนื่ อ งจากที่ ผ่านมาส่ว นใหญ่ เน้ น และให้ ค วามส าคัญกับการขุด ค้ น และวิ เคราะห์
เบื ้องต้ น ไม่มีการมองถึงเรื่ องของการจัดการหลักฐาน โดยเฉพาะหลักฐานทางโบราณคดีที่ต้องมี
การจัดการและจัดเก็บให้ เป็ นระบบ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี ที่
ทาการขุดค้ น ส่วนของคลังมองว่าคลังพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จดั เก็บของที่จดั แสดง แต่สาหรับคลัง
โบราณวัตถุซึ่ง ยัง ไม่เ คยมี ใ นประเทศไทยนัน้ หากมี ก ารจัดการควรต้ องมี การจัดระบบจัดเก็ บ
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการขุดค้ นอย่างเป็ นระบบและง่ายต่อการเข้ าถึงหลักฐาน และสาหรับกรณี
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ในการจัด การคลัง ที่ เ ป็ นคลัง โบราณวัต ถุ ค วรทราบถึ ง เป้ าหมาย
เพื่อนามาใช้ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยหลักในการจัดการควรมีการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดี การจัดเก็บและระบบฐานข้ อมูลในการค้ นคว้ าเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีและหลักฐาน
ทางโบราณคดี และการที่ ส ถาบันพิ พิธ ภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติมี การเน้ นเรื่ องของการเรี ยนรู้
คลังพิพิธภัณฑ์ คือ การจัดแสดงและให้ คนสามารถดูและเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆ ที่คลังพิพิธภัณฑ์
นาเสนอ
นายอนันต์ ชูโชติ (ผู้อานวยการสานักพิพิธภัณฑสภานแห่ งชาติ) กล่าวว่า
กระบวนการจัดการโบราณวัตถุเ ป็ นกระบวนการทางโบราณคดี ปั จ จุบันมี เกิ ดขุดค้ นและพบ
หลักฐานเป็ นจานวนมาก ประกอบกับโบราณวัตถุที่พบเหล่านี ้มักจะเป็ นโบราณวัตถุที่ได้ จากพันธะ
สัญญาที่มีหลายระบบในการดาเนินงาน ส่วนของการจัดการคลังโบราณวัตถุ ควรมีการจัดการ
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อย่างเป็ นระบบตามหลักการของคลัง พิพิธภัณฑ์ เช่น การทาบัญชี การทาทะเบียน และควรมี
การศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุทงภาพรวมและภาพย่
ั้
อย เพื่อทาความเข้ าใจกับวัฒนธรรมหรื อช่วง
ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดีและนาข้ อมูลมาประกอบสาหรับคลังเพื่อการศึกษาหรื อจัดแสดง
นางสาวสาเนา จาดทองคา (ภัณฑารั กษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี) กล่าวถึงปั ญหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุว่ามีปัญหาในเรื่ องของการเสื่อมสภาพ ที่
เป็ นปั ญหาสาคัญในการดูแลจัดการโบราณวัตถุ ส่วนรู ปแบบของการจัดการคลังโบราณวัตถุนนั ้
สาหรับปั จจุบนั คลังโบราณวัตถุควรให้ ความสาคัญในเรื่ องของความรู้ที่มีอยู่ในตัวโบราณวัตถุ และ
ควรเปิ ดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับ นักเรี ยน นักศึกษาที่ต้องการศึกษา ค้ นคว้ าข้ อมูลและทาวิจัย
เกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ เก็บรักษาไว้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและทาให้ เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุที่จดั เก็บรักษาไว้
4.2 บุคลากรสถาบันพิพธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้ แห่ งชาติ
สาหรับประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งชาติเ ป็ นประเด็นคาถามเกี่ ยวข้ องกับปั ญหาการจัดการโบราณวัตถุและคลังพิพิธภัณฑ์ ใน
ปั จจุบนั การดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อทราบถึงการจัดการและปั ญหาในปั จจุบนั รวมถึงการพูดคุย
เพื่อหาแนวทางในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ กรุงเทพมหานคร
โดยในการสัมภาษณ์บคุ ลากรของสถาบันในครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาได้ ทาการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ
เพื่อเก็บข้ อมูลมาใช้ ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ โดยมีประเด็นคาถามในการสอบถามดังนี ้
1. ปั ญหาในการจัดการคลังวัตถุและโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติในปั จจุบนั มีอะไรบ้ าง
2. ที่ผ่านมาท่านได้ มีการนาโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นมาใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้ าง
3. ท่านมีแนวทางหรื อแผนการจัดการกับโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่พบจากการ
ขุดค้ นอย่างไร
4. ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบของคลัง โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครควรเป็ นอย่างไร
และจากการสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องตามประเด็นคาถามที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
ทาให้ ได้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
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นางสาวพัชรลดา จุลเพชร (นักจัดการความรู้ ของสถาบันพิพิธภัณฑ์ การ
เรี ยนรู้แห่ งชาติ) มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังวัตถุของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติทงั ้
ในส่วนของการดูแลวัตถุที่เก็บสะสมและทาการอนุรักษ์ วตั ถุ รับซ่อมโบราณวัตถุซึ่งส่วนใหญ่เป็ นใบ
ลานและกระดาษ รวมถึง ทาหน้ า ที่ ร่วมกับ ภัณฑารั ก ษ์ ในการเลื อกวัตถุ เพื่ อ นาไปจัด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ ส่วนคลังวัตถุเป็ นคลังเปิ ดซึง่ ปั จจุบนั มีวตั ถุสะสมที่ได้ จากการบริ จาค
และจัดซื ้อ โดยจะเปิ ดให้ คนภายนอกเข้ าชมแต่ต้องมีการทาหนังสือติดต่อขออนุญาต
ส าหรั บปั ญ หาในการจัดการโบราณวัต ถุที่พ บจากการขุดค้ น ภายในกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) คือ ไม่มีทะเบียนวัตถุและประวัติความเป็ นมาของโบราณวัตถุว่าวัตถุชิ ้นนี ้มาจากที่
ใด หลุมใด ส่วนแนวทางการจัดการโบราณวัตถุนนขณะนี
ั้
้ยังไม่มีการจัดการ แต่คิดว่าอาจทางาน
ร่ วมกับภัณฑารักษ์ ในการเลือกโบราณวัตถุชิ ้นที่สาคัญนามาไว้ ในคลัง ส่วนที่ เหลือจะทาการฝั ง
กลบในหลุมที่เคยขุดค้ น เนื่องจากโบราณวัตถุมีจานวนมากและส่วนใหญ่เป็ นเศษภาชนะ
และได้ มีการนาโบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นมาใช้ ในการทากิจกรรมสาหรับเด็ก
เล็ ก เช่ น กิ จ กรรมนัก โบราณคดี น้ อยกั บ แคมป์ การเรี ย นรู้ ณ มิ ว เซี ย มสยาม โดยมี ก ารน า
โบราณวัต ถุที่ พ บจากการขุด ค้ น ไปฝั ง ลงในหลุม ขุด ค้ น จ าลองด้ า นหน้ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้
แห่งชาติ เพื่อให้ เด็กทาการขุดค้ นทางโบราณคดี หรื อเป็ นนักโบราณคดี เช่น กิจกรรมนักโบราณคดี
น้ อยกับแคมป์การเรี ยนรู้ ณ มิวเซียมสยามซึ่งจัดขึ ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ โดยมีการให้
เยาวชนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ บริ เวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเรี ยนรู้บทบาท
ของการเป็ น นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและภัณฑารั กษ์ เพื่ อเป็ นการปลูกฝั งการเรี ยนรู้
พื ้นฐานทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ให้ กบั เยาวชนที่เข้ าร่วมกิจกรรม
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ภาพที่ 69 กิจกรรมการทาความสะอาดเศษภาชนะดินเผา
นอกจากนี ้ยังมีการนามาใช้ ในการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ เช่น การ
ทาความสะอาด การอนุรักษ์ การต่อเศษภาชนะดินเผา ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวกับห้ องคลังวัตถุที่ผ่าน
มาได้ มีการให้ กลุม่ นักเรี ยนเข้ ามาศึกษาเกี่ยวกับคลังพิพิธภัณฑ์และให้ ความสนใจอยากรู้ถึงประวัติ
ความเป็ นมาของโบราณวัตถุ ซึง่ ได้ มีการพูดคุยกับภัณฑารักษ์วา่ น่าจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) และนาโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นมาจัดแสดง
นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรื องอุไร (ภัณฑารั กษ์ พิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ งชาติ)
กล่าวว่าสาหรับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการเล่าเรื่ องประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่นี ้
และเมื่อตอนเริ่มสร้ างพิพิธภัณฑ์ได้ มีการขุดค้ นทางโบราณคดี จัดค่ายให้ เยาวชนเป็ นนักโบราณคดี
มี การจ าลองหลุม ขุดค้ นโดยนาโบราณวัตถุทางโบราณคดีม าใช้ ในการขุดค้ นซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็ น
เซรามิค เพื่อให้ ความรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการทางโบราณคดี เทคนิควิธีการในการขุดค้ น ส่วนของ
แผนการจัด การโบราณวัตถุท างโบราณคดี ใ นปั จ จุบัน ยัง ไม่มี แผนการในการจัด แต่ใ นอดี ต มี
แผนการที่จะจัดการเป็ น Site museum และนาโบราณวัตถุที่ขุดพบมาจัดแสดงภายในหลุมขุดค้ น
และให้ เด็กสามารถจับต้ องโบราณวัตถุได้ ส่วนถ้ าชิ ้นไหนที่มีความสาคัญจะนามาทาการอนุรักษ์
แต่ก็ไม่ได้ ดาเนินการ เนื่องจากปั ญหาหลายๆ อย่างคือ
1. ปั ญหาเรื่ องนโยบายที่ไม่สนับสนุน เนื่องจากคณะกรรมการไม่เข้ าใจว่าทาแล้ ว
จะเกิดประโยชน์อย่างไร
2. ปั ญหาเรื่ องงบประมาณที่ต้องนามาใช้ ในการจัดการดูแลรักษา
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3. ปั ญหาในการอนุรักษ์ ถ้ าหากมีการจัดการเป็ น Site museum
ส่ ว นความคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การโบราณวั ต ถุ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด การ
โบราณวัตถุทางโบราณคดีนนเราต้
ั้
องไม่ทาให้ น่ากลัว และควรทาให้ น่าสนใจมากขึ ้นโดยเล่าเรื่ อง
เข้ าไป เช่น โบราณวัตถุที่พบสามารถนามาเชื่อมโยงกับปั จจุบนั อย่างไร เพื่อให้ คนเห็นภาพชัดขึ ้น
สาหรับที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู้ เป็ นเหมือนพิพิธภัณฑ์ต้นแบบที่พยายาม
แก้ ไขภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ไม่ให้ นา่ เบื่อ โจทย์ของที่นี่จงึ เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ ส่วนเรื่ องพันธกิจของ
สถาบันจะมีการยึดแนวทางนโยบายของทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ เป็ นหลัก แต่ก็อาจจะมี
การปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับแนวทางของรัฐบาล เช่น ปั จจุบนั มีการเน้ นเรื่ องของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ทางพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะต้ องมีการนาเสนอหรื อจุดประกายให้ คนเข้ าชมที่เข้ า มาพิพิธภัณฑ์แล้ วให้
นาความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดเป็ นอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ส่วนกลุ่ม เป้าหมายของพิพิธ ภัณฑ์ คือ ม. ปลาย-มหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องมานั่ง
ทบทวน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่มาพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ จะมาแบบครอบครัว กลุ่มวัยรุ่ นไม่ค่อย
สนใจเท่าที่ควรและก็ไม่คอ่ ยมีตา่ งชาติเข้ าชม เพราะชาวต่างชาติสนใจที่จะดูของจริ งมากกว่า เช่น
ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
จากการศึกษาผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทาให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบถึงข้ อมูลปั จจุบนั เกี่ยวกับการ
จัดการโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่เก็บรักษาไว้ ภายในห้ องเก็บของของคลังพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
ว่ายังไม่มีแผนการการจัดการโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ นภายในบริ เวณกระทรวง
พาณิช ย์ (เดิม ) และต้ องประสบกับปั ญหาเรื่ องของทะเบี ยนและตาแหน่งที่ มาของโบราณวัตถุ
ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบคลังพบว่าจะเน้ นในส่วนของการให้ คนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ตา่ งๆ ที่มีอยู่ในตัววัตถุ อีกทังควรให้
้
ผ้ ทู ี่เข้ ามาศึกษาสามารถรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ของ
พื ้นที่และความสาคัญของโบราณวัตถุที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในอดีตกับสิ่งของ
โดยอาจนามาเชื่อมโยงกับชุมชนหรื อท้ องถิ่นปั จจุบนั เพื่อให้ เห็นภาพได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิและเจ้ าหน้ าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติ ทาให้ ทราบถึงข้ อมูลและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สาหรับการศึกษาวิจยั โดยมี
ผลการศึกษาดังนี ้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
โบราณคดีและ
พิพธิ ภัณฑ์

ปั ญหาการจัดการ
โบราณวัตถุและระบบ
คลังในปั จจุบัน

ความเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดการคลังโบราณวัตถุ

คลั ง ปั จจุ บั น ควรมี รู ปแบบการ
การจัด การระบบทะเบี ย น
จั ด การคลั ง โดยให้ บุ ค คลทั่ ว ไป
โบราณวัตถุไม่มีมาตรฐาน
นักเรี ยน นักศึกษาสามารถเข้ ามา
พิสิฐ เจริญวงศ์
สากล จึงยากต่อการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
และเกิดความสับสน
โบราณวัตถุ
ควรมีการศึกษาและจัดการรูปแบบ
เ รื่ อ ง ป ริ ม า ณ ข อ ง
คลังให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
โบราณวัตถุที่มีจานวนมาก
และเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ และ
สมลักษณ์ เจริญพจน์ และเรื่ องของการไม่มีพืน้ ที่
ควรศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุทาง
ร อ ง รั บ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
โ บ ร า ณ ค ดี แ ล้ ว น า ข้ อ มู ล ม า
โบราณวัตถุ
เชื่อมโยงกับปั จจุบนั
การจัดการคลัง โบราณวัตถุหากมี
ความสับสนในการจัดเก็ บ การจั ด การเป็ นคลั ง ส าหรั บ การ
ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร และการเสื่ อ มสภาพของ เ รี ย น รู้ ค ว ร มี ก า ร ก า ห น ด
โบราณวัตถุ
กฎระเบียบข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าใช้
ให้ ชดั เจน
การจั ด การคลั ง โบราณวั ต ถุ สิ่ ง
เรื่ อ งปริ ม าณโบราณวัต ถุ
ส าคัญ คื อ เรื่ อ งของทะเบี ย นหรื อ
จ านวนมากกั บ เวล าใน
ฐานข้ อมู ล ของโบราณวัต ถุ และ
ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ก า ร ที่ ไ ม่
ควรมี รู ป แบบในการจั ด การที่ มี
รศ. สุรพล นาถะพินถุ
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ รื่ อ ง ข อ ง
วิธีการให้ ความรู้ เชิงลึกและให้ เกิด
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น
การต่อยอดความรู้ เพื่อดึงดูดความ
พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี
สนใจในการเข้ าศึกษา
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รศ.ดร. รั ศมี ชูทรงเดช

ไม่มีการจัดการในด้ านการ
จัดเก็บโบราณวัตถุที่ดี

อนันต์ ชูโชติ

ปริ ม าณโบราณวั ต ถุ ที่ ไ ด้
จากพัน ธะสัญ ญามี ห ลาย
ระบบ

สาเนา จาดทองคา

ก า ร เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง
โบราณวัตถุ

คลังพิพิธ ภัณฑ์ควรมีการจัดแสดง
และให้ คนสามารถดู แ ละเรี ย นรู้
เรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ ค ลัง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
นาเสนอได้
ควรมีการจัดการตามหลักการของ
คลังพิพิธภัณฑ์และควรมีการศึกษา
วิเคราะห์โบราณวัตถุอย่างละเอียด
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
วัฒ นธรรมและยุค สมัยของแหล่ง
โบราณคดี
คลั ง โบราณวั ต ถุ ค วรเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้ และให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
โบราณวั ต ถุ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ด เก็ บ
รักษา
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
บุคลากร
สถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์
การเรี ยนรู้

พัชรลดา
จุลเพชร

ปั ญหาการ
จัดการคลัง
วัตถุและ
โบราณวัตถุ
- ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
เ กี่ ย ว กั บ
ท ะ เ บี ย น
โบราณวัตถุ
- ไ ม่ ท ร า บ
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม
เ ป็ น ม า ข อ ง
โบราณวัตถุ

- ไม่ทราบ

ทวีศักดิ์ วร
ฤทธิ์เรื อง
อุไร

การนา
โบราณวัตถุมา
ใช้ ประโยชน์
- มี ก า ร น า
โบราณวัต ถุม าใช้
ประโยชน์ ใ นส่ ว น
ของการอบรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
อนุ รั ก ษ์ และเป็ น
อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมให้ กับเด็ก
ในการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ของ การท าง าน
ทางโบราณคดี

- น าโบราณวั ต ถุ
มาช่ ว ยในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการขุ ด
ค้ นทางโบราณคดี

แผนการหรื อ
นโยบายการ
จัดการ
โบราณวัตถุ
- ปั จจุ บัน ยั ง ไม่ มี
น โ ย บ า ย ห รื อ
แ ผ น ก า ร ที่ จ ะ
จั ด ก า ร กั บ
โบราณวัตถุ

- ปั จจุ บัน ยั ง ไม่ มี
น โ ย บ า ย ห รื อ
แ ผ น ก า ร ที่ จ ะ
จั ด ก า ร กั บ
โบราณวัตถุ แต่ใน
อดี ต มี แ ผนการที่
จั ด การเป็ น Site
museum

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรู ปแบบ
การจัดการคลัง
และโบราณวัตถุ
- ปั จ จุ บั น มี ก า ร
จั ด การเป็ นคลั ง
เปิ ด พร้ อมทัง้ รั บ
ท า ก า ร อ นุ รั ก ษ์
โบราณวัตถุ โดยมี
แผนในอนาคต
อาจจะพัฒนาคลัง
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
อ นุ รั ก ษ์
โบราณวั ต ถุ แ ละ
รับซ่อมหรื อทาการ
อ นุ รั ก ษ์
โบราณวัตถุ
- ควรเป็ นรู ป แบบ
ที่ดงึ ดูดและไม่ควร
ทาให้ เกิดความน่า
กลัว
- ควรมี ก ารเพิ่ ม
เนื อ้ หาเกี่ ยวกั บ
โ บ ร า ณ วั ต ถุ ใ ห้
น่ า ส น ใ จ แ ล ะ
สามารถเชื่ อมโยง
เข้ ากับปั จจุบนั ได้
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สาหรับการศึกษาเก็บข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ศู ึกษาสามารถสรุ ปผลวิเคราะห์
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ว่ามีปัจจัยหลายปั จจัยที่ทาให้
ไม่สามารถจัดทาระบบคลังโบราณวัตถุให้ เป็ นระบบและมีการจัดการอย่างถูกต้ องตามหลักวิธีการ
ซึง่ จากการศึกษารวบรวมข้ อมูลพบว่ามีปัจจัยสาคัญดังนี ้
ปั จจัยภายใน
1. จากการศึกษาพบว่า สถาบัน พิพิธ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติซึ่ง เป็ นสถาบันที่ อ ยู่
ภายใต้ การกากับของสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ มีแนวทางการการดาเนินงานที่เน้ น
รู ปแบบของการเรี ยนรู้ มีโครงสร้ างการบริ หารที่เห็นได้ ว่าขาดความตระหนักถึงในเรื่ องของคลัง
โบราณวัตถุ เพราะไม่มีฝ่ายบริ หารงานที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับคลังโบราณวัตถุโดยตรง ดังนันถึ
้ งแม้ จะ
มีแนวทางนโยบายในการพัฒ นาคลังโบราณวัตถุให้ เป็ นคลัง เพื่อการเรี ยนรู้ จึงไม่สามารถที่ จ ะ
ดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิ เนื่องจากโครงสร้ างการบริ หารงานกับแนวทางนโยบายการพัฒนา
คลังโบราณวัตถุไม่สอดคล้ องกัน
2. สถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู้บ ริ ห ารงาน
บ่อยครัง้ จึงส่งผลให้ การดาเนินการจัดการคลังโบราณวัตถุไม่เกิดการต่อเนื่อง
3. ส่ว นของบุค ลากร จากการศึก ษาพบว่า ทางสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทาหน้ าที่เกี่ยวกับงานคลังโบราณวัตถุ
ปั จจัยภายนอก
1. เนื่ องจากการขุดค้ นทางโบราณคดีมี การพบหลักฐานเป็ นจานวนมาก และเป็ น
หลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ หากแต่มีการบกพร่ องต่อการจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้ อมูล
และจัด ท าระบบบัญ ชี แ ละทะเบี ย นโบราณวัต ถุที่ ไ ม่ เ ป็ นระบบ ส่ ง ผลให้ การศึก ษาเกี่ ย วกั บ
โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นเกิดการความสับสน เนื่องจากในการส่งมอบโบราณวัตถุของคณะ
โบราณคดี ใ ห้ กั บ สถาบัน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ไม่ มี ก ารท าบัญ ชี แ ละทะบี ย นส่ ง มอบไปกั บ
โบราณวัตถุ จึงทาให้ ไม่ทราบข้ อมูลว่าโบราณวัตถุแต่ละชิ ้นและชนิดมาจากพื ้นที่การขุดค้ นในพื ้นที่
ใดและระดับชันดิ
้ นที่พบโบราณวัตถุพบอยูใ่ นชันดิ
้ นที่เท่าไหร่
ประกอบกับ โบราณวัตถุเหล่านีเ้ ป็ นโบราณวัตถุที่มีความสาคัญและสามารถนามา
จัดการพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์ในด้ านต่างๆ และเป็ นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้ เห็น
ถึงศิลปวัฒนธรรมของคนในอดีต สามารถบ่งบอกเรื่ องราวในอดีตและให้ ความรู้ด้านต่างๆ แก่คน
ในสังคมปั จจุบนั ได้ เช่น เรื่ องประวัตศิ าสตร์ เทคโนโลยี สภาพสังคม คติความเชื่อและความเป็ นอยู่
ของคนในอดีต โดยในที่นี ้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม ) ควรที่ได้ รับการจัดการและทาการสงวนรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อเป็ น
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ประโยชน์ในการศึกษาของคนในปั จจุบนั และคนรุ่ นต่อๆ ไป นอกจากนี ้โบราณวัตถุดงั กล่าวยังเป็ น
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงประวัติความเป็ นมาของพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
ในปั จ จุบัน ได้ เป็ นอย่า งดี อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะช่ ว งยุค สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาเห็ น ว่ า
โบราณวัตถุดังกล่าวควรที่ ได้ รับการจัดการอย่างรวดเร็ วและเหมาะสม เพราะถ้ าหากไม่มี การ
จัดการโบราณวัตถุดงั กล่าวแล้ ว อาจนามาซึง่ การเสื่อมสภาพและการสูญหายของโบราณวัตถุ และ
จากการศึกษานโยบายและการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ผู้ศึกษาเห็นว่าโบราณวัตถุดังกล่าวสามารถนามาจัดการให้ เกิดประโยชน์ กับคลังพิพิธภัณฑ์ไ ด้
โดยรู ป แบบในการจัด การคลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี นัน้ ควรเป็ นรู ป แบบที่ เ น้ นและให้
ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ รวมถึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ใหม่ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้ านพิพิธภัณฑ์
การจัดการโบราณวัตถุและการอนุรักษ์ โดยอาจมีการให้ บคุ คลที่สนใจสามารถเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอนตามหลักการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับคลังโบราณวัตถุ โดยอาจมีการนาโบราณวัตถุที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั กิจกรรม
เป็ นต้ น

บทที่ 6
รู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้ แห่ งชาติ
กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสาร การสารวจ รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ประชากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการศึกษา เพื่ อ นาข้ อ มูล มาศึกษาวิ เ คราะห์ แ ละจัดท าข้ อ มูล เกี่ ยวกับ
โบราณวัตถุและเป็ นข้ อมูลประกอบการกาหนดรู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
โดยอยูภ่ ายใต้ การดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ โดยก่อนการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ได้ มี
การขุด ค้ น ทางโบราณคดี ภ ายในพื น้ ที่ บ ริ เวณกระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม ) (ปั จ จุบัน เป็ นที่ ตงั ้ ของ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ) จากการขุด ค้ น พื น้ ที่ ดัง กล่า วพบโบราณวัต ถุเ ป็ นจ านวนมากและเป็ น
หลั ก ฐานที่ มี ค วามส าคัญ และสามารถบ่ ง บอกถึ ง ข้ อมูล ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์ โดยโบราณวัตถุที่พบสามารถจัด
จาแนกออกได้ เป็ น 7 ประเภท (ดูบทที่ 4) และจากการศึกษานโยบาย การดาเนินงาน รวมถึงหน้ าที่
ของพิพิธภัณฑ์และการสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ อง พบว่าแนวทางนโยบายของสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้ให้ ความสาคัญกับแหล่งเรี ยนรู้และสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ที่เปิ ดกว้ างและมุ่งเน้ นให้
คนสัมผัสกับประสบการณ์จริง
สาหรับการศึกษากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีประเด็นการศึกษาเรื่ องของปั ญหาใน
การจัดการโบราณวัตถุและความเห็นเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พบว่าเรื่ องของโบราณวัตถุเป็ นปั ญหาสาคัญต่อการจัดการโบราณวัตถุในปั จจุบนั เนื่องจากข้ อมูล
ส่วนทะเบียนโบราณวัตถุ ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานขุดค้ นไม่ไ ด้ จัดส่ง ให้ กับทางสถาบันและ
ปั จจุบนั ยังไม่มีแนวทางการจัดการกับโบราณวัตถุ ส่วนประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุ พบว่าหากมีการจัดการคลังโดยนาโบราณวัตถุมาใช้ ประโยชน์
กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้ องมีความเห็นว่าควรเป็ นรู ปแบบการจัดการที่น่าสนใจ ดึงดูดและมีการให้
เนือ้ หาความรู้ ของโบราณวัตถุที่สามารถนามาเชื่อมโยงกับปั จจุบนั ทางสถาบัน พร้ อมสนับสนุน
หากมีการนาโบราณวัตถุทางโบราณคดีมาจัดการให้ เกิดประโยชน์ต่อตัวพิพิธภัณฑ์และผู้เข้ าชม
ส่วนการศึกษากลุม่ ประชากรผู้เชี่ยวชาญด้ านพิพิธภัณฑ์และโบราณคดีซึ่งมีประเด็นศึกษาเรื่ องของ
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ปั ญหาการจัดการโบราณวัตถุและคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการคลังโบราณวัตถุที่เหมาะสมกับปั จจุบนั พบว่าปั ญหาเกี่ยวการจัดการโบราณวัตถุและ
คลังพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาเรื่ องของการเสื่อมสภาพและระบบการจัดการที่ สบั สน รวมถึง
ปั ญหาเรื่ องจานวนพื น้ ที่ ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ส่วนความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
รู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุ พบว่าควรให้ ความสาคัญเรื่ องของการดูแลรักษาโบราณวัตถุ
ควบคูก่ บั การให้ ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ภายในคลัง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาทางความคิด รวมถึงการสนับสนุนให้ เกิ ดการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับโบราณวัตถุ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวโบราณวัตถุ
นอกจากนี ้ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติมีนโยบายและสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจัดการคลังโบราณวัตถุ เนื่องจากทางสถาบันมีแนวทางในการจัดการคลัง โบราณวัตถุเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้และเป็ นห้ องเรี ยนที่สามารถเรี ยนรู้จากโบราณวัตถุ แต่อย่างไรก็ตามทางสถาบันยังไม่มี
รูปแบบในการดาเนินงานการจัดการเกี่ยวกับคลังโบราณวัตถุ
และจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คลัง โบราณวัต ถุ ท างโบราณคดี ส าหรั บ ผู้ ศึ ก ษาใน
การศึกษาครัง้ นี ้ หมายถึง คลังหรื อสถานที่เก็บรวบรวมข้ อมูล เอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ แหล่ ง โบราณคดี ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม ) เช่น รายงานการขุด ค้ น ภาพถ่ า ย
โบราณวัตถุ เป็ นต้ น
1. รู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้
แห่ งชาติ กรุงเทพมหานคร
การจัดการความรู้และแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาและเพื่อให้ คนเกิดการ
เรี ยนรู้ มี พืน้ ที่ ให้ การศึกษาหาความรู้ เพิ่ม เติม นอกเหนื อไปจากการเรี ยนในระบบหรื อโรงเรี ยน
สาหรับประเทศไทยการให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าวได้ เข้ ามามีบทบาทอย่า งยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ เนื่ องจากมี ก ารระบุในแผนพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จ แห่ง ชาติและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่กาหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ส่งเสริ มและจัดตังแหล่
้ งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตให้ ทวั่ ถึงและ
เพียงพอต่อความต้ องการของคนในสังคม เพื่อส่งเสริ มคนในสังคมไทยให้ มีพื ้นฐานเกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู้ ดังที่มีการบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 25 ได้ ระบุ
ว่า รัฐ ต้ องส่ง เสริ มการดาเนินงานและจัดตังแหล่
้
งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ ได้ แก่ ห้ องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งเรี ยนรู้ อื่นอย่างพอเพียงและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2546 : 1-12) การเรี ยนรู้ ภายในแหล่ ง เรี ย นรู้ จึ ง มี
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ความสาคัญ เนื่องจากแหล่งเรี ยนรู้เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้และทรัพยากรวัฒนธรรมที่
มีคณ
ุ ค่าภายในพื ้นที่ คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กบั
ชีวิตประจาวันและเป็ นการพัฒนาสังคมและให้ เห็นคุณค่าความสาคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ ภายใน
ชุม ชน ทัง้ นี ผ้ ้ ูศึกษาจึง เห็นว่าการจัดการคลัง โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้
แห่งชาติต้องเป็ นการจัดการให้ เกิดการเรี ยนรู้และเหมาะสมกับพื ้นที่ กลุ่มประชากรทุกเพศ ทุกวัย
เพื่อให้ คลังโบราณวัตถุเป็ นแหล่งเรี ยนรู้และเกิดประโยชน์สาหรับผู้เรี ยนได้ อย่างต่อเนื่องและแท้ จริ ง
ซึ่ง จากการศึก ษาเกี่ ย วกับ คลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละแนวคิด คลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พบว่า การจัด การคลัง
พิพิธภัณฑ์ของแต่ละคลังพิพิธภัณฑ์มีลกั ษณะร่วมกันดังที่กล่าวถึงข้ างต้ น รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
คลังพิพิธภัณฑ์ปัจจุบนั มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
และรู ปแบบการศึกษาในปั จจุบนั เพราะฉะนัน้ การจัดการคลังพิพิธภั ณฑ์ควรมีการจัดการตาม
หลักการจัดการคลัง พิพิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละควรให้ ความส าคัญ ควบคู่ไ ปกับการบริ การทางการศึกษา
เพื่อถ่ายทอดและให้ ความรู้ ด้ านพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน คลังพิพิธภัณฑ์จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้รูปแบบหนึง่ ที่ต้องมีพื ้นที่และตัวอย่างของโบราณวัตถุสาหรั บบริ การทางด้ านการศึกษา
ซึ่ง ในที่ นีผ้ ้ ูศึกษาขอเสนอให้ คลัง โบราณวัตถุ พิพิธ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติมี ลักษณะเป็ นคลัง
เฉพาะแห่งในการให้ บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) รวมถึง
ตอบสนองกับแนวทางการเรี ยนรู้และนโยบายของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
นอกจากการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เกี่ยวกับโบราณวัตถุแล้ ว การอนุรักษ์ เป็ นสิ่ง
สาคัญ อย่างหนึ่ง ส าหรั บโบราณวัต ถุทางโบราณคดี โดยการอนุรัก ษ์ คือ การรั กษาสภาพของ
โบราณวัตถุให้ คงสภาพและอยู่ในสภาพเดิม เพื่อเป็ นการชะลอไม่ให้ โบราณวัตถุเสื่อมสภาพไป
อย่างรวดเร็ ว เพราะฉะนันการอนุ
้
รักษ์ จึงมีความจาเป็ นสาหรับหลักฐานทางโบราณคดี เนื่องจาก
หลักฐานทางโบราณคดีบางชนิดไม่สามารถนามาให้ สมั ผัสได้ เพราะต้ องการการดูแลรักษาและ
สภาพแวดล้ อมคงที่ ในการจัดเก็ บ เพื่อไม่ให้ วัตถุเสื่ อมสภาพและเนื่ องด้ วยวัตถุสะสมของคลัง
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) เป็ นโบราณวัตถุ การจัดการจึงต้ องมีการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ดังนันผู
้ ้ ศึกษาจึงเห็นว่าในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีสิ่งสาคัญที่ ควรคานึงถึง คือ
การอนุรักษ์ เพื่อป้องกันการของเสื่อมสภาพโบราณวัตถุ
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านต่างๆ ทัง้ จากการศึกษาตัวอย่างคลังพิพิธภัณฑ์
นโยบายการบริหารงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ โบราณวัตถุ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรและนาข้ อมูลมาสังเคราะห์ รวบรวม เพื่อกาหนดรู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
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จัดการคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครต้ องมีการคานึงถึงรูปแบบ
การจัดการที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์และสอดคล้ องกับแนวทางนโยบายของสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ ตัว พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ และผู้เ ข้ า มาเรี ย นรู้ ภายในคลัง โบราณวัต ถุ ท าง
โบราณคดี จากการดาเนินงานดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ศึกษาเห็นสมควรว่ารู ปแบบที่เหมาะสมในการ
จัด การคลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร คื อ
รู ปแบบคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเพื่อการเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ โดยมีการจัดการคลัง
โบราณวัต ถุ ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ประวัติค วามเป็ นมาของการขุด ค้ น ทางโบราณคดี แ ละ
ประวัติศาสตร์ ของแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุควบคูก่ ับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ คลังโบราณวัตถุ
และเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบถึงสภาพ
การจัดการคลังในปั จจุบนั อันเป็ นปั ญหาที่ควรได้ รับการแก้ ไขและจัดการให้ เป็ นระบบตามหลักการ
คลังพิพิธภัณฑ์ โดยในการนาเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
เพื่อการเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ สาหรับการศึกษาวิจัยในครั ง้ นีเ้ ป็ นการนาเสนอรู ปแบบและแนว
ทางการจัดการคลังจากประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะของคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุ มีการจัดการแบ่งพืน้ ที่สาหรับเป็ น
ที่ ตัง้ คลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หากแต่ไ ม่มี ก ารจัด การอย่า งเรี ย บร้ อยสมบูร ณ์ มี ก ารเตรี ย มตู้จัด แสดง
โบราณวัตถุ อุปกรณ์เครื่ องสาหรับงานอนุรักษ์ ชันวางและตู
้
้ ลิ ้นชักเหล็กสาหรับจัดวางโบราณวัตถุ
ส่วนเกี่ยวกับโบราณวัตถุ มีความสับสนในเรื่ องตาแหน่งที่มาของโบราณวัตถุ รวมถึงไม่มีการจัดทา
ระบบทะเบียนโบราณวัตถุตงแต่
ั ้ เริ่ มทาการขุดค้ นทางโบราณคดี และจากการศึกษาตัวอย่างการ
จัดการคลังในประเทศพบว่ามีลักษณะร่ วมในการจัดการคลังพิ พิธภัณฑ์ที่ควรตระหนักและให้
ความส าคัญ คือ 1. การจัดจ าแนกแยกประเภทวัตถุสะสม 2. การจัดวางและการจัดเก็ บรั กษา
3. การจัดการระบบทะเบียนเพื่อง่ายต่อการค้ นหา 4. การให้ บริการทางการศึกษา
จากลักษณะร่วมในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น อันเป็ นหลักการสาคั ญ
ในการจัด การคลัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ทุก พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ค วรด าเนิ น การจัด การ ซึ่ ง จากการศึก ษาคลัง
โบราณวัต ถุพิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร พบว่ายัง ไม่มี การจัดการในคลัง
โบราณวัตถุของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
2. การจัดเก็ บรั ก ษาโบราณวัตถุ ไม่มี ก ารจัด การอย่างเป็ นระบบ กระจัดกระจาย
มีเพียงการจัดเตรี ยมชันวางเหล็
้
ก และตู้ลิ ้นชักสาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุ ปั จจุบนั โบราณวัตถุเก็บ
รักษาโดยการบรรจุลงลังและถุงพลาสติค บางลังมีการระบุพื ้นที่การขุดค้ น เพื่อให้ ทราบถึงที่มาของ
โบราณวัตถุและไม่มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ดังนันจึ
้ งควรมีการจัดการ
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ในส่ ว นของการอนุ รั ก ษ์ โ บราณวัต ถุ เพราะโบราณวัต ถุ แ ต่ ล ะชนิ ด ต้ อ งการความดูแ ลและ
สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันในการรักษาสภาพ และควรมีการแบ่งส่วนออกเป็ นพื ้นที่สาหรับการ
อนุรักษ์ และการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ เนื่ องจากในการอนุรักษ์ มี อุปกรณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง จึงต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยดูแลและนาเสนอข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคลัง
พิพิธภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อการเรี ยนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย
อย่างไรก็ ต ามในการจัดการคลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดีพิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้
แห่ ง ชาติ ที่ มี รู ป แบบเพื่ อ การเรี ย นรู้ และการอนุรั ก ษ์ ต้ อ งมี วิ ธี ก ารจัด การที่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับสถาบันและพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) และผู้เรี ยน คือ กลุ่มคนทุกเพศ
ทุกวัยที่ต้องการเข้ ามาเรี ยนรู้กบั คลังโบราณวัตถุ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชน เห็นความสาคัญของแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดีอนั เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมและประจักษ์ พยานของอดีตที่แสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของสังคมและวัฒนธรรมในอดีต และเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ทรัพยากรวัฒนธรรมไม่ให้
เกิดการเสื่อมสภาพและสูญหายไปจากสังคม
2. แนวทางการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์

ภาพที่ 70 อาคารที่ตงของคลั
ั้
งโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร
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จากการสอบถามเจ้ าหน้ าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร
พบว่ามีการเตรี ยมพื ้นที่ไว้ สาหรับเป็ นคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีอยู่ภายในอาคารสานักงาน
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติบริ เวณชัน้ 1 ไว้ สาหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์
และจากการศึกษาของผู้ศึกษาเห็น ว่าที่ตงั ้ อาคารดังกล่าวอยู่ภายในชัน้ ล่างของอาคาร ซึ่งเป็ น
อาคารสานักงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติและอยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ สะดวก
ต่อ การเข้ า ชมและศึก ษาหาความรู้ เนื่ อ งจากชัน้ บนเป็ นห้ อ งสมุด ส าหรั บ ค้ น คว้ า ข้ อ มูล ทาง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ มีประตูปิดเปิ ดและเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทางด้ านหน้ าและ
ด้ านข้ างของอาคาร และอยู่ไม่ไกลจากตัวพิพิธภัณฑ์จึงเหมาะสมและสะดวกต่อการเข้ าชมและ
เรี ยนรู้ภายในคลังโบราณวัตถุ นอกจากนี ้ทางด้ านหลังของคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเป็ นพื ้นที่
โล่ง หากพื ้นที่ในการจัดการคลังไม่เพียงพอสามารถต่อเติมขยายเพิ่มทางด้ านหลังของห้ องคลัง
โบราณวัตถุได้ ในอนาคต

ภาพที่ 71 ห้ องสมุดพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ตงอยู
ั ้ ช่ นสอง
ั้
ภายในตัวอาคาร
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สาหรับแนวทางในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเพื่อการเรี ยนรู้ และการ
อนุรักษ์เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและการอนุรักษ์ ตอ่ ผู้เรี ยนและผู้เข้ าชมทุกเพศ ทุก วัยควร
มีการจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุและแบ่งพื ้นที่ในการจัด การคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
เพื่อการเรี ยนรู้และการอนุรักษ์ เพื่อตอบสนองการเรี ยนรู้และการอนุรักษ์ ออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1. พื ้นที่ส่วนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี ขนาดกว้ าง 8 เมตร 58 เซนติเมตร X
8 เมตร 73 เซนติเมตร
2. พื ้นที่ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ (ห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ ) ขนาดกว้ าง 5 เมตร
58 เซนติเมตร X 8 เมตร 73 เซนติเมตร
3. พื ้นที่สว่ นคลังโบราณวัตถุ (ห้ องคลังปิ ด) แบ่งออกเป็ น 2 ห้ อง
3.1 ห้ องขนาดกว้ าง 4 เมตร 63 เซนติเมตร X 4 เมตร 80 เซนติเมตร
3.2 ห้ องขนาดกว้ าง 4 เมตร 63 เซนติเมตร X 3 เมตร 83 เซนติเมตร

แผนผังที่ 4 ผังและขนาดคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

127

128

1. พืน้ ที่ส่วนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแหล่ งโบราณคดี
จากการที่รัฐได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู้ให้ กับคนในสังคมและ
ให้ มีการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยอยู่ภายใต้ การดูแลของสานักงาน
บริ หารและพัฒนาความรู้ จึงเป็ นที่มาของการหาสถานที่ในการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ซึ่ง
ได้ แก่อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) จากการเลือกสถานที่ตงพิ
ั ้ พิธภัณฑ์ดงั กล่าวทาให้ มีการศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และดาเนินงานทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ รับการ
ขุดค้ นและขุดแต่งทางโบราณคดีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2549 – พ.ศ.
2550 จากการขุดค้ นทางโบราณคดีได้ มีการพบหลักฐานทังที
้ ่เป็ นรากฐานอาคารและโบราณวัตถุ
เป็ นจานวนมาก เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน เครื่ องเคลือบ หอยมุก กระดูกสัตว์ เบ้ าหลอม ฯลฯ
ภายหลังจากการขุดค้ นทางโบราณคดีได้ มีการกลบพื ้นที่ดงั กล่าวและปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้ เข้ ากับ
พิพิธภัณฑ์ ส่วนของโบราณวัตถุที่พบปั จจุบนั ได้ ทาการเก็บรักษาไว้ ภายในคลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์
การเรี ยนรู้ กรุ งเทพมหานคร และจากการศึกษาทางด้ านเอกสารประวัติศาสตร์ และจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบ สามารถบ่งบอกได้ ว่าพื ้นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นพื ้นที่ที่มีประวัติ
การใช้ งานมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะช่วงของสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากพบว่าในระยะแรกพื ้นที่
บริ เวณดังกล่าวเป็ นที่ตงของวั
ั้
งเจ้ านายประกอบไปด้ วย 4 วัง ต่อมาช่วงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จึงมีการปรับเปลี่ยนการใช้ งานของพืน้ ที่มาเป็ นที่ตงของกระทรวงพาณิ
ั้
ชย์
จนกระทัง่ ปั จจุบนั กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) นอกจากนี ้โบราณวัตถุเหล่านี ้
ยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยเมื่อประมาณสองร้ อยปี ที่ผา่ นมาอีกด้ วย
จากข้ อมูล ทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของพื น้ ที่ ที่เป็ นที่ ตงั ้ ของพิพิธ ภัณฑ์ การ
เรี ยนรู้แห่งชาติและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ สามารถสื่อถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาในช่วง
สมัยรัตนโกสิน ทร์ ได้ เป็ นอย่างดีและมีคุณค่าควรที่นามาจัดการให้ เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคม
เพื่ อให้ ทราบถึง ประวัติศาสตร์ ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ผ่านมา ดัง นัน้ ผู้ศึกษาจึง อาจกล่าวได้ ว่า
โบราณวัตถุเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมและวัฒนธรรมในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์
ซึ่งเป็ นช่วงประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของไทยและทางพิพิธภัณฑ์สามารถนามาใช้ สร้ างประสิทธิภาพ
ให้ กบั พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) และคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีโดยการนาเสนอ
ข้ อมูลให้ กบั ผู้เรี ยนและผู้ศกึ ษา เพื่อทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุว่าเป็ น
แหล่ง โบราณคดีในสมัยรัตนโกสิ นทร์ และหลักฐานทางโบราณคดีที่พ บประกอบด้ วยหลักฐาน
อะไรบ้ าง เพื่อสร้ างความรู้และความเข้ าใจเบื ้องต้ นให้ กบั ผู้เข้ ามาเรี ยนรู้และชมคลังโบราณวัตถุ
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1.1 แนวทางการจัดการพืน้ ที่ส่วนของการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่ งโบราณคดี คลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพธิ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ งชาติ กรุงเทพหานคร
พื น้ ที่ ส่ ว นของการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ แหล่ ง โบราณคดี ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม )
มีแนวทางการจัดการให้ เป็ นพื ้นที่สาหรับจัดแสดงข้ อมูลและเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับแหล่งโบราณคดี
โดยเป็ นการจัดแสดงในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้
1.1.1 การจั ดนิทรรศการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับแหล่ งโบราณคดีและการจัด
แสดงโบราณวัตถุ เป็ นการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่และเรี ยนรู้ส่วนของโบราณวัตถุ
จากชุดความรู้ พร้ อมกับการจัดแสดงโบราณวัตถุจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและสอดคล้ องกับ
ชุดความรู้ ของโบราณวัตถุที่มีการนาเสนอหรื อจัดนิทรรศการ โดยการดาเนินการส่วนของการจัด
นิทรรศการและการจัดแสดงสามารถแบ่งเนื ้อหาหรื อข้ อมูลการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็ น
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของการเปิ ดพื ้นที่แหล่งโบราณคดี เป็ นส่วนให้ ข้อมูล
เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การเรี ยนรู้และการเลือกพื ้นที่ใช้ สาหรับ
เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์
2. ประวัตศิ าสตร์ ของแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
3. การดาเนินงานการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์
(เดิม) เช่น วิธีการขุดค้ น การแบ่งพื ้นที่ในการขุดค้ น เป็ นต้ น
4. หลัก ฐานทางโบราณคดี (โบราณวัต ถุ ) เป็ นส่ ว นให้ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นและให้ ความรู้ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุเพื่อให้ เกิดความ
เชื่อมโยงกับการจัดนิทรรศการ และเพื่อให้ เห็นถึงความสาคัญของโบราณวัตถุ โดยการนาเสนอ
เรื่ องราวของโบราณวั ต ถุ ส าคั ญ และมี ลั ก ษณะเด่ น ในช่ ว งยุ ค สมั ย ของแหล่ ง โบราณคดี
(สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น) โดยมีเนื ้อหาในการจัดแสดงและชุดความรู้ประกอบโบราณวัตถุดงั นี ้
4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของโบราณวัตถุ
4.2 ช่วงอายุสมัยของโบราณวัตถุ
4.3 จานวนวัตถุและประเภทของวัตถุ
1.1.2 สร้ างชุ ด ความรู้ เกี่ ย วกั บ โบราณวั ต ถุ ป ระกอบการจั ด นิ ท รรศการ
สาหรั บชุด ความรู้ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุ ผ้ ูศึก ษาเห็น เป็ นสิ่ง ส าคัญที่ ควรมี ก ารจัดการให้ ค วามรู้
เกี่ ยวกับวัตถุแต่ล ะประเภท โดยชุดความรู้ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุที่สาคัญและควรมีการนาเสนอ
เพื่อให้ เป็ นชุดความรู้ ในการจัดนิทรรศการควบคูไ่ ปกับการจัดแสดงโบราณวัตถุ ในที่นี ้ผู้ศึกษาจึง
นาเสนอชุดความรู้ที่มีลกั ษณะเด่นและมีความสาคัญควรค่าแก่การเรี ยนรู้ โดยการจัดแบ่งออกเป็ น
กลุม่ โบราณวัตถุแต่ละประเภทซึง่ ผู้ศกึ ษาขอยกตัวอย่างดังนี ้
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1. ชุดความรู้เกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผา
จากการศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับเครื่ องถ้ วยจี นลายครามที่ พบภายใน
หลุมขุดค้ นที่ N6 W1 ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) พบว่าการจัดจาแนกรู ปทรงและ
ลวดลายที่กาหนดอายุสมัยและแหล่งเตาได้ เป็ นกลุม่ 5 กลุม่
กลุ่มที่ 1 เป็ นชิ ้นส่วนของเครื่ องเคลือบที่มีรูปทรงแบบกะลามีการเขียน
ลายอยู่บริ เวณด้ านนอก เช่นลายต้ นหญ้ า มีลกั ษณะการปาดน ้าเคลือบที่ไม่เรี ยบร้ อย เครื่ องถ้ วย
ลักษณะนี ้เป็ นเครื่ องถ้ วยที่ผลิตจากเตาเต๋อฮัว่ มณฑลฟูเจี ้ยน อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ตรงกับช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กลุ่มที่ 2 รูปทรงที่พบเป็ นทรงชาม ส่วนปากและฐานจะกว้ างมากมีการ
เขียนอักษรสันสกฤต “โอม” อยู่ด้านในชาม ส่วนฐานมีการเขียนลายมังกร เครื่ องถ้ วยลักษณะนี ้
เป็ นเครื่ องถ้ วยที่ผลิตจากเตาเต๋อฮัว่ มณฑลฟูเจี ้ยน อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ตรงกับช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
กลุ่มที่ 3 เป็ นรูปทรงชามและจานโถขนาดใหญ่ ด้ านในไม่มีการตกแต่ง
ลวดลาย ด้ านมีการตกแต่งลวดลายซึ่งตรงข้ ามกับจาน โดยลวดลายที่ตกแต่งเป็ นตัวอักษรจีนและ
ตัวอักษรสันสกฤต ลายอักษรซิ่ว สลับกับลายกระถางธูปกายานและลายดอกไม้ เป็ นเครื่ องถ้ วยที่มี
อายุอยูร่ าวพุทธศตวรรษที่ 25 ตรงกับช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาล
ที่ 4 – ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
กลุ่มที่ 4 เป็ นทรงชามเขียนลายผลท้ อสลับลายเห็ดหลินจือ ภายในแนว
เส้ นโค้ งช่องกระจกคล้ ายรูปกลีบบัว สีน ้าเงินอมดา เขียนแบบอิสระโดยใช้ พ่กู นั ขนาดเล็กและใหญ่
กลุม่ นี ้บางครัง้ นิยมเรี ยกว่า จานและชามวันเกิด โดยเป็ นเครื่ องถ้ วยที่ผลิตจากเตาเต๋อฮัว่ มณฑลฟู
เจี ย้ น ตรงกั บ ช่ ว งสมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หัว รั ช กาลที่ 4 – ช่ ว งสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
กลุ่ม ที่ 5 เป็ นกลุ่ม ที่ ไ ม่ส ามารถระบุแหล่ง เตาและอายุสมัยได้ โดยผู้
ศึกษาได้ สนั นิษฐานว่าน่าจะมีการผลิตในช่วงแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (อ้ างถึงในรมย์ กนิษฐานนท์ 2549)
จากการพบเศษภาชนะดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์
(เดิม) แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อกับต่างชาติซึ่งจากอายุสมัยและลวดลายที่ปรากฎบนเศษภาชนะ
ดินเผา อาจกล่าวได้ ว่าช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นมีการติดต่อกับประเทศแถบตะวันออก เช่น
จีน ญี่ปนุ่ และเปอร์ เซีย ซึ่งจากร่องรอยที่พบบนภาชนะได้ แสดงให้ เห็นว่าไม่ได้ มีการใช้ งาน ดังนัน้

131

ช่วงสมัยดังกล่าวอาจมีวฒ
ั นธรรมในการสะสมเครื่ องถ้ วยมากกว่าการนามาใช้ เป็ นเครื่ องใช้ ในการ
บริ โภค เพราะฉะนันการจั
้
ดนิทรรศการเกี่ยวกับชุดความรู้ ดงั กล่าวอาจเป็ นการให้ ข้อมูลเรื่ องของ
ลวดลาย การติดต่อกับต่างชาติ รวมถึงวิธีการผลิตเครื่ องเคลือบ เป็ นต้ น
2. ชุดความรู้เกี่ยวกับหอยมุก
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) หอยมุก
เป็ นโบราณวัตถุชนิดที่พบเป็ นจานวนมากและจากการศึกษาเกี่ ยวกับหอยมุกที่พบภายในพืน้ ที่
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ของนายวาทิต ธรรมเจริ ญ พบว่าบริ เวณที่พบหอยมุกเป็ นจานวนมากนัน้
จะพบเฉพาะบริเวณที่เป็ นพื ้นที่ขดุ ค้ นที่มีชื่อเรี ยกว่า AREA 3 เท่านันส
้ าหรับลักษณะหอยมุกที่พบมี
ทัง้ แกนหอย ก้ นหอย ก้ นหอยติด แกนและเปลื อ กหอยซึ่ง ส่ว นใหญ่ เป็ นชนิด ของหอยมุก ที่ ช่า ง
ประดับมุก เรี ยกว่า มุกไฟ โดยชิ ้นส่วนของหอยมุกเหล่านี ้ล้ วนเป็ นชิ ้นส่วนที่เหลือใช้ หรื อไม่สามารถ
น าไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ในการท าเครื่ อ งประดับ มุ ก เนื่ อ งจากชิ น้ ส่ ว นที่ ช่ า งมุ ก ใช้ ในการท า
เครื่ องประดับมุกนันจะใช้
้
ส่วนเปลือกหอยมุกเพียงส่วนเดียวเท่านัน้ และไม่มีการพบเปลือกหอย
สภาพสมบูรณ์ พืน้ ที่ บริ เวณขุดที่เป็ น AREA 3 จึงทาให้ สันนิษฐานได้ ว่ าพืน้ ที่บริ เวณนีน้ ่าจะเป็ น
สถานที่สาหรับในการทิ ้งชิ ้นส่วนของหอยมุกที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้ อีก จากการพบชิ ้นส่วน
ของหอยมุกในพื ้นที่บริ เวณดังกล่าวสามารถนามาเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับประวัติของการใช้
พื ้นที่ เนื่องจากตามประวัติวงั พบว่า มีเจ้ าของวัง 2 พระองค์เคยดารุงตาแหน่งเจ้ ากรมมุก คือ กรม
หมื่นเชษฐาธิเบนทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้ าของวังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 1 กรมหมื่นทิวากรวงศ์
ประวัติในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ้ าของวังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 2 โดยเฉพาะช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ที่
มีการสร้ าง บูรณะ ปฏิสงั ขรณ์วดั เป็ นจานวนมาก งานประดับมุกจึงเป็ นงานสาคัญในการประดับ
ตกแต่ง เพราะฉะนันหอยมุ
้
กที่พบในบริเวณดังกล่าวจึงน่าจะมีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของวังทังสองวั
้
ง
(อ้ างถึงในวาทิต ธรรมเจริ ญ 2551) นอกจากนี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญและภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับหอยมุกในช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ขัน้ ตอนและวิ ธี การทาลายประดับมุกสมัยโบราณ จากหอยมุก ที่ พ บ
ประกอบกับประวัติการใช้ งานของพื ้นที่แสดงให้ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมเรื่ องของช่างประดับมุกใน
สมัยรัตนโกสินทร์ และยังหลงเหลือร่ องรอยไว้ ตามประตู หน้ าต่าง ฯลฯ ของวัดต่างๆ ที่สร้ างขึน้
ในช่วงสมันรัตนโกสินทร์ จนสืบเนื่องมาถึงปั จจุบนั โดยการทาลายประดับมุกนันเป็
้ นศิลปะอย่าง
หนึง่ ที่สาคัญและควรค่าแก่การดารงรักษาไว้ และจากการศึกษาเกี่ยวกับการทาลายประดับมุกของ
ช่างสมัยโบราณได้ ทาให้ ทราบถึงวิธีการและขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อนามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับหอยมุกดังรายละเอียดต่อไปนี ้ (วิสนั ธนี โพธิสนุ ทร 2524 : 16-17)
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1. จัดเตรี ยมวัตถุหรื อภาชนะที่ต้องการจะทาลายประดับมุก
2. ช่างเขียนลายสาหรับใช้ ประดับมุกให้ เหมาะสมกับวัตถุหรื อภาชนะ
โดยการเขียนลายช่างจะต้ องมีความชานาญและวัดเนื ้อที่สาหรับประดับมุกให้ ได้ จงั หวะและช่องไฟ
ที่เหมาะสม
3. เมื่อเขียนลายเสร็ จเรี ยบร้ อย จึงใช้ กระดาษแก้ วอย่างดีลอกลายให้
เหมือนกับต้ นฉบับเดิม
4. เลื่อยหอยมุกออกเป็ นชิ ้นๆ ขนาดประมาณ 2.5 ซ.ม. หรื ออาจจะใช้
ฝนด้ วยหินก้ อนแบน เมื่อฝนเป็ นแผ่นพอดีแล้ ว จึงนาไปติดกับไม้ แผ่นบางๆ ประมาณ 1 เท่าของ
แผ่นมุก โดยต้ องทาการไสกบไม้ ให้ เกลี ้ยงและนากาวกับแผ่นมุกมาติด
5. นาลายที่ลอกไว้ อย่างประณีตและเหมือนต้ นฉบับเดิมมาทาบลงบน
แผ่นมุก
6. ทาการเลื่อยตัวลายมุก และเมื่อเลื่อยเป็ นตัวลายลัวใช้ ตะไบแต่งริ ม
ทัง้ 2 ข้ างให้ เรี ยบร้ อย
7. นามุกที่เลื่อยเป็ นตัวลายแล้ วทุกชิ ้น ประดับลงบนแผ่นกระดาษแก้ วที่
ลอกลายไว้ ทนั ที โดยใช้ กาวติด
8. การทารัก เนื่องจากวัตถุหรื อภาชนะที่จะประดับมุกต้ องมีการลงรัก
รองพื ้นให้ ทวั่ ครัง้ และทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง
9. ลงรักลงบนวัตถุหรื อภาชนะอีกครัง้ หนึ่ง โดยการทาทาบลงให้ สมุกทัว่
กัน เอาแผ่นกระดาษแก้ วที่ประดับมุกไว้ มาทาบลงไปให้ แนบติดกับพืน้ รัก แล้ วใช้ กระดาษหนา
เรี ยบๆ ค่อยๆ กดลงไป เพื่อให้ ตวั มุกติกกับพื ้นรักแน่นและเรี ยบร้ อย ทิ ้งไว้ จนรักแห้ ง จึงทาการลอก
กระดาษแก้ วที่ตดิ อยูก่ บั มุกโดยการใช้ น ้าชุบให้ เปี ยก
10. ใช้ รักสมุก (รั กผสมกับถ่านใบตองหรื อถ่านต้ นหญ้ าคา) โดยการ
กรองถ่านให้ ละเอดียด แล้ วจึงใช้ ผสมกับรักผสมบนแผ่นกระดาษ แล้ วใช้ ไม้ กลมบดให้ รักกับสมุก
เข้ ากันจนเหนียวพอดีแล้ ว จึงเอาไปเกลี่ยลงบนลายมุกที่ประดับติดไว้ ให้ เต็มช่อง โดยใช้ เนียนไม้
กวาดให้ เรี ยบเสมอลงไปทัว่ กันและทิ ้งไว้ ให้ รักแห้ ง
11. เมื่อรักสมุกแห้ งทัว่ กันแล้ ว ใช้ หินกากเพชรหรื อหินที่คมๆ ค่อยๆ ขัด
กับน ้าลงไป พื ้นรักที่เกลี่ยไว้ ยงั เป็ นหลุมเป็ นบ่อไม่เสมอให้ เกลี่ยรักเพิ่มลงไปจนเสมอแล้ วทิ ้งไว้ ให้
เรี ยบร้ อย เมื่อแห้ งสนิทแล้ วค่อยๆ ขัดลงไปให้ เห็นเส้ นลายมุก และเมื่อขัดได้ เสมอแล้ วให้ ขดั ด้ วยหิน
ลับมีดหรื อถ่านไม่จนเรี ยบร้ อย
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จากเนือ้ หาและโบราณวัตถุที่พบ คือ หอยมุกสามารถนามาใช้ เป็ นชุด
ความรู้ในการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ทราบถึงการทาลายประดับมุกในอดีตและความสาคัญของหอยมุก ซึ่ง
ในที่นี ้อาจมีการเพิ่มเนื ้อหาเกี่ยวลักษณะและชนิดของหอยมุกที่สามารถนามาใช้ ทาลายประดับมุก
ได้ อีกด้ วย
1.1.3 หลักการจัดนิทรรศการและการนาเสนอข้ อมูลสาหรั บพืน้ ที่ส่วนของ
การเรี ยนรู้ ในส่วนการจัดนิทรรศการเพื่ อนาเสนอเนื อ้ หาเกี่ ยวกับแหล่ง โบราณคดีกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ต้ องมีการคานึงถึงการจัดนิทรรศการในส่วนของการนาเสนอข้ อมูลและการสื่อสาร
ระหว่างตัวข้ อมูล (ผู้สง่ สาร) กับผู้เรี ยน (ผู้รับสาร) สาหรับกลุม่ คนทุกเพศทุกวัยที่เข้ ามาเรี ยนรู้ต้องมี
วิธีการสื่อสารที่ทาให้ ทกุ กลุม่ เข้ าใจง่ายต่อเนื ้อหาหรื อข้ อมูลที่นาเสนอ รวมถึงองค์ประกอบของห้ อง
และตู้จดั แสดงโบราณวัตถุต้องมีการจัดให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน ด้ วยเหตุดงั กล่าวผู้ศกึ ษาจึงเห็นควร
นาเสนอลักษณะของการสื่อสารข้ อมูลและการจัดแสดงที่ควรมีเกณฑ์หรื อลักษณะดังนี ้
1. พืน้ ที่สาหรั บจัดการเรี ยนรู้ เป็ นส่วนสาคัญหนึ่งที่ต้องมีการคานึงถึง
และให้ ความสาคัญ โดยองค์ประกอบของพื ้นที่ส่วนของการเรี ยนรู้ สาหรับการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมควรมีลกั ษณะ
1.1 ต้ องมีความงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
1.2 ต้ องก่อให้ เกิดความเพลิดเพลินต่อการเรี ยนรู้และการชมนิทรรศการ
1.3 ต้ องมีการจัดแสดงวัตถุครบตามเรื่ องราวที่จดั แสดง
1.4 มีแสงสว่างเพียงพอต่อการชมนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
2. การจั ด วางข้ อมู ลสาหรั บ นิ ทรรศการ ต้ องเป็ นการจัดวางเนือ้ หาที่
สามารถเข้ าใจง่าย โดยมีการแบ่งออกเป็ นส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนและเนื ้อหาแต่ละส่วนความมี
ความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ ง่ายต่อการเรี ยนรู้ สาหรับทุกกลุ่ม และทราบถึงการดาเนินงานอย่างเป็ น
ขันตอนเกี
้
่ยวกับการศึกษา ขุดค้ นของแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
3. การอธิบายข้ อมูลหรื อเนือ้ หา ต้ องสามารถเข้ าใจง่าย ภาษาที่ใช้ ควร
เป็ นภาษาง่ายๆ เป็ นที่เข้ าใจของกลุ่มคนทุกกลุ่ม ไม่ควรเป็ นภาษาหรื อศัพท์เฉพาะของนักวิชาการ
และควรมีการแบ่งข้ อมูลอย่างชัดเจนในการนาเสนอในแต่ละหัวข้ อ รวมถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา
และข้ อมูลที่นาเสนอ
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4. การจัดทาสื่อนาเสนอข้ อมู ล ส่วนของการจัดทาสื่อในการนาเสนอ
ข้ อมูลและเนื ้อหาสาหรับนิทรรศการ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจง่าย ผู้ศกึ ษาเห็นสมควรมีการจัดทาสื่อ
เพื่อนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ดังนี ้
4.1 แผ่ นป้ ายข้ อมู ล เพื่ อให้ ทราบถึ ง ข้ อมูลและเนื อ้ หาการจัดแสดง
รูปแบบการจัดแสดงส่วนของแผ่นป้ายข้ อมูลจึงเป็ นส่วนสาคัญหนึ่งในการนาเสนอนิทรรศการ และ
เป็ นสิ่งที่ ง่ายต่อการให้ ข้อมูล เพราะฉะนัน้ นาเสนอข้ อมูลดัง กล่าวข้ างต้ นจึงควรมีการจัดทาใน
รูปแบบของแผ่นป้ายข้ อมูล โดยในการทาแผ่นป้ายข้ อมูลนันควรค
้
านึงถึงหลักในการออกแบบป้าย
ดังนี ้
1. วัสดุที่ใช้ ในการทาแผ่นป้าย ต้ องเป็ นวัสดุที่คงทนและเหมาะสม
กับตาแหน่งที่ตงั ้ เนื่องอาจจะมีปัจจัยในส่วนของสภาพแวดล้ อม อากาศและการดูแลรักษา
2. ลัก ษณะตัว อัก ษรต้ อ งเป็ นตัว อัก ษรที่ ก ารเว้ น ช่อ งไฟระหว่า ง
ตัวอักษรควรเหมาะสมสามารถอ่านได้ ง่าย รวมถึงสีของตัวอักษรควรที่แตกต่างจากสีของแผ่นป้าย
3. คานึงถึงความถูกต้ องของข้ อมูล เนื่องจากข้ อมูลเป็ นส่วนสาคัญ
ที่สื่อถึงผู้รับสาร
4.2 ภาพประกอบนิทรรศการ ใช้ ประกอบเนือ้ หาและข้ อมูล เพื่อให้
ง่ายและเห็นภาพชัดเจนขึ ้น เช่น ภาพการขุดค้ น ภาพโบราณวัตถุ
4.3 โบราณวั ต ถุ เป็ นสื่ อ ในการน าเสนอประกอบข้ อ มูล ในการจัด
นิทรรศการ เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าชมสามารถเห็นโบราณวัตถุจริ งและทราบถึง ลักษณะและประเภทของ
โบราณวัตถุตา่ งๆ ที่พบจากการขุดค้ น โดยการนาเสนอและจัดแสดงโบราณวัตถุเป็ นการจัดแสดง
ในตู้จดั แสดง โดยการคัดเลือกโบราณวัตถุแต่ละชิ ้น แต่ละประเภทที่พบจากการขุดค้ นบางส่วนมา
จัดแสดงภายในตู้จดั แสดง การจัดแสดงโบราณวัตถุอาจแบ่งออกตามประเภทของโบราณวัตถุ หรื อ
สอดคล้ องกับชุดความรู้ของโบราณวัตถุที่นาเสนอ
4.4 ตู้จัดแสดง สาหรับจัดแสดงโบราณวัตถุภายในพื ้นที่ส่วนของการ
เรี ยนรู้ ควรมีการคานึงถึงองค์ประกอบของตู้จดั แสดงดังนี ้
1. ขนาดของตู้ที่เหมาะสมกับโบราณวัตถุและพื ้นที่
2. แสงสว่างภายในตู้จดั แสดง
3. ความปลอดภัยต่อโบราณวัตถุ
4. การป้องกันฝุ่ นละออง
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สาหรับตู้จดั แสดงโบราณวัตถุภายในคลังโบราณวัตถุส่วนที่เป็ นพื ้นที่ของ
การเรี ย นรู้ เนื่ อ งจากมี ก ารน าโบราณวัต ถุม าจัด แสดงประกอบนิ ท รรศการ ดัง นัน้ ตู้จัด แสดง
โบราณวัตถุจึงควรมีรูปแบบที่เหมาะสม ขนาดปานกลางและไม่ใหญ่มากเกินไป โดยขนาดของตู้ที่
เหมาะสมควรมีขนาดยาวประมาณ 4 – 8 ฟุต ลึกประมาณ 2 ฟุต ฐานล่างสูงประมาณ 2 ฟุต
เพื่อให้ เด็กเล็กสามารถเห็นโบราณวัตถุที่จดั แสดงภายในตู้ (กรมศิลปากร, 2536 : 91) โดยในการ
จัดแสดงโบราณวัตถุภายในตู้อาจจัดแบ่งออกตามประเภทของโบราณวัตถุตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
ดังนันตู
้ ้ ที่เหมาะสมจึงควรเป็ นตู้กระจกติดผนัง มีกระจกเลื่อนหรื อบานพับทางด้ านหน้ า เพื่อเป็ น
การประหยัดพื ้นที่และสะดวกต่อการสลับสับเปลี่ยนโบราณวัตถุที่จดั แสดง

ภาพที่ 72 ตัวอย่างตู้จดั แสดงโบราณวัตถุ เพื่อเป็ นส่วนประกอบในการจัดนิทรรศการสาหรับการ
เรี ยนรู้
ที่มา : The exhibition specialists, Wall Mounted Glass Showcases, Trophy Cabinet
[Online]. Accessed 18 January 2011. Available from www.accessdisplays.co.uk/
Showcases-wall-mounted.htm
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4. จัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ สาหรับการเรี ยนรู้ผ่านการทากิจกรรมเป็ นอีก
รู ป แบบหนึ่ง ที่ ส ามารถน ามาใช้ ส นับ สนุน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ คลัง โบราณวัต ถุท าง
โบราณคดี โดยรูปแบบของการเรี ยนรู้จากการทากิจกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และได้ ลงมือ
กระทาจริ ง หรื อมีประสบการณ์ จ ริ ง เป็ นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้ การจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี บรรลุเ ป้ าหมายและเกิ ด การเรี ย นรู้ จริ ง ซึ่ง กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ ภายในคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีต้องส่งเสริมและให้ ความรู้กบั ผู้เรี ยนที่สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ หรื อ
เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถน าไปต่อ ยอดทางความรู้ ส าหรั บ ส่ว นของการศึก ษาเกี่ ย วกับ
โบราณวัตถุผ้ ศู ึกษาพบว่ามีการศึกษาแค่เพียงเบื ้องต้ นเท่านัน้ ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับโบราณวัตถุแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ นส่วนในการจัดกิจกรรม แต่
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ศึก ษาขอเสนอกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน าใช้ ใ ห้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต่อ คลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี
1. กิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ เช่น
การจัดจาแนกแยกประเภทของโบราณวัตถุ
การต่อชิ ้นส่วนของโบราณวัตถุ (การต่อหม้ อภาชนะดินเผา)
2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานคลังโบราณวัตถุ เช่น
การทาทะเบียนโบราณวัตถุ
การอนุรักษ์โบราณวัตถุ
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมข้ างต้ นเป็ นแนวทางอย่างกว้ างๆ เพื่อสนับสนุนให้
เกิ ด การเรี ย นรู้ และเนื่ อ งจากยัง ไม่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานทางโบราณคดี อ ย่ า งละเอี ย ด
เพราะฉะนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงเห็นควรที่ต้องมีการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีอย่าง
ละเอียด เพื่ อนาข้ อมูลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
หลากหลายมากขึ ้น
2. พืน้ ที่ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
สาหรับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุทางโบราณคดี จากการศึกษาพบว่าคลังโบราณวัตถุมี
การจัดเตรี ยมพื ้นที่สาหรับเป็ นส่วนของห้ องปฏิบตั ิการอนุรั กษ์ เพื่อทาการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ โดย
ในส่ว นของการจัด การเกี่ ย วกับห้ อ งอนุรั ก ษ์ มี อุปกรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทัน สมัย ในการทาการอนุรั ก ษ์
เนื่องจากทางสถาบันมีแนวทางการพัฒ นาห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ เป็ นศูนย์อนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ปั จจุบนั มีนกั อนุรักษ์โบราณวัตถุจานวน 2 คน

137

ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ น จากการศึกษาของผู้ศกึ ษาพบว่า
มี ก ารน าโบราณวัต ถุท างโบราณคดี บางชิ น้ มาทาการอนุรั ก ษ์ เพื่ อ รั ก ษาสภาพ แต่ยัง ไม่มี ก าร
ดาเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางโบราณคดีทงหมด
ั้
เนื่องจากโบราณวัตถุเป็ นวัตถุหรื อหลักฐานที่
พบจากการขุดค้ น การอนุรักษ์จงึ เป็ นส่วนสาคัญในการจัดการกับโบราณวัตถุเพื่อไม่ให้ วตั ถุเกิ ดการ
เสื่อมสภาพ ดังนันการอนุ
้
รักษ์ จึงเป็ นส่ว นสาคัญต่อการดูแลรักษาโบราณวัตถุเพราะโบราณวัตถุ
เหล่านี ้คือทรัพยากรวัฒนธรรมสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงความรุ่งเรื องของอดีตและเป็ นสมบัติอนั มีคา่
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ถ้ าหากขาดการดูแลอนุรักษ์ ก็เปรี ยบเสมื อนการ
ทาลายทรัพยากรวัฒนธรรมทางอ้ อม
ดังนันพื
้ ้นที่ในส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุจึงเป็ นส่วนสาคัญต่อคลังโบราณวัตถุ
ทางโบราณคดี พิพิธ ภัณ ฑ์การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ กรุ ง เทพมหานครต้ องให้ ความส าคัญและมี การ
ดาเนินงานควบคูก่ ับการเรี ยนรู้ ด้านการอนุรักษ์ เนื่องจากโบราณวัตถุ ต้องมีการอนุรักษ์ เพื่อรักษา
สภาพของโบราณวัตถุก่อนที่มีการนาโบราณวัตถุไปจัดแสดงในพื ้นที่การเรี ยนรู้ และจัดเก็บภายใน
ห้ องคลัง โบราณวัตถุ พื น้ ที่ ในส่วนนี จ้ ึง เป็ นพื น้ ที่ส าหรั บการอนุรักษ์ และให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุแก่ผ้ เู รี ยนและผู้สนใจงานทางด้ านการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
2.1 แนวทางการจั ด การพื น้ ที่ ส่ วนของการอนุ รั กษ์ โบราณวั ต ถุ ค ลั ง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้แห่ งชาติ กรุงเทพหานคร
จากการศึกษาพบว่าพืน้ ที่ ส่วนของการอนุรักษ์ ทางคลัง ได้ มี การจัดการให้
ด้ านหน้ าของห้ องปฏิบตั กิ ารมีลกั ษณะเป็ นกระจกใส สามารถมองทะลุผา่ นเข้ าไปในห้ องปฏิบตั ิการ
อนุรักษ์และสามารถมองเห็นนักอนุรักษ์ทาการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โดยในที่นี ้สามารถจัดให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ให้ กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัยสามารถชมวิธีการอนุรักษ์ โบราณวัตถุผ่านทางกระจกใสด้ านหน้ า
ห้ องปฏิบตั กิ ารได้ หากแต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการจัดการและจัดระเบียบเกี่ยวกับห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์
อย่างเป็ นระเบียบและให้ เหมาะสมะกับการเรี ยนรู้ ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงขอนาเสนอการจัดการภายใน
ห้ องอนุรักษ์ โดยการจัดแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นส่วนสาหรับการอนุรักษ์โบราณวัตถุแต่ละประเภท เพื่อให้
ง่ายต่อการทางาน การแบ่งพืน้ ที่การอนุรัก ษ์ โบราณวัตถุอาจคานึงถึงโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้
ภายในคลังโบราณวัตถุว่ามีประเภทและชนิดใดบ้ าง ซึ่งจากการศึกษาโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ แห่งชาติ สามารถแบ่งพืน้ ที่การอนุรักษ์ โบราณวัตถุออกเป็ นส่วนๆ ตามชนิดและประเภท
โบราณวัตถุ เช่น
พื ้นที่อนุรักษ์ โบราณวัตถุประเภทโลหะ เป็ นส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ประเภทโลหะและแสดงขันตอน
้
วิธีการอนุรักษ์เกี่ยวกับโลหะ
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พื น้ ที่ อ นุ รั ก ษ์ โ บราณวัต ถุป ระเภทกระดูก สัต ว์ เป็ นส่ ว นของการอนุรั ก ษ์
โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว์และแสดงขันตอน
้
วิธีการอนุรักษ์เกี่ยวกับกระดูกสัตว์
พื น้ ที่ อนุรัก ษ์ โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา เป็ นส่วนของการอนุรักษ์
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาและแสดงขันตอน
้
วิธีการอนุรักษ์ เกี่ยวกับภาชนะดินเผาและเศษ
ภาชนะดินเผา

ภาพที่ 73 ภายในห้ องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ คลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้

ภาพที่ 74 อุปกรณ์บางส่วนสาหรับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ภายในห้ องปฏิบตั กิ ารอนุรักษ์
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ส่วนของการจัดการให้ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ เนื่องด้ วยพื ้นที่
ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ มีการออกแบบให้
ด้ า นหน้ า ของห้ อ งอนุรั ก ษ์ เ ป็ นกระจกใส สามารถมองทะลุผ่า นเข้ า ไปด้ า นในและเป็ นส่ ว นที่
เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู้ โดยการเรี ยนรู้ จากพืน้ ที่ส่วนของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุผ้ ศู ึกษาขอ
เสนอแนวทางในการเรี ยนรู้ดงั นี ้
1. การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุจากการทางานของนักอนุรักษ์
เนื่องจากการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ รวมถึงสารเคมีเข้ ามาเกี่ยวข้ องจึง
ไม่เหมาะสมให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ และลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ดังนันการเรี
้
ยนรู้ จึงต้ องเรี ยนรู้ จากการ
ทางานของนักอนุรักษ์ โดยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถชมขัน้ ตอนการอนุรักษ์ โบราณวัตถุจากการลงมื อ
ปฏิบตั กิ ารของนักอนุรักษ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุแต่ละชนิด โดยมีวิทยากรบรรยายขันตอนต่
้
างๆ
เกี่ ยวกับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุให้ กับผู้ชม และหากผู้ชมเกิดความสงสัยสามารถซักถามกับนัก
อนุรักษ์ได้ ผา่ นทางเครื่ องมือสื่อสารที่ตดิ ตังอยู
้ ท่ างด้ านหน้ าห้ องปฏิบตั กิ ารอนุรักษ์โบราณวัตถุ
2. การจัดทาข้ อมูลแสดงวิธีการและขัน้ ตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับอนุรักษ์
โบราณวัตถุ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณวัตถุและขันตอนต่
้
างๆ
ในการด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณวั ต ถุ โดยการจัด แสดงข้ อมู ล ขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์
โบราณวัตถุประกอบด้ วย
2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ เป็ นข้ อมูลที่
แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และเพราะเหตุใดต้ องมีการอนุรักษ์โบราณวัตถุ
2.2 วิ ท ยาศาสตร์ กั บ การอนุ รั กษ์ โบราณวั ต ถุ เป็ นข้ อมู ล แสดง
ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์โบราณวัตถุและวิทยาศาสตร์ เพราะหลักการการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
ต้ องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายสาขา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงคุณสมบัติของ
โบราณวัตถุแต่ละชนิด วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ เป็ นต้ น
2.3 ขัน้ ตอนอนุรักษ์ โบราณวัตถุ เป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับขัน้ ตอนและ
วิธีการอนุรักษ์โบราณวัตถุมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ทาการอนุรักษ์
2. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องโบราณวัตถุ
3. ถ่ า ยภาพวัต ถุก่ อ นท าการอนุรั ก ษ์ แ ละท าความสะอาด โดยใช้
อุปกรณ์เฉพาะทางหรื อน ้ายาบางชนิดให้ เหมาะกับชนิดและประเภทของวัตถุ
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4. ทาการอนุรักษ์ โบราณวัตถุเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
5. ถ่ายภาพวัตถุภายหลังจากการอนุรักษ์
6. จัดเก็บรักษาตามสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับโบราณวัตถุหรื อ
นาไปจัดแสดง
โดยการนาเสนอข้ อมูลในส่วนของขันตอนการอนุ
้
รักษ์ โบราณวัตถุอาจทา
เป็ นแผ่นป้ายบรรยายข้ อมูลหรื อแผนผังแสดงเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์ โบราณวัตถุและ
ขันตอนการอนุ
้
รักษ์ ที่ได้ กล่าวข้ างต้ น เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กบั ผู้เข้ า
ชมและผู้เรี ยน

ขันตอนการอนุ
้
รักษ์ โบราณวัตถุ
ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ถ่ายรูปวัตถุก่อนลงมืออนุรักษ์ /ทาความสะอาด

ทาการอนุรักษ์

ถ่ายรูปภายหลังการอนุรักษ์

นาไปจัดแสดง

แผนผังที่ 5 แสดงขันตอนการอนุ
้
รักษ์โบราณวัตถุ

จัดเก็บรักษา
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3. พืน้ ที่ส่วนคลังโบราณวัตถุ
จากการศึกษาพบว่าโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นมีจานวนมากและหลากหลาย
ชนิด อีกทังยั
้ งไม่มีการจัดการกับโบราณวัตถุดงั กล่าวที่เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างเป็ นระบบ
รวมถึงลักษณะการจัดเก็บปั จจุบนั เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมี
การดาเนินการและจัดการโบราณวัตถุอย่างเป็ นระบบ เพื่อง่ายต่อการรักษาและการศึกษาวิจัย
สาหรับเจ้ าหน้ าที่และนักวิจยั ในการจัดการพื ้นที่ส่วนของคลังโบราณวัตถุผ้ ศู กึ ษาขอเสนอให้ มีการ
จัดการเป็ นพื ้นที่ส่วนปิ ดหรื อห้ องคลังปิ ด สาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุที่ต้องการการดูแลรักษาและ
ควบคุมอุณหภูมิอย่างคงที่ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและพื ้นที่ส่วนคลังโบราณวัตถุดงั กล่าวเป็ น
พื ้นที่สงวนไว้ สาหรับเจ้ าหน้ าที่และนักอนุรักษ์ เท่านัน้ เพื่อเป็ นป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้
กับโบราณวัตถุ
3.1 แนวทางการจั ด การพื น้ ที่ ส่ ว นคลั ง โบราณวั ต ถุ ค ลั ง โบราณวั ต ถุ ท าง
โบราณคดีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้แห่ งชาติ กรุงเทพหานคร
สาหรับพื ้นที่ส่วนของคลังโบราณวัตถุเป็ นคลังปิ ด จากการศึกษาพบว่าคลัง
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ได้ มีการจัดเตรี ยมพื ้นที่ไว้ เป็ นส่วนการจัดเก็บโบราณวัตถุเป็ นสอง
ห้ อง หากแต่ยงั ไม่มีการจัดการโบราณวัตถุอย่างเป็ นระบบ เพื่ อตอบสนองต่อการค้ นคว้ าและไม่ให้
โบราณวัตถุเสื่อมสภาพ การจัดการโบราณวัตถุอย่างเป็ นระบบจึงเป็ นส่วนสาคัญต่องานคลังและ
การศึกษาค้ นคว้ า ผู้ศกึ ษาจึงขอเสนอแนวทางการจัดการโบราณวัตถุเพื่อให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่ส่วน
ของคลังโบราณวัตถุ และจัดจาแนกออกเป็ นคลังเครื่ องถ้ วย คลังเครื่ องแก้ ว คลังโลหะ คลังหอยมุก
และกระดูกสัตว์ คลังเกี่ยวกับเครื่ องประกอบสถาปั ตยกรรม เนื่องจากไม่สามารถระบุถึงตาแหน่ง
ระดับชันดิ
้ นในการขุดค้ นได้ ดังนันจึ
้ งออกมีการจัดจาแนกคลังออกตามประเภทของโบราณวัตถุ
และเพื่ อเป็ นการป้องกันไม่ให้ โบราณวัตถุเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพอย่างไร้ ประโยชน์
ผู้ศกึ ษาขอเสนอขันตอนและแนวทางการจั
้
ดการโบราณวัตถุดงั นี ้
1. วิธีการจัดจาแนกและการจัดเก็บโบราณวัตถุ เป็ นการจัดระบบในการ
จัดเก็บโบราณวัตถุให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย โดยรู ปแบบการจัดเก็บผู้ศึกษาขอเสนอการจัดระบบ
การจัดเก็บ คือ การจัดเก็บตามแหล่งโบราณคดี แบ่งออกเป็ นพื ้นที่ การขุดค้ น เนื่องจากการขุดค้ น
ทางโบราณคดีไม่ทราบเรื่ องของชันดิ
้ นที่พบโบราณวัตถุ และในการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีปัจจุบนั เก็บรักษาไว้ ในลังพลาสติคและระบุเพียงแค่พื ้นที่ที่พบโบราณวัตถุ เมื่อทาการ
แบ่งพื ้นที่แล้ วจึงทาการจัดจาแนกโบราณวัตถุที่พบในแต่ละพื ้นที่
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

Area 1 2 3…..

โบราณวัตถุที่พบ
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หลังการจัดระบบการจัดการโบราณวัตถุข้างต้ นแล้ ว จึงนาโบราณวัตถุที่
พบแต่ละพื ้นที่มาจัดจาแนกตามลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้ ง่ายต่อการจัดเก็ บรักษา เนื่องจาก
โบราณวัต ถุแ ต่ล ะชนิ ด ต้ อ งการสภาพแวดล้ อ มและปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ แ ตกต่า งกัน และการศึก ษา
สามารถจัดจาแนกโบราณวัตถุได้ ดงั นี ้
1. ประเภทเศษภาชนะดินเผา
เนือ้ ดิน ได้ แก่
เนื ้อดินเผา
เนื ้อแกร่ง
เนื ้อกระเบื ้องเคลือบ
ยุคสมัย
ลักษณะปาก ได้ แก่
โค้ งเข้ า
โค้ งออก
ปากตรง
ลักษณะลาตัว
การขึ ้นรูป
ลวดลาย
ลักษณะก้ น/ฐาน
ชิน้ ส่ วนเตาเชิงกราน
2. ประเภทประกอบสถาปั ตยกรรม
ท่อดินเผา
เศษกระเบื ้องมุงหลังคา
อิฐ
3. ประเภทประติมากรรม
ประติมากรรมเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ
ประติมากรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา
ประติมากรรมทัว่ ไป
4. ประเภทโลหะ
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เกือกม้ า
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5. ประเภทกระดูกสัตว์
6. ประเภทแก้ ว
7. ประเภทอื่นๆ
ปะการัง
หอยมุก
เบ้ าหลอม
ครก
โมเสคปิ ดทอง
จากการจัดจ าแนกแยกประเภทข้ างต้ น ผู้ศึกษาแบ่งตามประเภทและ
ลักษณะของโบราณวัตถุ และถ้ าหากมีการศึกษาวิเคราะห์ โบราณวัตถุอย่างละเอี ยดเพื่ อให้ ไ ด้
ข้ อมูลมากขึน้ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุ การจัดจ าแนกประเภทของโบราณวัตถุอาจมีความละเอียด
มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาได้ ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบถึงชนิดและประเภทของโบราณวัตถุ
ที่ พ บจากการขุด ค้ น และเก็ บ รั ก ษาไว้ ภ ายในคลัง โบราณวัต ถุใ นปั จ จุบัน และการจัด จ าแนก
โบราณวัตถุดงั กล่าวข้ างต้ นอาจเป็ นแนวทางในการจัดการกับโบราณวัตถุตอ่ ไป
2. จัดทาระบบทะเบียนและฐานข้ อมูล สาหรับการทาทะเบียนโบราณวัตถุ
และการเขียนเลขทะเบียนประจาวัตถุในการจัดการคลังโบราณวัตถุเป็ นถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่ อบ่ง
บอกถึงลักษณะทางกายภาพและประวัติของโบราณวัตถุและปริ มาณของโบราณวัตถุ รวมถึงเป็ น
การจัดระบบระเบียบหลักฐานทางโบราณคดีที่รวบรวมไว้ อยู่ในคลังพิพิธภัณฑ์ แต่จากการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ น ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) พบว่ายังไม่มี
การจัดการเกี่ยวกับโบราณวัตถุดงั กล่าวรวมถึงการทาทะเบียนโบราณวัตถุ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
เก็บรักษาและป้องกันการสูญหาย เพราะฉะนันนอกจากที
้
่ทาการจัดจาแนกโบราณวัตถุดงั กล่าว
แล้ ว ควรมี ก ารด าเนิ น งานจะท าทะเบี ย นโบราณวัต ถุ ถึ ง แม้ ว่ า จะเกิ ด การผิ ด พลาดจากการ
ดาเนินการบันทึกข้ อมูลและเกิดความสับสนเกี่ยวที่ตาแหน่งที่มาของโบราณวัตถุก็ตาม ส่วนของ
การเขียนเลขทะเบียนประจาวัตถุและการทาทะเบียนโบราณวัตถุ ผู้ศึกษาคิดว่าควรมีรูปแบบใน
การบันทึกเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีดงั นี ้
การเขี ย นเลขทะเบี ย นประจ าวั ต ถุ ค ลั ง โบราณวั ต ถุ ท างโบราณคดี
พิพิธ ภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ (มิ วเซี ยมสยาม) จากการศึกษาโบราณวัตถุที่พ บจากการขุดค้ นพบว่ามี
โบราณวัตถุมากมายหลายชนิด ผู้ศกึ ษาจึงเสนอรูปแบบการเขียนเลขทะเบียน คือ
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กพ. 001.0001.2553
กพ. 002.0001.2553
กพ. 003.0001.2553 ฯลฯ
ในการก าหนดเลขทะเบี ย นดัง กล่าวข้ า งต้ น ผู้ศึก ษาสามารถกล่า วถึ ง
ความหมายที่กาหนดไว้ ในการเขียนเลขทะเบียนประจาวัตถุดงั นี ้
กพ.
คือ กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ชื่อแหล่งโบราณคดี
001…
คือ ประเภทของโบราณวัตถุ
0001…
คือ ลาดับชิ ้นของโบราณวัตถุแต่ละประเภท
2553
คือ ปี พุทธศักราชที่ให้ เลขวัตถุ
ส่ว นของการท าทะเบีย นโบราณวัต ถุ ซึ่ง เป็ นการบัน ทึก ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ
โบราณวัตถุในแต่ละชิ ้นที่เก็บรักษาไว้ ภายในคลังโบราณวัตถุ โดยในการทาทะเบียนผู้ศึกษาขอ
เสนอรูปแบบในการทาทะเบียนดังนี ้
เลขทะเบียนวัตถุ ...................................................................
ชนิดวัตถุ ...............................................................................
ยุคสมัย ..................................................................................
ขนาดวัตถุ..............................................................................
น ้าหนัก..................................................................................
วัสดุ.......................................................................................
ที่มา.......................................................................................
สภาพปั จจุบนั .........................................................................

รูปโบราณวัตถุ

โดยในการทาทะเบียนโบราณวัตถุนนจะต้
ั ้ องมีการลงทะเบียนโบราณวัตถุ
ด้ วยกัน 3 แบบดังนี ้
1. ลงทะเบียนโบราณวัตถุในทะเบียนหลัก เป็ นสมุดทะเบียนโบราณวัตถุที่
ต้ องมีการบันทึกทะเบียนโบราณวัตถุทงหมดที
ั้
่เก็บรักษาอยูภ่ ายในห้ องคลัง
2. ลงทะเบี ย นโบราณวั ต ถุ ใ นบัต รทะเบี ย นโบราณวั ต ถุ เพื่ อ ทราบ
รายละเอียดของโบราณวัตถุแต่ละชิ ้น รวมทังภาพถ่
้
ายโบราณวัตถุ พร้ อมทาป้ายคล้ องโบราณวัตถุ
เพื่อความสะดวกในการค้ นหาและจัดเก็บ
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3. ทาการบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากทาทะเบียนลงในฐานข้ อมูล เพื่อทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลและเพื่อประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้ นคว้ า
ส่วนของฐานข้ อมูล จากการศึกษาของผู้ศกึ ษาพบว่าตัวโบราณวัตถุไม่ได้ มี
การจัดการและบันทึกข้ อมูลในรู ปแบบของฐานข้ อมูล ดังนันผู
้ ้ ศึกษาจึงขอเสนอการทาฐานข้ อมูล
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็ นซอฟท์แวร์ ฐานข้ อมูลทาหน้ าที่รวบรวมข้ อมูลต่างๆ เข้ า
ด้ วยกันแล้ วนามาจัดเรี ยงเป็ นระบบ เพื่อการใช้ งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การนาเสนอ
ข้ อมู ล การค้ น คว้ าข้ อมู ล และยั ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ งานได้ กั บ โปรแกรมอื่ น ๆ เช่ น
Dreamweaver เป็ นต้ น (บุ ญ สื บ โพธิ์ ศ รี และคนอื่ น ๆ 2547 : 135) จากการศึก ษาเกี่ ย วกั บ
Microsoft Access พบว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็ นระบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ และต้ องมีการคัดแยก
ข้ อมูลออกเป็ นกลุม่ ๆ ก่อนที่ทาการบันทึกลงเป็ นฐานข้ อมูล
ส่วนในการบันทึกฐานข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุลงในฐานข้ อมูลสามารถ
แยกโบราณวัตถุออกได้ ตามการจัดจ าแนกประเภทดัง กล่าวข้ างต้ น แต่เพิ่ม ข้ อมูลในส่วนของ
จานวนโบราณวัตถุและน ้าหนักของโบราณวัตถุแต่ละชิ ้น พร้ อมภาพถ่ายของโบราณวัตถุเพื่อให้
สามารถชมโบราณวัตถุได้ ผ่านทางฐานข้ อมูล พร้ อมระบุตาแหน่งในการจัดเก็บโบราณวัตถุแต่ละ
ประเภท แต่ละชิ ้นว่าอยู่ตาแหน่งใด ตู้ที่เท่าไร ชัน้ อะไร เพื่อง่ายต้ องการศึกษาค้ นคว้ าและเข้ าถึง
โบราณวัตถุ
3. การจัดเก็บและหีบห่ อ จากการศึกษาพืน้ ที่ห้องคลังโบราณวัตถุ มีการ
เตรี ยมพื น้ ที่สาหรั บห้ องคลังปิ ดแบ่งออกเป็ น 2 ห้ องสาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุในที่นีผ้ ้ ูศึกษาได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุพบว่าโบราณวัตถุที่พบสามารถจัดจาแนกได้ ตามวัสดุในการผลิต
โดยการกาหนดดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการกาหนดเพื่อให้ ง่ายต่อการจัดเก็บและอนุรักษ์ ตามเงื่อนไข
ของสภาพแวดล้ อมที่โบราณวัตถุแต่ละประเภทต้ องการดังรายละเอียดต่อไปนี ้
โบราณวั ต ถุ ท่ ี ท าจากวั ส ดุ โ ลหะ เนื่ อ งจากเป็ นวั ส ดุ ที่ ไ วต่ อ การ
เสื่อมสภาพ และเกิดสนิมได้ ง่าย การเก็บรักษาวัสดุที่ทาจากโลหะจึงควรเก็บในที่แห้ ง ความชืน้
สัมพัทธ์ ต่ากว่า 45 % และไม่ควรเก็บในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิม าก และการจัดเก็บ
โบราณวัตถุประเภทโลหะจะต้ องไม่แน่นแออัด เนื่องจากอาจทาให้ โบราณวัตถุเกิดการขูดขีดหรื อ
กระทบกัน และไม่ควรห่อด้ วยพลาสติค ดัง นัน้ ในการจัดเก็ บโบราณวั ตถุโลหะภายในห้ องคลัง
โบราณวัตถุจึงควรที่จดั วางเรี ยงไว้ บนชันวางโลหะ
้
แผ่นโฟมโฟลีเอธิลีนปูรองรับโบราณวั ตถุที่เป็ น
โลหะ ชันวางโลหะส
้
าหรับจัดเก็บโบราณวัตถุที่เหมาะสมกับห้ องคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์
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การเรี ยนรู้ ไม่ควรมีความสูงเกิน 2 เมตร เนื่องจากอาจทาให้ เกิดความอยากลาบากในการเข้ าถึง
โบราณวัตถุและอาจทาให้ วตั ถุเกิดความเสียหายได้ จากการเกิดอุบตั เิ หตุ

ภาพที่ 75 ชันวางโลหะมี
้
การแบ่งออกเป็ นชัน้ เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุ
กระดู ก สั ต ว์ เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบของกระดูก สัต ว์ ป ระกอบด้ ว ย
สารอินทรี ย์และสารอนินทรี ย์ สัดส่วนของสารเหล่านี ้จะขึ ้นกับชนิดของสัตว์ เพศ อายุและตาแหน่ง
ของร่างกาย สาหรับในการจัดเก็บกระดูกนันควรมี
้
ความชื ้นสั มพัทธ์ระหว่าง 45 – 55 % อุณหภูมิ
18 – 22 องศาเซลเซียส และต้ องปราศจากจากฝุ่ นละออง หลีกเลี่ยงการสัมผัสจากมือมนุษย์และ
ไม่ควรโดนแสง สาหรับการจัดเก็บกระดูก ปะการัง และหอยมุก สาหรับการดูแลรักษาและการ
จัดเก็บโบราณวัตถุเหล่านี ้ จากการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่าโบราณวัตถุมีความเหมาะสมที่ต้องมี
การจัดเก็ บบรรจุไ ว้ ในกล่องพลาสติค โดยแบ่ง ตามขนาดของโบราณวัตถุตงั ้ แต่ขนาดเล็กยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร – 25 เซนติเมตร แล้ วรองก้ นกล่องด้ วยกระดาษเนื ้อนุ่มปราศจากกรด
เพื่อเป็ นการป้องกันไม้ ให้ วตั ถุเสื่อมสภาพแล้ ววางซ้ อนกันบนชันวางโลหะ
้
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ภาพที่ 76 กล่องพลาสติคขนาดต่างๆ สาหรับใช้ ในการจัดเก็บโบราณวัตถุขนาดเล็ก
ที่มา : Pel giving history a future, Really Useful Box [Online]. Accessed 18 January 2011.
Available from http://www.preservationequipment.com/Store/Products/ArchivalStorage/Boxes/Really-Useful-Box

ภาพที่ 77 กล่องพสาสติคที่มีการแบ่งช่องสาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุ
ที่มา : Pel giving history a future, Artifact-Storage-Cartons [Online]. Accessed 18 January
2011. Available from http://www.preservationequipment.com/Store/Products/ ArchivalStorage/Boxes/Artifact-Storage-Cartons-$4-Trays
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เศษเครื่องปั ้นดินเผาหรือโบราณวัตถุท่ ที าจากดินเผาเครื่ องปั น้ ดินเผา
เป็ นวัตถุที่คงทนต่อการเสื่อมสภาพมากกว่าวัตถุชนิดอื่นๆ และส่วนใหญ่เครื่ องปั น้ ดินเผามีความ
เป็ นรูพรุน ทาให้ ความชื ้นสามารถเข้ าไปในเนื ้อของเครื่ องปั น้ ดินเผาได้ สาหรับการดูแลวัตถุประเภท
ที่ทาจากดินเผาควรป้องกันไม่ให้ เกิดการชารุดที่มีสาเหตุมาจากการจัดเก็บและการหยิบจับ รวมถึง
ความสกปรก ฝุ่ นละอองที่อาจทาให้ เกิดความเสื่อมสภาพได้ ในการจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทนี ้
ควรจัดเก็บในความชื ้นสัมพัทธ์ที่ 45 – 55 % อุณหภูมิที่ 17 – 21 องศาเซลเซียส และควรเก็บใน
ห้ องเก็บหรื อตู้เก็บที่ไม่มีฝนสกปรก
ุ่
จากการศึกษาโบราณวัตถุที่ทาจากดินเผาสามารถแบ่งออกได้
คือ เศษภาชนะดินเผาที่มีทงเกื
ั ้ อบเต็มใบและเศษที่มีขนาดประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร, ชิ ้นส่วน
ประกอบและประดับสถาปั ตยกรรม ซึ่งเป็ นชิ ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร,
ชิ ้นส่วนประติมากรรมเป็ นชิ ้นส่วนที่มีขนาดเล็กประมาณ 5 – 10 เซนติเมตรและเบ้ าหลอมขนาด
เล็ก โดยในการจัดเก็บวัตถุที่ทาจากดินเผาที่พบนี ้ ผู้ศกึ ษาเห็นสมควรที่มีการจัดเก็บโดยวางบนชัน้
วางโลหะ ได้ แก่ โบราณวัตถุที่เป็ นชิ น้ ส่วนประกอบและประดับสถาปั ตยกรรมและภาชนะดินเผา
เกือบเต็มใบ ส่วนโบราณวัตถุที่เป็ นเศษภาชนะดินเผา เบ้ าหลอมและประติมากรรมที่มีขนาดเล็ก
และมี อยู่เ ป็ นจ านวนมากทาการจัด เก็ บวางในตู้ลิ น้ ชัก โดยการจัดวางเศษภาชนะดินเผาและ
ประติม ากรรมแต่ล ะชัน้ ภายในตู้ลิ น้ ชัก จะแบ่ง เป็ นช่อ งๆ ตามขนาดของวัต ถุแ ละรองรั บ ด้ ว ย
กระดาษเนื ้อนุม่ ปราศจากกรด
แก้ วและโมเสส โบราณวัตถุที่ทาจากแก้ วที่พบมีหลายสี จากการเลือกใช้
ออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตและเนื่องจากแก้ วเป็ นวัตถุประเภทหนึ่งที่ส ามารถเสื่อมสภาพ
ได้ ง่ายเพราะความเปราะบางและแตกง่าย ในการดูแลวัตถุที่ทาจากแก้ วจึงควรมีการจัดเก็บในห้ อง
ที่สะอาด ปราศจากฝุ่ นและต้ องมีความระมัดระวังในการหยิบจับ โดยไม่ให้ เกิ ดรอยนิว้ มือ การ
จัดเก็บควรจัดเก็บในความชื ้นสัมพัทธ์ 42 – 55 % และมีควรให้ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็ ว โดยในการจัดเก็บควรใช้ โฟมเจาะเป็ นช่องขนาดพอดีกับโบราณวัตถุที่ทาจากแก้ ว เพื่อให้
มัน่ คงและป้องกันการกระแทกหรื อเสียดสีกนั ระหว่างวัตถุ ดังนันในการจั
้
ดเก็บโบราณวัตถุที่ทาจาก
แก้ วที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก การจัดเก็บจึงควรจัดเก็บภายในตู้ลิ ้นชัก โดยการจัดวางโบราณวัตถุ
แต่ละชิน้ ภายในชันตู
้ ้ ลิ ้นชักจะแบ่งเป็ นช่องๆ ตามขนาดของวัตถุและรองรับด้ วยโฟมที่เจาะตาม
ขนาดพอดีกบั วัตถุ
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ภาพที่ 78 ตัวอย่างตู้ลิ ้นชักสาหรับจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทดินเผาและชิ ้นส่วนแก้ วขนาดเล็ก
ที่มา : Light Impressions, Storage Cabinets & Shelving [Online]. Accessed 18 January
2011. Available from http://www.lightimpressionsdirect.com/storage-cabinets-shelving/

ภาพที่ 79 ตัวอย่างตู้ลิ ้นชักพร้ อมชันวางด้
้
านบน
ที่มา : Storage Essentials, Drawer Cabinets [Online]. Accessed 18 January 2011.
Available from http://www.storageessentials.co.uk/shop/drawer+cabinets%7C459/
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4. บุคลากรหรือเจ้ าหน้ าที่ สาหรับบุคลากรหรื อเจ้ าหน้ าที่พบว่ามีเจ้ าหน้ าที่
ดูแลในส่วนของห้ องคลังโบราณวัตถุ 2 คน ทาหน้ าที่ด้านการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ซึ่งเป็ นส่วนน้ อย
ในการดูแ ลโบราณวั ต ถุร วมทัง้ ให้ บ ริ ก ารทางการศึก ษา ดัง นัน้ จึ ง ควรมี จ านวนบุค ลากรหรื อ
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ ปฏิบตั ิงานตรงตามหน้ าที่ และสอดคล้ องกับ งานด้ านต่างๆ ของคลัง
โบราณวัตถุ
อย่างไรก็ ตามรู ปแบบการจัดการคลัง โบราณวัตถุทางโบราณคดีและแนวทางการ
จัดการโบราณวัตถุข้างต้ นเป็ นเพียงแนวทางหนึ่งในการจัดการการคลังโบราณวัตถุ เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้และเห็นคุณค่าความสาคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็ นทรัพยากรทางโบราณคดี อันเป็ น
ทรัพยากรที่แสดงให้ เห็นถึงประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของพื ้นที่และสภาพสังคมวัฒนธรรมในอดีต
จากการนาเสนอรูปแบบการจัดการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นรูปแบบและแนวทางหนึ่งที่ผ้ ศู กึ ษาเห็นว่า
เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาหาความรู้สาหรับผู้ศกึ ษาที่สนใจเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ และเป็ นแนวทางที่
ส่งเสริมให้ พิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้รูปแบบและแนวทางการจัดการดังกล่าวที่ผ้ ศู กึ ษา
นาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมกับปั จจัยและช่วงเวลา
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล และน าเสนอรู ป แบบการจัด การคลัง โบราณวัต ถุ ท าง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานครดังรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ผู้ศึกษา
ยังคงมีประเด็นต่างๆ ที่ขอเสนอแนะสาหรับการจัดการคลังโบราณวัตถุที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
จัดการและผู้สนใจในการศึกษาในโอกาสต่อไปดังนี ้
1. ส่ วนของบุคลากร เนื่องจากคลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้มีผ้ รู ับผิดชอบที่
ทาหน้ าที่ดูแลคลังโบราณวัตถุที่ไม่เหมาะสมและมีจานวนน้ อย ดังนัน้ จึงควรมีการปรับปรุ งด้ าน
บุคลากรเกี่ยวกับคลังโบราณวัตถุ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการและสามารถดาเนินการได้ อย่างเป็ น
ระบบอย่างรวดเร็ว ผู้ศกึ ษาเห็นว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ควรมีการจัดหาบุคลากรเพื่อเข้ ามา
ทาหน้ าที่ โดยมีตาแหน่งและคุณสมบัตดิ งั นี ้
1.1 ภัณฑารั กษ์ และผู้ช่วยภัณฑารั กษ์ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลโบราณวัตถุทงหมดที
ั้
่
เก็บรักษาไว้ ภายในคลังโบราณวัตถุและงานเกี่ยวกับทะเบียนโบราณวัตถุ ควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.1.1 เป็ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ ยวกับโบราณวัตถุที่เก็บสะสมอยู่ในพิพิธภัณฑ์และ
คลังพิพิธภัณฑ์
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1.1.2 มี ความรู้ ด้ านเทคนิคในการประเมินค่า สงวนรั กษาและการจัด แสดง
โบราณวัตถุ
1.1.3 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุ
1.1.4 มีความสามารถในการตีความและสื่อสารข้ อมูลเกี่ ยวกับโบราณวัตถุ
และตระหนักถึงความสาคัญของการวิจยั
1.2 ช่ างภาพ เพื่อทาหน้ าที่บนั ทึกภาพโบราณวัตถุและการจัดทาในการจัดแสดง
ภาพในนิทรรศการ
1.2.1 เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ การใช้ แสงและกล้ องถ่ายภาพ
1.2.2 มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุที่ทาการถ่ายรูป
1.2.3 มีสามารถและทักษะในการถ่ายภาพวัตถุทงั ้ 2 และ 3 มิติ
1.2.4 มีกระตือรื อล้ นในการทางาน
1.3 นายทะเบียนและผู้ช่วยทาทะเบียน สาหรับทาการบันทึกข้ อมูลและจัดทา
ทะเบียนโบราณวัตถุ เคลื่อนย้ าย จัดเก็บและหีบห่อวัตถุ ควรมีคณ
ุ สมบัติ
1.3.1 เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ในการจั ด ทะเบี ย นและเทคนิ ค การท าทะเบี ย น
โบราณวัตถุ
1.3.2 มีความรู้ เกี่ยวกับโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ การป้องกันและการสงวน
รักษา รวมถึงวิธีการจัดเก็บโบราณวัตถุ
1.3.3 มีสามารถและทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นและระบบฐานข้ อมูล
1.3.4 มีความสามารถและความรู้ด้านวิธีการจัดทาบัญชี วิธีการและหลักการ
เคลื่อนย้ าย การยืมและการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องความเสียกับโบราณวัตถุ
1.4 นักวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และนักอนุรักษ์ ควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.4.1 มีความรู้สามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ วัสดุ วิทยาศาสตร์
และเทคนิคการผลิตโบราณวัตถุ รวมถึงกระบวนการทางกายภาพและเคมีที่ส่งผลต่อโบราณวัตถุ
แต่ละชนิด
1.4.2 มี ค วามรู้ และความช านาญเกี่ ย วกับ การบ ารุ ง รั ก ษาและป้ องกัน การ
เสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ
1.4.3 มีความรู้และความสามารถในการวิจยั และเขียนรายงานการปฏิบตั ิการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ

152

1.5 นั ก วิ จั ย เป็ นผู้ทางานร่ วมกับภัณ ฑารั ก ษ์ ในการค้ นคว้ าหาข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
โบราณวัตถุที่สะสมและจัดแสดง ควรมีคณ
ุ สมบัติ
1.5.1 มี ค วามรู้ ความสามารถเกี่ ย วกับ การวิ จัย และโบราณวัต ถุที่ มี อ ยู่ใ น
พิพิธภัณฑ์
1.5.2 มีความกระตือรื อล้ นในการทางานและติดตามข้ อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา
1.6 เจ้ าหน้ าที่ ให้ บริ การความรู้ เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล และจั ด หาโบราณวั ต ถุ
เพื่อการศึกษาค้ นคว้ าและวิจยั
1.6.1 มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกฎระเบี ย บของคลั ง
โบราณวัตถุ
1.6.2 มีความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ทฤษฎีการเรี ยนรู้และการพัฒนาผู้เรี ยน
1.6.3 มีความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์
1.6.4 สามารถท างานเป็ นที ม กั บ ภั ณ ฑารั ก ษ์ และบุ ค ลากรด้ านอื่ น ๆ
เพื่อพัฒนาการจัดนิทรรศการและจัดทาโครงการพิเศษในรูปแบบต่างๆ
2. ส่ วนของศูนย์ การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ทางสถาบันควรมีการจัดการเชื่อมโยง
เครื อข่ายด้ านการอนุรักษ์ กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
ข้ อมูลข่าวสารอันทันสมัย รวมถึงแนวทางการพัฒนางานทางด้ านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

สรุป
การศึกษาเรื่ อง “การศึกษาหารู ปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พิพธิ ภัณฑ์ การเรี ยนรู้แห่ งชาติ กรุงเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ ทราบ
ถึงปริ มาณและประเภทของโบราณวัตถุ และศึกษานาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคลัง
โบราณวัต ถุ อัน เป็ นแนวทางที่ ต อบสนองและสอดคล้ อ งกั บ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ
กรุงเทพมหานคร
และสาหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้ศึกษาทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลทางด้ าน
เอกสารและภาคสนาม สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิและเจ้ าหน้ าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
เพื่อนาข้ อมูลจากการศึกษามาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
คลังโบราณวัตถุ โดยจากการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลทาให้ ทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุอนั
เป็ นทรัพยากรทางโบราณคดีจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ในปั จจุบนั พบว่ามี
โบราณวัต ถุห ลากหลายชนิ ด ได้ แ ก่ เศษภาชนะดิน เผา เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ โ ลหะ กระดูก สัต ว์
ปะการั ง หอยมุ ก ชิ น้ ส่ ว นประกอบและประดั บ สถาปั ตยกรรม เบ้ าหลอมโลหะ ชิ น้ ส่ ว น
ประติมากรรมดินเผา โดยปริมาณของเศษภาชนะดินเผามีจานวนมากที่สดุ มีทงเศษภาชนะดิ
ั้
นเผา
ประเภทเนือ้ ดิน เนื อ้ แกร่ ง และเครื่ องเคลื อบประมาณ 51,200 ชิ น้ และจากการศึกษารวบรวม
ปริมาณของดบราณวัตถุทงหมดพบว่
ั้
ามีประมาณ 74 ลัง 36 ถุง ประมาณ 56,070 ชิ ้น น ้าหนักรวม
ประมาณ 1,606.4 กิโลกรัม
ส่ ว นของรู ป แบบการจัด การที่ เ หมาะสมส าหรั บ คลัง โบราณวัต ถุท างโบราณคดี
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ กรุงเทพมหานคร จากการที่ผ้ ศู กึ ษาได้ ทาการศึกษาแนวคิดและตัวอย่างคลัง
พิพิธภัณฑ์ ทาให้ ทราบถึงหลักการในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ที่ควรคานึงถึงความสาคัญ คือ การ
จัดจ าแนกประเภท การจัดเก็บรักษา การทาระบบบัญชีทะเบียนและฐานข้ อมูล การบริ การให้
ความรู้ อันเป็ นหลักการสาคัญสาหรับคลังพิพิธภัณฑ์ทกุ แห่งที่ต้องตระหนักถึง และเมื่อนาหลักการ
ดังกล่าวข้ างต้ นมาศึกษาวิเคราะห์รวมกับข้ อมูลทางด้ านโบราณวัตถุ แนวทางนโยบายและความ
ต้ อ งการของผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ท าให้ ผ้ ูศึก ษาน าเสนอรู ป แบบและแนวทางการจัด การคลัง ที่
เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ คือ คลังโบราณวัตถุเพื่อการเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ โดยการ
จัดแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 3 ส่วน พร้ อมแนวทางการจัดการดังนี ้
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1. พืน้ ที่ส่วนการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับแหล่ งโบราณคดี (ห้ องนิทรรศการและจั ด
กิจกรรม) โดยในที่นี ้จากข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได้ แสดงให้ เห็นว่าโบราณวัตถุ
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมและวัฒนธรรมในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่สามารถสื่อ
ถึ ง สภาพสัง คมและวัฒ นธรรมในอดี ต ได้ เ ป็ นอย่ า งดี อี ก ทัง้ แหล่ ง โบราณคดี ดัง กล่ า วยัง มี
ความส าคัญ และเป็ นแหล่ง ที่ ค่อนข้ างสมบูรณ์ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับแหล่ง โบราณคดีอื่นๆ ที่ อยู่
ภายในเขตเมือง จากการศึกษาและขุด ค้ นเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ได้ ทา
ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มูล ประวัติศ าสตร์ แ ละหลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ ส ามารถน ามาจัด การให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่อตัวพิพิธ ภัณ ฑ์ ได้ เ ป็ นอย่างดี โดยแนวทางการจัดการพืน้ ที่ ส่วนดัง กล่าวมีการแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.1 การจัดนิทรรศการ เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจากเอกสารทางด้ าน
ประวัติศ าสตร์ การขุด ค้ น ทางโบราณคดี และหลัก ฐานทางโบราณคดี ม าเป็ นส่ว นในการจัด
นิทรรศการ เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) และเพื่อให้ คนได้ รับรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ การดาเนินการขุดค้ นทางโบราณคดี ที่เป็ นแหล่ง โบราณคดีเมื องและเป็ นแหล่ง
ส าคั ญ ก่ อ นที่ พื น้ ที่ ดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย น แปลงการใช้ งานมาเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้
(มิวเซียมสยาม)
1.2 การจัดกิจกรรม เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นทางการจัดกิจกรรม เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
โดยกิ จ กรรมที่ จัด ขึน้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งแหล่ง โบราณคดี โบราณวัต ถุแ ละ
พิพิธภัณฑ์ เป็ นกิจกรรมสาหรับส่งเสริมและให้ ความรู้แก่ผ้ สู นใจ พร้ อมทังเป็
้ นการสอดแทรกให้ รับรู้
ถึงความสาคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีอนั เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่บ่งบอกเรื่ องราวความ
เป็ นมาในอดีตได้ เป็ นอย่างดี
2. พืน้ ที่ส่วนของการอนุรักษ์ (ห้ องปฏิบัติการอนุรักษ์ ) เป็ นพื ้นที่ส่วนสาหรับการ
อนุรักษ์ โบราณวัตถุและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องอนุรักษ์ เนื่องจากโบราณวัตถุต้องมี
การอนุรั ก ษ์ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเสื่ อ มสภาพและอาจกล่ า วได้ ว่ า การอนุรั ก ษ์ มี ส่ ว นส าคัญ ต่ อ
โบราณวัตถุ โดยพื ้นที่ส่วนของการอนุรักษ์ ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับขันตอนการอนุ
้
รักษ์
โบราณวัตถุแต่ละประเภทและให้ บริการความรู้ทางด้ านการอนุรักษ์
3. พืน้ ที่ส่วนของคลังโบราณวัตถุ (ห้ องคลังปิ ด)พบว่าได้ มีการเตรี ยมพืน้ ที่ไว้
สาหรับเป็ นคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ โดยพื ้นที่ดงั กล่าวตังอยู
้ ่ในที่ที่เหมาะสมกับการที่มีการ
จัดการคลังโบราณวัตถุในรูปแบบของการเรี ยนรู้และการอนุรักษ์และมีความปลอดภัย หากแต่ยงั ไม่
มีการจัดการกับโบราณวัตถุทางโบราณคดีอย่างเป็ นระบบและการจัดเก็บที่ถูกต้ องตามหลักการ
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เพราะฉะนัน้ การจัดการดัง กล่าวจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ ง่ายต่อการศึกษาและจัดเก็บ
โบราณวัตถุ ไม่ให้ โบราณวัตถุเ สื่ อมสภาพและส าหรั บแนวทางการจัดการดัง กล่าวผู้ศึกษาได้
นาเสนอแนวทางการจัดการโบราณวัตถุดงั ต่อไปนี ้
3.1 การจัดจาแนกและการจัดเก็บโบราณวัตถุ เป็ นการกาหนดรูปแบบในการ
จัดจาแนกและจัดเก็บโบราณวัตถุ เพื่อให้ ง่ายต่อการศึกษา โดยการจัดเก็ บและจัดจาแนก ผู้ศกึ ษา
เสนอให้ มีการจัดเก็บตามแหล่งโบราณคดี และแบ่งออกเป็ นพื ้นที่ในการขุดค้ น โบราณวัตถุที่พบใน
พื ้นที่ หลังจากนันจึ
้ งทาการจัดจาแนกแยกโบราณวัตถุแต่ละประเภทและลักษณะทางกายภาพและ
วัสดุ
3.2 ทาการจัดทาทะเบียนและาานข้ อมูล โดยการจัดทาทะเบียนเป็ นการให้ เลข
ลาดับ กับ โบราณวัต ถุแ ต่ล ะประเภท เพื่ อให้ ท ราบถึง จ านวนและเพื่ อ ป้ องกัน การสูญ หายของ
โบราณวัตถุ และภายหลัง จากการทาทะเบียนต้ องมี ก ารบันทึกลงในฐานข้ อมูล เป็ นข้ อมูลใน
การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของโบราณวัตถุ ให้ แก่ผ้ เู ข้ ามาศึกษาหาความรู้และมีความต้ องการ
ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โบราณวัต ถุ โดยฐานข้ อ มู ล ต้ อ งบ่ ง บอกถึ ง รายละเอี ย ดของ
โบราณวัตถุอย่างละเอียด ตาแหน่งที่จดั เก็บรักษา รวมถึงการเชื่อมโยงข้ อมูลกับแหล่งโบราณคดี
อื่นๆ ในสมัยเดียวกันได้ หรื อหลักฐานทางโบราณคดีที่ พบแต่ละชนิด ยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มีการพบในแหล่งโบราณคดีใดบ้ าง เพื่อเป็ นการให้ ความรู้อย่างรอบด้ าน
3.3 การจัดเก็บและหีบห่ อ ผู้ศึกษาทาการศึกษาและกาหนดรู ปแบบ รวมถึง
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการจัดเก็บโบราณวัตถุแต่ละประเภทที่ มีอยู่ภายในคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีและการประหยัดเนือ้ ที่ ในการจัดเก็ บ โดยการจัดเก็ บโบราณวัตถุเป็ นการจัดเก็บใน
ลักษณะตู้ลิ ้นชักผสมผสานกับชันวางของ
้
เนื่องจากโบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็ นชิ ้นเล็ก แต่มีจานวน
มากจึงควรจัดเก็บวางบนถาดในชันลิ
้ ้นชักของตู้ลิ ้นชัก
3.4 บุคลากรหรื อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลห้ องคลังโบราณวัตถุ โดย
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน เพื่อปฏิบตั ิงานตรงตามลักษณะงานที่
ได้ รับมอบหมาย และควรเป็ นบุคคลที่มีความกระตือรื อร้ น แสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
และงานที่รับมอบหมายอยูต่ ลอดเวลา
จากการศึก ษาข้ า งต้ น เกี่ ย วกับ รู ป แบบและแนวทางการจัด คลัง โบราณวัต ถุท าง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ด้ านต่างๆ จากเอกสาร การศึกษาจากรายงานการขุดค้ น และการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและนา
ข้ อมูลมาสังเคราะห์ โดยมีฐานอยู่บนแนวทางนโยบายของทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ และ
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและพิพิธภัณฑ์ และเป็ นการนา
โบราณวัตถุมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริ ง อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามได้ ตามความเหมาะสมหากมีการนาไปจัดการจริงในอนาคต
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