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 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์คือ 1) เพ่ือศกึษาปริมาณและประเภทของโบราณวตัถท่ีุพบ
จากการขดุค้นแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์เดิม ส าหรับเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการจดัจ าแนก
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PROF.SAYAN PRAICHARNJIT. 162 pp. 
 
 The main objective of this research is to survey and study amount and category 
of artifacts in the area of Museum Siam and classification for storage management. The 
research intends to present a model and guideline of storage room for archaeological objects at 
Museum Siam, Bangkok. The main question of study is a model and guideline which suitable for this 
storage room.  
 Category of Archaeology objects are divided 7 categories. The categories of artifacts 
are sherd, a part of artifacts, metal, bone, small sculpture, and the others. The databases were used 
for preparing a suitable plan for the development of storage room for archaeological objects to 
learning and conservative.  
 It is proposed that the storage room should comprise 3 sections. The first section is a 
learning area for exhibition and learning activity. The second section is a conservative area for 
studying the conservation method while the third is storage room (restrict storage). 
 This study proposes a management plan is on bases of knowledge which created 
from information to require of participant and policy of Nation Discovery Museum Institute. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชาติเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงเ ร่ืองราว
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของคนในอดีตท่ีส าคญัส าหรับการศกึษาวิจยัทางโบราณคดี เน่ืองจาก
โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีท าการศึกษาข้อมูลจากมรดกวัฒนธรรม เพ่ือท าความเ ข้าใจถึงวิถีชีวิต
วฒันธรรมและสภาพสังคมของมนุษย์อดีต อันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมของสังคมปัจจุบนัท่ีควร
ปลูกฝังให้แก่คนในสงัคมควบคู่ไปกับการพฒันาประเทศ และส าหรับประเทศไทยจากการศึกษา
ทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่าอาณาบริเวณประเทศไทยมี
พฒันาการมาอยา่งยาวนาน เพราะมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีอนัเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
เป็นรูปธรรมหรือสามารถจบัต้องได้ทัง้ในส่วนของโบราณสถาน อันหมายถึงสิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์
สร้างขึน้เน่ืองในศาสนาและใช้เป็นสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม เป็นท่ีอยู่อาศยั โดยใช้วสัดุท่ี
คงทนและไมค่งทน เชน่ ไม้ อิฐ หิน ศิลาแลง, แหล่งโบราณคดีหรือสถานท่ีท่ีมนษุย์ในอดีตเข้าไปใช้
พืน้ท่ีในการท ากิจกรรมตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นการถาวรหรือเป็นครัง้คราว เช่น แหล่งฝังศพ แหล่งเคร่ืองมือ
หิน แหล่งถลุงโลหะ แหล่งเตาโบราณ แหล่งเรือจม ย่านตลาดเก่า ฯลฯ ซึ่งในบริเวณท่ีเป็นแหล่ง
โบราณคดีเหล่านีม้ักจะพบหลักฐานประเภทวัตถุปะปนอยู่ด้วย , โบราณวัตถุอันเป็นสิ่งของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด ารงชีวิตและเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวาน
หินขดั ลกูปัด ภาชนะดินเผา เคร่ืองมือโลหะ เป็นต้น (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 29-32) โดย
หลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่มีจ านวนมากและกระจายอยู่ตามพืน้ท่ีต่างๆ มีสภาพช ารุด
เสียหาย ขาดการดแูลอนุรักษ์จดัการอย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบส่วน
ใหญ่มีการศกึษาเก็บข้อมลูด้วยวิธีการทางโบราณคดีทัง้ส่วนของการส ารวจ ขดุค้น ขดุตรวจเพ่ือท า
การเก็บข้อมลูของแหล่งโบราณคดีหรือตรวจสอบข้อสนันิษฐานแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัต้องประสบกับ
ปัญหาเร่ืองของการจัดการอนุรักษ์และดูแลรักษาให้เป็นระบบ เพ่ือป้องกันไม่ให้หลักฐานทาง
โบราณคดีเกิดการเส่ือมสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการขุดค้นทางโบราณคดีและศึกษา
วิเคราะห์หลักฐานแล้ว หากแต่ขาดการจัดการกับโบราณวัตถุภายหลังจากกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ท่ีพบเป็นจ านวนมากจากการขุดค้น ซึ่งปัญหาดงักล่าวถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีต่อเน่ือง  
จากอดีตจนถึง ปัจจุบัน  และถึงแม้ว่า ปัญหาดังกล่าวจะได้ รับการบรร เทาโดยการน า
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โบราณวตัถมุาจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจดัการเก็บรวบรวมวตัถท่ีุมีคณุคา่ต่อ
การเรียนรู้วฒันธรรม มีการให้ข้อมูลและจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดค้นก็ตาม แต่เน่ือง
ด้วยทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากไม่สามารถน ามาจัดแสดงได้หมดภายใน
พิพิธภัณฑ์ ท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาท่ีตามมา คือ โบราณวัตถุอีกจ านวนมากท่ีไม่ได้น ามาจัด
แสดงถูกละเลยและไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้ มค่า นอก เสียจากการใช้
โบราณวัตถุเป็นเพียงแค่หลักฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดี ทัง้ๆ ท่ี
โบราณวตัถเุหล่านีเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ในตวัเองและสามารถน ามาจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลและส่วนรวม ดงัจะเห็นได้จากบทความความล้าหลังทางโบราณคดีของ กฤช เหลือลมัย 
(2537 : 127-128) ได้กล่าวถึงสาเหตแุละปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการด าเนินงานทางโบราณคดี
ภายหลังกระบวนการขุดค้นท่ีมาจากการเรียนการสอนท่ีล้าสมัยและไม่สามารถตอบสนองต่อ
สงัคมและเน้นการเรียนการสอนไปท่ีเทคนิคภาคสนาม ในทางตรงกนัข้ามสิ่งท่ีขาดหายไป คือการ
วิเคราะห์และแปลความหลงัจากการขดุค้น ท าให้เกิดการวิเคราะห์แปลความท่ีหยดุนิ่ง ไม่เกิดองค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงการจดัการกับหลกัฐานภายหลงัจากการศึกษาวิเคราะห์ จนในท่ีสุดการขดุค้น
ทางโบราณคดีแต่ละครัง้จึงเป็นส่วนท่ีช่วยเพิ่มภาระในการเก็บรักษาโบราณวตัถุท่ีนับวันจะเพิ่ม
มากขึน้ จากบทความดงักล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการภายหลงัจากการขดุ
ค้น และศกึษา วิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคญัและควรได้รับความ
สนใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานทางด้านโบราณคดี เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามมา
ภายหลงัจากการขดุค้นและศกึษาวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี 
 และจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้มีการจัดตัง้สถาบนัพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ท่ีเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน สังกัดส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดแูลการจดัการตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ขนาดใหญ่
ของประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างร่ืนรมย์และยกระดบัมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างแนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของ 
“พิพิธภัณฑ์” ในสังคม พร้อมทัง้มีบทบาทในการให้ความสนบัสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับ
พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไทยให้มี
คณุภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ (สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 2549 : 5-7) ซึ่งจากมติ
ดังกล่าวส่งผลให้มีการจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสถาบัน        
โดยการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในครัง้นีมี้การเลือกพืน้ท่ีบริเวณกระทรวงพาณิชย์  (เดิม)        
เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็น
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อย่างดีและด้วยเหตุท่ีบริเวณพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ จากการศึกษาจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ท าให้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีการใช้งานของพืน้ท่ีมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน มีพืน้ท่ีบางส่วนเคยเป็นท่ีตัง้ของป้อมตัง้แต่สมัยอยุธยา ต่อมาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวกลายมาเป็นท่ีตัง้ของวงัเจ้านายทัง้หมด 5 วงัท่ีมีช่ือ
เรียกว่า “วงัท้ายวดัพระเชตพุน” จนกระทัง่สมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัพืน้ท่ี
บริเวณดงักล่าวได้เปล่ียนมาเป็นสถานท่ีราชการคือกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เน่ืองจากพระองค์ได้
ทรงเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของเศรษฐกิจและการพาณิชย์เป็นอย่างมาก (หม่อมราชวงศ์หญิง
แน่งน้อย ศกัดิ์ศรี 2525 : 283) จากหลักฐานทางเอกสารประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงประวัติ
ความเป็นมาของพืน้ท่ี ท าให้มีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี     
เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลของพืน้ท่ีอย่างละเอียดโดยการด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ถนนสนามไชยกรุงเทพมหานคร ได้เร่ิมท าการขดุค้นเม่ือปี 2549 แล้วเสร็จ
ในปี 2550 ภายใต้โครงการของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ(สพร.) 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์(เดิม) ท าให้พบหลกัฐานทาง
โบราณคดีเป็นจ านวนมากและสอดคล้องกบัเอกสารทางประวตัศิาสตร์ โดยหลกัฐานท่ีพบมีทัง้ฐาน
รากของอาคารและโบราณวตัถจุ านวนมาก เช่น เศษเคร่ืองทัง้จากเอเชียและยโุรป เศษภาชนะดิน
เผาประเภทเนือ้ดินและเนือ้แกร่ง ตุ๊กตาดินเผาท่ีผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ลูกปัดแก้ว
กระดกูสตัว์ เหรียญกษาปณ์ หอยเบีย้และหอยมกุ ฯลฯ เป็นต้น จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ
สามารถบ่งบอกถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังเป็นทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีมีคณุค่าและความส าคญัเป็นอย่างมาก ไม่สมควรท่ีจะปล่อยให้เส่ือมสภาพไปตาม
กาลเวลา ถึงแม้ว่าโบราณวตัถุดงักล่าวจะมีการด าเนินงานจดัเก็บหลกัฐานท่ีมีความสบัสนจนไม่
สามารถระบุถึงพืน้ท่ีหรือชัน้ดินท่ีพบหลักฐานทางโบราณคดีก็ตาม โบราณวัตถุท่ีพบภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เหล่านี ก็้ยังมีคุณค่าและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เน่ืองจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบค่อนข้างท่ีมีจ านวนมากและพืน้ท่ีขุดค้น
ดงักลา่วก็เป็นแหลง่โบราณคดีในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์แหล่งหนึ่ง เม่ือเทียบ
กบัแหลง่โบราณคดีอ่ืนๆ ในสมยัเดียวกนั อีกทัง้ในปัจจบุนัแหล่งโบราณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ ก็ยงัมี
น้อย เน่ืองมาจากสาเหตุพืน้ท่ีส่วนใหญ่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ได้มีการถูกรบกวนและมีการ
ปรับปรุง เป ล่ียนแปลงการใ ช้สอยพื น้ ท่ีบ ริ เวณดังกล่าวใ ห้สอดรับกับการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
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 และส าหรับปัจจุบนัหลกัฐานโบราณวตัถุท่ีขุดพบภายในบริเวณพืน้ท่ีพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (กระทรวงพาณิชย์เดิม) ได้เก็บรวบรวมไว้ท่ีคลังโบราณวัตถุและห้องปฎิบัติการอนุรักษ์
อาคารส านกังานและคลงัความรู้ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและยงัไม่
มีรูปแบบหรือแนวทางในการจดัการโบราณวตัถอุยา่งเป็นระบบและเหมาะสม เพราะฉะนัน้ผู้ศกึษา
จึงเห็นสมควรท่ีท าการศึกษาโบราณวัตถุและศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร เพ่ือหารูปแบบคลงัท่ีเหมาะสมในการจดัเก็บ
รักษาโบราณวัตถุ โดยท่ีรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีดงักล่าวต้องมีความ
สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของตวัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) และเป็นระบบควบคูไ่ป
กับการอนุรักษ์ให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต และเพ่ือเป็นการ
รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชมและรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ตนเองไปพร้อมกบัตวัแทนของประจกัษ์พยานในสมยัรัตนโกสินทร์อนัเป็นช่วงประวตัิศาสตร์หนึ่งท่ี
ส าคญัของชาตไิทย เพราะทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านีเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีลกัษณะเฉพาะไม่สามารถ
สร้างขึน้ใหมท่ดแทนได้จงึมีความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการดแูลรักษาให้นานเท่าท่ีสามารถท าได้ควบคู่
ไปกับการใช้ประโยชน์จากโบราณวัตถุเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น           
การทอ่งเท่ียว การศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถ ุเป็นต้น 
 
2. ค าถามในการวิจัย 
 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ กรุงเทพมหานครควรเป็นอย่างไร และตอบสนองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีต้องการให้คลงัโบราณวัตถุเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นห้องเรียนท่ีสามารถเรียนรู้แบบ    
จบัต้องได้ โดยการเรียนรู้จากโบราณวตัถตุ้องมีการตอ่ยอดจากองค์ความรู้เดมิ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพ่ือทราบ
ปริมาณและประเภทของโบราณวตัถใุนปัจจบุนั 
 2. ศึกษาและน าเสนอรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในครัง้นี ้
 1. ทราบปริมาณและประเภทของโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีเก็บรักษาไว้ภายในคลงั
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครในปัจจบุนั เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาและจดัการ
คลงัโบราณวตัถ ุ
 2. ทราบรูปแบบในการจดัการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการจริงในอนาคต 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ศกึษาได้แบง่ขอบเขตการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน
คือ พืน้ท่ีท่ีศกึษา ประเดน็ท่ีศกึษา และประชากรท่ีศกึษาดงันี ้
 5.1 พืน้ท่ีที่ท าการศึกษา 
 ส ารวจและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับคลังโบราณวัตถุและห้องปฎิบัติการอนุรักษ์ 
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ของสถาบนัการเรียนรู้แห่งชาต ิถนนสนามไชย เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 
 5.2 ประเดน็ท่ีศึกษา 
 ในการศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดี
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร ผู้ศกึษาท าการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 ศึกษานโยบาย หลักการและวัตถุประสงค์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการจดัการโบราณวัตถุท่ีเกิดขึน้กับคลงัโบราณวตัถุ
ของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
 ศกึษาปริมาณและประเภทของโบราณวตัถ ุ
 ศึกษารูปแบบการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น
กรณีศกึษาส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้
 หารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 5.3 ประชากรศึกษา 
 นกัวิชาการทางด้านโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์ 
 เจ้าหน้าท่ีสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
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 โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปัจจบุนัเก็บรักษา
ไว้ภายในคลงัโบราณวตัถขุองสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
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บทที่ 2 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

 
 ส าหรับการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครเป็นการศึกษากระบวนการจัดการ
โบราณวตัถุทางโบราณคดีภายหลงัจากการขดุค้นภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ท่ีผ่านมา
และสภาพการจดัการคลังและโบราณวัตถุทางโบราณคดีในปัจจุบนั  เพ่ือหารูปแบบการจัดการ 
คลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
(Discovery Museum) เน่ืองจากทรัพยากรทางโบราณคดีดงักลา่วเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม หากแต่ยังขาดการจัดการท่ีถูกต้องและเหมาะสม  ผู้ ศึกษาจึง
ท าการศกึษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางโบราณคดีอยา่งคุ้มคา่และเหมาะสมกบัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 
 โดยการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มแนวคิดท่ีเ ก่ียวข้องกับการศึกษา        
เพ่ือน ามาเป็นพืน้ฐานและกรอบแนวทางการวิเคราะห์หารูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถอุอกได้
เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ได้แก่ แนวคิดการจดัการทรัพยากร
วัฒนธรรมและแนวคิดคลังพิพิธภัณฑ์ กลุ่มแนวคิดส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ และแนวคดิการอนรัุกษ์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรทางโบราณคดีซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของทรัพยากรวฒันธรรม ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
ความหมาย คณุคา่และเป้าหมายในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการศกึษา
วิเคราะห์ส าหรับการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดีท่ีเหมาะสมกับ
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแนวความคิดหนึ่งท่ีเข้ามีบทบาทตอ่สงัคมทัว่โลก
รวมถึงสังคมไทย เน่ืองจากเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมท่ีถือเป็นหัวใจหลักของทุก
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สงัคม ดงันัน้หากจะกล่าวถึงการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงควรต้องท าความเข้าใจกับค าว่า 
“วฒันธรรม” ซึง่เป็นค าท่ีนกัวิชาการสว่นใหญ่ให้นิยามความหมายไว้จ านวนมาก  
 และจากการศกึษาพบว่าค าว่า “วฒันธรรม” มีรากฐานมาจากตะวนัตก Edward B. 
Tylor นักมานุษยวิทยาชาวองักฤษเป็นคนแรกท่ีให้ความหมายของค าว่า  “วัฒนธรรม” คือ องค์
ความรู้ ความเช่ือ ศลิปะ ศีลธรรม กฎหมายและประเพณีตลอดจนอปุนิสยัท่ีเป็นผลมาจากการเป็น
สมาชิกของสังคม (ยศ สันตสมบัติ 2544 : 11) และนอกจากนีย้ังมีนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ให้
ความหมายของค าวา่วฒันธรรมไว้ดงันี ้
 พระเทพเวที (พระพรหมคณุาภรณ์ 2532, อ้างถึงในสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 1-
2) ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมเป็นผลของการสั่งสมของสิ่งสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาของสงัคม หมายรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ทัง้หมดของสงัคมทัง้จิตใจ
ของคน ค่านิยม ระบบคณุค่าทางจิตใจ คณุธรรม แนวความคิด และลักษณะความสัมพนัธ์ของ
มนุษย์ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญาท่ีช่วยให้มนุษย์อยู่รอดและเจริญสืบต่อ    
มาได้ 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวส วะสี (อ้างถึงในหม่อมหลวงสุรสวสัดิ์ สุขสวสัดิ ์
2538 : 182)  ได้กล่าวว่า วฒันธรรม คือ การปฏิบตัิหรือวิถีชีวิตของชมุชนหรือสงัคม มนษุย์เกิดมา
ท่ามกลางวฒันธรรมและถกูหล่อหลอมทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับ
สิ่งแวดล้อมและเมื่อสิ่งแวดล้อมแตล่ะแหง่แตกตา่งกนั วฒันธรรมในท้องถ่ินตา่งๆ จึงแตกตา่งกนัไป
ตามธรรมชาต ิและก่อให้เกิดความงามสากลท่ีอารยชนสว่นใหญ่ยอมรับ 
 ปัจจุบนัความหมายของวฒันธรรมท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่มกัให้ค านิยาม คือ ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างท่ีมนุษย์ท าขึน้  สร้างขึน้ คิดขึน้ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคมของตนเอง      
จากความหมายดงักลา่วแสดงวา่ วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสงัคม เพราะฉะนัน้วฒันธรรมจึง
เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่และต้องได้รับการปลกูฝัง ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือให้มนษุย์
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองในสงัคม จากการศึกษาทางมานุษยวิทยามีการสรุปลกัษณะ
พืน้ฐานของวฒันธรรมไว้ 6 ประการดงันี ้(ยศ สนัตสมบตั ิ2544 : 11-12) 
 1. วฒันธรรมเป็นความคิดร่วมและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก าหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมและเป็นสิ่งท่ีสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผู้ อ่ืนได้ ถ้าเป็นคนในวัฒนธรรม
เดียวกนั 
 2. วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนษุย์เรียนรู้หรือเปรียบเสมือนเป็นมรดกทางสงัคมท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่สูค่นอีกรุ่นหนึง่โดยผา่นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม 
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 3. วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากการใช้สญัลกัษณ์ เน่ืองจากสญัลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีเข้ามา
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของมนษุย์และยงัสามารถท าให้มนษุย์สามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ 
 4. วฒันธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา โดยวฒันธรรมเป็นสิ่งท าหน้าท่ี
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานและเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย์ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์ด ารงอยู ่
 5. วฒันธรรม คือ กระบวนการท่ีมนษุย์ก าหนดและให้ความหมายกบัชีวิตและสิ่งตา่งๆ 
รอบตวั เช่น มนุษย์พยายามท่ีจะก าหนดนิยามความหมายของชีวิต โดยจะออกมาในรูปแบบของ
พิธีกรรมความเช่ือ ฯลฯ 
 6. วฒันธรรมเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่ง มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรมนัน้จะมีสาเหตมุาจากหลายประการ เชน่ สภาพแวดล้อมการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัสงัคม
และวฒันธรรมอ่ืน เป็นต้น  
 จากการศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ท าให้สามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมเป็น
ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการอยู่รอดหรือการด ารงชีวิต
และเป็นมรดกทางสังคมท่ีมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยวฒันธรรมของแต่ละสังคมจะมีความ
แตกต่างและมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ดงันัน้เราจึงไม่สามารถท่ีจะกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของ
สังคมหรือกลุ่มคนใดดีกว่ากัน โดยในการท่ีจัดการวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมควรมี
หลกัการและเป้าหมายอยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัชว่งเวลา สภาพสงัคม เป็นต้น 
 ส าหรับความหมายของค าวา่ “ทรัพยากรทางวฒันธรรม” มีผู้ศกึษาและให้ความหมาย
ไว้หลากหลาย เชน่ 
 พิสิฐ เจริญวงศ์ (2542) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม มีทัง้ของเก่าจากอดีตเป็น
มรดกท่ีหลงเหลือถึงคนรุ่นหลงั และของใหม่ท่ีสร้างขึน้ ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสิ่งของส าคญัท่ีจะ
จดัการให้ถูกต้องก็ต้องศกึษาว่าอะไรเป็นอะไร จะใช้แนวทางอย่างไร กล่าวคือ สมบตัิวฒันธรรมท่ี
เป็น “มรดก” นัน้เปล่ียน “บทบาทหน้าท่ี” ไปเกือบหมดแล้ว ต้อง “อนรัุกษ์” และ “สงวน” ให้คงเดิม
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แล้วน ามาใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เส่ือมสภาพเร็วกว่ าท่ีควร ส่วนท่ีเป็น 
“ของใหม่” ก็ต้อง “พัฒนา” ไม่ให้หยุดอยู่กับท่ี ฉะนัน้ “การอนุรักษ์และพัฒนา” จึงเป็นของคู่กัน
เพราะได้ทัง้อดีตและปัจจุบนั ถ้าอนุรักษ์อย่างเดียวเราจะมีแต่อดีตและพัฒนาอย่างเดียวโดยไม่
อนุรักษ์ เราก็จะมีแต่ปัจจุบนั ซึ่งทัง้อดีตและปัจจุบนัก็ส าคญัทัง้คู่และเราก็มีทัง้สองอย่างอยู่แล้ว   
จงึควรจดัการให้ทรัพยากรตา่งสมยัทัง้สองเกือ้กลูกนั ท าประโยชน์ให้กบัประเทศเป็นสองเทา่ทวีคณู 
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 ชนัญ วงษ์วิภาค และคนอ่ืนๆ (2547 : 2-3) กลา่ววา่ ทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง 
ลักษณะของระบบวัฒนธรรมท่ีเป็นตัวแทนส่ือถึงวัฒนธรรมต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทหลกั คือ 

 1. ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัต้องได้หรือวฒันธรรมทางวตัถ ุ(Tangible) เช่น ทรัพยากร
ทางโบราณคดี ได้แก่ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัตถุทางวัฒนธรรม เช่น 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น  
 2. ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible) เชน่ ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ภมูิปัญญา เป็นต้น  
 สายันต์ ไพรชาญจิตร์  (2550 : 13-14) กล่าวถึงความหมายและขอบเขตของ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) ว่าหมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรม
ทัง้หมดในสังคมมนุษย์ทัง้ท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างท่ีจับต้องมองเห็นได้ (tangible 
forms) และท่ีเป็นความหมาย (meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา (Knowledge/wisdom) ความเช่ือ 
(beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ (rules/regulations) จินตนาภาพ (imaginations) 
ความนกึคดิ (feeling) ศลิปะและการแสดงออก (expressive behaviors) ท่ีไม่สามารถจบัต้องหรือ
สัมผัสทางกายภาพได้ (intangible forms) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมใน
สังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต (heritage) และสิ่งท่ียังมีการ
สร้างสรรค์ดดัแปลงขึน้มาใหม่ (creations/vital cultural resources) เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาด้านตา่งๆ ของชมุชนแตล่ะสงัคม 
 ในชุมชนทั่วๆ ไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลักๆ ทัง้ชนิดท่ีเป็นมรดกและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาขึน้ใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาได้ใน
ปัจจบุนั 3 กลุม่ประกอบด้วย  
 1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological resources) 
 2. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Homegrown/Indigenous wisdom) และ  
 3. ศลิปวฒันธรรมหรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีแสดงออก (Expressive culture) ได้แก่ 
ศิ ล ป ะ  (Arts) ว ร รณก ร ร ม  (Writings) ดน ต รี  (Music) ก า ร ล ะ เ ล่ น  (plays) ก า ร แ สด ง 
(Performances) ปรัมปราคติ (Myths) นิทาน (Tales) ขนบธรรมเนียม (Customs) ประเพณี 
(Traditions) ความเช่ือ (Beliefs) พิธีกรรมตามความเช่ือ (rites) ฯลฯ 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงความหมายความสมัพันธ์ของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
 ชมุชนและในสงัคมตา่งๆ  
ท่ีมา : สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, การจดัการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพฒันาชมุชน (กรุงเทพฯ : 
โครงการหนงัสือโบราณคดีชมุชน, 2550), 18. 
  
 สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2553 : 7-19) กล่าวถึงค าว่า วฒันธรรม สงัคม ชมุชนและ
ชาติพันธุ์  ล้วนเป็นเร่ืองเดียวกันท่ีหมายถึง ระบบความสัมพันธ์และกระบวนการจัดการระบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ มนษุย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและมนษุย์กับธรรมชาติให้อยู่
ในสภาวะท่ีสมดลุ เอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนัและกันให้เกิดความเจริญอยู่เสมอ โดยท่านได้เสนอแนวคิด 
“อริยสจัจ์วฒันธรรม” เป็นแนวคิดประยกุต์เร่ืองสจัจธรรมจากค าสอนของพระพทุธเจ้ามาใช้ศกึษา
วัฒนธรรม เพ่ืออธิบายวัฒนธรรมคืออะไร วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
ท าไมเราจงึต้องมีวฒันธรรม เพราะทกุสิ่งล้วนต้องมีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะมนษุย์
เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีต้องอยู่รวมกนัเป็น กลุ่มเพ่ืออะไร? เพ่ือให้เกิดความสมดลุ เอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนัและ
การอยู่รอดในสงัคมและควรท าอย่างไร? ควรปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความเมตตาบนฐานความรู้ของกฏ
แห่งธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยหลักการท่ีกล่าวมานีเ้ป็นหลักการส าคัญในการศึกษา
วฒันธรรมและเป็นหลกัการท่ีสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์ทุกศาสตร์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการศกึษา 
 จากการศึกษาความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมท าให้ทราบแล้วว่าทรัพยากรทาง
วฒันธรรมมีทัง้ทรัพยากรท่ีเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบนัหรือเป็นทัง้ของเก่าและ
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ของใหม่ นอกจากนีย้ังสามารถแบ่งประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมได้ออกเป็นหลักๆ คือ
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัต้องได้และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ ดงันัน้การศกึษาเก่ียวกับ
ทรัพยากรวฒันธรรมจงึต้องมีการศกึษาถึงลกัษณะคณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรม  
 ส าหรับคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถแบ่งคุณค่าของ
ทรัพยากรวฒันธรรมได้ดงันี ้
 1. คณุคา่ทางวฒันธรรม อาจจะแบง่ได้หลายทาง เชน่ 
 คณุค่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของสังคมท่ีมีต่อ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
 คุณค่าทางวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เช่น 
สถาปัตยกรรม โบราณคดี 
 คณุคา่ของความหายาก  
 2. คณุคา่ทางสงัคมและเศรษฐกิจร่วมสมยั อาจแบง่ออกเป็นประเภทได้ดงันี ้
 คณุคา่ทางเศรษฐกิจ คณุคา่ท่ีทรัพยากรสามารถช่วยให้มนษุย์มีความเป็นอยู่ด ารง
ชีพได้ เชน่ รายได้ การทอ่งเท่ียว การค้า เป็นต้น 
 คุณค่าทางการศึกษา คุณค่าท่ีมนุษย์ปัจจุบันใช้ในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ 
เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม 
 คณุคา่ทางสงัคม คณุคา่การใช้งานหรือใช้สอยแบบเดิมท่ีทรัพยากรวฒันธรรมเคย
ถกูใช้มา หรืออาจมีการปรับเปล่ียนหน้าท่ีได้ 
 คณุคา่ทางการเมือง  
 นอกจากพิจาราณาถึงคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมแล้ว  สิ่งท่ี
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือเป้าหมายในการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรม ดงันัน้ในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงควรท่ีต้องค านึงถึงเป้าหมายหรือ
จดุมุง่หมายในการจดัการ เพ่ือเป็นการรักษาด ารงคณุคา่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวฒันธรรม
ให้ถูกต้องเหมาะสม จากการศึกษาสามารถแบ่งเป้าหมายหลกัในการจดัการออกได้ดงันี  ้(ชนัญ 
วงษ์วิภาค และคนอ่ืนๆ 2547 : 9) 
 1. เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมส าหรับการวางแผนและป้องกนั ไม่ใช่
เพ่ือการท่องเท่ียว เพราะฉะนัน้จึงต้องได้ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรให้สมบูรณ์เสียก่อนท่ีจะ
ด าเนินการอย่างอ่ืน โดยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีมุ่งอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร
วฒันธรรมไว้ให้คงอยู่ 
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 2. เพ่ือปกป้องทรัพยากรวฒันธรรมไมใ่ห้ถกูท าลาย เส่ือมสภาพหรือสญูหายก่อนเวลา
อนัควร และท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือสาธารณะชน นกัวิจยั นกัเรียน นกัศกึษา ฯลฯ สามารถเข้าถึง
แหลง่ทรัพยากรวฒันธรรมได้อยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียม 
 4. เพ่ือใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกับอดีตและให้ตระหนักถึง
คณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรมด้วย 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวผู้ศกึษาสามารถสรุปว่า การจดัการทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมรูปธรรมและนามธรรมท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนหรือคนในสงัคม โดยในกระบวนการจดัการควรค านึงถึงวิธีการหรือแนวทางท่ี
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของหน่วยงานหรือผู้ เก่ียวข้อง ดงันัน้การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึง
เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีสามารถน ามาเป็นส่วนช่วยในการอนรัุกษ์และท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งคุ้มคา่และถกูต้องเหมาะสม  
 นอกจากท าความเข้าใจแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแล้วควรท่ีต้องเข้าใจ
ถึงทรัพยากรวฒันธรรมท่ีศกึษาด้วยเช่นกนั ในท่ีนีผู้้ศกึษาทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าความส าคญัและมีอยู่เป็นจ านวนมากในประเทศ แต่
หากต้องประสบกบัปัญหาตา่งๆ มากมายในการจดัการ อาจมีสาเหตมุาจากการจดัการท่ีไม่ถกูวิธี
หรือไมเ่หมาะสม ผู้คนในสงัคมไมเ่ห็นคณุคา่ท าให้รู้สกึวา่ตนไมไ่ด้เป็นเจ้าของทรัพยากร รวมถึงการ
ปล่อยปละละเลยหรือไม่มีการจดัการ ทัง้ๆท่ีทรัพยากรทางโบราณคดีเหล่านีส้ามารถน ามาจดัการ
ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคมและชุมชนได้อย่างมากมาย เช่น การศึกษา การท่องเท่ียว
เศรษฐกิจ ฯลฯ ดงัเห็นได้จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กลา่วถึงคณุคา่และความส าคญัของทรัพยากรทางโบราณคดีวา่  
  
 โบราณวตัถ ุศิลปวตัถแุละโบราณสถานทัง้หลายนัน้ ล้วนเป็นของมีคณุคา่และจ าเป็น 
          แก่การศกึษาค้นคว้าในทางประวตัิศาสตร์  ศิลปะและโบราณคดี เป็นเคร่ืองแสดงควาเจริญ 
 รุ่งเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแตอ่ดีตกาลสมควรจะสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบตัิส่วน 
 รวมของชาติไว้ตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวตัถแุละศิลปวตัถคุวรจะได้มีพิพิธภณัฑสถาน 
 เก็บรักษาและตัง้แสดงให้นกัศกึษาและประชาชนได้ชมและศกึษาหาความรู้ให้มากและทัว่ 
 ถงึกวา่ท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 19)  
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 1.1 ความหมายของทรัพยากรทางโบราณคดี 
  ทรัพยากรทางโบราณคดี หมายถึง สถานท่ี สิ่งก่อสร้างและวตัถสุิ่งของท่ีเก่ียวข้อง
กับมนุษย์และวัฒนธรรมในอดีตทุกยุคทุกสมัยอนัเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าความส าคญั สามารถน ามา
จดัการให้เป็นคณุประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตของคนสมยัปัจจบุนัและส่งผ่านไปให้คนรุ่นตอ่ๆ ไปได้
ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 
2550 : 29-32) 
 1. แหล่งโบราณคดี คือ สถานท่ีท่ีมนุษย์ในอดีตเข้าไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมตา่งๆ ในการด ารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวฒันธรรม ทัง้ท่ีเป็นการถาวรและชัว่คราว 
เชน่ แหลง่ผลิตเคร่ืองมือหิน แหล่งฝังศพ ฯลฯ โดยบริเวณแหล่งโบราณคดีมีการพบหลกัฐานท่ีเป็น
วตัถ ุสิ่งของของคนในอดีต เชน่ เศาภาชนะดนิเผา ลกูปัด เคร่ืองมือหิน เป็นต้น 
 2. โบราณสถาน คือ สิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยใช้วัสดุต่างๆ ทัง้ท่ีคงทน
ถาวรและไม่ถาวร เพ่ือใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ท่ีอยู่อาศยั ศาสนสถาน สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรม เป็นต้น  
 3. โบราณวตัถ ุคือ วตัถ ุสิ่งของ เคร่ืองมือคร่ืองใช้ท่ีเกิดจากการประดิษฐ์ด้วยฝีมือ
มนษุย์หรือเกิดจากการดดัแปลงจากธรรมชาตติามภูมิปัญญาความรู้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัในด้านตา่งๆ เชน่ การท ามาหากิน การศกึษา การประกอบพิธีกรรม เป็นต้น 
 ส าหรับพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถแุละพิพิธภณัฑ์สถาน
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 มีการแบง่ประเภททรัพยากรทางโบราณคดีดงันี ้(กรมศลิปากร 2548 : 10) 
      1. โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการ
ก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นัน้เป็นประโยชน์ทางศิลปะ 
ประวตัศิาสตร์หรือโบราณคดี ทัง้นีใ้ห้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่โบราณคดี แหล่งประวตัิศาสตร์และ
อทุยานประวตัศิาสตร์ด้วย 
 2. โบราณวตัถ ุหมายถึง สงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
หรือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิหรือท่ีเป็นสว่นหนึง่สว่นใดของโบราณสถาน ซากมนษุย์หรือซาก
สัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของ
สงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นประโยชน์ทางศลิปะ ประวตัศิาสตร์ หรือโบราณคดี  
 3. ศลิปวตัถ ุหมายถึง สิ่งท่ีท าด้วยฝีมืออยา่งประณีตและมีคณุคา่สงูในทางศลิปะ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดีท าให้ทราบว่าเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าและความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทรัพยากรทางโบราณคดีเป็น
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ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของมนษุย์ในอดีต และเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่จ านวน
มากท่ียังคงรอการเข้าไปจัดการและอนุรักษ์ให้คงอยู่ พร้อมทัง้ให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคม 
ปัจจบุนั เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้รับรู้ถึงคณุคา่ความส าคญัของสงัคมวฒันธรรมและเพ่ือให้ทราบถึง
รากเหง้า ประวตัิความเป็นมาของบรรพบุรุษ ดงันัน้จึงควรมีการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
อยา่งถกูต้องเหมาะสมกบัหนว่ยงาน ชมุชนและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรโดยตรงอนัก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิชาการ ผู้ เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไป 
เพ่ือทราบถึงความรู้และประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีสามารถน ามาพฒันาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้  
 
2. แนวคิดการจัดการคลังพพิธิภัณฑ์ 
 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ (Museum storage) ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
เม่ือ พ.ศ. 2509 โดยมีการแยกคลังออกจากส่วนการจัดแสดงอย่างชัดเจนและมีการก่อสร้าง
อาคารมหาสรุสิงหนาทและอาคารประพาศพิพิธภณัฑ์ในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ พระนครให้มี
พืน้ท่ีสว่นหนึง่ส าหรับใช้เป็นคลงัพิพิธภณัฑ์ เพ่ือเก็บสิ่งของหรือโบราณวตัถ ุศิลปวตัถท่ีุไม่ได้น ามา
จดัแสดง (ดวงฤทธ์ิ แคล้วปลอดทกุข์ 2541 : 6) 
  ส าหรับในปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้เข้ากบัยคุสมยัเพิ่มมากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชมและ
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น การเปิดคลงัพิพิธภณัฑ์ออกสู่สาธารณะชนเพิ่มมากขึน้  เพ่ือให้เป็นสถานท่ี
ศกึษาค้นคว้าส าหรับผู้ ท่ีสนใจ โดยคลงัพิพิธภณัฑ์อาจอยู่ในความดแูลของแผนกคลงั ภณัฑารักษ์
หรือนายทะเบียน มีการเก็บรักษาและจดัระบบเพ่ือให้ง่ายตอ่การศกึษา ค้นคว้า ซึ่งมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องใช้เนือ้ท่ีมาก เพราะการเก็บรักษาวัตถุในแต่ละประเภทต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธีและเป็น
ระบบ ระเบียบ เพ่ือความสะดวกในการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์ พร้อมทัง้ต้องมีการค านึงถึงเนือ้
ท่ีส าหรับการให้บริการแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ เข้าใช้ท่ีสนใจด้วย โดยต้องมีโต๊ะ เก้าอีส้ าหรับนั่ง
ท างานอย่างเป็นระเบียบ ฐานข้อมูลส าหรับการค้นหาวตัถุสะสม เป็นต้น คลงัพิพิธภัณฑ์จึงเป็น
สว่นท่ีพิพิธภณัฑ์ทกุพิพิธภณัฑ์ต้องให้ความสนใจ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีเก็บรักษามรดกวฒันธรรม
ของประเทศชาต ิ 
 2.1 ความหมายและรูปแบบของคลังพิพธิภัณฑ์ 
 “คลงัพิพิธภณัฑ์” หมายถึง พืน้ท่ีท่ีเก็บวตัถสุะสมของพิพิธภณัฑ์ ท่ีพิพิธภณัฑ์เก็บ
รวบรวมรักษาไว้เพ่ือการศกึษา ค้นคว้า วิจยั แตย่งัมิได้จดัแสดง (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ และคน
อ่ืนๆ 2547 : 13) โดยทัว่ไปสามารถแบง่รูปแบบคลงัพิพิธภณัฑ์ออกเป็น 2 แบบหลกั คือ 
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      คลังปิด  (Restricted Storage)  คือไม่มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม 
เน่ืองจากสิ่งของท่ีเก็บรักษาจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมอุณหภูมิ
ตลอดเวลา รวมถึงการควบคมุการเข้าออกของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด้วย 
      คลังเปิด (Visible Storage) คือ คลงัท่ีเปิดให้ผู้สนใจเดินชมและศกึษาหาความรู้
ได้อยา่งสะดวก โดยจะมีการจ าแนกออกสิ่งของท่ีเก็บรักษาไว้ในคลงัพิพิธภณัฑ์อย่างเป็นหมวดหมู ่
เพ่ือให้ดเูป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบบญัชีได้ง่ายและรวดเร็ว มีตู้กระจกเก็บรักษา มีไฟฟ้าในตู้  
มีป้ายค าบรรยายเก่ียวกับสิ่งของท่ีเก็บรักษา คลังประเภทนีเ้ป็นคลงัท่ีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้ความ
สนใจ คลงัลกัษณะนีเ้กิดขึน้เน่ืองมาจากแนวคิดท่ีต้องการให้สาธารณะชนสามารถเข้าศกึษาและ
ชมวตัถตุ่างๆ ท่ีไม่ได้น ามาจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ซึ่งมีอยู่จ านวนมากและเก็บรักษาไว้ภายใน
ห้องคลงั โดยเป้าหมายพืน้ฐานของคลงัเปิดมีสองแนวคดิ (Hilberry 2553) 
      1. แนวคิดภาพขนาดเล็ก แนวคิดนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือจดัแสดงวตัถจุ านวนมาก
และให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับวตัถุ เป้าหมายคือการให้นกัเรียน นกัวิชาการและบุคคลท่ีเป็น
สมาชิกสามารถได้ศึกษาเก่ียวกบัวตัถไุด้อย่างใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับนกัวิชาการและบคุคล
อ่ืนๆ ท่ีต้องการหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการอ้างอิงในการตีความเก่ียวกบัวตัถท่ีุศกึษา 
       2. แนวคิดภาพขนาดใหญ่ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เข้าชมคลงัเปิดเกิดความ
สนใจและเข้าใจขอบเขตและบทบาทส าคญัของในภารกิจของพิพิธภัณฑ์และทราบว่าวตัถมีุท่ีมา
จากท่ีใด ท าไมต้องท าการสงวนรักษา วิธีการดแูลและอนุรักษ์วตัถุเป็นอย่างไรและใช้ในการวิจยั 
รวมถึงวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ของพิพิธภัณฑ์ พร้อมทัง้มีการแนะน าให้ผู้ เข้าชมเข้าใจถึงความส าคญั
และขอบเขตโดยรวมในการเก็บรักษาวตัถสุะสมท่ีมีคณุคา่และความส าคญั 
       ส่วนการจดัแสดงและการจดัการวตัถุสะสมท่ีเก็บรักษาไว้ภายในคลงัพิพิธภัณฑ์
รูปแบบคลงัเปิดมี 3 วิธีเพ่ือให้คลงัเปิดประสบความส าเร็จดงันี ้ 
      วิธีที่  1 จัดการโดยการน าวัตถุสะสมจ านวนมากท่ีจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของ
ออกมาจดัแสดงให้เห็นถึงความหนาแนน่ของวตัถหุรือจดัแสดงใกล้เคียงกบัแกลลอร่ีสาธารณะ  
      วิธีที่ 2 สร้างศนูย์การศกึษาท่ีเปิดให้สาธารณชนเข้าใช้ประโยชน์จากวตัถสุะสมท่ี
มีอยูภ่ายในคลงัพิพิธภณัฑ์ 
      วิธีที่ 3 จดัการวตัถสุะสมโดยการเก็บรวบรวมวตัถสุะสมท่ีมีทัง้หมดเข้าด้วยกนัใน
พืน้ท่ีจดัเก็บขนาดใหญ่แล้วเปิดให้ประชาชนเดนิชม  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคลงัพิพิธภัณฑ์มีส่วนส าคญัไม่น้อยไปกว่า
ห้องจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจากวตัถขุองพิพิธภณัฑ์สว่นใหญ่ท่ีไม่ได้น ามาจดัแสดงจะท าการ
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เก็บรักษาไว้อยู่ในคลังพิพิธภัณฑ์และเป็นวัตถุมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ดงันัน้คลัง
พิพิธภัณฑ์จึงมีความส าคญัและเปรียบเสมือนหวัใจของพิพิธภัณฑ์และควรได้รับการจดัการเป็น
อย่างดี แม้ว่าคลงัพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตา่งแง่มมุ ตา่งขนาดและ
ตา่งวตัถปุระสงค์ก็ตาม แตส่ิ่งท่ีพิพิธภณัฑ์และคลงัพิพิธภัณฑ์ต้องมีเหมือนกนัทกุแห่งคือบทบาท
หน้าท่ีในการจดัเก็บ สงวนรักษา จดัแสดงและให้บริการด้านต่างๆ แก่สังคมเพ่ือเป็นการป้องกัน 
การเส่ือมสภาพของวตัถุท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่งๆ ได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าเป็น
ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและเป็นประโยชน์ตอ่คนในสงัคมปัจจบุนั ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะในส่วนของ
หนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพียงเทา่นัน้ 
 2.2 องค์ประกอบของคลังพพิธิภัณฑ์  
       ส าหรับในการศึกษาเก่ียวกับระบบคลงัพิพิธภณัฑ์ โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑ์ทุกแห่งมี
ระบบการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ท่ีแตกต่างไปตามความต้องการของพิพิธภัณฑ์และวัตถุท่ีเก็บ
สะสม แตส่ าหรับหลกัการเบือ้งต้นในการจดัการเก่ียวกบัระบบคลงัพิพิธภณัฑ์ท่ีพิพิธภณัฑ์ทกุแห่ง
ต้องค านงึถึงและควรให้ความส าคญัมีดงันี ้
      2.2.1 สถานที่ส าหรับคลังพิพิธภัณฑ์ การก าหนดสถานท่ีส าหรับใช้เป็นพืน้ท่ี
คลงัพิพิธภณัฑ์เป็นสิ่งส าคญัหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เน่ืองจากคลงัพิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีจดัเก็บรักษา
วตัถุสะสมท่ีมีคณุค่าและความส าคญัด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ โดยการเลือกสถานท่ีส าหรับใช้
เป็นคลงัพิพิธภณัฑ์ควรค านงึถึงสิ่งตา่งๆ ดงันี ้(นยันา แย้มสาขา 2549 : 49) 
 ท่ีตัง้คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ต้องเป็นห้องท่ีมีพืน้ท่ีภายในปลอดจาก
อิทธิพลของสภาวะอากาศภายนอก ไมมี่ผนงัห้องตดิกบัสภาพแวดล้อมภายนอกและควรหลีกเล่ียง
ห้องท่ีตดิหรืออยูด้่านลา่งของห้องน า้และสวน 
 ขนาดคลงัเก็บวตัถพุิพิธภณัฑ์ ขนาดของห้องต้องสมัพนัธ์กบัจ านวน ขนาด 
รูปทรงของวตัถท่ีุจดัเก็บและแปลนห้องไมค่วรโค้งเว้าหรือหกัมมุ 
 พืน้คลงัเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ควรเป็นพืน้ท่ีราบ ไม่มีการยกระดบั สามารถ
รองรับน า้หนกัได้มาก ไม่มีส่วนโค้งเว้าหรือหกัมุม นอกจากนีค้วรค านึงถึงอุณหภูมิ ความชืน้ แสง
สวา่งและการถ่ายเทของอากาศด้วย 
 ทางเข้า – ทางออกคลงัเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ต้องมีความสมัพนัธ์กับความ
กว้างและความสูงของวตัถุ รวมทัง้ขนาดของกล่องบรรจวุตัถุและต้องมีพืน้ท่ีให้กบัอปุกรณ์จดัเก็บ
วตัถท่ีุเคล่ือนท่ีได้และอปุกรณ์ส าหรับเคล่ือนย้ายวตัถดุ้วย 
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 เพดานคลงัเก็บวตัถุ ควรเป็นเพดานสงู ส าหรับเก็บวตัถท่ีุมีส่วนสงูมากและ
อาจท าบางสว่นเป็นชัน้ลอยส าหรับเก็บวตัถท่ีุไมจ่ าเป็นต้องใช้ห้องท่ีมีเพดานสงู 
 ลิฟท์ ต้องเป็นลิฟท์ท่ีสามารถขนย้ายวตัถุขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมากได้
สะดวกและควรค านงึถึงการเลือกห้อง เพื่อท าเป็นคลงัเก็บวตัถพุิพิธภณัฑ์ คือ ไม่ควรเป็นห้องใต้ดิน
หรือห้องใต้หลงัคา 
 นอกจากนีต้้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในคลังพิพิธภัณฑ์ท่ีมีผลต่อ
สภาพของวตัถโุดยตรง เพราะฉะนัน้จงึต้องมีการจดัสภาพแวดล้อมให้ส่งผลตอ่การเส่ือมสภาพของ
วตัถใุห้น้อยท่ีสดุและจะต้องพยายามจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัวตัถทุกุชิน้ท่ีเก็บรักษา โดย
ต้องมีการค านงึถึงสิ่งดงัตอ่ไปนี ้
 อณุหภูมิและความชืน้สมัพนัธ์ เน่ืองจากเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดการ
เส่ือมสภาพทางกายภาพของวตัถุ ดงันัน้จึงต้องมีการควบคมุอุณหภูมิและความชืน้ภายใน คลัง
วตัถท่ีุเหมาะสมกบัวตัถเุก็บรักษา และถ้าหากวตัถท่ีุจดัเก็บมีมากกว่าหนึ่งอย่างควรจะต้องควบคมุ
อณุหภมูิและความชืน้ให้เหมาะกบัวตัถท่ีุไวตอ่การเส่ือมสภาพมากท่ีสดุ 
 แสงสว่าง คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องการแสงสว่างธรรมชาติ จึงควร
เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละบริเวณของห้องและเปิดไฟเฉพาะเม่ือมีการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ 
 การถ่ายเทอากาศ คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ควรมีระบบอุปกรณ์หมุนเวียน
อากาศเพ่ือปรับอณุหภมูิและความชืน้ของห้องให้สม ่าเสมอ 
 การควบคมุแมลง ควรควบคมุด้วยระบบกายภาพ เช่น การใช้ตะแกรงกัน
รอบประต ูหลงัคาหรือการควบคมุสิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่เอือ้ต่อการเจริญเติบโตของแมลง ถ้าหากมี
การควบคมุโดยการใช้ยาฆา่แมลง ต้องเลือกสารท่ีไมเ่ป็นอนัตรายหรือเป็นอนัตรายน้อยท่ีสดุตอ่คน
และวตัถ ุ
 2.2.2 การจัดจ าแนกแยกประเภทของวัตถุสะสม ส่วนการจ าแนกวตัถสุะสม
ภายในคลังพิพิธภัณฑ์นัน้ต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของวัตถุสะสมท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ภายในคลงัพิพิธภณัฑ์และท าการจดัจ าแนกแยกประเภทของวตัถุสะสมออกเป็นกลุ่มๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องแน่นอน เพ่ือให้สะดวกต่อการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์
จากวตัถแุละเพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของวตัถดุงักล่าว เชน่ วตัถนุัน้คืออะไร อายสุมยั การ
ใช้งาน ท่ีมา เป็นต้น โดยหลกัการในการจดัจ าแนกแยกประเภทในการเก็บวตัถขุองพิพิธภณัฑ์นิยม
แบง่ออกเป็นหมวดหมูต่า่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้(กรมศลิปากร 2536 : 69) 
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 1. เก็บตามประเภทของวัตถุ เช่น วัตถุใดท่ีเป็นหินเก็บรักษาไว้กลุ่มหนึ่ง 
วตัถใุดเป็นส าริดเก็บเป็นหมวดของส าริด วตัถใุดเป็นผ้า ปนูปัน้ เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองไม้ ฯลฯ ก็แยก
เก็บเป็นพวกๆ ในการเก็บวตัถุวิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้และป้องกัน
อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้จากการท าลายของแมลง 
 2. การเก็บรักษาตามยุคสมัย เช่น วตัถุสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ วตัถุสมัย
ประวตัศิาสตร์และวตัถทุางชาตพินัธุ์วิทยา 
 3. วัตถุท่ีมีค่า เป็นวัตถุอีกกลุ่มหนึ่งท่ีต้องเก็บเป็นพิเศษ เช่น เคร่ืองทอง 
เคร่ืองเงิน เพชรพลอย การเก็บวัตถุประเภทนีจ้ าเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  โดย
พิพิธภณัฑ์ต้องมีตู้ เก็บนิรภยัเป็นพิเศษ 
 2.2.3 ระบบทะเบียนและฐานข้อมูล ระบบทะเบียนและการท าทะเบียนเป็น
ขัน้ตอนส าคญัหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบังานพิพิธภณัฑ์ จากการศกึษาสามารถจ าแนกระบบทะเบียนวตัถุ
ได้ออกเป็น 2 แบบ คือ (จิรา จงกล 2532 : 135-136) 
 1. การท าทะเบียนวัตถุสะสม คือระบบทะเบียนท่ีมีการจัดท าหลักฐาน
เร่ืองราวของวตัถสุะสม เพื่อให้ทราบท่ีมา ประวตั ิและจ านวนรายการวตัถสุะสมทัง้หมดท่ีเก็บรักษา 
โดยมีการบนัทกึหลกัฐานเก่ียวกบัวตัถสุะสมท่ีเก็บรวบรวมไว้ทัง้หมดลงในสมดุทะเบียนตามล าดบั
วนั เดือน ปี รายละเอียด ภาพถ่ายและเร่ืองราวเก่ียวกับวตัถ ุรวมถึงการท าประวตัิของวตัถุสะสม
ทุกชิน้ในการเข้าและออกอย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลกัสากล เพ่ือเป็นหลกัฐานในการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของวัตถุและต้องดูแลเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนวตัถสุะสมไว้ตลอด  
 2. การจัดท าบัตรวัตถุ โดยในการจัดท าบัตรวัตถุนัน้เป็นการท าบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถท่ีุสะสมแตล่ะชิน้เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในศกึษา ค้นคว้าวิจยั ในการจดัท า
บตัรวตัถตุ้องอาศยัความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกบัวตัถสุะสมในแตล่ะประเภทแตล่ะชิน้และความ
ละเอียดในการท าการบนัทกึหลกัฐาน  
 นอกจากการท าทะเบียนวัตถุสะสมดงักล่าวข้างต้นแล้ว การจดัท าระบบ
ฐานข้อมลูยงัเป็นสิ่งท่ีคลงัพิพิธภณัฑ์ควรให้ความส าคญั เพ่ือใช้ส าหรับเป็นฐานข้อมลูรายละเอียด
เก่ียวกับวตัถสุะสมแต่ละชิน้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกบัวตัถุแก่นกัเรียน นกัศึกษา 
นักวิชาการและประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจเก่ียวกับวัตถุต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว้ภายในคลัง
พิพิธภณัฑ์ 
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  3. ฐานข้อมูล ส่วนของการท าฐานข้อมูลนัน้เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยซึ่งในยุคท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในสงัคมทุกสังคม รูปแบบการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเคยจดัเก็บในรูปแบบของเอกสารปรับเปล่ียนมาจดัเก็บโดยคอมพิวเตอร์ท่ีมีการน า
ระบบฐานข้อมลูเข้ามามีส่วนช่วยในการจดัเก็บ โดยค าว่า “ฐานข้อมลู” คือ การเก็บรวบรวมข้อมลู
ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ส าหรับข้อมลูในท่ีนีคื้อข้อเท็จจริงท่ีมีความหมายและต้องการจดัเก็บ เพ่ือการ
ใช้งานตอ่ไป (ระวีวรรณ เอือ้พนัธ์วิริยะกลุ 2549 : 1) โดยทัว่ไปจะเรียกตามลกัษณะของข้อมลูว่า
เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองใดหรือการท างานแบบใด การใช้งานจากระบบฐานข้อมูลจะต้องมี
โปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการข้อมลูและเป็นตวักลางระหวา่งผู้ใช้กบัฐานข้อมลู 
 2.2.4 การอนุรักษ์  โบราณวัตถุเ ป็นหลักฐานส าคัญท่ีพิพิธภัณฑ์ควรให้
ความส าคญั โดยเฉพาะส่วนของการอนุรักษ์โบราณวตัถ ุท่ีต้องมีการด าเนินการอย่างถกูต้องและ
เหมาะสมกบัโบราณวตัถแุตล่ะประเภท การอนรัุกษ์ หมายถึง ความพยายามท่ีจะรักษาสภาพของ
วัตถุให้คงอยู่ในสภาพเดิม โดยก าจัดสาเหตุของการเส่ือมสภาพเพ่ือหยุดยัง้หรือชะลอการ
เส่ือมสภาพและป้องกันไม่ให้วัตถุเส่ือมสภาพต่อไป รวมถึงการควบคุมดูแลรักษาวัตถุให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมไมเ่ป็นอนัตรายตอ่วตัถดุ้วย โดยหลกัส าคญัของการอนรัุกษ์ต้องไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง สิ่งประดบัทัง้หลายของวตัถ ุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอดีตและเข้าใจ
วัตถุมากขึน้ต่อการศึกษาและการช่ืนชมของสาธารณชน ดังนัน้การอนุรักษ์จึงมีความหมาย          
2 ประการ คือ 1) การอนรัุกษ์เชิงป้องกนัเป็นการป้องกนัและดแูลวตัถใุห้ปลอดภยัจากสิ่งแวดล้อม
และการกระท าของมนุษย์ 2) การอนุรักษ์เชิงปฏิบตัิการเป็นการปฏิบตัิต่อวตัถุ เพ่ือก าจดัสาเหตุ
ของการเส่ือมสภาพและยงัยัง้ไมใ่ห้วตัถเุกิดการเส่ือมสภาพตอ่ไป (ชมพนูทุ ประศาสน์เศรษฐ 2547 
: 8)          
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเส่ือมสภาพของวัตถุ การเส่ือมสภาพของวัตถุคือ      
การเปล่ียนแปลงของวตัถท่ีุเกิดจากปฏิกิริยาของวตัถกุบัสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจยัส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 ความชืน้ เป็นปัจจยัส าคญัหนึง่ท่ีท าให้วตัถเุส่ือมสภาพ การเก็บรักษาวตัถุ
จงึจ าเป็นต้องมีการควบคมุความชืน้ให้อยู่ในอณุหภูมิท่ีเหมาะสมกบัวตัถแุตล่ะชนิดและต้องรักษา
ระดบัของความชืน้ให้คงท่ีเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้วตัถเุกิดการเส่ือมสภาพ 
 แสง เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้วตัถเุกิดการเส่ือมสภาพ เน่ืองจากรังสีในแสงมี
ความยาวคล่ืนแตกต่างกัน คือ รังสีอุลตราไวโอเลต มีความยาวคล่ืนสัน้แต่มีพลงังานมาก แสงท่ี
มองเห็นและรังสีอินฟราเรด มีความยาวคล่ืนยาวแต่พลังงานน้อยท่ีสุด และให้ความร้อนมาก 
โดยทัว่ไปหลอดไฟท่ีใช้ในพิพิธภัณฑ์มี 3 แบบ คือ หลอดทงัสเตน เม่ือผ่านกระแสไฟฟ้าจะให้แสง
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และความร้อนมาก หลอดเรืองแสง ภายในหลอดบรรจดุ้วยปรอทและนีออน และหลอดโลหะเฮไลด์ 
เป็นการดดัแปลงจากหลอดเรืองแสงโดยการใสโ่ลหะ 
 ความร้อน เน่ืองจากความร้อนและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อ
ความชืน้สัมพัทธ์ ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและขบวนการเส่ือมสภาพท่ีอาจเป็นตัวเร่งการ
เส่ือมสภาพได้เร็วขึน้ อีกทัง้อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ราและแมลงเกิดการเจริญเตบิโตได้ดีด้วย 
 แมลง มกัเป็นอนัตรายตอ่อินทรีย์วตัถ ุโดยเฉพาะวตัถปุระเภทไม้ กระดาษ
และผ้า จึงควรต้องมีการหมั่นดูแลความสะอาดและตรวจสอบห้องเก็บวัตถุไม่ให้มีช่องตามฝา 
หลงัคาซึง่อาจท าให้แมลงสามารถรอดเข้ามาได้ 
 จลุินทรีย์และรา เป็นอนัตรายกบัอินทรีย์วตัถ ุเน่ืองจากจลุินทรีย์และราจะ
เจริญเติบโตได้ดีในความชืน้ท่ีมีอาหารและอุณหภูมิอบอุ่นอาจสร้างความเสียหาย เลอะเทอะ 
คราบสีตา่งๆ ไว้บนวตัถ ุการป้องกนัคือต้องเก็บรักษาวตัถไุว้ท่ีความชืน้สมัพทัธ์ไมเ่กิน 65 % 
 2.2.5 ระบบการจัดเก็บวัตถุสะสม การจดัเก็บวตัถสุะสมภายในคลงัพิพิธภณัฑ์
เป็นอีกส่วนส าคญัหนึ่งในการจดัการคลงัวตัถแุละเป็นส่วนท่ีช่วยให้วตัถมีุอายยืุนนาน ถ้าหากคลงั
วตัถุพิพิธภัณฑ์มีระบบการจัดเก็บวตัถุท่ีเหมาะสม จากการศึกษาสามารถแบ่งระบบการจดัเก็บ
วตัถสุะสมได้ออกเป็น 2 ระบบ (นยันา แย้มสาขา 2549 : 50-54) คือ 
 ระบบเปิด เป็นการจดัเก็บวตัถท่ีุเหมาะกบัการจดัเก็บวตัถทุกุประเภท โดย
ระบบเปิดสามารถแบง่ระบบครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการจดัเก็บได้ดงันี ้
 ระบบชัน้เหล็กท่ีปรับระดบัได้ (Adjustable metal shelving storage 
system) เป็นครุภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัพืน้ห้องทกุขนาดและเป็นระบบท่ียืดหยุ่นได้ สามารถเก็บวตัถไุด้
หลากหลายชนิดในชัน้ชุดเดียวกัน เน่ืองจากชัน้เหล็กสามารถปรับระดบัและเพิ่มจ านวนได้ตาม
ความต้องการของลกัษะเฉพาะของวตัถแุตล่ะชิน้ โดยปกติระบบชัน้เหล็กจะเหมาะสมท่ีสดุในการ
จัดเก็บวัตถุสามมิติท่ีมีน า้หนักไม่มาก แต่หากเป็นวัตถุท่ีมีน า้หนักมากต้องเลือกใช้ชัน้เหล็กท่ีมี
ความมัน่คงแข็งแรง 
 ม้วนเก็บสิ่งทอ (Rolled Textile system) เป็นระบบแขวนลอยเหมาะกับ
การเก็บวตัถสุิ่งทอท่ีแบนราบและมีขนาดใหญ่ 
 ระบบราวตะแกรงติดท่ี (Fixed rack storage system) ใช้กรอบตะแกรง
ลวดตดิกบัผนงัห้องแล้วแขวนวตัถเุก็บด้วยหว่งตะขอรูปตวั S 
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 ระบบราวแขวนเล่ือนได้ (Sliding rack storage system) ราวรางเล่ือน
จะต้องแขวนตามเพดานท่ียึดเกาะอย่างหนาแน่นแข็งแรง วตัถจุะถกูแขวนด้วยตะขอรูปตวั S เกาะ
กบัราวแขวน สว่นของระยะหา่งระหวา่งราวแขวนขึน้อยูก่บัขนาดของวตัถท่ีุจดัเก็บ 
 ระบบกัน้แบ่งพืน้ท่ีห้อง (Compartment storage system) เป็นการกัน้แบ่ง
ห้องเก็บเป็นห้องเล็กๆ ด้วยฉากเหล็กท่ีปรับขนาดความกว้าง แคบได้ตามขนาดของห้องเก็บและ
ความสงูของวตัถเุพ่ือเป็นการประหยดัพืน้ท่ีเก็บ 
 ระบบปิด ระบบการเก็บวตัถแุบบปิด เหมาะส าหรับวตัถท่ีุมีความไวตอ่การ
เส่ือมสภาพหรือวตัถท่ีุต้องเก็บในสภาพแวดล้อมท่ีคงท่ี ซึ่งสามารถแบ่งตามระบบครุภัณฑ์ในการ
จดัเก็บได้ดงันี ้
 ระบบตู้ รางเล่ือน (Compact storage system) ชุดตู้ รางเล่ือนสามารถใช้
พืน้ท่ีบริเวณเดียวดนัวางซ้อนตู้ เป็นสองชัน้ได้ องค์ประกอบหลกัคือ ตู้ เล่ือนสามารถรับน า้หนกัวตัถุ
ได้ดีระหว่างการเล่ือนจะเกิดการสั่นสะเทือน แต่ก็เป็นระบบท่ีเสริมความปลอดภัยให้กับวัตถ ุ
เน่ืองจากสามารถล็อคปิดตู้เล่ือนได้ทัง้ชดุ 
 ตู้ เก็บ (Cabinet storage system) การเก็บด้วยระบบตู้ เก็บจะช่วยป้องกัน
วตัถจุากฝุ่ น แสงและสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในห้องเก็บได้ 
 ระบบลิน้ชักเก็บ (Drawers storage system) ลิน้ชักเก็บช่วยป้องกันวัตถุ
จากฝุ่ น แสงและสามารถใช้ร่วมกบัตู้ เก็บได้ เหมาะกบัการเก็บวตัถท่ีุมีน า้หนกัเบา โดยการจดัเก็บ
ในลกัษณะวางแบนราบ 
      2.2.6 การบริการทางการศึกษา สว่นของการบริการการศกึษาเป็นส่วนท่ีส าคญั
ส าหรับในการถ่ายทอดและให้ความรู้แก่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดความความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกบั
งานทางด้านพิพิธภณัฑ์และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งคลงัพิพิธภณัฑ์กบัสาธารณชน คลงั
พิพิธภัณฑ์ท่ีดีจึงควรมีพืน้ท่ีและเตรียมตวัอย่างวัตถุไว้ส าหรับบริการทางการศึกษาแก่นักเรียน 
นกัศึกษา นกัวิจยั นกัวิชาการและประชาชนท่ีสนใจ โดยสามารถแบง่ลกัษณะของการบริการทาง
การศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. การบริการทางการศกึษาเพ่ือการอ้างอิง เป็นการบริการทางการศกึษา
โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและรายละเอียดของวตัถสุ าหรับสนบัสนุนข้อสนันิษฐานและใช้อ้างอิง
ในเอกสาร เพ่ือตอบค าถามทางวิชาการ การบริการทางการศึกษาในลักษณะนีภ้ัณฑารักษ์และ
นกัวิเคราะห์หลกัฐานต้องมีหน้าท่ีพิสจูน์และตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีน าเสนอไว้ในรายงาน สิ่งพิมพ์
และการสมัมนา ดงันัน้การบริการทางการศกึษาเพ่ือการอ้างอิงจึงต้องมีการจดัจ าแนกประเภทของ
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วตัถุสะสมท่ีอยู่ในคลงัพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลทางการศึกษาส าหรับนกัวิชาการท่ี
ต้องพึ่งพาอาศยัข้อมูลเก่ียวกับวตัถุสะสมในการอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทางด้าน
ธรรมชาติวิทยาและนักโบราณคดี นอกจากนีถ้้าหากชุดของวัตถุสะสมมีความส าคญัและได้รับ
ความสนใจก็สามารถน ามาจดัแสดงได้ในรูปแบบของคลงักึ่งจดัแสดง (Lewis 1976 : 123-124) 
 2. การบริการทางการศกึษาเพ่ือการวิจยั เป็นการบริการทางการศกึษาท่ีมี
การจัดหาวัตถุสะสมส าหรับการวิจัยท่ีต้องอาศัยความรู้และการวิ เคราะห์อย่างละเอียด              
เพ่ือน ามาใช้ในการอธิบายและเป็นข้อมูลในการศกึษาวิจยั เช่น การก าหนดอายุสมยั เทคโนโลยี      
การแก้ไขในการจดัจ าแนกแยกประเภท ฯลฯ (Lewis 1976 : 124) 
 2.2.7 ความปลอดภัย ความปลอดภยัของคลงัพิพิธภณัฑ์เป็นส่วนส าคญัท่ีควร
ให้ความสนใจและมีระบบป้องกันเพ่ือไม่วตัถท่ีุสะสมได้รับความเสียหายหรือสญูหาย เพราะวตัถุ
สะสมท่ีเก็บรักษาเป็นวัตถุท่ีมีคุณค่าและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยจากการศึกษา
สามารถจ าแนกความเสียหายท่ีเกิดขึน้ได้ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
 1. ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากคน โดยเฉพาะพวกโจรกรรมโบราณวตัถ ุ     
ท่ีอาจจะแฝงตวัเข้ามาในนกัลกัษณะของผู้ เข้าชม นอกจากนีย้งัอาจจะเกิดขึน้ได้จากความประมาท
ในการหยิบจบัโบราณวตัถท่ีุอาจท าให้วตัถเุกิดการแตกหกัและเสียหายได้อีกด้วย 
 2. การเกิดอคัคีภยั เป็นการเกิดท่ีอนัตรายมาก เน่ืองมาจากเม่ือเกิดขึน้แล้ว
สามารถจะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากตอ่คลงัพิพิธภัณฑ์ เพราะจะเผาผลาญวตัถุท่ีมีคณุค่า
และท าลายทกุสิ่งทกุอยา่งได้ในชัว่พริบตา 
 3. การเกิดสงครามหรือผลกระทบจากการต่อสู้  สาเหตนีุม้กัจะเกิดขึน้ไม่
บอ่ยนกั แตถ้่าหากเกิดขึน้ก็จะสร้างความเสียหายเป็นอยา่งมาก  
 2.2.8 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ สว่นของการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์เป็นงานท่ีต้อง
อาศยัความเช่ียวชาญและความรู้เฉพาะด้าน ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงภัณฑารักษ์ เพ่ือท าหน้าท่ีดแูล
จดัการคลงัและวตัถุสะสมภายในคลงัพิพิธภัณฑ์ ดงันัน้นอกจากภัณฑารักษ์แล้วยงัมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องอีกหลายด้าน เช่น นักอนุรักษ์ ผู้ ช่วยภัณฑารักษ์ นักวิเคราะห์ตีความวัตถุ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ฯลฯ โดยบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัคลงัพิพิธภณัฑ์ต้อง
ท าหน้าท่ีประสานงานและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้คลงัพิพิธภณัฑ์เกิด
ประโยชน์แก่คนในสงัคมมากท่ีสดุ 
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3. แนวคิดการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้เป็นสิ่งส าคญัหนึ่งท่ีสังคมควรให้ความส าคญัและพัฒนาความรู้
อยา่งตอ่เน่ืองให้เทา่ทนัยคุปัจจบุนั การจดัการความรู้เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีมีประโยชน์กบัการศกึษาใน
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยในการจดัการความรู้จึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจดัการความรู้ท่ีดีและเหมาะสม ดงันัน้ผู้ศกึษาจึง
ท าการศึกษาแนวคิดดงักล่าว เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์จดัการกบัโบราณวตัถอุนั
เป็นทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีคุณค่าและสามารถน ามาจัดการให้เกิดความรู้ในด้านต่างๆ 
ส าหรับคนในสงัคม และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ควรท าความเข้าใจค าแต่
ละค าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้วา่มีความหมายและค าจ ากดัความอยา่งไร 
 ความรู้ คือ สิ่งท่ีท าให้คนเข้าใจ แล้วน าความเข้าใจนัน้มาปฏิบตัิหรือประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ และความรู้อยู่ในตวัคน อยู่ท่ีสมอง รวมทัง้อยู่ในเอกสารหรือส่ือความรู้ทัง้หลาย 
นอกจากนีค้วามรู้ยงัอยู่ในการกระท าหรือการปฏิบตัิท่ีมีพลวตัร การปฏิบตัิก็เป็นความรู้ หรือเป็น
กระบวนการท าให้เกิดความรู้ใหม่ โดยระดับของความรู้อาจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ข้อมูล 
สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา และแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้
 1. Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแตล่ะบคุคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้และพรสวรรค์ความรู้ชนิดนีพ้ฒันาและแบง่ปันได้ ขณะเดียวกนัก็เป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
 2. Explicit Knowledge ความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลสามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาเป็นในรูปแบบตา่งๆได้ เชน่ หนงัสือ คูมื่อ เอกสาร รายงานตา่งๆ ซึ่งท าให้คนสามารถเข้าถึง
ได้ (บญุด ีบญุญากิจ และคณะ 2547 : 13-17) 
 ส่วนของค าว่า “การจดัการ” คือ การด าเนินการกบัสิ่งตา่งๆ เพ่ือให้บรรลคุวามส าเร็จ
หรือได้ผลตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
 การจัดการความรู้ จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานในการระบุความรู้ท่ีต้องการ
จดัการ คดัเลือก รวบรวม ขดัเกลา วิเคราะห์ จดัเก็บ จดัระบบการใช้หรือการเผยแพร่ รวมทัง้การ
แลกเปล่ียน การผสมผสาน และการสร้างความรู้ใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการความรู้ ส าหรับ
สิ่งท่ีส าคัญก่อนการจัดการความรู้  คือ การถามความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผลลัพธ์ของ
กระบวนการจดัการความรู้มีหลายระดบัคือ  
 1. ระดบัการจดัการความรู้ รวมถึงการจดัการข้อมลู สารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้
การพฒันาการเรียนรู้ และการพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ 
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 2. ระดบัการบริหารองค์กร เครือขา่ย และชมุชนให้มีความเข้มแข็ง 
 3. ระดบัการประสานพลงังานท่ีหลากหลาย 
 4. ระดบัการขบัเคล่ือนขบวนการทางสงัคม (นิพจน์ เทียนวิหาร และคณะ 2547 : 83-
89) 
 การจดัการความรู้ความเป็นรูปแบบของการจดัการแบบไม่รู้จบ คือ การจดัการความรู้
ประเภท Explicit Knowledge หรือการจดัการความรู้ชดัแจ้ง ประกอบด้วยขัน้ตอนของการจดัการ 
4 ขัน้ ได้แก่ การเข้าถึงและตีความความรู้ และน ามาปรับใช้ เรียนรู้เพ่ือยกระดบั สุดท้ายคือการ
รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูความรู้นัน้ ส าหรับการจดัการความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรือ
การจดัการความรู้แบบฝังลึกมีกระบวนการ 4 ขัน้ตอนเช่นกนั คือ การมีใจแบง่ปันความรู้นัน้ต่อ
ผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั น าความรู้นัน้มาถอดบทเรียนแล้วสร้างความรู้ร่วมกนั ท้ายสดุคือ
ขัน้ตอนของการปรับใช้ความรู้ การจดัการแบบไม่รู้จบต้องน ากระบวนการในการจดัการความรู้ทัง้ 
8 ขัน้ตอนมาเช่ือมโยงกนัเป็นลกูโซ่เพ่ือให้ความรู้ทัง้ 2 ประเภทแปรเปล่ียนสถานภาพระหว่างกนั
ตลอดเวลา โดยมีรูปแบบของการจดัการเพ่ือให้เกิดความครอบคลมุทัง้ความรู้ชดัแจ้ง และความรู้
แบบฝังลกึสามารถแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  
 1. Knowledge Vision หรือ KV คือ วิสยัทศัน์ของการจดัการความรู้ เป็นการตอบ
ค าถามว่าประเด็นท่ีสนใจท่ีจะน ามาจดัการความรู้ เป็นประเด็นเร่ืองอะไร เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจและยทุธศาสตร์ขององค์กรอยา่งไร เพ่ือให้การจดัการตรงทิศทาง 
 2. Knowledge Sharing หรือ KS เก่ียวข้องกบัเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถือเป็นหวัใจ
ของการจดัการความรู้ กระบวนการนีค้วรเร่ิมต้นด้วยการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและการ
วางใจ 
 3. Knowledge Asset หรือ KA หมายถึงคลังความรู้ในการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย คลังความรู้นีจ้ะต้องสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ ความต้องการของผู้ ใช้ 
ประผลประโยชน์จากการใช้งานคลงัความรู้ดงักลา่ว (ประพนธ์ ผาสกุยืด 2549 : 28-35, 37-55) 
 จากการศึกษาการจดัการความรู้ถือเป็นส่วนส าคญัของการศึกษา เน่ืองจากความรู้
เป็นสิ่งส าคญัท่ีสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาและน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์  ถ้าหากความรู้
เหลา่นัน้ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  
4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 ปัจจบุนัการเรียนรู้มีบทบาทส าคญัยิ่งส าหรับสงัคมทกุๆ สงัคม ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญโดยการส่งเสริมคนในสังคมให้เกิดการเรียนรู้  พร้อมทัง้ให้
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ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ และจากการให้ความส าคญัดงักล่าวท าให้แนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เข้ามามีบทบาทส าคญัและมีการกล่าวถึงค่อนข้างมาก ผู้ศึกษาจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญและน าแนวความคิดดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์หา
รูปแบบส าหรับการจัดการคลังโบราณวตัถุทางโบราณคดี ซึ่งจากการศึกษาความหมายพบว่ามี
นกัวิชาการหลายทา่นได้ศกึษาและให้ความหมายของการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ไว้ดงันี ้
 ประสาท อิศรปรีดา (2520 : 3, 7) กล่าวว่าการเรียนรู้ในทัศนะของนักจิตวิทยา 
หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวรหรือค่อนข้างถาวรท่ีมีผลมาจาก
ประสบการณ์หรือการฝึกหัด อบรม ลักษณะของการเปล่ียนแปลงอาจเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางด้านการกระท า การรับรู้ การหยัง่เห็น แรงจงูใจ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน โดยการเปล่ียนแปลงอาจจะเปล่ียนแปลงไปในทางด้านท่ีสังคมยอมรับและสังคมไม่
ยอมรับ ซึ่งพิจารณาจากศีลธรรม วฒันธรรมและคา่นิยมของสงัคม ในการเกิดการเรียนรู้จะต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานอยา่งน้อย 4 ประการ คือ 1. แรงจงูใจ 2. สิ่งจงูใจ 3. อปุสรรคและ 4. กิจกรรม 
 โครงการรณรงค์เพ่ือการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 2543 
: 43) ให้นิยามของการเรียนรู้ คือ การกระท าของคนท่ีปรารถนาจะท าความเข้าใจกบัประสบการณ์
ท่ีได้พบ ซึ่งอาจจะเก่ียวโยงกับการเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม รวมทัง้ศกัยภาพใน
การใคร่ครวญ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลย่อมจะน าพาไปสู่การเปล่ียนแปลง การพฒันา และความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ให้มากยิ่งขึน้ไปอีก 
 นายแพทย์ประเวศ วะสี (อ้างถึงในสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 12) ให้ความหมาย
ของกระบวนการเรียนรู้ว่าหมายถึง การเรียนรู้เพ่ือตัวเอง การเรียนรู้เพ่ือสิ่งนอกตวัและการเรียนรู้
เพ่ือรู้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัสิ่งนอกตวั และสามารถจดัความสมัพนัธ์เกือ้กลูกนั  
 ศาสตราจารย์เกียรตคุิณสุมน อมรวิวัฒน์ และศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์ สมุท
วณิช (อ้างถึงใน สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 13) มองว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นการศึกษาท่ีให้
ความส าคญัท่ีสุดกับผู้ เรียนหรือให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางนัน้เป็นกระบวนการพัฒนา “คน” และ 
“กลุ่มคน” เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุและสนัติ โดยจะต้องมีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีท าให้ผู้ เรียนมีความสขุจากการปฏิบตัิเพิ่มขึน้มากกว่าการเรียนรู้ และการศกึษาท่ีเฉพาะใน
ห้องเรียนเชน่ท่ียดึถือปฏิบตักินัมาเป็นเวลานาน 

 สุพัตรา ชาตบัิญชาชัย (2548 : 26) กลา่ววา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคญั 
โดยความหมายของการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนและการปฏิบตัิให้รู้เป็นกระบวนการท่ีมี
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ความต่อเน่ือง สามารถเพิ่มพูนทักษะหรือเปล่ียนแปลงได้ โดยผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้คือ 
ความรู้ โดยการเรียนรู้ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีดีนัน้ต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549 : 109 - 114) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ คือกลไล
ส าคญัท่ีสุดท่ีมนุษย์ใช้ในการปรับตวั เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
รอบตวัท่ีมีอิทธิพลตอ่มนษุย์ ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลและสงัคมระดบัตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
กลุม่ องค์กร ชมุชน ประเทศและระบบนิเวศ โดยในการท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผลเชิง
บวกนัน้อาจจะเกิดขึน้ผ่านช่องทางท่ีส าคญั คือ 1. แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 2. เนือ้หาการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 3 วิธีการ เคร่ืองมือของการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ภายใต้โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะแบบแนวนอนมากกว่าแนวดิ่ง ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมมากกว่า
อ านาจหรือผลประโยชน์ 
 ดงันัน้ผู้ศกึษาอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัของ
การด ารงชีวิตและเป็นสิ่งท่ีทกุคนสามารถกระท าได้ตลอดเวลา  เพ่ือก่อให้เกิดปัญญาและสามารถ
จัดการกับสถานการณ์และปัญหารอบๆ ตัวให้ดีขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีดีต้องมาจากการจดัการความรู้ท่ีถูกต้องและเหมาะสม ประกอบ
กบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัด้ิวยตนเอง 
 
5. แนวคิดการอนุรักษ์ 
 การอนรัุกษ์เป็นศาสตร์และแนวคดิส าคญัตอ่งานทางด้านโบราณคดีและหลกัฐานทาง
โบราณคดี เน่ืองจากทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีแสดงถึงความ
รุ่งเรืองของมนุษย์ในอดีตและเป็นสมบตัิท่ีมีคณุค่าควรแก่การสงวนรักษาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ กบัคนรุ่นปัจจบุนัและอนาคต การอนุรักษ์จึงเข้ามามีส่วนช่วยในชะลอการเส่ือมสภาพ
หรือเยียดอายุของหลกัฐานทางโบราณคดี ถ้าหากมีการใช้เทคนิค วิธีการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับ
หลกัฐานโบราณคดีแล้ว ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์ส าหรับเป็นแนวทางในการ
จดัการโบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิโดยจากการศกึษาเก่ียวกบัแนวคดิการอนรัุกษ์ 
 5.1 ความหมายของ “การอนุรักษ์” 
       การอนุรักษ์ ตามความหมายพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
หมายถึง การรักษาให้คงเดมิ 
       การอนุรักษ์ (ชมพนูทุ ประศาสน์เศรษฐ 2547 : 8) คือ การรักษาสภาพของวตัถุ
ให้คงอยูส่ภาพเดมิ โดยการก าจดัสาเหตขุองการเส่ือมสภาพเพ่ือหยดุหรือชะลอความเส่ือมและการ
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ป้องกนัไมใ่ห้วตัถเุส่ือมสภาพตอ่ไป รวมถึงการควบคมุดแูลวตัถใุห้อยู่ใน สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมไม่
เป็นอนัตรายตอ่วตัถ ุโดยสามารถแบง่การอนรัุกษ์ได้ 2 ประการ 
 1. การอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive Conservation) เป็นกระบวนการป้องกัน
และดแูลวตัถใุหเปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมและจากการกระท าของมนษุย์ 
 2. การอนรัุกษ์เชิงปฏิบตัิการ (Curative Conservation) เป็นการปฏิบตัิการตอ่ตวั
วตัถุ เพ่ือก าจดัปัจจยัหรือสาเหตขุองการเส่ือมสภาพ เช่น ความชืน้ แสง แมลง ฯลฯ และยับยัง้
ไมใ่ห้วตัถเุส่ือมสภาพตอ่ไป 
 5.2 หลักส าคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
 ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุท่ีเป็นหลักฐานส าคัญบ่งบอกถึงความเป็นมาของ
ประวตัิศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรมในอดีต ควรมีหลกัการอนุรักษ์ท่ีป้องกันการเส่ือมสภาพของ
วตัถคืุอ 
 1. การท าการอนรัุกษ์ต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ โครงสร้างและสิ่งประดบั
ทัง้หลายของวตัถ ุ
 2. สว่นของวตัถท่ีุเส่ือสภาพควรมีการรักษาไว้ ไมค่วรแทนท่ีด้วยของใหม่ 
 3. สว่นของวตัถท่ีุแสดงถึงอายขุยัควรเก็บรักษาไว้ไมค่วรก าจดัออก ยกเว้นในกรณี
ท่ีจะเป็นอนัตรายกบัวตัถถุ้าหากปลอ่ยไว้ 
 จากการศกึษาเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ ผู้ศกึษาทราบถึงความส าคญัของการอนรัุกษ์ท่ี
ควรต้องมีการให้ความส าคญั เน่ืองจากการอนุรักษ์เป็นเก็บรักษาข้อมูลท่ีมีอยู่ในวตัถุอย่างหนึ่งท่ี
สามารถท าให้มนษุย์เข้าใจอดีตได้มากขึน้และเป็นการสงวนรักษาวตัถท่ีุเป็นมรดกวฒันธรรมให้อยู่
รอดไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป ในท่ีนีผู้้ ศึกษาคิดว่าการอนุ รักษ์เป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้
ส าหรับการจดัการกบัโบราณวตัถุ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หากแต่ต้องมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์หรือความต้องการในปัจจบุนั และไม่ควรท่ีต้องจ ากดัอยู่ในเฉพาะนกัอนรัุกษ์เท่านัน้ท่ี
ควรมีสิทธ์ิในการท าการอนุรักษ์โบราณวตัถุ แตค่วรท่ีเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้รับรู้และเห็นถึง
ความส าคญัของการอนุรักษ์เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิควิธีการและความรู้สึกส านึกในการหวง
แหนมรดกวฒันธรรมอีกทางหนึง่ 
 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการโบราณวัตถุและคลังโบราณวัตถุ 
 1. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2504 หมวด ๒ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  
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 มาตรา ๑๔ (ทวิ ๑๕) เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และการจัดท าทะเบียน
โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุท่ีมีอายุตัง้แตส่มยัอยธุยาขึน้ไป ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดท้องท่ีใดเป็นเขตส ารวจโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนัน้ โดยให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานท่ีเก็บรักษาโบราณวตัถหุรือศิลปวตัถนุัน้ตอ่อธิบดีตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
 2. กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ. 
1990 (Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990) 
 เป็นกฎบตัรท่ีวางหลกัการวิชาการด าเนินงานครอบคลุมในแง่ตา่งๆ ในการจดัการ
มรดกทางโบราณคดีอย่างกว้างๆ และเสนอแนะแนวทางขัน้พืน้ฐาน เพ่ือสนองตอ่ความต้องการใช้ 
โดยไม่พิจารณาปัญหาเฉพาะเร่ือง หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเฉพาะส่วนภูมิภาคหรือ
ประเทศใดเป็นพิเศษ 
 ข้อ 1 นิยามและค าน า มรดกทางโบราณคดี คือ มรดกทางวัตถุท่ีผ่านขัน้ตอน
และวิธีการศึกษาทางโบราณคดีในการจัดเสนอข้อมูลเบือ้งต้น โดยมรดกทางวตัถุประกอบด้วย 
หลกัฐานการคงอยู่ของมวลมนุษยชาติ, สถานท่ีปรากฎหลกัฐานกิจกรรมของมนุษย์, อาคารท่ีถูก
ละทิง้, ซากปรักหักพังทุกชนิดม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือใต้น า้  รวมทัง้โบราณวัตถุสัมพันธ์กับแหล่ง
โบราณคดี  
 ข้อ 6 การบ ารุงรักษาและการอนุรักษ์ มีวตัถปุระสงค์ของการจดัการมรดกทาง
โบราณคดี ได้แก่ การสงวนรักษาโบราณสถานไว้ ณ บริเวณท่ีพบ รวมถึงการอนรัุกษ์ การเก็บรักษา
ข้อมูลและสิ่งของท่ีได้รวบรวมไว้ในระยะยาวอย่างเหมาะสม หลักการนีเ้น้นถึงความต้องการ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์และการจดัการท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้ังไม่ควรมีการน าเสนอมรดกทาง
โบราณคดีโดยปลอ่ยทิง้ไว้ในสภาพหลงัการขดุค้นหากไมส่ามารถรับประกันได้ว่ามีมาตรการในการ
บ ารุงรักษาและการจดัการท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถอนรัุกษ์มรดกทางโบราณคดีเอาไว้ได้ 
 ข้อ 7 การน าเสนอ การให้ข้อมูลและการปฏิสังขรณ์ การน าเสนอมรดกทาง
โบราณคดีตอ่สาธารณชนทัว่ไปเป็นวิธีการส าคญัท่ีจะส่ือให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจรากฐานและ การ
พฒันาของสงัคมปัจจบุนั ในขณะเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความเข้าใจถึงความ
ความต้องการในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางโบราณคดี 
 
7. การศึกษาระบบคลังพพิธิภัณฑ์จากเอกสารและตัวอย่างในพพิธิภัณฑ์ 
 ส าหรับการศกึษาระบบคลงัวตัถแุละตวัอย่างคลงัในพิพิธภณัฑ์ ผู้ศกึษาท าการศกึษา
จากเอกสารและเข้าศกึษาภายในพิพิธภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการวตัถุสะสม
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ของคลังพิพิธภัณฑ์และเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีให้กับพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยในการศึกษาคลงัพิพิธภัณฑ์
จากเอกสารและตวัอยา่งในพิพิธภณัฑ์มีดงันี ้
 1. คลังพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตกิาญจนาภเิษก จังหวัดปทุมธานี 
 จากการศึกษาเ ก่ียวกับระบบการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิ เษก 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ตัง้อยู่ท่ีต าบลคลองห้า อ าเภอคลอง จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่าเป็นคลงัพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ท่ีมีการรวบรวมโบราณวตัถตุา่งๆ มากมายและมีรูปแบบเป็น
คลงัเปิด เพ่ือสนบัสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกบัโบราณวตัถุและศิลปวตัถุท่ีจดัแสดง
และเก็บรักษาไว้ภายในคลงัพิพิธภณัฑ์ โดยมีรูปแบบและระบบการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ดงันี ้
    1.1 สถานที่คลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก ส าหรับสถานท่ีคลงัเป็นอาคาร 2 ชัน้
แยกออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดการจะแบ่งห้องต่างๆ          
ดงัแผนผงั 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัศนูย์ข้อมลูของคลงัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิาญจนาภิเษก จงัหวดัปทมุธานี 
 
 1.2 การจัดจ าแนกแยกประเภทของโบราณวัตถุ ส่วนของการจดัจ าแนกแยก
โบราณวตัถุ เน่ืองด้วยโบราณวตัถุท่ีเก็บรักษาไว้ภายในคลงัพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก มีจ านวน
มากมายและหลากหลายประเภท เพราะฉะนัน้ในการจดัจ าแนกแยกประเภทโบราณวตัถขุองคลงั
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พิพิธภณัฑ์กาญจนาได้มีการจดัจ าแนกประเภทของโบราณวตัถุและศิลปวตัถอุอกเป็น 10 ประเภท    
ได้แก่ 1. คลังเคร่ืองปัน้ภาชนะดินเผา 2. คลังผ้า 3. คลังเคร่ืองดนตรี 4. คลังเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
การเกษตร 5. คลังโลหะและแก้ว 6. คลังสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 7. คลงัเคร่ืองจักสาน 8. คลัง
หตัถศลิป์ไม้   9. คลงัศาสนศลิป์ไม้ 10. คลงัอาวธุยทุธภณัฑ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 2 คลงัศาสนศลิป์ท่ีท าด้วยไม้ 
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ภาพท่ี 3 คลงัเคร่ืองดนตรี 
 

 
 
ภาพท่ี 4 คลงัเคร่ืองปัน้ดนิเผา 
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ภาพท่ี 5 คลงัหตัถศลิป์ไม้ 
 
 1.3 ระบบทะเบียนและฐานข้อมูล ส าหรับในการจัดการระบบทะเบียนและ
ฐานข้อมลูของคลงัพิพิธภณัฑ์กาญจนาภิเษก เน่ืองจากการเก็บรักษาของภายในคลงัพิพิธภณัฑ์นัน้
ทะเบียนและฐานข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกเก่ียวกับท่ีตัง้ ลกัษณะ ฯลฯ 
ของโบราณวตัถ ุคลงัพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกได้มีการจดัท าทะเบียนโบราณวตัถุท่ีมีทัง้ทะเบียน
ใหญ่ บตัรทะเบียนพร้อมภาพถ่ายของโบราณวตัถ ุและบญัชีเดินทุ่ง โดยทางคลงักาญจนาภิเษกได้
มีขัน้ตอนรับและท าทะเบียนโบราณวตัถดุงันี ้ 
 1. เม่ือรับโบราณวัถตุเข้ามาจะท าการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับวัตถุว่าเป็น
โบราณวตัถอุะไรและควรจดัอยูใ่นประเภทอะไร 
 2. ท าการบันทึกเก่ียวกับตัววัตถุอย่างละเอียด โดยการให้เลขประจ าวัตถุ      
ช่ือวตัถ ุลกัษณของวตัถ ุยคุสมยั (อาย)ุ สภาพของวตัถ ุประวตัิความเป็นมา ห้อง/ชิน้ไหน/ชัน้ท่ีเก็บ
โบราณวัตถุ โดยข้อมูลในส่วนนีต้้องท าการระบุลงในฐานข้อมูลด้วย เพ่ือสะดวกในการศึกษา 
ค้นคว้า 
 3. เม่ือท าการท าทะเบียนโบราณวัตถุเรียบร้อยแล้ว จึงท าส่งโบราณวัตถุไป
อนรัุกษ์เพ่ือป้องกนัการเส่ือมสภาพของโบราณวตัถ ุ
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ภาพท่ี 6 สมดุทะเบียนโบราณวตัถคุลงัพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิกาญจนภิเษก จงัหวดัปทมุธานี 
  
 1.4 การอนุรักษ์ ส่วนของการอนุรักษ์โบราณวตัถขุองคลงัพิพิธภณัฑ์กาญจนา
ภิเษกได้มีการจดัแบง่พืน้ท่ีเป็นห้องปฎิบตัิการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ เพ่ือท าการอนุรักษ์โบราณวตัถุ
ไม่ให้เกิดการเส่ือมสภาพ ก่อนท าการเก็บเข้าห้องคลงัตามประเภทของโบราณวตัถุ  และถ้าหากมี
การตรวจเก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุเก็บรักษาไว้ในห้องคลงั  พบว่าเกิดการช ารุดหรือมีการเส่ือมสภาพ
ต้องน าโบราณวตัถมุาท าการอนรัุกษ์ภายในห้องดงักลา่ว 
 

 
ภาพท่ี 7 ห้องปฏิบตัิการอนุรักษ์ โบราณวัตถุจะถูกส่งมายังห้องปฏิบตัิการอนุรักษ์ เพ่ือท าการ      
 อนรัุกษ์ตอ่ไป 
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 1.5 การจัดเก็บและหีบห่อ เ น่ืองด้วยโบราณวัตถุท่ีขัดเก็บไว้ภายในคลัง
พิพิธภณัฑ์ กาญจนาภิเษกส่วนใหญ่เป็นโบราณวตัถ ุศิลปวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่และต้องใช้พืน้ท่ีมาก
ในการจดัเก็บ โดยในสว่นแรกนัน้จดัเก็บตามประเภทของห้องคลงัท่ีได้จดัจ าแนกไว้ดงักล่าวข้างต้น
และภายในห้องคลงัแตล่ะห้องมีเคร่ืองควบคมุอณุหภูมิให้เหมาะสมกบัโบราณวตัถแุตล่ะประเภท       
ในท่ีนีผู้้ ศึกษาขอยกตัวอย่างการจัดเก็บและหีบห่อเคร่ืองปัน้ภาชนะดินเผา ในกา รจัดเก็บ
เคร่ืองปัน้ดินเผาทางคลงัพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกได้ท าการจดัเก็บตามขนาดและยุคสมัยของ
ภาชนะดินเผา คือ แบ่งเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับเคร่ืองปัน้ดินเผาสมัย
ประวตัิศาสตร์ หลงัจากนัน้จึงจดัท าการแยกตามขนาดของเคร่ืองปัน้ดินเผา โดยเคร่ืองปัน้ดินเผา
ขนาดใหญ่ท าการจดัเก็บวางตามชัน้ท่ีเตรียมไว้ ส่วนเคร่ืองปัน้ดินเผาขนาดเล็กท าการจัดเก็บใส่
กล่อง พลาสติคใสวางซ้อนกันเป็นชัน้ๆ และมีการท าป้ายเลขทะเบียนคล้องไว้กับภาชนะดินเผา
หรือตดิไว้ท่ีกลอ่งพลาสตคิเพ่ือให้ง่ายตอ่การค้นหา  

 
                                                                                   
 
                                                                                
                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 8 การจดัเก็บเคร่ืองปัน้ดนิเผาประเภทไหโดยวางเรียงกนับนชัน้ 
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ภาพท่ี 9 การจดัเก็บเคร่ืองปัน้ดนิเผาขนาดเล็กไว้ในกล่องพลาสตคิและมีป้ายทะเบียนก ากบั 
 
  1.6 การบริการทางการศึกษา ส าหรับการบริการเก่ียวกับการศึกษาทางคลัง
พิพิธภัณฑ์มีพืน้ท่ีท่ีเป็นห้องสมุด เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าข้อมูล 
เน่ืองจากคลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกเป็นคลังท่ีมีรูปแบบเปิดคือ เปิดให้นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจัยสามารถเข้ามาติดต่อขอเข้าศึกษา ค้นคว้าและขอดูโบราณวัตถุท่ีจัดเก็บไว้ภายในคลัง
พิพิธภัณฑ์ โดยในการเข้ามาศึกษาค้นคว้านัน้ต้องมีการขออนุญาตเข้าศึกษาก่อน เพ่ือความ
ปลอดภัยของคลังพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในการศึกษาเก่ียวกับโบราณวัตถุนัน้ทางคลังพิพิธภัณฑ์มีการ
จดัเก็บข้อมูลโบราณวตัถใุนแบบของฐานข้อมูล พร้อมทัง้รูปโบราณวตัถุ ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้ามา
ค้นคว้าและขอดูโบราณวัตถุท่ีตนสนใจได้ โดยต้องมีการแจ้งเลขวัตถุต่อเจ้าหน้า ท่ี หลังจากนัน้
เจ้าหน้าท่ีจะน าโบราณวตัถุออกมาให้ศึกษาในบริเวณพืน้ท่ีการเรียนรู้ท่ีทางคลงัพิพิธภัณฑ์จดัไว้
ส าหรับการศกึษา 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37 

 

 

                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 ภาพท่ี 10 พืน้ท่ีสว่นของการให้บริการทางการศกึษา 
 
 จากการศึกษาการจัดการคลงัพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงการ
จดัการเก่ียวกบัระบบคลงัพิพิธภณัฑ์และมีประโยชน์สามารถน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาปรับใช้
กบัการศกึษาวิจยัส าหรับการหารูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถใุนครัง้นี ้ 
 
 2. คลังพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีตัง้อยู่ริมคเูมืองอู่ทอง ถนน
มาลยัแมน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ จากแนวคิดของคณุพนมบตุร จนัทรโชติ (ผู้อ านวยการ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง) ท่ีต้องการให้อาคารคลงัโบราณวตัถมีุลกัษณะเป็นแนวกึ่งจดัแสดง 
และเป็นสถานท่ีในการศกึษาทางด้านวิชาการเก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุไมไ่ด้มีการจดัแสดงภายในห้อง
จดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ เพราะโบราณวตัถเุหล่านีล้้วนมีคณุคา่แก่การศกึษาค้นคว้า แตไ่ม่สามารถ
น าไปจดัภายในห้องจดัแสดงได้ทัง้หมด ด้วยเหตนีุจ้งึได้มีการพฒันาเพ่ือให้คลงัพิพิธภณัฑ์เป็นคลงั
เปิดและเกิดประโยชน์กับคนท่ีต้องการต่อยอดความรู้ตลอดจนถึงการเข้ามาท าการศึกษาวิจัย    
โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้ท าการปรับปรุงอาคารด้านหลังของพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นคลังเปิดของ
พิพิธภัณฑ์ ปัจจบุนัได้ด าเนินการจดัการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยการด าเนินงานเก่ียวกับคลงั
โบราณวตัถขุองพิพิธภณัฑ์ได้มีการวางแผนและจดัระบบไว้ดงันี ้
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 2.1 อาคารคลังโบราณวัตถุ เป็นอาคารชัน้เดียวอยู่ด้านหลงัของพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในอาคารประกอบด้วยคลังโบราณวัตถุ ส านักงานของ
พิพิธภณัฑ์และห้องบริการค้นคว้าข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัโบราณวตัถ ุ
 

 
 

ภาพท่ี 11 อาคารคลงัโบราณวตัถพุิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 

 
 

ภาพท่ี 12 ด้านหลงัอาคารเป็นส านกังานของพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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 2.2 การจัดเก็บโบราณวัตถุ ส าหรับการจัดเก็บโบราณวตัถุมีการจดัเก็บรักษา
แยกตามประเภทของโบราณวตัถแุละขนาดของโบราณวตัถ ุโดยในอนาคตจะมีการท าป้ายข้อมูล
เก่ียวกับรายละเอียดของโบราณวัตถุพร้อมแท่นในการจัดวางโบราณวัตถุ รวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัเก็บโบราณวตัถวุา่แตล่ะชิน้อยูตู่้ ท่ีเทา่ไรและต าแหนง่ใด 
 

 
 

ภาพท่ี 13 การจดัเก็บโบราณวตัถปุระเภทเศียรพระพทุธรูป 
 

 
 
ภาพท่ี 14 การจดัเก็บโบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผาและเคร่ืองถ้วย  ส่วนลิน้ชกัด้านล่างเป็น       
  พืน้ท่ีส าหรับเก็บโบราณวตัถท่ีุมีขนาดเล็กและเศษภาชนะดนิเผา 
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 2.3 ทะเบียนและฐานข้อมูล ปัจจบุนัโบราณวตัถุภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการท า
บญัชีทะเบียนรายละเอียดเก่ียวกับโบราณวตัถไุว้แล้วและในอนาคตทางคลงัโบราณวตัถุจะมีการ
จดัการท าฐานข้อมลูเก่ียวกับโบราณวตัถุ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นคว้าและศึกษาวิจยัของผู้ ท่ีเข้ามา
ศกึษาค้นคว้าตอ่ยอดองค์ความรู้ 
 2.4 การอนุรักษ์ ส าหรับการด าเนินงานทางด้านอนุรักษ์ของคลังโบราณวัตถ ุ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง ถ้าหากโบราณวัตถุมีปัญหาการเส่ือมสภาพทางพิพิธภัณฑ์จึ ง
จัดการส่งไปอนุรักษ์ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือท าความสะอาดและรักษาสภาพ  ภายหลังจาก
กระบวนการอนรัุกษ์เรียบร้อยทางศนูย์จงึท าการจดัสง่กลบัมาท่ีคลงัโบราณวตัถขุองพิพิธภณัฑ์ 
 2.5 การบริการการศึกษา เน่ืองจากการด าเนินงานส่วนของคลงัโบราณวตัถุยงั
ไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนของการบริการทางการศึกษาทางคลังโบราณวัตถุได้มีห้องไว้ส าหรับ
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโบราณวัตถุทางด้านทางเข้าคลังโบราณวัตถุและในอนาคตจะมีการ
ด าเนินงานเช่ือมโยงข้อมลูเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในองค์กรกบัฐานความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์
กบัพิพิธภณัฑ์แหง่อ่ืนๆ เชน่ ลพบรีุและนครปฐม 
 

  
 

ภาพท่ี 15 หน้าทางเข้าอาคารคลังโบราณวัตถุด้านซ้ายเป็นส่วนห้องค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ 
 โบราณวตัถ ุ
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ภาพท่ี 16 หน้าทางเข้าอาคารคลังโบราณวัตถุด้านขวาเป็นส่วนห้องค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ  
 โบราณวตัถ ุ
 จากการศกึษาคลงัโบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ
พบวา่มีโบราณวตัถท่ีุเก็บรักษาไว้เป็นจ านวนมากและมีคณุคา่ควรแก่การศกึษาค้นคว้าวิจยั เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัโบราณวตัถ ุแตเ่น่ืองด้วยปริมาณของโบราณวตัถท่ีุไม่สามารถน ามาจดั
แสดงได้ทัง้หมด จึงต้องเก็บรักษาไว้ภายในคลังโบราณวัตถุ  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญ
ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัคลงัโบราณวตัถท่ีุควรต้องมีการแก้ไข เพ่ือให้คลงัโบราณวตัถเุกิดประโยชน์ 
นอกเหนือไปจากการเป็นห้องเก็บของ และถึงแม้ว่าปัจจุบันการจัดการคลังโบราณวัตถุของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว     
โดยมีการพฒันาคลงัเป็นคลงัเปิดและมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว หากแตก็่ยงัไม่
เสร็จสมบรูณ์เน่ืองด้วยการบริหารงานและปัญหาเร่ืองของงบประมาณ 
 
 3. ห้องจัดเก็บโบราณวัตถุเบือ้งต้น ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 
 ส านกัศิลปากรท่ี 6 จงัหวดัสุโขทยั เป็นหน่วยงานท่ีหน้าท่ีรับผิดชอบในการศึกษา 
ค้นคว้าวิจยัพฒันางานด้านโบราณคดี ดแูลรักษา ปกป้อง คุ้มครอง อนรัุกษ์ฟืน้ฟูโบราณสถานและ
แหลง่โบราณคดี จากหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านงานโบราณคดีดงักล่าวท าให้ต้องมีการส ารวจและ
ขุดค้นทางโบราณคดี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดีภายในพืน้ท่ีเขต
รับผิดชอบ ซึ่งจากการด าเนินงานทางด้านโบราณคดีดังกล่าว ท าให้มีการพบหลักฐานทาง
โบราณคดีเป็นจ านวนมากท่ีต้องน ามาศกึษาวิเคราะห์ เพ่ือจดัท าข้อมลูเก่ียวแหล่งโบราณคดีท่ีท า
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การขุดค้น และจากการเข้าศึกษาและส ารวจห้องจดัเก็บโบราณวตัถุเบือ้งต้น ส านักศิลปากรท่ี 6 

สุโขทยั ของผู้ศึกษาพบว่าห้องจดัเก็บดงักล่าวมีการจดัเก็บโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งโบราณสถานไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งนบัวนัมีปริมาณเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ จนปัจจบุนัทางส านกั
ศิลปากรท่ี 6 สุโขทัยต้องด าเนินการสร้างอาคารเพิ่ม เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจัดเก็บโบราณวัตถุ
เบือ้งต้นภายหลงัจาการศกึษา วิเคราะห์และจดัท าทะเบียน  
 

 
 

ภาพท่ี 17 ห้องจัดเก็บโบราณวัตถุเบือ้งต้นหลังเก่าและห้องจัดเก็บโบราณวัตถุท่ีก าลังก่อสร้าง 
 ส านกัศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั 

 

 
 

ภาพท่ี 18 การจดัเก็บโบราณวตัถบุรรจุใส่กล่องพลาสติคแล้ววางบนชัน้เหล็ก โดยมีป้ายปิดก ากับ
 เพ่ือบอกช่ือแหล่งท่ีมาของโบราณวัตถุ ห้องจัดเก็บโบราณวัตถุ ส านักศิลปากรท่ี 6 
 สโุขทยั 
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ภาพท่ี 19 ภายหลงัจากการท าทะเบียนเสร็จเรียบร้อย โบราณวตัถุบรรจุใส่ถงุและกล่องพลาสติค    
 พร้อมทัง้ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีท่ีพบโบราณวัตถุและเลขทะเบียนโบราณวัตถุท่ีบรรจุ
 ภายในกลอ่ง พลาสตคิ ห้องจดัเก็บโบราณวตัถ ุส านกัศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั 
 
 จากปัญหาการจัดการโบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไว้ภายในห้องจัดเก็บโบราณวัตถุ
เบือ้งต้นท่ีเกิดจากการด าเนินงานทางด้านโบราณคดี ไม่ว่าเป็นการส ารวจ ขุดค้น แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาเร่ืองของระบบการจดัการภายหลงัจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีขาดแนวทางการจดัการ
ภายหลงัจากการขดุค้นและท าการศกึษาวิเคราะห์หลกัฐาน เน่ืองจากภายหลงัจากการศกึษาจดัท า
รายงานการขดุค้น วิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีแล้ว โบราณวตัถเุหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นปัญหา
ในการจัดการ เพราะการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแต่ละแห่งมีการพบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก   
จงึเป็นการเพิ่มปริมาณโบราณวตัถขุึน้เร่ือยๆ หากแตย่งัขาดการจดัการหรือแนวทางในการรองรับท่ี
จะน าโบราณวตัถเุหล่านีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์และคูค่วรกับคณุคา่ของโบราณวตัถท่ีุเป็นส่วนหนึ่ง
ของประวตัศิาสตร์ 
 
 4. สถาบันสมิธโซเนียน 
 สถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัท่ีก่อตัง้ขึน้ตามความประสงค์ของนกัวิทยาศาสตร์
ชาวองักฤษช่ือ เจมส์ สมิธสนั เพ่ือท าหน้าท่ีเพิ่มพนูความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน มีการ
เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชม โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
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ภาพท่ี 20 สถาบนัสมิธโซเนียน 
ท่ีมา : Smithsonian, About us [Online]. Accessed 3 April 2011. Available from 
http://www.si.edu/About 
  
 4.1 สถานที่ส าหรับจัดเก็บโบราณวัตถุของสถาบันสมิธโซเนียน ลกัษณะของ
สถาบนัสมิธโซเนียนเป็นสถาบนัท่ีประกอบด้วยศนูย์วิจยัและพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก โดยมี
พิพิธภณัฑ์และห้องจดัแสดง 19 แหง่และศนูย์วิจยั 9 แหง่  
 4.2 การจัดจ าแนกแยกประเภทของวัตถุ สถาบนัสมิธโซเนียนเป็นสถาบนัท่ีมี
ขนาดใหญ่ มีวัตถุสะสมอยู่ในความดูแลของสถาบันสมิธโซเนียนประมาณ  14.5 ล้านชิ น้ 
ประกอบด้วยศิลปวัตถุและสิ่งของต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การบินและ
อวกาศ ฯลฯ รวมถึงวตัถสุะสมประเภทอ่ืนๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันัน้ทางสถาบนัจึงมีการ
จดัจ าแนกและเก็บรักษาวตัถุสะสมของสถาบนั โดยท าการเก็บรักษาและจดัจ าแนกประเภทของ
วตัถุสะสมตามประเภทของพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่ในเครือของสถาบนัสมิธโซเนียนและมีการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัวตัถท่ีุเก็บสะสมภายในพิพิธภณัฑ์เพ่ือน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ 
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ภาพท่ี 21 การอนรัุกษ์วตัถสุะสมของสถาบนัสมิธโซเนียน 
ท่ีมา : 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 

 

 
 

ภาพท่ี 22 การท างานของนกัวิจยัและนกัอนรัุกษ์ภายในคลงัวตัถสุะสม สถาบนัสมิธโซเนียน 
ท่ีมา :  Smithsonian, Researchers [Online]. Accessed 2 March 2011. Available from 
http://www.si.edu/Researchers 
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 4.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ ทางสถาบนัสมิธโซเนียนมีแนวทางในการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนท่ีทาง
สถาบนั สมิธโซเนียนจดัขึน้มีทัง้การจดันิทรรศการหมุนเวียน การจดักิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้ามาเรียนรู้เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองอเมริกันและการเรียนรู้เก่ียวกับวตัถุสะสมท่ีเก็บรักษาไว้ภายใน
พิพิธภณัฑ์ จากการจดักิจกรรมดงักล่าวเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้แบบ  Interactive (Broda-
Bahm 2010) นอกจากนีท้างสถาบนัได้เปิดโอกาสให้มีการรับอาสาสมคัรเข้ามาท าหน้าท่ีตา่งๆ เช่น 
วิทยากรท ากิจกรรมเก่ียวกบัการศกึษา เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 23 การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัวตัถสุะสม สถาบนัสมิธโซเนียน 
ท่ีมา : Smithsonian, Interactive Carts [Online]. Accessed 2 March 2011. Available from 
www.americanhistory.si.edu/events/programdetail.cfm?newskey=551 
  
 จากหลกัการและการด าเนินงานของสถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของพิพิธภัณฑ์และการศึกษาวิจัย รวมถึงการจัดการเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท่ีท าให้
พิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและดึงดดูให้ผู้ เข้าชมได้ตลอดเวลา เน่ืองจากมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียน การเปิดคลังเก็บวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลายให้สามารถเข้าชมและท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับวัตถุสะสมท่ีอยู่ภายใน
พิพิธภณัฑ์  
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 5. Museum Of London 
  Museum of London ประเทศองักฤษ จากการศกึษาจากเอกสารพบว่าในปี 1900 
พิพิธภัณฑ์มีวตัถสุะสมประมาณ 10,000 ชิน้ จนกระทัง่ปี 2000 วตัถุสะสมของพิพิธภณัฑ์เพิ่ม
จ านวนขึน้มากกว่า 1 ล้านชิน้ ในการเพิ่มจ านวนของวตัถุจ านวนมากมีสาเหตเุกิดจากการขุดค้น
ทางโบราณคดีเพ่ือตอบสนองต่อพฒันาของเมืองท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบการด าเนินงาน
ทางโบราณคดีของประเทศอังกฤษท่ีนับวันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีเพิ่มขึน้ จึงน ามาสู่การ    
ขดุค้นและพบหลกัฐานเป็นจ านวนมาก ปัญหาการเพิ่มปริมาณของวตัถดุงักล่าวท าให้พิพิธภณัฑ์
ไม่สามารถรองรับการเก็บวัตถุสะสมท่ีเกิดจากการขุดค้นท่ีมาจากแหล่งโบราณคดีได้ทาง
พิพิธภณัฑ์จึงได้ก่อตัง้ศนูย์คลงัข้อมลูทางโบราณคดีและการวิจยั (The London Archaeological 
Archive and research centre (LAARC)) ขึน้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภณัฑ์แห่งลอนดอน (Keene 
2005 : 55) เพ่ือให้ศนูย์แห่งนีเ้ป็นคลงัเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจยัเก่ียวกับการท างานและการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีในพืน้ท่ีลอนดอน และหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการขดุค้น เพ่ือให้
ผู้ สนใจสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับวัตถุ  พร้อมทัง้ให้การศึกษาเก่ียวกับทางด้าน
โบราณคดีและมีการจดักิจกรรมเปิดรับอาสาสมคัร เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมศกึษาขดุค้น
แหล่งโบราณคดี รวมถึงศึกษาวตัถุท่ีเก็บสะสมและขัน้ตอนในการจดัการเก็บรักษาหลกัฐานทาง
โบราณคดี  
 

 
 

ภาพท่ี 24 วิธีการจดัระบบการเก็บรักษาโบราณวตัถ ุเพ่ือง่ายตอ่การศกึษาวิจยั 
ท่ีมา : 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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ภาพท่ี 25 อาสาสมคัรก าลงัท าความสะอาดโบราณวตัถุ 
ท่ีมา :   Museum of London, Archaeology, Access&Enquiries [Online]. Accessed 2 
March 2011.  Available from http://www.museumoflondon.org.uk/English/Collections/ 
AccessEnquiries/ 
 

 
 

ภาพท่ี 26 เดก็ก าลงัเรียนรู้วิธีการใช้กล้อง Microscope 
ท่ีมา :  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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 จากแนวทางการจัดการวัตถุสะสมท่ีเกิดขึน้จากการขุดค้นทางโบราณคดีของ  
Museum of London ท่ีมีการก่อตัง้คลงัเก็บข้อมูลทางโบราณคดีและศูนย์วิจยั มีการเปิดรับ
อาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการด าเนินงานทางโบราณคดีในขัน้ตอนต่างๆ ได้
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนท่ีเป็นแนวทาง
ส าคญัแนวทางหนึ่งท่ีให้ความรู้เก่ียวกับงานโบราณคดีและเป็นการปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่าของ
การศกึษาและหลกัฐานทางโบราณคดีอีกด้วย  

 จากการศึกษาตวัอย่างการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ข้างต้น ผู้ศกึษาท าการศกึษาการ
จดัการคลงัพิพิธภัณฑ์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการจดัการและ
รูปแบบการจดัการวตัถสุะสมของคลงัพิพิธภณัฑ์ว่าปัจจบุนัมีการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ
ใดบ้าง โดยจากการศกึษาคลงัพิพิธภณัฑ์แตล่ะพิพิธภณัฑ์พบว่ามีรูปแบบการจดัการท่ีแตกตา่งกนั
ไปตามลกัษณะและประเภทของพิพิธภณัฑ์ โดยในท่ีนีจ้ากการศกึษาตวัอย่างคลงัพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ 
ข้างต้น ท าให้ผู้ศกึษาสามารถสรุปลกัษณะและประเภทของคลงัพิพิธภณัฑ์แตล่ะแหง่ดงันี ้
 
ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะการจดัการของคลงัพิพิธภณัฑ์แตล่ะแหง่ 
 

ช่ือคลัง ประเทศ ประเภท การเก็บ การบริการ 

คลงัพิพิธภณัฑสถาน
กาญจนาภิเษก 

ไทย ระดบัชาติ คลงัเปิด 
ส าหรับการศกึษา
และวิจยั 

คลงัพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิอูท่อง 

ไทย ระดบัชาติ คลงัเปิด 
ส าหรับการศกึษา
และวิจยั 

ห้องเก็บโบราณวตัถุ
เบือ้งต้น ส านกัศลิปากรท่ี  
6 สโุขทยั 

ไทย ระดบัท้องถ่ิน ปิด 
ส าหรับการศกึษา
และวิจยั 

สถาบนัสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ระดบัชาติ คลงัเปิด 
ส าหรับการศกึษา
และวิจยั 

Museum of London องักฤษ ระดบัท้องถ่ิน คลงัเปิด 
ส าหรับการศกึษา
และวิจยั 
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 และจากศึกษาเก่ียวกับการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้ท าให้ทราบถึง
รูปแบบการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของคลังพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง แต่จะเห็นได้ว่ามีสิ่งหนึ่งท่ีคลังพิพิธภัณฑ์ทุกคลังให้
ความส าคญัและค านงึถึงเสมอในการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ คือ  
 1. การจดัจ าแนกแยกประเภทวตัถสุะสม 
 2. การจดัวางและการจดัเก็บรักษา 
 3. การจดัการระบบทะเบียนเพ่ือง่ายตอ่การค้นหา 
 4. การให้บริการทางการศกึษา การสง่เสริมด้านการศกึษาและการวิจยัเก่ียวกบัวตัถุ
สะสมของคลังพิพิธภัณฑ์และการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมและมีส่วนร่วมทัง้ใน
รูปแบบของการจดักิจกรรม การเปิดรับอาสาสมคัร เป็นต้น  
 ดงันัน้การศึกษาตวัอย่างคลังจากเอกสารและตวัอย่างในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ จึงได้
แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัการคลงัและโบราณวตัถจุ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีพบจากการขดุ
ค้นทางโบราณคดี เพราะในการศึกษาและขุดค้นแหล่งโบราณคดีตา่งๆ มีการพบโบราณวตัถเุป็น
จ านวนมาก หากมีแตก่ารน าโบราณวตัถุเหล่านีม้าใช้เป็นหลกัฐานในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
เท่านัน้ ภายหลังจากการเสร็จสิน้ในการบวนการวิเคราะห์ จดบันทึกเก่ียวกับหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบจากการขุดค้นได้ท าการบรรจุเก็บไว้ในคลงัท่ีปัจจุบนัมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจาก
โกดังเก็บของท่ีนับวันเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการจัดการ เน่ืองจากการเส่ือมสภาพของ
โบราณวตัถุและการใช้ประโยชน์จากโบราณวตัถไุม่คุ้มคา่ โดยปัญหาดงักล่าวนีผู้้ศกึษาเห็นควรท่ี
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจงั เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีหลายแห่ง
และมีการพบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมากและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หากแต่ว่าภาย
หลงัจากการขดุค้นแล้ว โบราณวตัถก็ุถกูเก็บเข้าคลงัและไมค่อ่ยมีการใช้ประโยชน์ ทัง้ท่ีโบราณวตัถุ
เป็นหลักฐานท่ีมีคุณค่าแก่การศึกษา ค้นคว้าทางด้านโบราณคดีและด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย            
ผู้ศกึษาจงึเห็นวา่ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้และควรมีการจดัการ
อย่างถกูต้องเหมาะสม โดยเฉพาะกบัการจดัการคลงัโบราณวตัถแุละโบราณวตัถท่ีุพบจากการขุด
ค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ผู้ ศึกษาจึงท าการศึกษาหารูปแบบในการจัดการคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี เพ่ือให้เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และเป็นการแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วข้างต้น โดยรูปแบบและแนวทางการจดัการคลงัส าหรับการศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถน ามา
เป็นแนวทางการจัดการจริงต่อไปในอนาคตให้กับคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้       
(มิวเซียมสยาม) 
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8. แนวทางการวิเคราะห์ 
 ส าหรับแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ผู้ ศึกษาได้น าข้อมูลจากการศึกษาส่วนของ
แนวคิดและผลการศกึษาท่ีได้จากการศกึษาวิจยัมาเป็นกรอบแนวทางการศกึษา เพ่ือหารูปแบบท่ี
เหมาะสมกับการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยกรอบ
แนวทางการศกึษาวิเคราะห์ส าหรับการศกึษาในท่ีนีผู้้ศกึษาท าการศกึษาถึงสภาพและปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัโบราณวตัถใุนปัจจบุนัและพบวา่โบราณวตัถอุนัเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีพบจากการขดุค้น 
ส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาเร่ืองของการขาดการจดัการภายหลังจากการขุดค้น ศึกษา วิเคราะห์
หลกัฐานจนน าไปสู่การเส่ือมสภาพ เน่ืองจากไม่มีระบบการจดัการรองรับภายหลงัจากการด าเนิน
การศกึษาทางโบราณคดี สง่ผลให้โบราณวตัถหุมดคณุคา่ความส าคญั เพราะฉะนัน้ผู้ศกึษาจึงเห็น
ควรว่าการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการศกึษา
และแก้ไขปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากการจัดการทรัพยากรเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการอนุรักษ์ 
สงวนรักษาโบราณวัตถุอันเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ให้อยู่ในสังคมอย่างเกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยในท่ีนีผู้้ ศึกษาท าการศึกษาแนวคิดการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในครัง้นีอี้ก 4 แนวคิด คือ แนวคิดคลงัพิพิธภัณฑ์ 
แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดการอนุรักษ์ 
ประกอบการการศึกษาเก็บข้อมูลในส่วนของปัญหาการจัดการคลังโบราณวัตถุ  จ านวนและ
ปริมาณของโบราณวตัถ ุนโยบายสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ การศกึษาตวัอย่างการจดัการคลงั
เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา รวมถึงความต้องการและแนวทางการจัดการโบราณวัตถุ โดยการศึกษา
ภาคสนามและสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง และน าข้อมูลท่ีได้มาศึกษา วิเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสม  
ในการจดัการคลงัโบราณวตัถใุห้กบัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
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นโยบายสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 

ความต้องการและแนวทางการจดัการ 
- เจ้าหน้าที่จดัการความรู้ 
- ภณัฑารักษ์ 

- ผู้ เช่ียวชาญด้านโบราณคดี

และพิพิธภณัฑ์ 

เสือ่มสภาพ 

และ 

หมดคณุคา่ 

ขาดการจดัการ 

ทรัพยากรวฒันธรรม 

(โบราณวตัถ)ุ 

ประเภทและปริมาณของโบราณวตัถ ุ

ปัญหาการจดัการโบราณวตัถ ุ

 
รูปแบบ
ในการ
จดัการ 

 
คลงั

โบราณวตัถทุาง
โบราณคดี 

เพ่ือการเรียนรู้ 
และ 

การอนรัุกษ์ 

การศกึษาตวัอยา่งคลงัพิพิธภณัฑ์ 

- แนวคิดการจดัการทรัพยากร        
วฒันธรรม 

- แนวคิดคลงัพิพิธภณัฑ์ 

- แนวคิดการจดัการความรู้ 
- แนวคิดการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ 
- แนวคิดการอนรัุกษ์ 
 

 
รูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ส าหรับการศึกษาเร่ือง “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาข้อมลูทางด้านเอกสารเก่ียวกบัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
โบราณวัตถึท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ในปัจจุบันและสภาพปัญหา
เก่ียวกับการจดัการคลงัโบราณวตัถุ สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพ่ือเสนอรูปแบบการ
จัดการคลังโบราณวัตถุให้กับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีค าถามใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ รูปแบบและแนวทางการจดัการคลงัแบบใดท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัคลงั
โบราณวตัภถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีจดุมุ่งหมายให้
คลังเป็นสถานท่ีในการศึกษาและสร้างความรู้เก่ียวกับโบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไว้ภายในคลัง
พิพิธภณัฑ์และเพ่ือเป็นแนวทางหนึง่ในการป้องกนัการเส่ือมสภาพและสญูหายของโบราณวตัถอุนั
เป็นทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีคณุคา่และความส าคญัอีกด้วย 
 
1. การเลือกพืน้ท่ีส าหรับการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดี โดยเป็นการศึกษาหารูปแบบในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีคลังโบราณวัตถ ุ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีในการ 
เน่ืองจากการด าเนินงานทางด้านดบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้
ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ท าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพืน้ท่ี
ดงักล่าว และมีการพบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมากทัง้เศษภาชนะดินเผา เคร่ืองเคลือบ หอยมุก 
เหรียญ ลุกปัด ฯลฯ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีคุณค่าและความส าคัญ สามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์เช่ือมโยงกับประวตัิศาสตร์ของพืน้ท่ีและน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกในหลายๆ ด้าน 
ส าหรับปัจจุบนัโบราณวตัถุท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้เก็บรวบรวมไว้ท่ีคลงัโบราณวตัถุ
ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและยังไม่มีระบบการจัดการเก่ียวกับ
โบราณวตัถดุงักล่าวท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้คลงัโบราณวตัถเุป็นสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ 
นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากการจดัแสดงนิทรรศการ ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงเห็นถึงความส าคญัของ
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ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมในรูปแบบท่ีจบัต้องได้และสมควรได้รับการ
จดัการอยา่งถกูวิธีและเป็นระบบภายหลงัจากการขดุค้น ด้วยเหตผุลดงักล่าวผู้ศกึษาจึงเลือกพืน้ท่ี
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นพืน้ท่ีส าหรับการศกึษาในเร่ือง การศกึษาหารูปแบบการจดัการ
คลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ โดยรูปแบบท่ี
น าเสนอจะสามารถน าไปใช้จดัการได้จริงในอนาคต 
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาค้นคว้าในครัง้นีผู้้ศึกษาใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือจดัท ารูปแบบคลงั
โบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
  1. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) 
    1.1 ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาจดัการคลงัพิพิธภัณฑ์และรูปแบบการ
จดัการคลงัพิพิธภณัฑ์  
     1.2 ศึกษาข้อมูลเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดี รวมทัง้รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)  
     1.3 ท าการศกึษาตวัอย่างคลงัพิพิธภณัฑ์จากเอกสารและในพิพิธภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีของพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาต ิโดยท าการศกึษาจากคลงัตวัอยา่งดงันี ้
           1.3.1 คลงัพิพิธภณัฑสถาน กาญจนาภิเษก จงัหวดัปทมุธานี 
           1.3.2 คลงัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
           1.3.3 ห้องเก็บโบราณวตัถเุบือ้งต้น ส านกัศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั 
           1.3.4 สถาบนัสมิธโซเนียน 
           1.3.5 Museum of London 

 2. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู
ภาคสนามโดย 
      2.1 ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันของห้องคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร รวมถึงการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัคลงัพิพิธภณัฑ์ 
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      2.2 ท าการศึกษาและบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัของโบราณวตัถุท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ภายในคลงัโบราณวตัถุ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและท าการจดั
จ าแนกประเภท จ านวนโบราณวตัถเุพ่ือให้ทราบถึงประเภทและจ านวนโบราณวตัถท่ีุมีอยูจ่ริง 
  
3. ศึกษากลุ่มประชากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง แบง่ออกเป็น 3 สว่น  
     3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ เ ช่ี ยวชาญ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้
ความสามารถทางด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษา และการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพ่ือขอ
ค าแนะน าและความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาตจิ านวน 7 คน ได้แก่ 
           3.1.1 พสิิฐ เจริญวงศ์ (ผู้ เช่ียวชาญด้านโบราณคดีและการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม) 
         3.1.2 สมลักษณ์ เจริญพจน์ (ผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์) 
         3.1.3 เพญ็พรรณ เจริญพร (ผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์) 
         3.1.4 สุรพล นาถะพินถุ (ผู้ เช่ียวชาญด้านโบราณคดี) 
         3.1.5 รัศมี ชูทรงเดช (ผู้ เช่ียวชาญด้านโบราณคดี) 
         3.1.6 อนันต์ ชูโชต ิ(ผู้อ านวยการส านกัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ)  

         3.1.7 ส าเนา จาดทองค า (ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ) 
 วิธีที่ใช้ในการศึกษา คือ การสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
สนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและความเห็น ข้อแนะน าจากผู้ รู้  โดยมี
ประเดน็ค าถามดงันี ้
 1. ปัญหาในการจัดการโบราณวัตถุและระบบคลังพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมี
อะไรบ้าง 
 2. ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบในการจดัการคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดีใน
ปัจจบุนั ควรจะเป็นอยา่งไร  
    3.2 ศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีหน้าท่ีในการดแูล จดัการคลงั
โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือทราบถึงแนวทางการด าเนินงานและการจดัการคลงัโบราณวตัถุ
และห้องปฏิบตัิการอนุรักษ์ของสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รวมถึงแนวทางการจดัการ
โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นจ านวน 2 คน ได้แก่ 
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 3.2.1 พัชรลดา จุลเพชร (นกัจดัการความรู้ของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต)ิ 
 3.2.2 ทวีศักดิ์ วรฤทธ์ิเรืองอุไร (ภณัฑารักษ์พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ) 
 วิธีที่ใช้ในการศึกษา คือ การสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
สนทนาพูดคยุอย่างไม่เป็นทางการ โดยท าการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือการพูดคยุแบบ
เป็นกนัเอง (Informal Interview) แบบรายบคุคล โดยมีประเดน็ค าถามประกอบการสมัภาษณ์ดงันี ้
 1. ปัญหาในการจดัการคลงัวตัถแุละโบราณวตัถุทางโบราณคดีพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาตใินปัจจบุนัมีอะไรบ้าง 
 2. ท่ีผา่นมาทา่นได้มีการน าโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีพบจากการขดุค้นมาใช้
ประโยชน์อยา่งไรบ้าง 
 3. ท่านมีแนวทางหรือแผนการจดัการกับโบราณวตัถุทางโบราณคดีท่ีพบจาก
การขดุค้นอยา่งไร 
 4. ทา่นมีความเห็นว่ารูปแบบของคลงัวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานครควรเป็นอยา่งไร 
 3.3 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโบราณวัตถุทางโบราณคดีท่ีพบจากการ      
ขดุค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ปัจจบุนั  
 วิธีที่ใช้ในการศึกษา คือ ท าการส ารวจและศึกษาปริมาณและประเภทของ
โบราณวตัถท่ีุเก็บรักษา เพ่ือทราบถึงประเภท ชนิดและจ านวนโบราณวตัถท่ีุมีอยูจ่ริงในปัจจบุนั  
 
3. การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 1. น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมดงักล่าวข้างต้นมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ท าการวิเคราะห์จดัจ าแนกแยกประเภทของโบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้น 
 2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์หารูปแบบการจดัการคลงั
โบราณวตัถท่ีุเหมาะสมกบัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 3. น าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมและแนวทางในการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 
4. การน าเสนอผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษามาน าเสนอและอธิบายถึงรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
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โบราณคดีท่ีเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอในรูปแบบ
ของการพรรณนาบรรยายความและท าการเผยแพร่ผลงานโดยจดัท าเป็นเอกสารการศกึษา 
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บทที่ 4 
แหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดี 

 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 : 12) มาตราท่ี 25 ระบวุ่า “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวน
สตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นนัทนาการ แหล่งข้อมูลและ แหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” ได้แสดงให้เห็นว่า
ในชว่งระยะเวลาสิบกวา่ปีท่ีผา่นมาแนวทางการพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้เข้า
มามีบทบาทความส าคญัตอ่สงัคมและประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีการก่อตัง้สถาบนัขึน้มาก ากับ
ดูแลและสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างมากมาย เช่น ห้องสมุดรูปแบบใหม่ท่ี  TK Park, 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้คนในสงัคมเกิดการเรียนรู้
และเป็นสถานท่ีท่ีมีบรรยายกาศท่ีให้ความสนุกสนาน เปิดกว้างทางการศึกษาหาความรู้แก่
ประชาชนทกุเพศ ทุกวยั ได้แสวงหาความรู้นอกเหนือไปจากการศกึษาในระบบท่ีส่วนใหญ่มกัเน้น
การเรียนรู้ในวงท่ีค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งเ รียนรู้ จึงได้มีการจัดตัง้สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน สงักัดส านักงานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยจดัตัง้ขึน้ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 
2547 เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสถาบนัท่ีก่อตัง้ ควบคมุ ก ากับดแูลการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ขนาด
ใหญ่ของประเทศ ให้ความสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรู้และการบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ของ
ประเทศไทยให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพทัง้ระบบ  
 จากหน้าท่ีของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติท าให้มีการหาพืน้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการ โดยจากการเลือกพืน้ท่ีในการจดัตัง้สามารถสรุปได้ว่าควรเป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร การคมนาคมสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีท่ีจอดรถกว้างขวางและมีพืน้ท่ี
กว้างพอส าหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ อย่างคล่องตัวทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งจาก
ข้อก าหนดดงักลา่วได้น ามาสูข้่อสรุปท่ีเป็นพืน้ท่ีบริเวณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้อาคารทาง
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ประวตัศิาสตร์ในพืน้ท่ีเป็นท่ีท าการของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีการเลือกและศกึษา
ความเป็นไปได้ของสถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ทัง้หมด 7 แห่ง ได้แก่ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
อาคารกระทรวงกลาโหม อาคารศาลฎีกา อาคารกระทรวงการตา่งประเทศ (วงัสราญรมย์) อาคาร
กรมรักษาดินแดน อาคารกรมการค้าภายในและอาคารกรมแผนท่ีทหาร แต่เน่ืองจากข้อจ ากัด
หลายๆ ด้าน เช่น เร่ืองงบประมาณและการใช้งานเดิมท่ียังคงมีอยู่ในอาคารเหล่านัน้ ท าให้
โครงการจดัตัง้สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติท่ี 1 เลือกใช้อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)   
ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราชเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)   
 และจากการเลือกพืน้ท่ีเพ่ือท าการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร คือ
อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเป็นบริเวณท่ีมี
ความส าคญั และเน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วอยู่ภายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ใน จึงต้องมี
การด าเนินการศกึษาทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและหลกัฐาน
ทางโบราณคดีท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี จึงน ามาสู่โครงการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในกระทรวง
พาณิชย์ (เดมิ) ภายใต้การด าเนินงานของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
1. แหล่งโบราณคดีและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นภายในพืน้ที่กระทรวง
พาณิชย์ (เดมิ)  
 ส าหรับแหลง่โบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคญั
แหล่งหนึ่งท่ีมีสภาพคอ่นข้างท่ีสมบูรณ์กว่าแหล่งโบราณคดีแห่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในบริเวณของเกาะ
รัตนโกสินทร์หรือพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่วนใหญ่แหล่งมกัจะถกูรบกวนจากการกระท าของคนใน
ปัจจุบนัจนยากแก่การท่ีท าการศึกษา ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ 
(เดิม) เป็นแหล่งท่ีพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตและสภาพ
สงัคมในสมยัของกรุงรัตนโกสินทร์อดีตได้เป็นอย่างดี มีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวน
มากท่ีมีคณุค่าต่อการศึกษาและสมควรได้รับการจดัการท่ีถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษา
เก่ียวกบัแหลง่โบราณคดีและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขดุค้นท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
สามารถกลา่วถึงรายละเอียดได้ดงันี ้
 1.1 ที่ตัง้และอาณาเขตกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)  
         ที่ตัง้   เลขท่ี 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
   กรุงเทพมหานคร 10200 
 อาณาเขต    ทิศเหนือ ตดิซอยเศรษฐการ 
          ทิศใต้ ตดิสถานีต ารวจนครบาลพระราชวงั 
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           ทิศตะวนัออก ตดิถนนสนามไชย 
          ทิศตะวนัตก ตดิถนนมหาราช 
 ลักษณะพืน้ที่ อาคารท่ีท าการกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มีพืน้ท่ีประมาณ 3.5 ไร่ และมีพืน้ท่ี
บริเวณภายในโดยรอบลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมหูรือสามเหล่ียมชายธงประมาณ 7 ไร่ 
 
2. ประวัตกิารใช้พืน้ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
 พืน้ท่ีบริเวณกระทรวงพาณิชย์(เดิม) ตัง้อยู่ภายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ในและ
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีการใช้งานของพืน้ท่ีมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่สมัย
อยธุยาเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ จากการศกึษาเอกสารทางด้านประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัพืน้ท่ี
บริเวณดงักล่าว ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงประวัติการใช้งานของพืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์ 
(เดมิ) โดยสามารถแบง่ออกเป็นแตล่ะชว่งสมยัดงันี ้ 
 2.1 การใช้พืน้ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 (ก่อน 
พ.ศ. 2467) 
 ประวตัิศาสตร์การใช้พืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่วงก่อนสมยัรัชกาลท่ี 
3 สนันิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวน่าจะมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุ่มในสมัยอยุธยาและอาจใช้เป็น
พืน้ท่ีในการท าเกษตรกรรม หรือเป็นพืน้ท่ีโล่งกว้างจนกระทัง่สมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(พ.ศ. 2199 – 2231) ได้มีการสร้างป้อมปราการขึน้สองแห่งท่ีเมืองบางกอกขนาบบริเวณสองฝ่ัง
แม่น า้เจ้าพระยา และทรงให้ออกญาวิไชยเยนทร์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างป้อมทัง้ทางด้านฝ่ัง
ตะวนัตก (ฝ่ังธนบุรี) และฝ่ังตะวันออก (ฝ่ังพระนคร สันนิษฐานว่าพืน้ท่ีส่วนหนึ่งของป้อมตัง้อยู่
บริเวณโรงเรียนราชินีและบริเวณพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)) เพ่ือเป็นด่านในการตรวจคนเข้า
ออกเมืองและป้องกนัภยัก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยธุยา โดยป้อมสองฝ่ังจะมีการขึงโซ่ใหญ่ขวางกัน้แม่น า้
เจ้าพระยา จนกระทัง่ภายหลงัจากการเกิดศกึสงครามกบัทหารฝร่ังเศส สนันิษฐานว่าป้อมบางกอก
ฝ่ังตะวนัออกคงได้รับความเสียหาย ต่อมาสมยัรัตนโกสินทร์ครัน้เม่ือสร้างกรุงในสมยัรัชกาลท่ี 1 
(พ.ศ. 2325) มีการขยายพระนครให้กว้างขวางขึน้และมีการตดัถนนสนามไชย ในกาลตอ่มาถนนนี ้
ตดัผา่นทางด้านหน้าของพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
 2.2 การใช้พืน้ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 (พ.ศ. 
2367 – พ.ศ. 2453 หรือช่วงก่อนการก่อตัง้กระทรวงพาณิชย์) 
 ในช่วงสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 3) มีการโปรด
เกล้าให้สร้างวงัเจ้านายพระราชทานแก่พระเจ้าน้องยาเธอและพระเจ้าลกูยาเธอ โดยวงัท่ีสร้างขึน้
ใหมใ่นรัชกาลท่ี 3 นีมี้จ านวนทัง้หมด 25 วงั แบง่ออกเป็นฝ่ายวงัหลวง 23 วงั และฝ่ายวงัหน้า 2 วงั 
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(บณัฑิต จุลาสยั และคนอ่ืนๆ  2537 : 166) โดยมีการสร้างวงับนพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
จ านวน 4 วงั และบริเวณท่ีตัง้สถานีต ารวจนครบาลพระราชวงั 1 วงั รวม 5 วงั มีช่ือเรียกว่า “วงัท้าย
วัดพระเชตุพน” เพ่ือพระราชทานพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 3 และได้มีการใช้เป็นท่ีประทับของ
เจ้านายต่อมาเร่ือยในสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 และจากเอกสารประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 
26 เร่ืองต านานวงัเก่า ตอนท่ี 4 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ 2513 : 53-56) 
ได้มีการกล่าวถึงการสร้างวังเจ้านายในสมัยของรัชกาลท่ี  3 ว่าพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 3    
ทรงเจริญพระชนัษาทนัได้ออกวงัในรัชกาลนัน้หมดทกุพระองค์ แต่ต่างคราวกัน โดยครัง้แรกพระ
เจ้าลูกยาเธอท่ีออกวังมี  6 พระองค์ คือ 1. สมเด็จฯ กรมหม่ืนมาตยาพิทักษ์ สร้างวังใหม่              
2. พระองค์เจ้าลกัขณานคุณุ ได้พระราชทานวงัถนนหน้าพระลานริมประตทูา่พระท่ีพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ประทบัอยูก่่อน 3. กรมหม่ืนเชษฐาธิเบนทร์ สร้างวงัใหม่ 4. กรมหม่ืน
อมเรนทรบดินทร์ สร้างวงัใหม่ 5. พระองค์เจ้างอนรถ สร้างวงัใหม่ 6. กรมหม่ืนภูมินทรภกัดี สร้าง
วงัใหม ่
 วงัท่ีสร้างใหม่ 5 วงันีส้ร้างในท่ีแปลงหนึ่งซึ่งด้านเหนือจดถนนเชตวดัพระเชตพุน 
ด้านตะวนัออกจดถนนสนามไชย ด้านตะวนัตกจดถนนมหาราชริมก าแพงพระนคร ด้านใต้ถนนทัง้
สองนัน้บรรจบกันท่ีเป็นชายธงตรงสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม  วังทางตอนเหนือสร้างเป็นคู่      
หลงัวงัจดกนั หนัหน้าออกถนนสนามไชย 2 วงั หนัหน้าวงัออกถนนมหาราช 2 วงั และวงัท่ีอยู่ทาง
ใต้เป็นวงัเดียวตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีชายธง โดยแตล่ะวงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนผงัท่ี 1 แสดงต าแหนง่วงัท้ายวดัพระเชตพุนทัง้ 5 วงั 
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 วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 1 วงันีเ้ป็นวงัท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือหนัหน้าวงัออก
ถนนสนามไชย พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 3) โปรดฯ ให้สร้างพระราชทาน
กรมหม่ืนเชษฐาธิเบนทร์ พระราชโอรสของพระองค์ เสด็จอยู่จนสิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี  4 ถึง
รัชกาลท่ี 5 พระองค์จึงพระราชทานวงันีใ้ห้แก่กรมหม่ืนอดิศรอุดมเดช และโปรดให้สร้างต าหนัก
ใหมพ่ระราชทาน กรมหลวงอดศิรฯ ประทบัอยูท่ี่วงันีจ้นถึงรัชกาลท่ี 6 เสด็จไปสร้างวงัใหม่ริมแม่น า้
ถนนพระอาทิตย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดฯ ให้ซือ้วงันีส้ร้างเป็นสถาน
ส าหรับราชการ เจ้านายองค์ตา่งๆ ท่ีประทบัอยูว่งันี ้ได้แก่ 
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนเชษฐาธิเบนทร์ ต้นราชกลุโกเมน ณ อยธุยา 
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดศิรอดุมเดช ต้นราชกลุ สขุสวสัดิ ์ณ อยธุยา 
 วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 2 วงันีเ้ป็นวงัเหนือ หนัหน้าวงัออกถนนมหาราชอยู่
ตรงหลงัวงัท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 3) โปรดฯ ให้สร้างพระราชทาน
กรมหม่ืนอมเรนทรบดินทร์ พระราชโอรส ต่อมาโปรดฯ ให้กรมหม่ืนอมเรนทรบดินทร์เสด็จไป
ประทบัท่ีวงัใต้ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่พระราชทานวงันีใ้ห้แก่พระองค์เจ้าล ายอง เสด็จ
อยู่มาจนสิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี 4 วงันีว้่างอยู่จนถึงรัชกาลท่ี 5 พระองค์จึงพระราชทานวงัให้แก่
กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตั ิพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4 (แตก่รมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตัิเสด็จอยู่ใน
วงักรมหลวงอดศิรอดุมเดช (วงัท่ี 1) ซึง่เป็นพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกนัจนถึงรัชกาลท่ี 6 
วงันีจ้งึถกูใช้เป็นสถานท่ีส าหรับราชการ เจ้านายองค์ตา่งๆ ท่ีประทบัอยูว่งันี ้ได้แก่  
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนอมเรนทรบดนิทร์ ต้นราชกลุ คเนจร ณ อยธุยา 
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายล ายอง  
 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตัิ เม่ือ พ.ศ. 2439 ทรงก ากับ
กรมชา่งมกุ (หมอ่มราชวงศ์แนง่น้อย ศกัดิศ์รี 2525 : 285) ต้นราชสกลุ เกษมศรี ณ อยธุยา 
 วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 3 วงันีเ้ป็นวงักลางอยู่ระหว่างวงัท่ี 1 กบัวงัท่ี 5 หนั
หน้าวงัออกถนนสนามไชย พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 3) สร้างพระราชทาน
พระองค์เจ้างอนรถ พระราชโอรสเสด็จมาอยู่จนสิน้พระชนม์ รัชกาลท่ี 3 จึงพระราชทานวงันีแ้ก่
พระองค์เจ้าเปียกเสด็จอยู่จนสิน้พระชนม์ในต้นรัชกาลท่ี 4 และไม่ปรากฎว่าพระองค์พระราชทาน
วงันีแ้ก่ใคร ครัน้ถึงรัชกาลท่ี 5 พระองค์จึงพระราชทานวงัให้กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เสด็จ
อยูจ่นสิน้พระชนม์ ทรงให้หมอ่มเจ้าในกรมอยู่ตอ่มาจนถึงรัชกาลท่ี 6 จึงได้สร้างสถานท่ีราชการขึน้
ในบริเวณวงันี ้เจ้านายองค์ตา่งๆ ท่ีประทบัอยูว่งันี ้ได้แก่  
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ ต้นราชสกลุ งอนรถ ณ อยธุยา 
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 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายเปียก ต้นราชสกลุ ปิยากร ณ อยธุยา 
 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ต้นราชสกลุ สิงหรา ณ 
อยธุยา (ทัง้สามพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั) 
 วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 4 วงันีเ้ป็นวงัท่ีอยู่ระหว่างวงัท่ี 2 กบัวงัท่ี 5 หนัหน้า
ออกถนนมหาราช สร้างตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เพ่ือ
พระราชทานให้กรมหม่ืนภมูินทร์ภกัดีเสดจ็อยู่ตอ่มาจนสิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี 5 หม่อมเจ้าในกรม
อยูต่อ่มาจนถึงรัชกาลท่ี 6 จงึรือ้สร้างเป็นสถานท่ีราชการ เจ้านายองค์ตา่งๆ ท่ีประทบัอยู่วงันี ้ได้แก่ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนภูมินทร์ภักดี ต้นราชสกุล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา พระราชโอรสใน
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัและในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้โปรดฯ ให้ทรงก ากบักรมช่างสิบหมู ่
(หมอ่มราชวงศ์แนง่น้อย ศกัดิศ์รี 2525 : 286) 
 วังท้ายวัดพระเชตุพน วังท่ี 5 วงันีอ้ยูป่ลายทางใต้ เขตวงัจดสนามไชยด้านหนึ่ง 
จดถนนมหาราชด้านหนึ่ง จดทางสามแพร่งท่ีสองถนนร่วมกันทางใต้วงัด้านหนึ่ง พวกจีนเรียกว่า 
“ซากัก๊วงั” หมายความว่าวงัท่ีทางสามแพร่ง วงันีเ้ข้าใจว่าเดิมสร้างพระราชทานกรมหม่ืนมาตยา
พิทกัษ์ ครัน้ตอ่มาท านองจะทรงพระราชด าริเห็นว่าคบัแคบจึงสร้างวงัพระราชทานใหม่ท่ีริมแม่น า้
เหนือปากคลองตลาด ส่วนวงัท่ี 5 พระราชทานเป็นท่ีประทับของกรมหม่ืนอุดมรัตนรังษี ครัน้ถึง
รัชกาลท่ี 4 จึงพระราชทานวงักรมหม่ืนมาตยาพิทกัษ์ท่ีปากคลองตลาดแก่กรมหม่ืนอดุมรัตนรังษี
โปรดฯ ให้พระองค์เจ้ามงคลเลิศกบัหม่อมเจ้าองค์อ่ืนๆ ในกรมกรมหม่ืนมาตยาพิทกัษ์มาอยู่ท่ี วงัท่ี 
5 พระองค์เจ้ามงคลเลิศสิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี 4 จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงพระราชทานแก่กรม
หม่ืนนฤบาลมขุอ ามาตย์เสดจ็อยูต่อ่มาจนสิน้พระชนม์ จนกระทัง่สมยัรัชกาลท่ี 6 จึงเปล่ียนมาเป็น
สถานท่ีราชการ คือ สถานีต ารวจพระราชวงั เจ้านายองค์ตา่งๆ ท่ีประทบัอยูว่งันี ้ได้แก่ 
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนมาตยาพิทกัษ์ ต้นราชสกลุ ศริิวงศ์ ณ อยธุยา 
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนอดุมรัตนรังษี ต้นราชสกลุ อรรณพ ณ อยธุยา 
 จากเอกสารประวตัิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการใช้พืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์
เดมิวา่มีการใช้พืน้ท่ีเป็นวงัเจ้านายซึง่เร่ิมสร้างมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3 และมีการใช้งานตอ่เน่ืองมา
จนถึงรัชกาลท่ี 5 ในบริบทท่ีเป็นวงัประทบัของเจ้านายจนมาสิน้สุดการเป็นวงัในรัชกาลท่ี 6 ได้มี
การปรับเปล่ียนการใช้งานของพืน้ท่ีบริเวณนีม้าเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีราชการ คือ กระทรวงพาณิชย์ 
 2.3 การใช้พืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 – ปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2464 – ปัจจุบัน) 
 ภายหลังจากการปฎิรูปการปกครองช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแบบจตสุดมส์มาเป็นแบบกระทรวง ทบวง กรมจึงมีการ
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สร้างท่ีท าการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องอาศยัวงัหรือบ้าน
ของเสนาบดีเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา นอกจากนีว้งับางแห่งท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของเจ้านายได้หมด
ความส าคญัลงและถูกรือ้ เพ่ือใช้สถานท่ีราชการ เห็นได้จากบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ของวงัท้ายวดั
พระเชตพุนทัง้ 5 วงัได้ถกูรือ้ท าเป็นสถานท่ีราชการ คือ กระทรวงพาณิชย์ 
 การก่อตัง้กระทรวงพาณิชย์ เร่ิมมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
(รัชกาลท่ี 6) ทรงเห็นถึงความส าคญัของเร่ืองเศรษฐกิจและการพาณิชย์เป็นอย่างมากจึงได้มีการ
จดัตัง้การพาณิชย์ให้เป็นระบบบริหารอย่างเป็นรูปธรรม มีอ านาจในการจดัการบริหารเร่ืองการค้า
ขายอยา่งทัว่ถึงและเป็นสากล ซึง่เป็นการตอ่ยอดจากการพฒันาประเทศในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 ดงั
จะเห็นได้จากพระราชด าริของรัชกาลท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2463 วา่  
 
  สมยันีเ้ป็นสมยัท่ีบรรดาประเทศทัง้หลายในโลกแสวงหาความจ าเริญย่ิงขึน้แห่ง 
 พาณิชย์ของตนๆ โดยวิธีเกือ้หนนุให้กมัมผลแห่งการเพาะปลกูสร้างสมของประชาราษฎร 
 มีปริมาณทวีย่ิงขึน้กวา่ ประเทศสยามก็ควรที่รีบเร่งบ ารุงพาณิชย์ ดงัประเทศอื่นทัง้ปวง 
 หน้าท่ีราชการอนัประกอบกิจเกือ้หนนุการพาณิชย์นัน้ ได้ทรงแตง่ตัง้ไว้ในกระทรวงหลาย 
 กระทรวงตามหมวดแห่งราชการ เจ้าหน้าท่ีย่อมด าเนินการไปตามหน้าท่ีโดยจ าเพาะยงั 
 มิได้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รวบรวมกิจการนัน้ๆ ให้มีความมุง่หมายเป็นอนัเดียว แลวางล าดบักิจ 
 การในกระทรวงแลกรมนัน้ๆ ให้เป็นเพ่ือส าเร็จพระราชประสงค์ท่ีจะทรงเกือ้หนนุ 
 พาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 26) 
 

   จึงมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์ทัง้หลายท่ี
กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ด้วยกันและให้มีสถานะเป็นกระทรวงนามว่า กระทรวง
พาณิชย์ โดยโปรดฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงเป็นพระองค์แรก  
   ส าหรับสถานท่ีวา่การกระทรวงพาณิชย์ได้สร้างขึน้บริเวณท่ีเคยเป็นท่ีตัง้วงัท้ายวดั
พระเชตพุน (ช่วงรัชกาลท่ี 3 – รัชกาลท่ี 5) โดยสร้างขึน้บริเวณท่ีเป็นวงัของกรมหลวงอดิศรอดุม
เดช (วงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 1) วงักรมหลวงบดนิทรไพศาลโสภณ (วงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65 

 

กบัวงักรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตั ิ(วงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 3) ส่วนท่ีเป็นวงักรมหม่ืนภูมินทร์ภกัดี 
(วงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 4) สร้างเป็นท่ีท าการศาลาแยกธาตุ* (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 68) 
 อาคารกระทรวงพาณิชย์สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลท่ี 6) เ ม่ือ พ.ศ. 2463 และได้เปิดท างานใน พ.ศ. 2465 โดยตัง้อยู่บริเวณพืน้ท่ี รูป
สามเหล่ียมชายธงซึง่เกิดจากแนวถนนสองสาย คือ ถนนสนามไชยและถนนมหาราชมาบรรจบกนั 
 ลกัษณะของตวัอาคารกระทรวงพาณิชย์ เป็นอาคาร 3 ชัน้ กว้าง 21 เมตร ยาว 60 
เมตร สูง 18 เมตร ผงัอาคารเป็นรูปตวั E มีบนัไดและประตทูางเข้าสู่อาคารทัง้ 4 ด้าน สร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดยมีการออกแบบให้มีระเบียงทางเดินด้านหน้าอาคารทัง้  3 ชัน้             
มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดบัตกแต่งอาคารแบบยโุรป ชัน้ล่างผนงัฉาบเรียบ 
เสาตดิผนงัท าเป็นรูปส่ีเหล่ียมเซาะร่องตามแนวขวางของเสาเลียนแบบการก่อด้วยหิน ซุ้มหน้าตา่ง
ชัน้ท่ี 2 ก่อเป็นรูปวงโค้งคร่ึงวงกลม เหนือซุ้มปัน้ปนูร้อยห้อยขนาบวงโค้ง เหนือวงโค้งปัน้เป็นรูป
หน้าสตรีชาวยุโรป บัวหัวเสาเป็นแบบ Ionic ผนังอาคารด้านหลังไม่มีการท าลวดลายประดับ 
นอกจากซุ้ มประตดู้านหลังบนชัน้ท่ี 2 เหนือวงโค้งปัน้เป็นรูปหน้าสตรีชาวยุโรปแบบเดียวกันกับ
ด้านหน้า ตรงบานประตูเหล็กซึ่งเป็นประตูทางเข้าด้านมุขกลางของอาคารกระทรวงพาณิชย์ 
ด้านหน้าติดแผ่นโลหะทรงกลมเป็นตราพระวิสสุกรม ส่วนทางด้านหลังของประตเูดียวกันมีแผ่น
โลหะกลมเป็นตราภาพงสูองตวัพนัไม้ไขว้กนั ตอนบนมีปีกทัง้สองข้างติดอยู่ทัง้สองข้าง สนันิษฐาน
ว่าเป็นไม้เท้ากายสิทธ์ิเรียกว่า คาดิวซุส (Caduceus) ซึ่งเป็นไม้เท้าของเทวดากรีกมีนามว่า เฮอ
เมส (Hermes) โรมนัเรียกว่า เมอคิวริอสุ (Mercurius) ซึ่งเป็นเทพของชาวกรีก โดยมีประวตัิว่าเฮอ
เมสเป็นโอรสของเซอุสมหาเทพเป็นช่างเทวดาเฉลียวฉลาดในประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เช่น ประดิษฐ์     
พิณ ประดิษฐ์ตวัอกัษร ตวัเลขและท่ีส าคญัคือการประดิษฐ์เคร่ืองชัง่ตวงวดั เฮอเมสเป็นท่ีเคารพ
บูชาของพ่อค้าวานิชทั่วไป ส่วนชาวโรมันนับถือเฮอเมสว่าเป็นเทวดาแห่งการพาณิชย์และการ
คมนาคม เพราะฉะนัน้ท่ีบานประตเูหล็กของอาคารกระทรวงพาณิชย์มีตราเหล็กเคร่ืองหมายของ
เฮอเมสหรือเมอคิวริอสุซึ่งเป็นเทวดาแห่งการค้าขายติดอยู่คูก่นั น่าจะแสดงให้เห็นว่าอาคารหลงันี ้
เป็นท่ีวา่การกระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์ 2523 : 70) 
 จากการศกึษาการใช้พืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์ท าให้ผู้ศกึษาทราบว่าการใช้
งานของพืน้ท่ีในช่วงของรัชกาลท่ี 3 – รัชกาลท่ี 5 พืน้ท่ีดงักล่าวมีการสร้างวังส าหรับเป็นท่ีประทบั
ของเจ้านายซึ่งมีทัง้หมด 5 วัง รวมเรียกว่า “วังท้ายวัดพระเชตุพน” โดยวังทัง้ 5 วังสร้างขึน้ใน

                                                           

 *ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นกรมวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

การพลงังาน 
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รัชกาลท่ี 3 เพ่ือพระราชทานให้แก่พระราชโอรสและมีการใช้งานในฐานะวงัเร่ือยมาจนถึงช่วงสมยั
ของรัชกาลท่ี 5 จนกระทัง่ถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 พืน้ท่ีตัง้ของวงัท้ายวดัพระเชตพุน 4 วงัได้กลายมาเป็น
ท่ีตัง้ของกระทรวงพาณิชย์  
 เม่ือ พ.ศ. 2532 มีการเปล่ียนแปลงการย้ายท่ีท าการกระทรวงพาณิชย์ไปสู่พืน้ท่ี
แห่งใหม่ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนมุตัิให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ท่ีดินราชพสัดจุ านวนเนือ้ท่ี  47 ไร่
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ ส าหรับการก่อสร้างท่ท าการกระทรวงพาณิชย์ใหม ่
ท าให้การใช้งานของพืน้ท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์จงึสิน้สดุลง  
 ตอ่มา พ.ศ. 2547 มีมิตคิณะรัฐบาลให้จดัตัง้สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
แห่งท่ี 1 และได้เลือกพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เป็นท่ีตัง้ของสถาบนัพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาติ “มิวเซียมสยาม” ซึ่งจากประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัตัง้แต่
รัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบนั ท าให้ต้องมีการด าเนินงานการขุดค้นทางโบราณคดี เพ่ือให้
ทราบประวตัศิาสตร์และการใช้งานของพืน้ท่ี 
 
3. โครงการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
 เ น่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณกระทรวงพาณิชย์  (เดิม) เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์จึงต้องมีการด าเนินงานทางโบราณคดี เพ่ือศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและหลกัฐาน
ทางโบราณคดีก่อนท่ีจะมีการใช้พืน้ท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้              
โดยกระบวนการขดุค้นทางโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นผู้ด าเนินการใน
การขดุค้น ขดุแตง่ตามกระบวนการทางวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีน ามาใช้พฒันาพืน้ท่ีตาม
แนวทางการอนรัุกษ์และสร้างสรรค์บนฐานแหง่การทางวฒันธรรมของพืน้ท่ี อีกทัง้เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงประวัติความเป็นมาของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินงานอยู่ในช่วง
ระหวา่งเดือน ต.ค. 2549 - เม.ย 2550  
 3.1 การขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)  
 การด าเนินงานขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(เดมิ) ได้มีการแบง่พืน้ท่ีในการขดุค้นและขดุแตง่ทางโบราณคดีออกเป็น 7 พืน้ท่ี โดยพิจารณาจาก
ประวตัิการใช้พืน้ท่ีของวงัแต่ละวงัท่ีปรากฏตามเอกสารทางประวตัิศาสตร์ และเพ่ือให้ครอบคลุม
ทั่วพืน้ท่ีของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพ่ือรองรับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ         
(มิวเซียมสยาม) และการปรับปรุงของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
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แผนผงัท่ี 2 แสดงพืน้ท่ีท าการขดุค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 27. 
 
 พืน้ที่ ขุดค้นที่  1 ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอาคารกระทรวงพาณิชย์ 3 ชัน้ 
โดยอยูใ่นเขตของวงัท่ี 3 เพ่ือศกึษาหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเป็นแนวโบราณสถานและโบราณวตัถ ุ
โดยมีขนาดของพืน้ท่ีขดุค้น 335 ตารางเมตร ซึ่งภายหลงัจากการขดุค้นบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีขดุค้นท่ี 
1 ได้มีการพบแนวโบราณสถานท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ เน่ืองมาจากการรบกวนจากการท ากิจกรรม
ในปัจจบุนั โดยแนวโบราณสถานท่ีพบสามารถแบง่ออกได้ดงันี ้
 กลุ่มโบราณสถานทางด้านทิศเหนือของพืน้ท่ีขดุค้นหรือโบราณสถาน S7E7 จาก
การขดุค้นพบว่ากลุ่มโบราณสถานนีมี้สภาพท่ีไม่สมบูรณ์และได้รับการรบกวนอย่างมากจากการ
ท ากิจกรรมปัจจบุนั เน่ืองจากมีการวางแนวคอนกรีต 2 แนวผา่นกลางโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 27 ภาพแนวโบราณสถาน S7E7 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 37.  
 
 กลุ่มแนวโบราณสถานบริเวณกลางพืน้ท่ีขุดค้นหรือทางเดิน 2 ระดับ โดยเป็น
โบราณสถานก่ออิฐ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชัน้ถมอดัเป็นพืน้รองรับทางเดินเป็นการถม
ปรับพืน้ท่ีด้วยอิฐหกัผสมกบัดินและเศษวสัดอ่ืุนๆ เช่น เศษกระเบือ้งมงุหลงัคาและชัน้ทางเดินโดย
พืน้ทางเดินมีการวางอิฐเป็นลกัษณะการวางสลบัอิฐ คือ วางอิฐ 2 ก้อนในแนวนอนสลบักับอิฐ 2
ก้อนในแนวตัง้ทัง้หมด7คู ่                                                                                
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ภาพท่ี 28 แสดงแนวทางเดิน 2 ระดบั  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 41. 
 
 กลุม่แนวโบราณสถานทางด้านทิศใต้ของพืน้ท่ีขดุค้นหรือทางเดินรูปตัวทีและแนว
อิฐท่ีกระจายรอบทางเดินเป็นแนวโบราณสถานท่ีได้รับการรบกวนจากกิจกรรมปัจจบุนัน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากสภาพของแนวทางเดินยงัคงสภาพเดิม โดยแนวโบราณสถานเป็นแนวโบราณสถานท่ีก่อ
ด้วยอิฐวางตวัตามแนวเหนือ – ใต้ สามารถแบง่ออกได้ 3 ส่วนใหญ่ คือ ชัน้ฐานราก ชัน้ก่ออิฐและ
ระดบัพืน้ใช้งาน นอกจากนีบ้ริเวณนีย้งัพบกระดกูสตัว์ ภาชนะดนิเผาและเศษถ่าน 
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ภาพท่ี 29 ทางเดินรูปตวัที  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 50.   
  
 แนวโบราณสถานระดบัล่างท่ีวางตวัเฉียงตามแนวแกนทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  – 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโบราณสถานท่ีอยู่บริเวณแนว
โบราณสถาน S7E7 เป็นโบราณสถานท่ีเหลืออิฐจ านวน 5 ก้อนเรียงเป็นแนว โดยมีการเรียงอิฐ
แบบแนวนอน 2 ก้อนสลบัแนวตัง้หนึ่งก้อนและกลุ่มโบราณสถานบริเวณแนวทางเดิน 2 ระดบั    
โดยโบราณสถานดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่ากวา่แนวทางเดนิ มีลกัษณะเป็นการก่ออิฐสูงประมาณ 2-3 
ก้อน 
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ภาพท่ี 30 แนวโบราณสถานก่ออิฐวางตวัตามแกนทิศตะวนัออกเฉียงและตะวนัตกเฉียงใต้บริเวณ  
 แนวทางเดนิ 2 ระดบั  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 51. 

 
 จากการพบหลกัฐานบริเวณพืน้ท่ีขดุค้นท่ี 1 ได้มีการสนันิษฐานว่าบริเวณดงักล่าว
ท่ีพบหลกัฐานท่ีเป็นแนวโบราณสถานและร่องรอยโบราณวตัถุบางชนิดน่าจะเป็นสวนหย่อมหรือ
พืน้ท่ีใช้สอยกลางแจ้ง 
  
 พืน้ที่ ขุดค้นที่  2 เป็นการขุดค้นในหลุมขุดค้นยาว (Trench) ขนานไปกับแนวรัว้
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารท่ีท าการใหญ่ 3 ชัน้และพืน้ที่ขุดค้นบริเวณมุมตึกท่ี   
ท าการใหญ่มีขนาดพืน้ท่ีรวม 1,362 ตารางเมตร โดยหลักฐานท่ีพบในบริเวณขุดค้นสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
 พืน้ท่ีขุดค้นบริเวณมุมตึกท่ีท าการใหญ่ พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถ
แบ่งตามอายุสมัยได้ 2 สมัยหลัก คือ สมยัวงั คือ ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3 ถึง รัชกาลท่ี 6 (ก่อนสร้าง
กระทรวงพาณิชย์) ประกอบด้วยฐานรากไม้รองรับอาคาร แนวอิฐโบราณสถาน กลุ่มเศษกระเบือ้ง
มงุหลงัคาแบบเกล็ดเตา่ท่ีนา่จะน าลงมากจากอาคารเดิมและน ามาใช้ในการถมปรับพืน้ท่ี เพ่ือการ
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ใช้งานและกลุ่มเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน เนือ้แกร่งและเคร่ืองเคลือบ โดยสันนิษฐานว่าเศษ
ภาชนะดนิเผาเหลา่นีอ้าจเป็นขยะหรือของเหลือจากการใช้งานและแสดงให้เห็นถึงการท ากิจกรรม
บางอย่างท่ีเก่ียวข้อง เช่น การท าครัว พืน้ท่ีอยู่อาศยัและสมัยกระทรวงพาณิชย์ คือ ตัง้แต่สมัย
รัชกาลท่ี 6 จนถึงปัจจบุนั ประกอบด้วยทอ่น า้ (ปนูและเหล็ก) และบอ่เกรอะ 2 บอ่  
 พืน้ที่ข ุดค้นหลุมขุดค้นยาว พบหลักฐานเพียงท่อน า้ทิ ง้และบ่อเกรอะสมัย
กระทรวงพาณิชย์  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31 แนวโบราณสถาน 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 58.  
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ภาพท่ี 32 บอ่เกรอะทรงกลมกบับอ่น า้ทรงส่ีเหล่ียม   
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 59. 
  
 พืน้ที่ขุดค้นที่  3 เป็นพืน้ท่ีท่ีท าการขุดค้น อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร 3 ชัน้ 
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) โดยท าการขุดค้นทัง้บริเวณ มีพืน้ที่ข ุดค้นรวม 1,481 ตารางเมตร 
(ตามเอกสารต านานวังเก่ากล่าวว่าพืน้ท่ีขุดค้นท่ี 2 และ 3 ตัง้อยู่ในเขตของวังท่ี 1) เป็นบริเวณ
ท่ีมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
โบราณสถานท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ จากหลักฐานท่ีพบจากการขุดค้นบริเวณพืน้ท่ี 3 สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 สมัยคือ  
 สมัยวังตัง้แต่รัชกาลท่ี 3 – 5 ได้แก่ โบราณสถานท่ีอาจเป็นวังท่ีประทับแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของฐานราก คือ 1) ชัน้ดินพร้อมอิฐหักบดอัดและแผ่นไม้ยาวขัดเป็น
ตาราง ซึง่เป็นคานรับน า้หนกัอาคารท่ีอยู่เหนือขึน้ไป 2) ส่วนของก าแพง คือ ก าแพงวงั และก าแพง
ท่ีสันนิษฐานว่าอาจเป็นรัว้ของวัง  3) ส่วนของพืน้การใช้งาน หลักฐานในส่วนนีพ้บเพียงบาง
ต าแหนง่เท่านัน้ โดยเฉพาะบริเวณขอบทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีขดุค้น นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานของ
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เสาไม้จ านวน 3 ต้น และร่องรอยผิดวิสยั คือ กระดกูสตัว์ เช่น สุนขั หมู ม้า ววั เปลือกหอยแครง
และเปลือกหอยมกุจ านวนมาก  
 

      
     
            

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 แนวฐานรากไม้    
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 64. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 34 เปลือกหอยมกุท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 72. 
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 สมยักระทรวงพาณิชย์ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 6 ได้แก่ เสาอิฐ รางน า้ ท่อน า้ทัง้แบบท่อปนู
ทอ่เหล็ก พืน้กระเบือ้งและบอ่เกรอะทรงส่ีเหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 35 แนวทอ่น า้ปนู  
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัศลิปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการศกึษาขดุค้น และขดุแตง่ทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ถนน สนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 71. 
  
 พืน้ที่ขุดค้นที่  4 พืน้ที่ข ุดค้นบริเวณนีเ้ป็นพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มากจากการก่อสร้างอาคารส านักงานในปัจจุบนั  จึงมีการทับซ้อนของสิ่งก่อสร้างหลายสมัย
และหลายช่วงเวลา โดยการขุดค้นมีการแบ่งพืน้ท่ีขุดค้นออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ (มีพืน้ท่ีขุด
ค้นรวม 769 ตารางเมตร)  
 พืน้ที่ข ุดค้นที่ 4/1 ตัง้อยู่บริเวณริมรัว้ทิศตะวันตก (ริมรัว้ฝ่ังซอยเศรษฐการ)       
โดยพืน้ท่ีขดุค้นอยู่ในพืน้ท่ีวงัท่ี 2 จากการขดุค้นพบว่ามีการซ้อนทบักนัของอิฐหลายแนว พร้อมทัง้
เศษวัสดุก่อสร้างและเสาเข็ม ท าให้ยากต่อการแบ่งหรือแยกแยะว่าแนวอิฐเป็นของสมัยหรือ
ประเภทใด 
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ภาพท่ี 36 แนวอิฐท่ีพบจากการขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 76. 
   
 พืน้ท่ีขุดค้นท่ี 4/2 ตัง้อยู่บริเวณริมรัว้ทิศใต้ (บริเวณริมรัว้มหาราชตรงข้ามบ้าน
กรุณา) จากการขุดค้นพบโบราณสถานทัง้ท่ีเป็นสมัยวัง คือ แนวอิฐ คานไม้และสมัยกระทรวง
พาณิชย์ เสาเข็มของอาคารส านักงาน นอกจากนีพ้บหลุมขยะท่ีมีเศษภาชนะประเภทแก้ ว          
เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ เนือ้แกร่งและเคร่ืองเคลือบปะปนกนั   
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ภาพท่ี 37 คานไม้ท่ีพบบริเวณขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 หลมุขยะท่ีพบบริเวณขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 84. 
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 พืน้ที่ขุดค้นที่  5 ตัง้อยู่ระหว่างอาคาร 3 ชัน้ กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) กบัอาคาร
แยกธาต ุพบแนวโบราณสถานทัง้หมด 7 แห่ง ร่วมกับแนวอิฐและคอนกรีต พร้อมทัง้ท่อน า้ทิง้ใน
ปัจจบุนั โดยสภาพแนวโบราณสถานมีสภาพท่ีไมส่มบรูณ์ไม่ตอ่เน่ืองกนัเป็นแคเ่พียงการก่ออิฐส่วน
ของฐานรากเท่านัน้ นอกจากนีพ้บกลุ่มกระดกูสตัว์ของหม ูววัร่วมกบัเศษถ่านและก้อนอิฐท่ีมีตรา
ประทบั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 แนวอิฐท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 87. 
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ภาพท่ี 40 กลุม่กระดกูสตัว์บริเวณพืน้ท่ีขดุค้น  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 88. 
  
 พืน้ที่ ขุดค้นที่  6 ตัง้อยู่ระหว่างอาคาร  5 ชัน้และรัว้ฝ่ังถนนมหาราช พืน้ ท่ี
ดงักล่าวนีเ้ป็นท่ีตัง้ของวังท่ี 4 ซึง่ในเอกสารสมยัอยธุยากลา่ววา่บริเวณนีมี้ความเก่ียวข้องกบัป้อม
วิไชยเยนทร์ จากการขุดค้นพบแนวโบราณสถานท่ีเป็นสิ่งก่อสร้าง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
สมยั 
 สมัยอยุธยา เป็นแนวอิฐซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการท ากิจกรรมใน
ปัจจุบัน  ท าใ ห้ไม่ มีหลักฐานพอท่ีจะสัน นิษฐานว่า เ ป็นแนวโบราณสถานของสมัยใด                   
โดยสิ่งก่อสสร้างนีจ้ดัอยูใ่นสมยัก่อนท่ีพืน้ท่ีจะถกูใช้งานเป็นวงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 4 อาจมีอายุ
เก่าถึงสมยักรุงศรีอยธุยาอาจเป็นสว่นหนึง่ของป้อมวิไชยเยนทร์หรือร่วมสมยักบัป้อมวิไชย เยนทร์ท่ี
สร้างขึน้ในสมยัพระนารายณ์มหาราช 
 สมัยวังมีการพบแนวอิฐ 3 แนว วางตวัตามแนวแกนทิศตะวันออกและทิศ
ตะวนัตก โดยสิ่งก่อสร้างนีจ้ดัอยู่ในสมยัรัตน์โกสินทร์ในช่วงสมยัของวงัท้ายวดัพระเชตพุนท่ีเป็นวงั
ท่ี 4 นอกจากนีพ้บบอ่ปนูและกลุม่เศษถ่านร่วมกบัเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ 
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 สมยักระทรวงพาณิชย์มีการพบหลกัฐานท่ีชดัเจน คือ รางน า้ท่ีมีลกัษณะก่อด้วย
เศษอิฐหักและปูนซีเมนต์ วางตวัตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวนัตกและเสาเข็มปูนซีเมนต์ 
เสาเข็มไม้ และแนวอิฐท่ีใช้ตอ่นเน่ืองมาจากสมยัวงัโดยอาจมีการตอ่เตมิภายหลงั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 เสาเข็มไม้ในสมยัท่ี 2 ท่ีปักท าลายแนวอิฐของสิ่งก่อสร้างสมยัท่ี 1  
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 98. 
  
 พืน้ที่ ขุดค้นที่  7 เป็นพืน้ท่ีฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาโบราณคดี ชัน้ปีท่ี 2         
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยตัง้อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารแยกธาตุ       
มีพืน้ท่ีขุดค้น 79 ตารางเมตร  
  
 3.2 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้น  
 จากการด าเนินงานการขดุค้นทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
ได้มีการพบหลกัฐานทัง้ท่ีเป็นโบราณสภาน เช่น ฐานรากของอาคารและแนวอิฐ ซึ่งสนันิษฐานว่า
น่าจะเป็นฐานรากของวงัท้ายวดัพระเชตพุนท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี  3 – 5 เน่ืองจากฐานราก
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อาคารท่ีพบสอดคล้องกบัหลกัฐาน เอกสารทางประวตัิศาสตร์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนีย้งัมี
การพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุมากมาย ซึ่งในเบือ้งต้นจากการศึกษา
โบราณวตัถสุามารถแบง่ประเภทโบราณวตัถอุอกดงัตอ่ไปนี ้(มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 : 112-
120)  
 เศษภาชนะดินเผา โดยเศษภาชนะดินเผาท่ีพบมีทัง้เนือ้ดิน พบทัง้ส่วนของปาก 
ล าตวั ก้น มีการตกแต่งลวดลายโดยการกดประทบัขูดขีด เศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งพบทัง้ส่วน
ของปาก ล าตวั ก้น เป็นเศษภาชนะท่ีมีทัง้การเคลือบและไม่เคลือบ ซึ่งส่วนใหญ่มีการน าเข้ามา
จากตา่งประเทศ และเศษภาชนะกระเบือ้งเคลือบ ส่วนใหญ่พบว่ามีการน าเข้ามาจากตา่งประเทศ 
เชน่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป โดยจะมีการเคลือบและเขียนสีมีลวดลายท่ีทัง้เป็น
ตวัอกัษร ดอกไม้ และวิวทิวทศัน์  
 โบราณวตัถท่ีุเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม เช่น อิฐ ศิลาแลง กระเบือ้งหลงัคา 
และส่วนประดบัสถาปัตยกรรม เช่น ลูกกรง ท่อดินเผา เท้าแขน ส่วนของยอดรัว้เดิมของกระทรวง
พาณิชย์ 
 โบราณวตัถุประเภทประติมากรรม มีทัง้ประติกรรมรูปเคารพและประติมากรรม
ทัว่ๆ  ไป ซึง่สว่นใหญ่ท ามาจากดนิเผา พบทัง้เนือ้ดนิและเคร่ืองเคลือบ 
 โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองมือเครืองใช้  เช่น ครก สาก กลอน ตะปู เศษแก้ว 
ชิน้สว่นของเตาหงุต้มและเตาเชิงกราน เบ้าหลอม เป็นต้น 
 โบราณวัตถุประเภทอ่ืนๆ เช่น ปะการัง หอยมุก แม่พิมพ์ เบีย้ดินเผา เกือกม้า 
เหรียญโลหะ กระดกูสตัว์และโมเสคปิดทอง 
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ภาพท่ี 42 โบราณวตัถบุางส่วนท่ีพบจากการขดุค้นทางโบราณคดี 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาขุดค้น และขดุแต่งทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 2550), 112. 
  
 จากการศกึษาเก่ียวกบัข้อมลูและรายงานการการขดุค้น ขดุแตง่ทางโบราณคดีภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวนมากทัง้ส่วนของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งหลักฐานเหล่านีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของแหล่ง 
โบราณคดีดงักลา่ว เน่ืองจากแหลง่โบราณคดีดงักลา่วเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีตัง้อยู่ในเมืองท่ียงัคงมี
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มาก หากเทียบกับแหล่งโบราณคดีในเมืองแหล่งอ่ืนๆ ท่ีส่วนใหญ่ได้ถูก
ท าลายไปจนเกือบหมด นอกจากนีแ้หล่งโบราณคดีดงักล่าวยงัมีการพบโบราณวตัถุส าคญัต่างๆ 
มากมาย ซึ่งบางชิน้ยงัไม่เคยพบท่ีแหล่งโบราณคดีแหล่งอ่ืนมาก่อน โดยโบราณวตัถท่ีุพบดงักล่าว
ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีส าคญัและมีความเก่ียวข้องกับประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของ
พืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว ถึงแม้ปัจจบุนัโบราณวตัถท่ีุพบเป็นจ านวนมากจากการขดุค้นดงักล่าวถกูเก็บ
รักษาไว้ภายในห้องเก็บของคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และยังไม่มีการจัดการดูแล
รักษาอย่างเหมาะสม อีกทัง้มีความสบัสนในเร่ืองของการจดัท าทะเบียนโบราณวตัถุ แตอ่ย่างไรก็
ตามโบราณวตัถดุงักลา่วก็ยงัมีคณุคา่และสามารถน ามาจดัการให้เกิดประโยชน์กบัพิพิธภณัฑ์การ
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เรียนรู้แห่งชาติและสงัคมได้ต่อไปในอนาคต ถ้าหากมีการจดัการกับหลกัฐานโบราณวตัถุต่างๆ 
เหลา่นีอ้ยา่งเหมาะสมตอ่คนในสงัคมปัจจบุนั 
 
4. สภาพปัจจุบัน ประเภท ปริมาณของโบราณวัตถุและการจัดการคลังโบราณวัตถุ
พพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร  
 4.1 สภาพปัจจุบันของคลังโบราณวัตถุ 
 สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบนัหนึ่งท่ีก่อตัง้
ขึน้เพ่ือมีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบและจดัตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งปัจจุบนัได้มีการก่อตัง้
พิพิธภณัฑ์แล้วหนึ่งแห่ง คือ พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งท่ี 1 กรุงเทพมหานครตัง้อยู่บริเวณ
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) จากวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติท่ีต้องการ
ส่งเสริมความรู้และปฏิรูปภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน นอกจากนีท้างสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสงัคม ได้แก่ ห้องสมดุของสถาบันพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติหรือคลังความรู้บริเวณชัน้ 2 ของอาคารส านักงานและคลังความรู้ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งเป็นห้องสมุดท่ีเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น งานวิจัย 
หนังสือ ภาพยนตร์ บทความ เพ่ือสนบัสนุนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าในด้าน
โบราณคดี ประวตัิศาสตร์ พิพิธภณัฑ์วิทยาและศาสตร์ความรู้ในด้านอ่ืนๆ โดยปัจจบุนัคลงัความรู้
ดงักลา่วได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมลู และมีการจดัห้องคลงัโบราณวตัถพุิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติไว้ท่ีบริเวณชัน้ 1 อาคารส านกังานและคลงัความรู้สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ โดยสภาพปัจจบุนัของคลงัโบราณวตัถุอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มีการสร้างห้องคลงั
วตัถท่ีุภายในประกอบด้วย 1) ห้องจดัแสดงวตัถ ุซึ่งปัจจบุนัมีการจดัแสดงวตัถสุะสมท่ีได้จดัซือ้มา
จากคณุสรัุตน์ โอสถานเุคราะห์ในราคาสองล้านกว่าบาท เช่น เคร่ืองถ้วย ภาชนะดินเผา ของเล่น
เก่าสมยัโบราณ เช่น เคร่ืองบิน รถไฟ เป็นต้น พร้อมด้วย 2) ห้องปฏิบตัิการอนุรักษ์วตัถท่ีุจดัแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมถึงรับจ้างท าการอนุรักษ์จากหน่วยหรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อและน าโบราณวตัถุมาให้ท าการอนุรักษ์ 3) ห้องคลงัจดัเก็บวตัถุ โดยระบบปิดมีการจดัเก็บ
วตัถอุย่างเป็นระเบียบมีการควบคมุอณุหภูมิห้อง พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดความเสียหายกบัตวัวตัถแุละห้องเก็บโบราณวตัถท่ีุรอการจดัเก็บเข้าคลงั ซึ่งปัจจบุนัเป็นท่ี
เก็บรักษาโบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)  
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 4.2 สภาพการจัดการ ชนิดและปริมาณโบราณวัตถุทางโบราณคดีพบจากการ
ขุดค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ในปัจจุบัน 
 

 
 
ภาพท่ี 43 สภาพการจดัเก็บและจดัการโบราณวตัถใุนปัจจบุนั 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ลงัพลาสตคิส าหรับเก็บโบราณวตัถใุนปัจจบุนั 

 จากการด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เม่ือปี 
2549 ซึ่งปัจจบุนัเป็นตัง้ของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะโบราณคดี
เป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี มีการแบ่งพืน้ท่ีขุดค้นออกเป็น  7 พืน้ท่ี  
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จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ท าให้พบหลักฐานทาง
โบราณคดี โดยเฉพาะหลกัฐานประเภทโบราณวตัถ ุซึง่พบเป็นจ านวนมากและหลากหลายประเภท            
จากการศึกษาเก่ียวกับการจัดการโบราณวัตถุในปัจจุบัน ผู้ ศึกษาได้ท าการลงพืน้ท่ีศึกษา
โบราณวัตถุ เพ่ือทราบเก่ียวกับการจัดการและการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุในปัจจุบนั ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดค้นได้มีการเก็บรักษาไว้ภายในห้องเก็บของของคลงั
วตัถ ุพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครและยงัไม่ได้รับการจดัการท่ีเหมาะสม อีกทัง้
ยงัไมมี่การท าการอนรัุกษ์เพ่ือรักษาสภาพของโบราณวตัถ ุ(ยกเว้นเกือกม้าเป็นโบราณวตัถเุพียงชิน้
เดียวท่ีได้รับการอนรัุกษ์และมีการน ามาจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ) โดยสภาพ
ปัจจบุนัของโบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุค้นจดัเก็บบรรจไุว้ในลงัพลาสติคและถุงพลาสติคจ านวน
มาก และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าโบราณวัตถุแต่ละชิน้มาจากระดับชัน้ดินท่ีเท่าไหร่ รวมถึง
ต าแหน่งพืน้ท่ีท่ีขุดค้นพบโบราณวตัถุ เน่ืองมาจากสาเหตจุากการด าเนินการทางโบราณคดี การ
บนัทกึหลกัฐานและการจดัระบบการส่งมอบโบราณวตัถใุห้กบัพิพิธภณัฑ์เกิดความบกพร่องและมี
ความสับสนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีการท าบัญชีและทะเบียนของโบราณวัตถุจึงท าให้
โบราณวัตถุเหล่านีเ้กิดการผสมปนเปรวมกันทัง้หมด จากการด าเนินการเข้าศึกษาเก่ียวกับ
โบราณวตัถท่ีุจดัเก็บไว้ภายในห้องเก็บของท าให้ผู้ศกึษาสามารถทราบถึงประเภทและปริมาณของ
โบราณวตัถดุงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 4.3 ชนิดโบราณวัตถุทางโบราณคดี 
 จากการศึกษาเก่ียวกับโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นภายในพืน้ท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ในปัจจุบนั ผู้ศึกษาได้ท าการลงศึกษาภาคสนามเพ่ือท าการศึกษาและเก็บข้อมูล
เก่ียวกับสภาพปัจจุบนัของโบราณวตัถุ รวมถึงชนิดของโบราณวตัถท่ีุเก็บรักษาไว้ภายในห้องเก็บ
ของ ซึ่งปัจจุบนัโบราณวตัถุดงักล่าวยงัไม่ได้รับการจดัการอย่างเป็นระบบระเบียบ การเก็บรักษา
โบราณวตัถเุป็นเพียงแคก่ารเก็บโบราณวตัถบุรรจใุสไ่ว้ภายในลงัพลาสตคิและถงุพลาสติคและจาก
การศกึษาเก่ียวกบัโบราณวตัถพุบวา่มีโบราณวตัถดุงันี ้
 1. เศษภาชนะดินเผา เป็นโบราณวัตถุท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดมีทัง้ชิน้ส่วนท่ีเป็น
เนือ้ดนิและเนือ้แกร่ง โดยสามารถแบง่ออกได้ดงันี ้
 เศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน  (Earthenware) ส่วนมากพบชิน้ส่วน
ภาชนะแบบผิวเรียบ ขึน้รูปด้วยแป้นหมนุ พบทัง้ชิน้สว่นของปาก ล าตวัและก้นภาชนะ รูปทรงท่ีพบ 
เชน่ หม้อตาล หม้อทะนาน เป็นต้น นอกจากนีพ้บชิน้ส่วนเศษภาชนะดินเผามีลกัษณะตกแตง่ด้วย
การกดประทบั ลายขดูขีดและลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู เป็นต้น    
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ภาพท่ี 45 ชิน้สว่นเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิมีการตกแตง่ลวดลาย 
 

   
 
ภาพท่ี 46 ชิน้สว่นเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิส่วนล าตวัและปาก 
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 เศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้แกร่ง (Stoneware) ชิน้ส่วนเศษภาชนะดิน
เผาเนือ้แกร่งท่ีพบมีทัง้ชิน้ส่วนทัง้ท่ีเป็นส่วนของปาก ล าตัว ก้น รูปทรงภาชนะส่วนใหญ่เป็น
ประเภทโอง่ ชาม จาน ถ้วยขนาดเล็ก เป็นต้น โดยมีทัง้การตกแตง่เขียนสีเป็นลวดลาย เศษภาชนะ
ดินเผาเนือ้แกร่งนีมี้ทัง้การเคลือบและไม่เคลือบ แต่ถ้าเคลือบส่วนใหญ่จะมีการเคลือบเป็นสี
น า้ตาลและเขียว ซึ่งลักษณะของเศษภาชนะท่ีเคลือบส่วนใหญ่เป็นภาชนะท่ีน าเข้ามาจาก
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน  

 
ภาพท่ี 47 ชิน้สว่นเศษภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่งท่ีมีการเขียนลวดลายใบไม้และดอกไม้  

 

 
 

ภาพท่ี 48 ชิน้สว่นเศษภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่งทรงพานมีการเขียนลวดลายดอกไม้  
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 เศษภาชนะประเภทกระเบือ้งเคลือบ เศษภาชนะประเภทนีพ้บเป็นจ านวน
มาก พบทัง้ชิน้ส่วนของปาก ล าตวั ก้น รูปทรงมีทัง้ทรงชาม จาน ถ้วยขนาดเล็กมีทัง้การเขียนสีน า้
เงินใต้เคลือบและการเขียนสีบนเคลือบ ลวดลายท่ีพบมีลายดอกไม้ วิวทิวทศัน์และตวัอักษรจีน 
บางชิน้ท่ีก้นภาชนะมีการระบย่ีุห้อและสถานท่ีผลิต และส่วนภาชนะประเภทกระเบือ้งเคลือบท่ีพบ
เป็นเคร่ืองเคลือบท่ีมาจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ญ่ีปุ่ นและยโุรป 
 

 
 
ภาพท่ี 49 เคร่ืองถ้วยลายครามจีน 

 
 

ภาพท่ี 50 เศษเคร่ืองถ้วยยโุรป 
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ภาพท่ี 51 เคร่ืองถ้วยเขียนลวดลายวิว ทิวทศัน์และตวัอกัษรจีนบริเวณใต้ก้นภาชนะ 
 

 
 
ภาพท่ี 52 เคร่ืองถ้วยจีนทรงชามเกือบเตม็ใบ 
  
 โดยลักษณะของชิน้ส่วนของเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินและเนือ้แกร่งท่ีพบใน
สภาพปัจจุบนัส่วนใหญ่มีสภาพแตกหกัเป็นชิน้ๆ ไม่สมบูรณ์และได้ท าการเก็บรวบรวมบรรจไุว้ใน
ลงัพลาสตคิและถงุพลาสตคิท่ีมีสภาพเป่ือยยุย่และฝุ่ นเกาะ 
   
 2. ชิน้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม  เช่น อิฐ กระเบือ้งมุงหลังคา ได้แก่ 
กระเบือ้งดนิขอ กระเบือ้งเกล็ดเตา่ กระเบือ้งกาบกล้วย กระเบือ้งเชิงชายและกระเบือ้งว่าว เป็นต้น 
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โดยลกัษณะของกระเบือ้งมงุหลงัคาจ านวนมากมีการแตกหกั แตมี่บางชิน้ท่ีมีสภาพสมบรูณ์ ส่วน
ของอิฐมีสภาพทัง้สภาพท่ีแตกหกัและสมบรูณ์ อิฐท่ีพบมีขนาดดงันี ้ 
 กว้าง 15 เซนตเิมตร ยาว 30 เซนตเิมตร หนา 7 เซนตเิมตร 
 กว้าง 14 เซนตเิมตร ยาว 28 เซนตเิมตร หนา 4.5 เซนตเิมตร 
 กว้าง 12 เซนตเิมตร ยาว 22 เซนตเิมตร หนา 4 เซนตเิมตร 
 กว้าง  6 เซนตเิมตร ยาว 13 เซนตเิมตร หนา 3 เซนตเิมตร 
 

 
ภาพท่ี 53 อิฐขนาดตา่งๆ  
 
 นอกจากนีมี้ชิน้สว่นของทอ่ดนิเผา ลกัษณะท่ีพบมีสภาพท่ีไม่สมบรูณ์ แตกหกัเป็น
จ านวนมาก และชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรม เช่น ลกูกรง ส่วนยอดของเสารัว้เดิมของกระทรวง
พาณิชย์และชิน้สว่นเท้าแขน เป็นต้น 
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ภาพท่ี 54 ชิน้สว่นยอดเสารัว้เดมิของกระทรวงพาณิชย์เดิม ท าจากปนูปัน้ (ด้านหน้า)  
 

 
 
ภาพท่ี 55 ชิน้สว่นยอดเสารัว้เดมิของกระทรวงพาณิชย์เดิม (ด้านหลงั)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 

 

 
 

ภาพท่ี 56 ชิน้สว่นกระเบือ้งมงุหลงัคา (ด้านหน้า) 
 

 
 
ภาพท่ี 57 ชิน้สว่นกระเบือ้งมงุหลงัคา (ด้านหลงั) 

 3. ชิน้ส่วนประติมากรรม ประติมากรรมท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ปัจจุบนัเก็บไว้ภายในห้องเก็บของรวมกับโบราณวัตถุชนิดอ่ืนๆ จากการศึกษา
โบราณวัตถุดังกล่าวพบทัง้ชิน้ส่วนประติมากรรมรูปเคารพ ส่วนใหญ่ท ามาจากดินเผาเนือ้ดิน
ธรรมดาและเนือ้กระเบือ้ง ซึ่งเป็นของน าเข้าจากประเทศจีน โดยรูปเคารพส่วนใหญ่เป็นรูปเคารพ
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เน่ืองในศาสนาพทุธและเทพเจ้าจีน, ประติมากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเพณีและพิธีกรรมส่วนใหญ่
เป็นเนือ้ดิน มีทัง้ รูปสตรีและษุรุษนั่งคุกเข่า เด็กผู้ ชายอุ้ มสัตว์  หรือภายในมือถือสิ่งของ , 
ประตมิากรรมทัว่ไปมีทัง้เนือ้ดินธรรมดาและเนือ้กระเบือ้งเคลือบ มีการเขียนสี เช่น  ประติมากรรม 
รูปนก ปลา เป็นต้น 

 

 
  
ภาพท่ี 58 ชิน้สว่นตุ๊กตาดนิเผาขนาดเล็กมีทัง้เผาเคลือบและไมเ่คลือบ 
  

 
 
ภาพท่ี 59 ชิน้สว่นตุ๊กตาดนิเผาขนาดเล็กเผาเคลือบ 
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 ลกัษณะของประติมากรรมท่ีพบส่วนใหญ่มีสภาพแตกหักไม่สมบูรณ์ โดยมีการ
พบประตมิากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเพณีและพิธีกรรมเป็นจ านวนมากกว่าประติมากรรมแบบอ่ืนๆ 
ลกัษณะท่ีพบมีการแตกหกัเฉพาะชว่งของสว่นคอตุ๊กตาดนิเผา  
   
 4. ชิน้ส่วนโลหะ ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ตะปู เสียม กลอน 
นอกจากนีมี้เกือกม้า สภาพปัจจบุนัของโบราณวตัถท่ีุเป็นโลหะมีสนิมขึน้เกาะรอบๆ ตวัวตัถแุละยงั
ไมไ่ด้รับการอนรัุกษ์ ยกเว้นชิน้สว่นท่ีเป็นเกือกม้าเพียงชิน้เดียวท่ีท าการอนรัุกษ์ 
 

            
 
ภาพท่ี 60 เสียมเหล็ก 
   
 5. กระดูกสัตว์ พบชิน้ส่วนของกระดูกหมู วัวและม้า มีทัง้ส่วนท่ีเป็นกระดูก     
สันหลัง เขีย้วและกระดูกส่วนเท้า นอกจากนีย้ังมีกระดูกบางชิน้ท่ีมีร่องรอยการถูก สับตัด            
(Cut mark) โดยสภาพของกระดกูบางชิน้มีการแตกหกัเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย 
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ภาพท่ี 61 เขีย้วหม ู
 

          
 
ภาพท่ี 62 ชิน้สว่นกระดกูสตัว์ 
 6. หอยมุก หอยมกุท่ีพบมีทัง้สว่นของแกนหอย ก้นหอยและเปลือกหอย  
 7. ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้ว มีชิน้ส่วนท่ีเป็นแท่งแก้ว ขวดน า้หอม ขวดทรงเหล่ียมและ
ทรงกลม ฝาขวดซึง่ประกอบด้วยชิน้สว่นเคร่ืองแก้วท่ีมีหลากหลายสี เช่น สีเขียว ฟ้า โดยลกัษณะท่ี
พบสว่นใหญ่แตกหกัเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย ไมส่มบรูณ์  
 8. ชิน้ส่วนของเตาเชิงกรานหรือเตาหุงต้ม 
 9. เบ้าหลอม มีทัง้สมบรูณ์และไมส่มบรูณ์ โดยขนาดท่ีพบใหญ่สดุมีขนาดเส้นผ่า
ศนูย์ 10 เซนตเิมตร ขนาดเล็กสดุมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 3 เซนตเิมตร 
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 10. ปะการัง       
 11. โมเสคปิดทอง 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
   
            
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 63 หอยมกุ 

 

 
 
ภาพท่ี 64 ชิน้สว่นปะการัง 
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ภาพท่ี 65 เบ้าหลอมโลหะ 

 

 
 
ภาพท่ี 66 โมเสคปิดทอง (ด้านหน้า) 
 

 
 
ภาพท่ี 67 โมเสคปิดทอง (ด้านหลงั) 
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 4.4 ปริมาณของโบราณวัตถุ 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีการพบ
โบราณวตัถเุป็นจ านวนมากและหลากหลายชนิด โดยปัจจบุนัโบราณวตัถดุงักล่าวเก็บรวบรวมและ
อยูใ่นความดแูลของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาตแิละยงัไม่มีการด าเนินการศกึษาเก่ียวกบั
โบราณวัตถุท่ีพบอย่างจริงจัง ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเก่ียวกับปริมาณของ
โบราณวตัถแุละน าข้อมลูมาประกอบการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ 
 ส่วนของการศึกษาเก่ียวกับจ านวนหรือปริมาณโบราณวัตถุท่ีได้จากการขุดค้น
ภายในกระทรวงพาณิชย์และเก็บรักษาไว้ภายในห้องเก็บของ ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาจ านวนและ
น า้หนกัของโบราณวตัถแุตล่ะชนิด เพ่ือทราบถึงข้อมลูท่ีแท้จริงเก่ียวกับจ านวนของโบราณวตัถท่ีุมี
อยู่จริงในปัจจบุนั ผู้ศกึษาได้ลงพืน้ท่ีและท าการศกึษาปริมาณของโบราณวตัถุแตล่ะชนิด โดยการ
นับจ านวนและชั่งน า้หนักโบราณวัตถุแต่ละชนิดและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบการศึกษา
วิเคราะห์ ซึ่งจากการด าเนินการศึกษาเก่ียวกับปริมาณของโบราณวตัถุท่ีเก็บรักษาไว้ภายในห้อง
เก็บของของคลงัโบราณวตัถุ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติปัจจบุนั  ท าให้ผู้ศกึษาสามารถ
กลา่วถึงรายละเอียดท่ีได้จากการศกึษาเก็บข้อมลูดงันี ้
 เศษภาชนะดินเผามี 60 ลงั โดย 1 ลงั มีจ านวนเศษภาชนะดินเผาประมาณ 800 
ชิน้ หนกัประมาณ 16 กิโลกรัมกบั 31 ถงุ โดย 1 ถงุมีจ านวนเศษภาชนะดินเผาประมาณ 400 ชิน้ 
หนกัประมาณ 8 กิโลกรัม  
 ชิน้ส่วนกระเบือ้งมงุหลงัคามี 3 ลงั โดย 1 ลงัมีจ านวนชิน้ส่วนกระเบือ้งมงุหลงัคา
ประมาณ 300 ชิน้ หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม 
 ชิน้สว่นทอ่ดนิเผามี 1 ลงัมีจ านวน 95 ชิน้ หนกั 5.8 กิโลกรัม 
 ชิน้ส่วนประดับสถาปัตยกรรมมี  2 ลัง  โดย 1 ลังมีจ านวนชิ น้ส่วนประดับ
สถาปัตยกรรมประมาณ 150 ชิน้ หนกัประมาณ 13 กิโลกรัม 
 หอยมุกมี 3 ลงั โดย 1 ลงัมีจ านวนหอยมกุประมาณ 180 ชิน้ หนกัประมาณ 16 
กิโลกรัม 
 ชิน้สว่นเตาเชิงกรานและเตาหงุต้ม 7 ลงั (5 ลงัเล็ก 2 ใหญ่) 

 1 ลงัเล็กมีชิน้ส่วนของเตาเชิงกรานและเตาหงุต้มประมาณ 
60 ชิน้ หนกัประมาณ 13 กิโลกรัม 
 1 ลงัใหญ่มีชิน้ส่วนของเตาเชิงกรานและเตาหงุต้มประมาณ 
120 ชิน้ หนกัประมาณ 25 กิโลกรัม 
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 ชิน้สว่นประตมิากรรม 4 ถงุเล็ก มีจ านวน 273 ชิน้ หนกั 11 กิโลกรัม 
 ชิน้สว่นแก้ว 1 ลงั จ านวน 367 ชิน้ หนกั 19 กิโลกรัม 
 อิฐ 6 ลงั ลงัละ 7 ก้อน โดยน า้หนกัตามขนาดของอิฐตามท่ีได้กลา่วถึงข้างต้น 
 ส่วนโบราณวัตถุท่ีเป็นชิน้ส่วนโลหะ กระดูกสัตว์ ปะการังเก็บไว้ในตู้ลิน้ชักพลา
สตคิ โดยมีชิน้สว่นโลหะ 2 ชัน้ กระดกูสตัว์ 2 ชัน้ ปะการัง 1 ชัน้ โมเสคปิดทอง 1 ถงุเล็กจ านวนและ
น าหนกัโดยประมาณดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2 แสดงชนิด จ านวน และน า้หนกัโบราณวตัถโุดยประมาณ 

  

ชนิดโบราณวัตถุ 
จ านวน (ชิน้)
โดยประมาณ 

น า้หนัก (กิโลกรัม) 
โดยประมาณ 

- เศษภาชนะดนิเผา  51,200 1,208 
- ชิน้สว่นประตมิากรรม 273 11 
- ชิน้สว่นกระเบือ้งมงุหลงัคา  900 60 

- อิฐ 42 57 

- ชิน้สว่นทอ่ดนิเผา 95 5.8 

- ชิน้สว่นประดบัสถาปัตยกรรม 300 26 

- หอยมกุ  540 50 

- กระดกูสตัว์ 750 15 

- ชิน้สว่นโลหะ 380 25 

- ชิน้สว่นเคร่ืองแก้ว  367 19 

- ชิน้สว่นเตาเชิงกราน/เตาหงุต้ม  540 115 

- เบ้าหลอม 33 1.6 

- ปะการัง 35 10.5 

- โมเสคปิดทอง 615 2.5 

รวม 56,070 1,606.4 
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 จากผลการศึกษาเก่ียวกับโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ 
(เดิม) ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่าเศษภาชนะดินเผาเป็นโบราณวัตถุท่ีมีอยู่เป็นปริมาณมากท่ีสุดมีทัง้
เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินและเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งท่ีมีการตกแต่งลวดลายท่ีและ
โบราณวตัถชุนิดอ่ืนท่ีโดยสภาพสว่นใหญ่ของโบราณวตัถจุะช ารุด แตกหกัไม่สมบรูณ์ อีกทัง้ยงัไม่มี
การท าการอนุรักษ์ เพ่ือรักษาสภาพของโบราณวัตถุ แต่อย่างไรก็ตามโบราณวัตถุดงักล่าวยังมี
คุณค่าควรแก่การศึกษา โดยโบราณวัตถุดังกล่าวสามารถจัดจ าแนกออกตามประเภทของ
โบราณวตัถอุย่างคราวๆ ได้ออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ 1) ประเภทเศษภาชนะดินเผา 2) ประเภท
ประกอบสถาปัตยกรรม 3) ประเภทประติมากรรม 4) ประเภทโลหะ 5) ประเภทกระดกูสตัว์ 6) 
ประเภทแก้ว 7) ประเภทอ่ืนๆ 

 โดยจ านวนรวมของโบราณวตัถมีุทัง้หมด 74 ลงั 36 ถงุ ประมาณ 56,070 ชิน้ น า้หนกั
รวมประมาณ 1,606.4 กิโลกรัม นอกจากนีพ้บวา่โบราณวตัถดุงักลา่วไมมี่การจดัการและเก็บรักษา
อย่างถกูวิธี โดยการจดัเก็บเป็นเพียงการบรรจุใส่ไว้ในลงัพลาสติคและถงุพลาสติคท่ีมีสภาพเป่ือย
ยุ่ย ขาดและมีฝุ่ นสกปรกเกาะท่ีลังและถุง ซึ่งก่อให้เกิดความเส่ือมสภาพและความเสียหายแก่
โบราณวตัถ ุเน่ืองจากขาดการดรัูกษา 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 
 ส าหรับบทนีเ้ป็นการน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาเก็บข้อมูลส่วนนโยบาย
การด าเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและ
ผู้ทรงคณุวุฒิทางการศกึษา และการศึกษาระบบคลงัวตัถุพิพิธภณัฑ์จากเอกสารและตวัอย่างใน
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดรูปแบบการจดัการคลงั
โบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีเหมาะสมกบัสงัคมปัจจบุนัและตอบสนองตอ่พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้  
 จากการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ได้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาการประเทศควบคู่กับการพฒันาคนให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพ 
โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับเร่ืองของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังแนวทางการพัฒนาท่ี
ก าหนดให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ให้กับคนทุกเพศ ทุกวยั อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและพฒันา
รูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม(ฝ่ายวิชาการ บริษัท 
สกายบุ๊กส์ 2549 : 102-103) จากแนวทางการพฒันาท าให้เกิดการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านตา่งๆ 
ขึน้มากมายในสงัคมไทย โดยเฉพาะแหลง่เรียนรู้ประเภทพิพิธภณัฑ์ได้เกิดขึน้มากมายในสงัคมไทย 
เพ่ือตอบสนองและเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวยัสามารถเข้าไปแสวงหาความรู้ 
สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ี รัฐประสงค์ให้มีการจดัตัง้ขึน้เพ่ือก ากับ
ดูแลจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นทางด้านการพัฒนาทาง
ความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมทัง้เสริมสร้างความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์
วิทยา มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา นกัวิจยัและประชาชนทัว่ไป โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงานและนโยบายการด าเนินงานดงันี ้
 
1. โครงสร้างการบริหารงานสถาบันพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นองค์กรอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดแูล
การจดัการเก่ียวกับงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้พฒันาก้าวหน้าและทนักับยุคสมยัในปัจจุบนั   
มีการบริหารจดัการภายในออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล             
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ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย ฝ่ายแผนงานและโครงการ และฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศดงั
แผนผงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
แผนผงัท่ี 3 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 
 
2. นโยบายการด าเนินงานของสถาบันพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานและหลักการนโยบายในการบริหารงานของ
สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับ
การจดัการรูปแบบคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดี ท าให้ผู้ศกึษาทราบถึงหลกัการด าเนินงานของ
สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  
 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ฝ่ายอ านวยการ 

คณะอนกุรรมการ 

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 

สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายยทุธศาสตร์และวิจยั 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายจดัการความรู้และสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 

 

 2.1 แนวทางนโยบายและหลักการด าเนินงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาต ิ
 1. เผยแพร่ปรัชญาแนวคดิและองค์ความรู้ของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้สู่สงัคมไทยใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างร่ืนรมย์และเพลิดเพลิน เพ่ือส่งเสริมเยาวชนและสังคมไทยให้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน
 2. ขยายพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ โดยพฒันาพืน้ท่ีบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ชัน้ในให้เป็นย่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เ พ่ือให้เ ป็นแหล่ง เ รียนรู้ ต้นแบบทางด้านพิพิธภั ณฑ์ 
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดี การอนรัุกษ์จดัการมรดกวฒันธรรมและธรรมชาต ิรวมทัง้ขนบธรรมเนียม
และวิถีชีวิต 
 3. เป็นศนูย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจดัตัง้ ดแูลรักษาและบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในกรอบของพิพิธภณัฑ์มีชีวิตของประเทศไทย พฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือสร้างภณัฑารักษ์ 
บุคลากรด้านการเรียนรู้ นกัอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมและคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถอนุรักษ์พฒันาและ
จดัการมรดกวฒันธรรมในเชิงบรูณาการ 
 4. สร้างความร่วมมือและพฒันาเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศและแหล่งเรียนรู้
ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ร่ืนรมย์ 
 ปรัชญาการด าเนินงาน คือ การผสมผสานระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ท่ี
เรียกว่า Play + Learn = เพลิน น าเสนอด้วยรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ สนกุสนาน โดยการใช้กิจกรรม
ต่างๆ เป็นตวัขบัเคล่ือน รวมถึงการจดัแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ท่ีต้องสามารถจับ
ต้องได้เพ่ือส่ือความหมายในการเลา่เร่ืองและเช่ือมโยงกบัสิ่งตา่งๆ  
 หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  คือการเผยแพร่ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้
ท่ีไม่เน้นการจดัแสดงโบราณวตัถตุามแบบพิพิธภัณฑ์ทัว่ไป แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดความสนใจ
อยากรู้ในเร่ืองราวตา่งๆ ด้วยกระบวนการสัง่สมความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดการตัง้ค าถามและ
หาค าตอบด้วยตวัเอง โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือความ
งอกงามของสตปัิญญา ตลอดจนการสร้างความรู้และการเผยแพร่ความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงหลายมิติ 
ภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ และมุ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนรอบด้านระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทัง้ด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี มานษุยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลีนวตัร ธีระ
พงษ์รามกลุ และคนอ่ืนๆ 2552 : 12-14) 
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 2.2 แนวทางการพัฒนาคลังโบราณวัตถุ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
กรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับส่วนของคลังโบราณวัตถุ ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้ให้
ความส าคญักับการพฒันาคลงัโบราณวตัถุ คือ มีการส่งเสริมและด าเนินการให้คลงัโบราณวตัถุ
เป็นห้องเรียนท่ีมีชีวิตและเป็นคลงัเปิด เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทางสถาบนัท่ีเน้นเร่ือง
ของกระบวนการการเรียนรู้ในแบบท่ีสามารถจบัต้องได้ สามารถเรียนรู้ได้จากตวัโบราณวตัถุ และ
น าความรู้ตา่งๆ มาพฒันาและตอ่ยอดความรู้เดมิ  

 
3. การน าเสนอและการจัดนิทรรศการของพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 

 ในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ **มีการน าเสนอรูปแบบท่ีทันสมัยตามแนวคิด 
“Discovery Museum : พืน้ท่ีใหม่แห่งการเรียนรู้” มีการการเล่าเร่ืองท่ีเป็นระบบ Multimedia และ 
Interactive (การจัดแสดงแบบมีปฏิสัมพันธ์) เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และสร้างความรู้สึก
น่าสนใจให้กบัเยาวชน และผู้ ท่ีสนใจ (สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 2549 : 5-7) โดยใน
การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์สามารถแบง่เนือ้หานิทรรศการถาวรภายในพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ได้
ออกเป็น 17 ห้องได้แก่ 

 ห้องที่  1 เบิกโรง ชัน้ท่ี 1 เป็นห้องเปิดตวัละครทัง้เจ็ดท่ีจะน าพาผู้ ชมย้อนกลับไปสู่
เร่ืองราวอันเป็นท่ีมาของสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศจนถึงประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ เข้าชมได้ค้นหา
ค าตอบวา่เราคือใครและอะไรคือความเป็นไทย  

 ห้องที่ 2 ไทยแท้ ชัน้ท่ี 1 เป็นห้องท่ีกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ว่าไทยแท้คืออะไร
และเป็นอยา่งไรจงึเรียกวา่ไทยแท้ 

 ห้องที่ 3 เปิดต านานสวุรรณภูมิ ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องท่ีแสดงวิวฒันาการทางสงัคมก่อนท่ี
จะมาเป็นบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซึ่ค าว่าสุวรรณภูมิ คือช่ือท่ีมีการเรียกดินแดนแห่งความอุดม
สมบรูณ์ทางทิศตะวนัออกของอินเดียเม่ือประมาณ 3,000 ปีก่อน 

                                                           

 
**สญัลกัษณ์ของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ คือ “คนกบแดง” เป็นภาพคนที่ไมร่ะบเุพศ

และเผา่พนัธุ์ก าลงัยืนกางแขนกางขาท าทา่กบ เนื่องจากกบเป็นสญัลกัษณ์ของน า้และความอดุมสมบรูณ์ ซึ่งเป็น
สญัลักษณ์ที่พบเห็นได้ในภาพขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามผนังถ า้ อีกทัง้ยังปรากฎอยู่บนหน้ากลอง
มโหระทกึ ที่เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ประโคมตี เพื่อขอฝนของผู้คนในดินแดนอษุาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต้) โดย
กลองชนิดนีไ้ม่เคยปรากฎพบในภูมิภาคอื่นๆ เพราะฉะนัน้คนกบแดงเป็นสญัลกัษณ์ที่สื่อถึงผู้คนและดินแดน
อษุาคเนย์ได้ดีที่สดุ จึงได้เลอืกให้เป็นสญัลกัษณ์ของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
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 ห้องที่ 4 สวุรรณภูมิ ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องท่ีให้ท าความรู้จกัเก่ียวกบัสวุรรณภูมิ ดินแดน
แหง่ความมัง่คัง่และอดุมสมบรูณ์ มีการเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีเก่ียวกบัโลหะและ
ความเช่ือ ซึง่เป็นรากเหง้าของประเทศไทย 

 ห้องที่  5 พุทธิปัญญา ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องท่ีสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหวัใจของพุทธ
ศาสนา มีคาถาเย ธมัมา แปลวา่ สิ่งทัง้หลายมีเหตอุนัเป็นแดนเกิด เป็นคาถาท่ีแหง่สวุรรณภมูิ 

 ห้องที่ 6 ก าเนิดสยามประเทศ ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องท่ีมีการน าเสนอด้วยเทคนิคท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือให้เห็นถึงนานาแว่นแคว้นต่างๆ ได้เร่ิมก่อตัวขึน้เป็นนครรัฐ เร่ืองราวเก่ียวกับ
วีรบรุุษจากต านานท้าวอูท่อง ผู้สถาปนากรุงศรีอยธุยา และเร่ืองเล่าท่ีแสดงถึงความผสมผสานทาง
เชือ้ชาตแิละวฒันธรรม 

 ห้องที่  7 สยามประเทศ ชัน้ ท่ี  3 เป็นห้องท่ีให้เ ร่ืองราวเก่ียวกับกรุงศรีอยุธยา 
อาณาจกัรท่ีอยู่ใกล้ทะเลจึงมีการพฒันาเมืองขึน้เป็นศนูย์กลางการค้าทางทะเลของภูมิภาคจาก
การติดต่อค้าขายท าให้เกิดการเข้ามาของคนหลากหลายเกิดการผสมผสานระหว่างผู้ คนและ
วฒันธรรมจนเกิดเป็นความรุ่งเรืองทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายขึน้บนแผน่ดนิ 

 ห้องท่ี 8 สยามยทุธ์ ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องเก่ียวกบัสงครามในสมยักรุงศรีอยธุยา เพ่ือแสดง
ความยิ่งใหญ่ขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการกวาดต้อนคนมาเป็นแรงงานและก าลังรบ       
รวมถึงการครอบครองสิน้ค้าของรัฐอ่ืน นอกจากการสู้ รบแล้วยงัมีการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา 
การวางกลยทุธ์ กลุม่ชาตพินัธุ์และศลิปกรรม 

 ห้องที่ 9 แผนท่ี ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีจดัแสดงแผนท่ีท่ี
สร้างขึน้โดยผู้ล่าอาณานิคม รวมถึงการสร้างชาติให้มีตวัตนขึน้มาจริงๆ อนัเป็นต้นเหตท่ีุท าให้เกิด
การแบง่แยกพ่ีน้อง ชมุชน เชือ้ชาตติา่งๆออกจากกนั 

 ห้องที่ 10 กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยธุยา ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องเก่ียวกบัเร่ืองราวครัง้สิน้กรุง
ศรีอยุธยา ชาวกรุงศรีฯได้สร้างเมืองขึน้ใหม่บนผืนดินบางกอก และสืบสานแนวคิด วฒันธรรมมา
จากเมืองเก่ามากมาย อีกทัง้เม่ือเร่ิมสร้างกรุงนัน้ได้มีการเกณฑ์ผู้คนหลากหลายเชือ้ชาติมาช่วยกนั
และได้ลงหลกัปักฐานเม่ือสร้างเสร็จจงึได้กลายมาเป็นชาวกรุงเทพในท่ีสดุ 

 ห้องท่ี 11 ชีวิตนอกกรุงเทพ ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีส่ือให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินและการ
สร้างสรรค์ เช่น ของเล่น อุปกรณ์การดกัสตัว์ ความเช่ือ พิธีกรรมและการเกษตรกรรมท่ีผูกพนักับ
ชาวสยามมาจนถึงปัจจบุนั 
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 ห้องที่  12 แปลงโฉมสยามประเทศ ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีแสดงถึงการติดต่อกับโลก
ตะวนัตก จนน ามาซึ่งการปล่ียนแปลงในสงัคมสยามหลายๆ ด้าน มีการเร่ิมสร้างถนนท่ีเป็นส่วน
หนึง่ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนท่ีมีความเคยชินกบัสายน า้ไปตลอดกาล 

 ห้องที่  13 ก าเนิดประเทศไทย ชัน้ท่ี 2 จากความเป็นมาของสยามประเทศ ท าไม
กลายมาเป็นไทย โดยห้องนีเ้น้นกระตุ้นให้เกิดการค้นหาค าตอบว่าวนัเกิดประเทศไทยคือวนัอะไร            
กรมโฆษณาเก่ียวข้องอยา่งไร เป็นต้น 

 ห้องที่ 14 สีสนัตะวนัตก ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์โลกใหม่ท่ี
เกิดขึน้อย่างมีชีวิตชีวาภายหลงัจากการเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัรุ่งเรือง
ความสนกุสนานท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ลืมความเจ็บปวดจากสงคราม 

 ห้องท่ี 15 เมืองไทยวนันี ้ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีแสดงให้เห็นว่าจากกาลเวลาท่ีผ่านมากว่า 
3,000 กวา่ปี มีสิ่งใดบ้างท่ีได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นไทย สิ่งดีใดบ้างท่ีท่ีอยู่กบัเราและ
ควรคา่แก่การรักษาไว้บนพืน้ฐานของความหลากหลาย 

 ห้องที่ 16 มองไปข้างหน้า ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องท่ีตอกย า้ว่าวนัพรุ่งนีข้องประเทศไทยจะ
เป็นอยา่งไร ซึง่คนรุ่นปัจจบุนัเทา่นัน้จะให้ค าตอบได้ 

 ห้องท่ี 17 ตกึเก่าเลา่เร่ือง ท่ีมาของมิวเซียมสยาม ชัน้ 1 เป็นห้องท่ีผู้ชมสามารถเรียนรู้
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและพฒันาการของพืน้ท่ีในบริเวณนี ้นอกจากนีท้างผู้จดัสร้าง
พิพิธภัณฑ์ยังมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สวมบทบาทเป็นนกัโบราณคดีสมคัรเล่น เพ่ือค้นหา
อดีตของพืน้ท่ีแหง่นี ้

 จากนิทรรศการท่ีจดัภายในพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีการให้
คนได้สมัผสักบัลกูเลน่ท่ีทางพิพิธภณัฑ์น าเสนอ ซึง่ถือวา่เป็นแนวทางหนึ่งท่ีดงึดดูความสนใจจากผู้
เข้าชม แตก็่ก่อให้เกิดผลเสีย เน่ืองจากเทคโลโนยีตา่งๆ ท่ีน ามาใช้มกัเกิดการช ารุดเสียหายบอ่ยครัง้ 
ประกอบกบัตวันิทรรศการท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ไม่คอ่ยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีทางพิพิธภณัฑ์ได้ก าหนดไว้ (จากการสมัภาษณ์ทวีศกัดิ ์วรฤทธ์ิเรืองอไุร) 

 นอกจากแนวทางและนโยบายหลักของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติท่ี
กล่าวถึงข้างต้นแล้วทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติยังได้มีการด าเนินงานตามหลัก
ยทุธศาสตร์ของส านกังานบริหารและพฒันาความรู้ควบคูไ่ปกบันโยบายหลกั โดยในปีงบประมาณ 
2552 ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้ มีการจัดการด าเนินงานตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารงานท่ีให้ความส าคัญและต้องการเน้นเร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ซึ่งผู้บริหารสถาบนัพิพิธภัณฑ์ต้องมีการจดัการด าเนินงานและส่งเสริมให้
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ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตามจากการ
ด าเนินการจัดการบริหารงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้มีการปรับเปล่ียนผู้ บริหารงาน
บ่อยครัง้ จึงท าให้เกิดการสบัสนและมีการปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานให้เข้ากับแนวทาง
ของผู้บริหารท่ีเข้ามาบริหารและสอดคล้องกบัตวัพิพิธภณัฑ์  

ส าหรับส่วนของงบประมาณในการด าเนินการบริหารงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็น
งบประมาณท่ีมีการจดัสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณท่ีมีจ านวนไม่เท่ากนัในแตล่ะปี จึงท า
ให้เกิดการไม่ต่อเน่ืองในการด าเนินงานบางส่วนเพ่ือตอบสนองกับแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 
 
4. การศึกษาผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ส าหรับการศกึษาผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิจยั ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการศึกษาครัง้นี ้เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์หารูปแบบในการจัดการ 
คลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยผู้ ศึกษาได้ท าการแบ่งกลุ่มผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องออกเป็นสองกลุ่มและท าการเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการตามแนว
ประเดน็ค าถามดงันี ้
 4.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านโบราณคดีและพพิธิภัณฑ์ 
 ส าหรับประเด็นค าถามในการสมัภาษณ์นกัวิชาการเป็นประเด็นค าถามเก่ียวข้อง
กบัปัญหาเก่ียวกบัการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั รวมถึงการพดูคยุเก่ียวกบัแนวทางในการ
จดัการคลังโบราณวตัถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ในการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญครัง้นีผู้้ ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีประเด็นค าถามในการ
สอบถามดงันี ้

 1. ปัญหาในการจดัการโบราณวตัถแุละคลงัพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนัมีอะไรบ้าง 
 2. ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีใน
ปัจจบุนัควรเป็นอยา่งไร  
 และจากการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
ท าให้ได้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ดงันี ้

 ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม) กล่าวว่าปัญหาเก่ียวกับการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ปัจจบุนัท่ีส าคญั เป็นเร่ืองของการ
จัดการระบบทะเบียนโบราณวัตถุท่ีทับซ้อนและไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจากปัจจุบันรูปแบบของ
ทะเบียนท่ีมีอยู่ค่อนข้างท่ีหลากหลายและไม่มีมาตรฐานในการลงทะเบียน เพ่ือให้ง่ายต่อการ
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จดัการต่อหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับส่วนของวัตถุควรมีการดแูลและป้องกันไม่ให้
เสียหาย ควบคมุอณุหภูมิ ความชืน้และสิ่งท่ีส าคญัควรมีห้องศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัวตัถท่ีุสะสมให้
คนทัว่ไปเข้าศกึษา  
  
 นางสมลักษณ์ เจริญพจน์ (ผู้เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์) กล่าวว่าคลัง
พิพิธภัณฑ์ถือเป็นส่วนส าคญัส าหรับพิพิธภัณฑ์ เพราะเป็นสถานท่ีส าหรับจดัเก็บวตัถุสะสมของ
พิพิธภณัฑ์ คลงัเปิดเกิดขึน้มาด้วยปัญหาท่ีว่าไม่มีพืน้ท่ีรองรับวตัถสุะสมท่ีเพิ่มขึน้มากมายเลยต้อง
มีการเปิดให้คนเข้าชม เพ่ือลดปัญหาในเร่ืองของวัตถุท่ีเก็บสะสมท่ีไม่สามารถน ามาจัดแสดงได้
หมด   
 ในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเน้นความทันสมัยในการจัด
แสดงโดยการใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่ผู้ เข้าชม          
การจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีท่ีเหมาะสมส าหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติควร
ค านงึถึงวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์และน ามาเป็นสว่นชว่ยในการก าหนดรูปแบบของคลงัและควร
ศกึษาถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์ รวมถึงดวูตัถสุะสมหรือโบราณวตัถุท่ีเก็บรักษาว่า
มีอตัลกัษณ์ต่อพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างไร ซึ่งอาจสามารถน าไปเสริมกับตวัพิพิธภัณฑ์ได้ โดย
อาจท าการเสริมเนือ้หาและข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่าโบราณวัตถุทางโบราณคดีมีความสัมพันธ์
อยา่งไรกบัคนท้องถ่ินและเช่ือมโยงกบัปัจจบุนัอย่างไร โดยอาจน ามาจดัแสดงเป็นนิทรรศการถาวร
เป็นห้องโบราณคดี โบราณวตัถุของพิพิธภัณฑ์กับนิทรรศการชัว่คราวเป็นเร่ืองๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ชมท่ีมีความสนใจและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัพิพิธภณัฑ์อีกด้วย 
  
 ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร (ผู้เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์) กล่าวว่าคลัง
พิพิธภัณฑ์มีอยู่ 3 ส่วน คือ คลงัปิด คลงัเปิดและคลงั Study Collection คลงัเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ 
มีการจัดแสดงให้คนสามารถเข้าชมและจับต้องวัตถุได้ และส าหรับปัญหาในการจัดการคลัง
โบราณวัตถุท่ีพบในปัจจุบันคือ เร่ืองของการจัดเก็บท่ีไม่ทราบท่ีมาของโบราณวัตถุ และความ
สบัสนในการจดัการเก็บโบราณวตัถ ุรวมถึงปัญหาในการเส่ือมสภาพของโบราณวตัถ ุท่ีต้องมีการ
จดัเก็บรักษาอยา่งถกูวิธีและอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
 สว่นของรูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถใุนปัจจบุนั ถ้าหากเป็นคลงัท่ีเก่ียวกบั
การเรียนรู้ก็ควรท่ีมีการก าหนดระเบียบข้อปฏิบตัิของคลงัพิพิธภณัฑ์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้ เข้าศึกษาได้ทราบและเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้กับโบราณวัตถุได้ใน     
ทางหนึ่ง ส าหรับคลงัท่ีเก็บรักษาโบราณวตัถทุางโบราณคดี หากจะเปิดให้เข้าชมอาจไม่สามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109 

 

เปิดให้ชมได้ทัง้หมด เน่ืองจากโบราณวัตถุเหล่านีต้้องการการอนุรักษ์และค่อนข้างท่ีไวต่อการ
เส่ือมสภาพ เพราะฉะนัน้รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุท่ีเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอาจ
สามารถจดัการเป็นรูปแบบผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้และการอนรัุกษ์ควบคูก่นัไป 
 
 รศ. สุรพล นาถะพินถุ (ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี) กล่าวถึงปัญหาในการ
จดัการโบราณวตัถวุา่เน่ืองด้วยโบราณวตัถมีุจ านวนมากประกอบกบับคุลากรในด้านนีมี้น้อยจึงท า
ให้เกิดปัญหาในการจัดการกับโบราณวัตถุไม่ทันกับจ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ประกอบกับ
ขัน้ตอนในการจัดการโบราณวตัถุทุกขัน้ตอนเป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้ความละเอียด รอบคอบและใช้
เวลานานในการด าเนินงาน นอกจากนีแ้ล้วในการจดัการคลงัโบราณวตัถตุ้องค านึงถึงระบบความ
ปลอดภยัของโบราณวตัถ ุการดแูลเพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพของโบราณวตัถซุึ่งเป็นปัญหาส าคญั
ท่ีต้องมีการควบคมุอณุหภมูิ ความชืน้สมัพทัธ์ในการจดัเก็บ เพ่ือให้โบราณวตัถเุส่ือมสภาพช้าท่ีสดุ
 ส่วนของบุคลากรเป็นปัญหาหนึ่ง เน่ืองจากโครงสร้างในเร่ืองของการบริหารงาน
พิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย ภัณฑารักษ์ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีแค่ดูแลรักษาโบราณวัตถุและคลัง
พิพิธภัณฑ์ ในขณะท่ีต่างประเทศภัณฑารักษ์จะต้องเป็นนกัวิจยัควบคู่ไปด้วย เพ่ือท าการศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกับของสะสมหรือ Collection ท่ีเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์และต้องทันข้อมูล 
ขา่วสารเก่ียวกบัการค้นพบโบราณวตัถท่ีุมีความคล้ายคลึงกบั Collection ของพิพิธภณัฑ์ ด้วยเหตุ
นีจ้ึงส่งผลไปถึงด้านการขยายองค์ความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับโบราณวัตถุท่ีหยุดนิ่งและไม่เกิด
ประโยชน์ 

 สว่นของรูปแบบในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีเหมาะสม สิ่งแรกท่ี
ควรให้ความส าคญัต้องเป็นทะเบียนหรือฐานข้อมลูของโบราณวตัถท่ีุต้องระบขุ้อมลูอย่างครบถ้วน 
สามารถบอกได้ว่าโบราณวัตถุแต่ละชิน้ท ามาจากอะไร มีวิธีการท าอย่างไร แล้วได้มาจากไหน    
เพ่ือท าให้โบราณวัตถุมีเร่ืองราวท่ีให้คนเข้ามาชม เพราะถ้าหากไม่มีข้อมูลเก่ียวกับโบราณวัตถุ
เหล่านีแ้ล้ว คนเข้าชมหรือผู้ เ ข้ามาศึกษาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความส าคัญของโบราณวัตถ ุ
นอกเหนือไปจากการรู้ว่าวตัถชุิน้นัน้คืออะไร อายเุท่าไร่ ขนาดเท่าไรเพียงเท่านัน้ เพราะฉะนัน้การ
ท าทะเบียนและการให้ข้อมูลเก่ียวกับโบราณวัตถุจึงควรเป็นการให้ข้อมูลและเนือ้หาท่ีสามารถ
สร้างประเด็นให้น าไปคิดต่อ เพ่ือให้เกิดความรู้ด้านอ่ืนๆ ตามมา เช่น โบราณวัตถุบางอย่างมี
สถานะตา่งกนั หม้อเขียนสีบ้านเชียงมีสถานะหรือหน้าท่ีอย่างหนึ่ง ในขณะท่ีบ้านปราสาทอาจจะมี
สถานะอีกอย่างหนึ่ง ดังนัน้จึงควรวิเคราะห์หน้าท่ีความส าคัญ เช่น 1. การด ารงชีวิตสามัญ 
(Domestic Activity) 2. หน้าท่ีเชิงเศรษฐกิจ (Economic Activity) 3. หน้าท่ีเชิงการเมืองการ
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ปกครอง (Politic Activity) และ 4. หน้าท่ีศาสนาความเช่ือ (Religion Activity) โดยของอย่าง
เดียวกันอยู่คนละท่ีอาจมีหน้าท่ีไม่เหมือนกัน สมมติเป็นของหายากในสังคมหนึ่งท่ีมันเป็นของ
แสดงสถานะของชนชัน้สูง แสดงว่ามีหน้าท่ีต้องการแสดงว่าอยู่เหนือคนอ่ืน เป็นหน้าท่ีแสดงเร่ือง
ของการเมืองการปกครอง ในขณะบางท่ีแสดงในพิธีศพใส่ให้ไปกับคนตาย แสดงว่ามนัมีหน้าท่ี
ศาสนาความเช่ือ ฉะนัน้ต้องมีรายละเอียดของโบราณวัตถุถึงจะพูดเนือ้หาสาระเหล่านีไ้ด้แล้ว
หลังจากนัน้เราอาจจะวิเคราะห์ว่าของท่ีพบสองท่ีท่ีไหนเป็นแหล่งผลิต สมมติว่าบ้านเชียงเป็น
แหลง่ผลิตบ้านปราสาทจะต้องได้มาจากการแลกเปล่ียนค้าขาย เราสามารถพดูได้ว่าสงัคมเม่ือพนั
กว่ามีมาแล้วเค้าแลกเปล่ียนค้าขายกนั โดยเคร่ืองปัน้ดินเผามาจากบ้านเชียง ค าถามก็จะมีมาต่อ
ว่าแล้วบ้านปราสาทเอาอะไรไปแลก เป็นวิธีการท่ีให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการตอ่ยอดความรู้และเป็น
การดงึดดูความสนใจของผู้ เข้าชมและผู้ เข้าศกึษา  
 
 รศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช (ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี) กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกบั
การจดัการโบราณวตัถแุละคลงัในปัจจบุนัว่าปัญหาเป็นเร่ืองของการจดัการในด้านของการจดัเก็บ
โบราณวัตถุ เน่ืองจากท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เน้นและให้ความส าคัญกับการขุดค้นและวิเคราะห์
เบือ้งต้น ไม่มีการมองถึงเร่ืองของการจดัการหลกัฐาน โดยเฉพาะหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีต้องมี
การจดัการและจดัเก็บให้เป็นระบบ เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี ท่ี
ท าการขุดค้น ส่วนของคลงัมองว่าคลงัพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จดัเก็บของท่ีจดัแสดง แต่ส าหรับคลัง
โบราณวัตถุซึ่งยังไม่เคยมีในประเทศไทยนัน้ หากมีการจัดการควรต้องมีการจัดระบบจัดเก็บ
หลกัฐานตา่งๆ เก่ียวกบัการขดุค้นอย่างเป็นระบบและง่ายตอ่การเข้าถึงหลกัฐาน และส าหรับกรณี
ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในการจัดการคลังท่ีเป็นคลังโบราณวัตถุควรทราบถึงเป้าหมาย           
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยหลักในการจัดการควรมีการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดี การจดัเก็บและระบบฐานข้อมูลในการค้นคว้าเก่ียวกับแหล่งโบราณคดีและหลกัฐาน
ทางโบราณคดี และการท่ีสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีการเน้นเร่ืองของการเรียนรู้       
คลงัพิพิธภัณฑ์ คือ การจัดแสดงและให้คนสามารถดูและเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีคลงัพิพิธภัณฑ์
น าเสนอ 
  
 นายอนันต์ ชูโชติ (ผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ) กล่าวว่า
กระบวนการจัดการโบราณวัตถุเป็นกระบวนการทางโบราณคดี ปัจจุบันมีเกิดขุดค้นและพบ
หลกัฐานเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัโบราณวตัถท่ีุพบเหล่านีม้กัจะเป็นโบราณวตัถท่ีุได้จากพนัธะ
สัญญาท่ีมีหลายระบบในการด าเนินงาน ส่วนของการจัดการคลังโบราณวัตถุควรมีการจัดการ
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อย่างเป็นระบบตามหลักการของคลังพิพิธภัณฑ์ เช่น การท าบัญชี การท าทะเบียน และควรมี
การศกึษาวิเคราะห์โบราณวตัถทุัง้ภาพรวมและภาพยอ่ย เพ่ือท าความเข้าใจกบัวฒันธรรมหรือช่วง
ยคุสมยัของแหลง่โบราณคดีและน าข้อมลูมาประกอบส าหรับคลงัเพ่ือการศกึษาหรือจดัแสดง  
 
 นางสาวส าเนา จาดทองค า (ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี) กลา่วถึงปัญหาเก่ียวกบัโบราณวตัถวุ่ามีปัญหาในเร่ืองของการเส่ือมสภาพ ท่ี
เป็นปัญหาส าคญัในการดแูลจดัการโบราณวตัถุ ส่วนรูปแบบของการจดัการคลงัโบราณวตัถุนัน้ 
ส าหรับปัจจบุนัคลงัโบราณวตัถคุวรให้ความส าคญัในเร่ืองของความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัโบราณวตัถ ุและ
ควรเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน นักศึกษาท่ีต้องการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและท าวิจัย
เก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุทางพิพิธภณัฑ์ได้เก็บรักษาไว้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและท าให้เกิดการพฒันา
องค์ความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุจดัเก็บรักษาไว้ 
 
 4.2 บุคลากรสถาบันพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ 
 ส าหรับประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์บุคลากรสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติเป็นประเด็นค าถามเก่ียวข้องกับปัญหาการจัดการโบราณวัตถุและคลังพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจบุนั การด าเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือทราบถึงการจดัการและปัญหาในปัจจบุนั รวมถึงการพดูคยุ 
เพ่ือหาแนวทางในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 
โดยในการสมัภาษณ์บคุลากรของสถาบนัในครัง้นีผู้้ศกึษาได้ท าการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
เพ่ือเก็บข้อมลูมาใช้ประกอบการศกึษา วิเคราะห์ โดยมีประเดน็ค าถามในการสอบถามดงันี ้
 1. ปัญหาในการจัดการคลงัวตัถุและโบราณวตัถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาตใินปัจจบุนัมีอะไรบ้าง 
 2. ท่ีผ่านมาท่านได้มีการน าโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีพบจากการขดุค้นมาใช้
ประโยชน์อยา่งไรบ้าง 
 3. ทา่นมีแนวทางหรือแผนการจดัการกบัโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีพบจากการ
ขดุค้นอยา่งไร 
 4. ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบของคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี พิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานครควรเป็นอยา่งไร 
 และจากการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
ท าให้ได้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ดงันี ้
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 นางสาวพัชรลดา จุลเพชร (นักจัดการความรู้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาต)ิ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัคลงัวตัถขุองสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติทัง้
ในสว่นของการดแูลวตัถท่ีุเก็บสะสมและท าการอนรัุกษ์วตัถ ุรับซ่อมโบราณวตัถซุึ่งส่วนใหญ่เป็นใบ
ลานและกระดาษ รวมถึงท าหน้าท่ีร่วมกับภัณฑารักษ์ในการเลือกวัตถุ เพ่ือน าไปจัดแสดงใน
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิสว่นคลงัวตัถเุป็นคลงัเปิดซึง่ปัจจบุนัมีวตัถสุะสมท่ีได้จากการบริจาค
และจดัซือ้ โดยจะเปิดให้คนภายนอกเข้าชมแตต้่องมีการท าหนงัสือตดิตอ่ขออนญุาต  
 ส าหรับปัญหาในการจัดการโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวง
พาณิชย์ (เดมิ) คือ ไม่มีทะเบียนวตัถแุละประวตัิความเป็นมาของโบราณวตัถวุ่าวตัถชุิน้นีม้าจากท่ี
ใด หลมุใด ส่วนแนวทางการจดัการโบราณวตัถุนัน้ขณะนีย้งัไม่มีการจดัการ แต่คิดว่าอาจท างาน
ร่วมกับภัณฑารักษ์ในการเลือกโบราณวัตถุชิน้ท่ีส าคญัน ามาไว้ในคลัง ส่วนท่ี เหลือจะท าการฝัง
กลบในหลมุท่ีเคยขดุค้น เน่ืองจากโบราณวตัถมีุจ านวนมากและสว่นใหญ่เป็นเศษภาชนะ 
 และได้มีการน าโบราณวตัถท่ีุได้จากการขดุค้นมาใช้ในการท ากิจกรรมส าหรับเด็ก
เล็ก เช่น กิจกรรมนักโบราณคดีน้อยกับแคมป์การเรียนรู้ ณ มิวเซียมสยาม โดยมีการน า
โบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นไปฝังลงในหลุมขุดค้นจ าลองด้านหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แหง่ชาต ิเพ่ือให้เดก็ท าการขดุค้นทางโบราณคดี หรือเป็นนกัโบราณคดี เช่น กิจกรรมนกัโบราณคดี
น้อยกบัแคมป์การเรียนรู้ ณ มิวเซียมสยามซึ่งจดัขึน้โดยสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ โดยมีการให้
เยาวชนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเรียนรู้บทบาท
ของการเป็น  นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและภัณฑารักษ์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้
พืน้ฐานทางด้านประวตัศิาสตร์ให้กบัเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 68 กิจกรรมนกัโบราณคดีน้อย  
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ภาพท่ี 69 กิจกรรมการท าความสะอาดเศษภาชนะดนิเผา  
  
 นอกจากนีย้งัมีการน ามาใช้ในการอบรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุเช่น การ
ท าความสะอาด การอนรัุกษ์ การตอ่เศษภาชนะดนิเผา สว่นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัห้องคลงัวตัถท่ีุผ่าน
มาได้มีการให้กลุม่นกัเรียนเข้ามาศกึษาเก่ียวกับคลงัพิพิธภณัฑ์และให้ความสนใจอยากรู้ถึงประวตัิ
ความเป็นมาของโบราณวตัถ ุซึง่ได้มีการพดูคยุกบัภณัฑารักษ์วา่นา่จะมีการจดันิทรรศการเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) และน าโบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นมาจดัแสดง 
  
 นายทวีศักดิ์ วรฤทธ์ิเรืองอุไร (ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) 
กลา่ววา่ส าหรับพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองประวตัิศาสตร์ของพืน้ท่ีนี ้
และเม่ือตอนเร่ิมสร้างพิพิธภณัฑ์ได้มีการขดุค้นทางโบราณคดี จดัคา่ยให้เยาวชนเป็นนกัโบราณคดี 
มีการจ าลองหลุมขุดค้นโดยน าโบราณวัตถุทางโบราณคดีมาใช้ในการขุดค้นซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เซรามิค เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางโบราณคดี เทคนิควิธีการในการขุดค้น ส่วนของ
แผนการจัดการโบราณวัตถุทางโบราณคดีในปัจจุบันยังไม่มีแผนการในการจัด แต่ในอดีตมี
แผนการท่ีจะจดัการเป็น Site museum และน าโบราณวตัถท่ีุขุดพบมาจดัแสดงภายในหลมุขดุค้น
และให้เด็กสามารถจบัต้องโบราณวตัถุได้ ส่วนถ้าชิน้ไหนท่ีมีความส าคญัจะน ามาท าการอนุรักษ์
แตก็่ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจากปัญหาหลายๆ อยา่งคือ 
 1. ปัญหาเร่ืองนโยบายท่ีไม่สนบัสนนุ เน่ืองจากคณะกรรมการไม่เข้าใจว่าท าแล้ว
จะเกิดประโยชน์อยา่งไร 
 2. ปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีต้องน ามาใช้ในการจดัการดแูลรักษา 
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 3. ปัญหาในการอนรัุกษ์ ถ้าหากมีการจดัการเป็น Site museum 
 ส่วนความคิดเ ก่ียวกับการจัดการโบราณวัตถุ มีความเห็นว่าการจัดการ
โบราณวตัถุทางโบราณคดีนัน้เราต้องไม่ท าให้น่ากลวั และควรท าให้น่าสนใจมากขึน้โดยเล่าเร่ือง
เข้าไป เช่น โบราณวตัถุท่ีพบสามารถน ามาเช่ือมโยงกับปัจจุบนัอย่างไร เพ่ือให้คนเห็นภาพชดัขึน้
 ส าหรับท่ีน่ีเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือความรู้ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ต้นแบบท่ีพยายาม
แก้ไขภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ไมใ่ห้นา่เบื่อ โจทย์ของท่ีน่ีจงึเปล่ียนไปเร่ือยๆ สว่นเร่ืองพนัธกิจของ
สถาบนัจะมีการยึดแนวทางนโยบายของทางสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้เป็นหลกั แตก็่อาจจะมี
การปรับเปล่ียนให้เข้ากบัแนวทางของรัฐบาล เช่น ปัจจบุนัมีการเน้นเร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ทางพิพิธภณัฑ์ก็อาจจะต้องมีการน าเสนอหรือจุดประกายให้คนเข้าชมท่ีเข้ามาพิพิธภณัฑ์แล้วให้
น าความรู้ท่ีได้ไปตอ่ยอดเป็นอตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 ส่วนกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ คือ ม. ปลาย-มหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องมานั่ง
ทบทวน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ท่ีมาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จะมาแบบครอบครัว กลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อย
สนใจเทา่ท่ีควรและก็ไม่คอ่ยมีตา่งชาติเข้าชม เพราะชาวตา่งชาติสนใจท่ีจะดขูองจริงมากกว่า เช่น        
ท่ีพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตพิระนคร   
 จากการศกึษาผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท าให้ผู้ศกึษาทราบถึงข้อมลูปัจจบุนัเก่ียวกบัการ
จดัการโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีเก็บรักษาไว้ภายในห้องเก็บของของคลงัพิพิธภณัฑ์การเ รียนรู้
วา่ยงัไมมี่แผนการการจดัการโบราณวตัถทุางโบราณคดีท่ีได้จากการขดุค้นภายในบริเวณกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) และต้องประสบกับปัญหาเร่ืองของทะเบียนและต าแหน่งท่ีมาของโบราณวัตถ ุ   
ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบคลงัพบว่าจะเน้นในส่วนของการให้คนสามารถเข้ามาเรียนรู้เก่ียวกับ
องค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในตวัวตัถ ุอีกทัง้ควรให้ผู้ ท่ีเข้ามาศกึษาสามารถรับรู้ถึงประวตัิศาสตร์ของ
พืน้ท่ีและความส าคญัของโบราณวตัถท่ีุแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคนในอดีตกบัสิ่งของ           
โดยอาจน ามาเช่ือมโยงกบัชมุชนหรือท้องถ่ินปัจจบุนั เพ่ือให้เห็นภาพได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
 จากการศึกษาและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิและเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ ท าให้ทราบถึงข้อมลูและแนวทางการศกึษาวิเคราะห์ส าหรับการศึกษาวิจยั โดยมี
ผลการศกึษาดงันี ้
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการศกึษาผู้ทรงคณุวฒุิ  

ผู้เช่ียวชาญด้าน
โบราณคดีและ
พพิธิภัณฑ์ 

ปัญหาการจัดการ
โบราณวัตถุและระบบ

คลังในปัจจุบัน 

ความเหน็เก่ียวกับรูปแบบการ
จัดการคลังโบราณวัตถุ 

พสิิฐ เจริญวงศ์ 

การจัดการระบบทะเบียน
โบราณวตัถไุมมี่มาตรฐาน 
สากล จงึยากตอ่การจดัการ
และเกิดความสบัสน 

คลัง ปัจจุบันควรมี รูปแบบการ
จัดการคลัง โดยให้บุคคลทั่ว ไป
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามา
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ
โบราณวตัถ ุ

สมลักษณ์ เจริญพจน์ 

เ ร่ื อ ง ป ริ ม า ณ ข อ ง
โบราณวตัถุท่ีมีจ านวนมาก
และเร่ืองของการไม่มีพืน้ท่ี
ร อ ง รั บ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
โบราณวตัถ ุ

ควรมีการศกึษาและจดัการรูปแบบ
คลังให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ และ
ควรศึกษาเก่ียวกบัโบราณวตัถทุาง
โ บ ร าณ ค ดี แ ล้ ว น า ข้ อ มู ล ม า
เช่ือมโยงกบัปัจจบุนั 

ผศ.เพญ็พรรณ เจริญพร 

ความสับสนในการจัดเก็บ
และการเส่ือมสภาพของ
โบราณวตัถ ุ

การจัดการคลังโบราณวัตถุหากมี
การจัดการเป็นคลังส าหรับการ
เ รี ย น รู้  ค ว ร มี ก า ร ก า ห น ด
กฎระเบียบข้อปฏิบตัิในการเข้าใช้
ให้ชดัเจน 

รศ. สุรพล นาถะพนิถุ 

เ ร่ืองปริมาณโบราณวัตถุ
จ านวนมากกับ เวลาใน
ก า ร ศึ ก ษ า จัด ก า ร ท่ี ไ ม่
เ พี ย งพอแล ะ เ ร่ื อ ง ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น
พิพิธภณัฑ์และโบราณคดี 

การจัดการคลัง โบราณวัตถุสิ่ ง
ส าคัญคือเร่ืองของทะเบียนหรือ
ฐานข้อมูลของโบราณวัตถุ และ
ควรมี รูปแบบในการจัดการท่ี มี
วิธีการให้ความรู้เชิงลึกและให้เกิด
การตอ่ยอดความรู้ เพ่ือดงึดดูความ
สนใจในการเข้าศกึษา 
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รศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช  
ไม่มีการจัดการในด้านการ
จดัเก็บโบราณวตัถท่ีุดี   

คลังพิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดแสดง
และให้คนสามารถดูและเรียนรู้
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีคลังพิพิธภัณฑ์
น าเสนอได้  

อนันต์ ชูโชติ 

ปริมาณโบราณวัตถุท่ี ไ ด้
จากพันธะสัญญามีหลาย
ระบบ 

ควรมีการจดัการตามหลักการของ
คลงัพิพิธภณัฑ์และควรมีการศกึษา
วิเคราะห์โบราณวตัถุอย่างละเอียด 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและยุคสมัยของแหล่ง
โบราณคดี 

ส าเนา จาดทองค า 
ก า ร เ ส่ื อ ม ส ภ า พ ข อ ง
โบราณวตัถ ุ

คลังโบราณวัตถุควรเ ป็นแหล่ง
เ รี ยน รู้และใ ห้ความ รู้ เ ก่ี ยวกับ
โบราณวัตถุท่ีพิพิธภัณฑ์จัดเก็บ
รักษา 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศกึษาบคุลากรสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 

บุคลากร
สถาบัน

พพิธิภัณฑ์
การเรียนรู้ 

ปัญหาการ
จัดการคลัง
วัตถุและ

โบราณวัตถุ 

การน า
โบราณวัตถุมา
ใช้ประโยชน์ 

แผนการหรือ
นโยบายการ

จัดการ
โบราณวัตถุ 

ความคิดเหน็
เก่ียวกับรูปแบบ
การจัดการคลัง
และโบราณวัตถุ 

พัชรลดา 
จุลเพชร 

- ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
เ ก่ี ย ว กั บ
ท ะ เ บี ย น
โบราณวตัถ ุ
- ไ ม่ ท ร า บ
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม
เ ป็ น ม า ข อ ง
โบราณวตัถ ุ

- มี ก า ร น า
โบราณวัตถุมาใช้
ประโยชน์ในส่วน
ข อ ง ก า ร อ บ ร ม
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
อนุรักษ์ และเป็น
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมให้กับเด็ก
ในการเรียนรู้เร่ือง
ของการท า ง าน
ทางโบราณคดี 

- ปัจจุบันยังไม่ มี
น โ ย บ า ย ห รื อ
แ ผ น ก า ร ท่ี จ ะ
จั ด ก า ร กั บ
โบราณวตัถ ุ

- ปั จ จุบัน มี ก า ร
จัดการ เ ป็นคลัง
เปิด พร้อมทัง้ รับ
ท า ก า ร อ นุ รั ก ษ์
โบราณวตัถุ โดยมี
แ ผน ใน อน าคต
อาจจะพฒันาคลงั
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
อ นุ รั ก ษ์
โบราณวัตถุและ
รับซอ่มหรือท าการ
อ นุ รั ก ษ์
โบราณวตัถ ุ

ทวีศักดิ์ วร
ฤทธ์ิเรือง

อุไร 

- ไมท่ราบ - น าโบราณวัตถุ
มาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เ ก่ี ย ว กั บ
กระบวนการขุด
ค้นทางโบราณคดี 

- ปัจจุบันยังไม่ มี
น โ ย บ า ย ห รื อ
แ ผ น ก า ร ท่ี จ ะ
จั ด ก า ร กั บ
โบราณวตัถุ แต่ใน
อดีตมีแผนการท่ี
จัดการ เ ป็น  Site 
museum  

- ควรเป็นรูปแบบ
ท่ีดงึดดูและไม่ควร
ท าให้เกิดความน่า
กลวั 
- ควร มีการ เพิ่ ม
เ นื อ้หา เ ก่ี ยวกับ
โ บ ร าณ วั ต ถุ ใ ห้
น่ า ส น ใ จ แ ล ะ
สามารถเช่ือมโยง
เข้ากบัปัจจบุนัได้ 
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 ส าหรับการศึกษาเก็บข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลวิเคราะห์
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิจยัในครัง้นีว้่ามีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีท าให้
ไมส่ามารถจดัท าระบบคลงัโบราณวตัถใุห้เป็นระบบและมีการจดัการอย่างถกูต้องตามหลกัวิธีการ 
ซึง่จากการศกึษารวบรวมข้อมลูพบวา่มีปัจจยัส าคญัดงันี ้

 ปัจจัยภายใน 
 1. จากการศึกษาพบว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันท่ีอยู่

ภายใต้การก ากบัของส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ มีแนวทางการการด าเนินงานท่ีเน้น
รูปแบบของการเรียนรู้ มีโครงสร้างการบริหารท่ีเห็นได้ว่าขาดความตระหนักถึงในเร่ืองของคลัง
โบราณวตัถ ุเพราะไม่มีฝ่ายบริหารงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัคลงัโบราณวตัถโุดยตรง ดงันัน้ถึงแม้จะ
มีแนวทางนโยบายในการพัฒนาคลังโบราณวัตถุให้เป็นคลังเพ่ือการเรียนรู้จึงไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิ เน่ืองจากโครงสร้างการบริหารงานกบัแนวทางนโยบายการพฒันา
คลงัโบราณวตัถไุมส่อดคล้องกนั 

 2. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็นหน่วยงานท่ีมีการปรับเปล่ียนผู้ บริหารงาน
บอ่ยครัง้ จงึสง่ผลให้การด าเนินการจดัการคลงัโบราณวตัถไุมเ่กิดการตอ่เน่ือง  

 3. ส่วนของบุคลากร จากการศึกษาพบว่าทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ขาด
บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและท าหน้าท่ีเก่ียวกบังานคลงัโบราณวตัถ ุ 
 ปัจจัยภายนอก 

 1. เน่ืองจากการขุดค้นทางโบราณคดีมีการพบหลักฐานเป็นจ านวนมาก และเป็น
หลกัฐานส าคญัทางประวตัิศาสตร์ หากแต่มีการบกพร่องต่อการจดัการเก่ียวกบัการบนัทึกข้อมูล 
และจัดท าระบบบัญชีและทะเบียนโบราณวัตถุท่ีไม่ เป็นระบบ ส่งผลให้การศึกษาเก่ียวกับ
โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นเกิดการความสบัสน เน่ืองจากในการส่งมอบโบราณวตัถขุองคณะ
โบราณคดีให้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ไม่มีการท าบัญชีและทะบียนส่งมอบไปกับ
โบราณวตัถ ุจงึท าให้ไมท่ราบข้อมลูวา่โบราณวตัถแุตล่ะชิน้และชนิดมาจากพืน้ท่ีการขดุค้นในพืน้ท่ี
ใดและระดบัชัน้ดนิท่ีพบโบราณวตัถพุบอยูใ่นชัน้ดนิท่ีเทา่ไหร่  

 ประกอบกับโบราณวัตถุเหล่านีเ้ป็นโบราณวัตถุท่ีมีความส าคญัและสามารถน ามา
จดัการพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์ในด้านต่างๆ และเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็น
ถึงศิลปวฒันธรรมของคนในอดีต สามารถบ่งบอกเร่ืองราวในอดีตและให้ความรู้ด้านตา่งๆ แก่คน
ในสงัคมปัจจบุนัได้ เชน่ เร่ืองประวตัศิาสตร์ เทคโนโลยี สภาพสงัคม คติความเช่ือและความเป็นอยู่
ของคนในอดีต โดยในท่ีนีผู้้ศึกษาจึงเห็นว่าโบราณวตัถุทางโบราณคดีท่ีพบจากการขุดค้นภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ควรท่ีได้รับการจัดการและท าการสงวนรักษาอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็น
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ประโยชน์ในการศกึษาของคนในปัจจบุนัและคนรุ่นตอ่ๆ ไป นอกจากนีโ้บราณวตัถดุงักล่าวยงัเป็น
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัิความเป็นมาของพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนัน้ผู้ ศึกษาเห็นว่า
โบราณวัตถุดังกล่าวควรท่ีได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพราะถ้าหากไม่มีการ
จดัการโบราณวตัถดุงักลา่วแล้ว อาจน ามาซึง่การเส่ือมสภาพและการสญูหายของโบราณวตัถ ุและ
จากการศกึษานโยบายและการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  
ผู้ศึกษาเห็นว่าโบราณวัตถุดังกล่าวสามารถน ามาจัดการให้เกิดประโยชน์กับคลังพิพิธภัณฑ์ได้   
โดยรูปแบบในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีนัน้ควรเป็นรูปแบบท่ีเน้นและให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบังานทางด้านพิพิธภณัฑ์ 
การจดัการโบราณวตัถแุละการอนรัุกษ์ โดยอาจมีการให้บคุคลท่ีสนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนตามหลักการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัคลงัโบราณวตัถ ุโดยอาจมีการน าโบราณวตัถท่ีุมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบักิจกรรม 
เป็นต้น 
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บทที่ 6 
รูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ

กรุงเทพมหานคร 
 
 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร การส ารวจ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเก่ียวกับ
โบราณวตัถแุละเป็นข้อมลูประกอบการก าหนดรูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่าพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ โดยก่อนการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ได้มี
การขุดค้นทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีบริเวณกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) (ปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) จากการขุดค้นพืน้ท่ีดังกล่าวพบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมากและเป็น
หลักฐานท่ีมีความส าคัญและสามารถบ่งบอกถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์ โดยโบราณวัตถุท่ีพบสามารถจัด
จ าแนกออกได้เป็น 7 ประเภท (ดบูทท่ี 4) และจากการศกึษานโยบาย การด าเนินงาน รวมถึงหน้าท่ี
ของพิพิธภณัฑ์และการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่าแนวทางนโยบายของสถาบนัพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้ให้ความส าคญักบัแหลง่เรียนรู้และสนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างและมุ่งเน้นให้
คนสมัผสักบัประสบการณ์จริง 
  ส าหรับการศกึษากลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีประเด็นการศกึษาเร่ืองของปัญหาใน
การจัดการโบราณวัตถุและความเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดี 
พบว่าเร่ืองของโบราณวตัถเุป็นปัญหาส าคญัตอ่การจดัการโบราณวตัถใุนปัจจบุนั เน่ืองจากข้อมูล
ส่วนทะเบียนโบราณวัตถุ ผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานขุดค้นไม่ได้จัดส่งให้กับทางสถาบันและ
ปัจจุบนัยงัไม่มีแนวทางการจดัการกับโบราณวตัถุ ส่วนประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการ
รูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถุ พบว่าหากมีการจดัการคลงัโดยน าโบราณวตัถมุาใช้ประโยชน์ 
กลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่าควรเป็นรูปแบบการจดัการท่ีน่าสนใจ ดึงดดูและมีการให้
เนือ้หาความรู้ของโบราณวตัถุท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงกับปัจจุบนั ทางสถาบนัพร้อมสนับสนุน
หากมีการน าโบราณวัตถุทางโบราณคดีมาจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อตวัพิพิธภัณฑ์และผู้ เข้าชม
สว่นการศกึษากลุม่ประชากรผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์และโบราณคดีซึ่งมีประเด็นศกึษาเร่ืองของ
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ปัญหาการจดัการโบราณวตัถแุละคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีและความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัการคลงัโบราณวตัถุท่ีเหมาะสมกับปัจจุบนั พบว่าปัญหาเก่ียวการจดัการโบราณวตัถุและ
คลงัพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเร่ืองของการเส่ือมสภาพและระบบการจดัการท่ีสบัสน รวมถึง
ปัญหาเร่ืองจ านวนพืน้ท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการคลงัโบราณวตัถุพบว่าควรให้ความส าคญัเร่ืองของการดแูลรักษาโบราณวตัถุ
ควบคูก่บัการให้ความรู้และรายละเอียดเก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุเก็บรักษาไว้ภายในคลงั เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางความคิด รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัโบราณวตัถ ุเพ่ือให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัโบราณวตัถุ 
 นอกจากนีท้างสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีนโยบายและสนบัสนนุเก่ียวกบั
การจัดการคลังโบราณวัตถุ เน่ืองจากทางสถาบนัมีแนวทางในการจัดการคลังโบราณวัตถุเป็น
แหลง่เรียนรู้และเป็นห้องเรียนท่ีสามารถเรียนรู้จากโบราณวตัถ ุแตอ่ยา่งไรก็ตามทางสถาบนัยงัไม่มี
รูปแบบในการด าเนินงานการจดัการเก่ียวกบัคลงัโบราณวตัถ ุ
 และจากการศึกษาเก่ียวกับคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีส าหรับผู้ ศึกษาใน
การศกึษาครัง้นี ้หมายถึง คลงัหรือสถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมลู เอกสารและหลกัฐานทางโบราณคดี
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เช่น รายงานการขุดค้น ภาพถ่าย 
โบราณวตัถ ุเป็นต้น 
 
1. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 การจดัการความรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัตอ่การพฒันาและเพ่ือให้คนเกิดการ
เรียนรู้ มีพืน้ท่ีให้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในระบบหรือโรงเรียน 
ส าหรับประเทศไทยการให้ความส าคญักับเร่ืองดงักล่าวได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งตอ่การพฒันา
ประเทศ เน่ืองจากมีการระบุในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติและพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมและจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทัว่ถึงและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในสงัคม เพ่ือส่งเสริมคนในสงัคมไทยให้มีพืน้ฐานเก่ียวกับการ
เรียนรู้ ดงัท่ีมีการบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 25 ได้ระบุ
ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและ   
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 1-12) การเรียนรู้ภายในแหล่ง เ รียนรู้จึง มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122 
 

 

ความส าคญั เน่ืองจากแหลง่เรียนรู้เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูความรู้และทรัพยากรวัฒนธรรมท่ี
มีคณุคา่ภายในพืน้ท่ี คนทกุเพศ ทกุวยัสามารถเข้ามาศกึษาเรียนรู้ เพ่ือน าความรู้ไปประยกุต์ใช้กบั
ชีวิตประจ าวนัและเป็นการพฒันาสงัคมและให้เห็นคณุคา่ความส าคญัของทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชน ทัง้นีผู้้ ศึกษาจึงเห็นว่าการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติต้องเป็นการจดัการให้เกิดการเรียนรู้และเหมาะสมกับพืน้ท่ี กลุ่มประชากรทกุเพศ ทุกวยั 
เพ่ือให้คลงัโบราณวตัถเุป็นแหลง่เรียนรู้และเกิดประโยชน์ส าหรับผู้ เรียนได้อย่างตอ่เน่ืองและแท้จริง 
ซึ่งจากการศึกษาเก่ียวกับคลังพิพิธภัณฑ์และแนวคิดคลังพิพิ ธภัณฑ์ พบว่าการจัดการคลัง
พิพิธภณัฑ์ของแต่ละคลงัพิพิธภณัฑ์มีลกัษณะร่วมกันดงัท่ีกล่าวถึงข้างต้น รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ
คลงัพิพิธภณัฑ์ปัจจบุนัมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการ
และรูปแบบการศึกษาในปัจจุบนั เพราะฉะนัน้การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดการตาม
หลักการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์และควรให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการบริการทางการศึกษา      
เพ่ือถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน คลังพิพิธภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนเป็น
แหลง่เรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ีต้องมีพืน้ท่ีและตวัอยา่งของโบราณวตัถสุ าหรับบริการทางด้านการศกึษา 
ซึ่งในท่ีนีผู้้ ศึกษาขอเสนอให้คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีลักษณะ เป็นคลัง
เฉพาะแหง่ในการให้บริการทางการศกึษาเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) รวมถึง
ตอบสนองกบัแนวทางการเรียนรู้และนโยบายของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
 นอกจากการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับโบราณวตัถุแล้ว การอนุรักษ์เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับโบราณวัตถุทางโบราณคดี โดยการอนุรักษ์ คือ การรักษาสภาพของ
โบราณวัตถุให้คงสภาพและอยู่ในสภาพเดิม เพ่ือเป็นการชะลอไม่ให้โบราณวัตถุเส่ือมสภาพไป
อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนัน้การอนุรักษ์จึงมีความจ าเป็นส าหรับหลกัฐานทางโบราณคดี เน่ืองจาก
หลกัฐานทางโบราณคดีบางชนิดไม่สามารถน ามาให้สมัผสัได้ เพราะต้องการการดแูลรักษาและ
สภาพแวดล้อมคงท่ีในการจัดเก็บ เพ่ือไม่ให้วัตถุเส่ือมสภาพและเน่ืองด้วยวัตถุสะสมของคลัง
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) เป็นโบราณวตัถุ การจดัการจึงต้องมีการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ
ดงันัน้ผู้ ศึกษาจึงเห็นว่าในการจดัการคลงัโบราณวัตถุทางโบราณคดีสิ่งส าคญัท่ีควรค านึงถึง คือ 
การอนรัุกษ์เพ่ือป้องกนัการของเส่ือมสภาพโบราณวตัถ ุ
 จากการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูด้านตา่งๆ ทัง้จากการศกึษาตวัอย่างคลงัพิพิธภณัฑ์ 
นโยบายการบริหารงานของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โบราณวตัถุ วิเคราะห์ข้อมลูจาก
กลุ่มประชากรและน าข้อมูลมาสงัเคราะห์รวบรวม เพ่ือก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการ
คลงัโบราณวตัถุ พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
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จดัการคลงัโบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครต้องมีการค านึงถึงรูปแบบ
การจดัการท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกบัแนวทางนโยบายของสถาบนัพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ ตัวพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และผู้ เข้ามาเรียนรู้ภายในคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี จากการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นสมควรว่ารูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
จัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คือ 
รูปแบบคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ โดยมีการจดัการคลงั
โบราณวัตถุท่ีเน้นการเรียนรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของการขุดค้นทางโบราณคดีและ
ประวตัิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี โบราณวตัถุควบคูก่ับการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ คลงัโบราณวตัถ ุ
และเน่ืองจากการศกึษาเก่ียวกบัคลงัโบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ท าให้ผู้ศกึษาทราบถึงสภาพ
การจดัการคลงัในปัจจบุนัอนัเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขและจดัการให้เป็นระบบตามหลกัการ
คลงัพิพิธภณัฑ์ โดยในการน าเสนอรูปแบบและแนวทางการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี 
เพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ส าหรับการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการน าเสนอรูปแบบและแนว
ทางการจดัการคลงัจากประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ลักษณะของคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุ มีการจัดการแบ่งพืน้ท่ีส าหรับเป็น
ท่ีตัง้คลังพิพิธภัณฑ์ หากแต่ไม่มีการจัดการอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ มีการเตรียมตู้ จัดแสดง
โบราณวตัถ ุอปุกรณ์เคร่ืองส าหรับงานอนรัุกษ์ ชัน้วางและตู้ ลิน้ชกัเหล็กส าหรับจดัวางโบราณวตัถุ 
สว่นเก่ียวกบัโบราณวตัถ ุมีความสบัสนในเร่ืองต าแหน่งท่ีมาของโบราณวตัถ ุรวมถึงไม่มีการจดัท า
ระบบทะเบียนโบราณวตัถุตัง้แต่เร่ิมท าการขุดค้นทางโบราณคดี และจากการศึกษาตวัอย่างการ
จัดการคลังในประเทศพบว่ามีลักษณะร่วมในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ท่ีควรตระหนักและให้
ความส าคัญ คือ 1. การจัดจ าแนกแยกประเภทวัตถุสะสม 2. การจัดวางและการจัดเก็บรักษา       
3. การจดัการระบบทะเบียนเพ่ือง่ายตอ่การค้นหา 4. การให้บริการทางการศกึษา  
 จากลกัษณะร่วมในการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ดงักล่าวข้างต้น อนัเป็นหลกัการส าคัญ
ในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ท่ีทุกพิพิธภัณฑ์ควรด าเนินการจัดการ ซึ่งจากการศึกษาคลัง
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พบว่ายังไม่มีการจัดการในคลัง
โบราณวตัถขุองสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ 
 2. การจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ กระจัดกระจาย         
มีเพียงการจดัเตรียมชัน้วางเหล็ก และตู้ลิน้ชกัส าหรับจดัเก็บโบราณวตัถ ุปัจจบุนัโบราณวตัถุเก็บ
รักษาโดยการบรรจลุงลงัและถงุพลาสตคิ บางลงัมีการระบพืุน้ท่ีการขดุค้น เพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของ
โบราณวตัถแุละไมมี่การอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุเพ่ือป้องกนัการเส่ือมสภาพ ดงันัน้จึงควรมีการจดัการ
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ในส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ เพราะ โบราณวัตถุแต่ละชนิดต้องการความดูแลและ
สภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัในการรักษาสภาพ และควรมีการแบง่ส่วนออกเป็นพืน้ท่ีส าหรับการ
อนุรักษ์และการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ เน่ืองจากในการอนุรักษ์มีอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง จึงต้องมีผู้ เช่ียวชาญคอยดแูลและน าเสนอข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับคลงั
พิพิธภณัฑ์เพ่ือตอบสนองตอ่การเรียนรู้ของคนทกุเพศ ทกุวยั 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติท่ีมีรูปแบบเพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ต้องมีวิธีการจัดการท่ีสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสถาบนัและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) และผู้ เรียน คือ กลุ่มคนทุกเพศ    
ทกุวยัท่ีต้องการเข้ามาเรียนรู้กบัคลงัโบราณวตัถ ุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนกัถึงคุณคา่ของ
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ภายในชมุชน เห็นความส าคญัของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานทาง
โบราณคดีอนัเป็นทรัพยากรวฒันธรรมและประจกัษ์พยานของอดีตท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์
ความเป็นมาของสงัคมและวฒันธรรมในอดีต และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรวฒันธรรมไม่ให้
เกิดการเส่ือมสภาพและสญูหายไปจากสงัคม 
 
2. แนวทางการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีเพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ 

 

 
 
ภาพท่ี 70 อาคารท่ีตัง้ของคลงัโบราณวตัถพุิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร 
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 จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีการเตรียมพืน้ท่ีไว้ส าหรับเป็นคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดีอยู่ภายในอาคารส านกังาน
สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติบริเวณชัน้ 1 ไว้ส าหรับเก็บรักษาโบราณวตัถุของพิพิธภณัฑ์ 
และจากการศึกษาของผู้ศึกษาเห็นว่าท่ีตัง้อาคารดังกล่าวอยู่ภายในชัน้ล่างของอาคาร ซึ่งเป็น
อาคารส านกังานของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและอยู่ด้านหลงัของพิพิธภณัฑ์ สะดวก
ต่อการเข้าชมและศึกษาหาความรู้ เน่ืองจากชัน้บนเป็นห้องสมุดส าหรับค้นคว้าข้อมูลทาง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ มีประตูปิดเปิดและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทางด้านหน้าและ
ด้านข้างของอาคาร และอยู่ไม่ไกลจากตวัพิพิธภัณฑ์จึงเหมาะสมและสะดวกต่อการเข้าชมและ
เรียนรู้ภายในคลงัโบราณวตัถ ุนอกจากนีท้างด้านหลงัของคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีเป็นพืน้ท่ี
โล่ง หากพืน้ท่ีในการจัดการคลังไม่เพียงพอสามารถต่อเติมขยายเพิ่มทางด้านหลงัของห้องคลัง
โบราณวตัถไุด้ในอนาคต  
 

 
 

ภาพท่ี 71 ห้องสมดุพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ตัง้อยูช่ัน้สอง ภายในตวัอาคาร 
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 ส าหรับแนวทางในการจดัการคลงัโบราณวตัถุทางโบราณคดีเพ่ือการเรียนรู้และการ
อนรัุกษ์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถแุละการอนรัุกษ์ตอ่ผู้ เรียนและผู้ เข้าชมทกุเพศ ทกุวยัควร
มีการจดัการข้อมลูเก่ียวกบัโบราณวตัถแุละแบง่พืน้ท่ีในการจดัการคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดี
เพ่ือการเรียนรู้และการอนรัุกษ์ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้และการอนรัุกษ์ออกเป็น 3 สว่น คือ  
 1. พืน้ท่ีส่วนการเรียนรู้เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี ขนาดกว้าง 8 เมตร 58 เซนติเมตร X 
8 เมตร 73 เซนตเิมตร 
 2. พืน้ท่ีส่วนของการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ (ห้องปฏิบตัิการอนรัุกษ์) ขนาดกว้าง 5 เมตร 
58 เซนตเิมตร X 8 เมตร 73 เซนตเิมตร 
 3. พืน้ท่ีสว่นคลงัโบราณวตัถ ุ(ห้องคลงัปิด) แบง่ออกเป็น 2 ห้อง 
 3.1 ห้องขนาดกว้าง 4 เมตร 63 เซนตเิมตร X 4 เมตร 80 เซนตเิมตร 
 3.2 ห้องขนาดกว้าง 4 เมตร 63 เซนตเิมตร X 3 เมตร 83 เซนตเิมตร 
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 1. พืน้ท่ีส่วนการเรียนรู้เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี 
 จากการท่ีรัฐได้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้กับคนในสงัคมและ

ให้มีการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ(มิวเซียมสยาม) โดยอยู่ภายใต้การดแูลของส านกังาน
บริหารและพัฒนาความรู้ จึงเป็นท่ีมาของการหาสถานท่ีในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่ง
ได้แก่อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) จากการเลือกสถานท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์ดงักล่าวท าให้มีการศกึษา
เก่ียวกับประวตัิศาสตร์และด าเนินงานทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับการ
ขดุค้นและขดุแตง่ทางโบราณคดีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรเม่ือ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 
2550 จากการขดุค้นทางโบราณคดีได้มีการพบหลกัฐานทัง้ท่ีเป็นรากฐานอาคารและโบราณวตัถุ
เป็นจ านวนมาก เช่น เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน เคร่ืองเคลือบ หอยมกุ กระดกูสตัว์ เบ้าหลอม ฯลฯ 
ภายหลงัจากการขุดค้นทางโบราณคดีได้มีการกลบพืน้ท่ีดงักล่าวและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เข้ากับ
พิพิธภณัฑ์ สว่นของโบราณวตัถท่ีุพบปัจจบุนัได้ท าการเก็บรักษาไว้ภายในคลงัวตัถขุองพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร และจากการศกึษาทางด้านเอกสารประวตัิศาสตร์และจากหลกัฐาน
ทางโบราณคดีท่ีพบ สามารถบง่บอกได้ว่าพืน้ท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้นัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประวตัิ
การใช้งานมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะชว่งของสมยัรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากพบว่าในระยะแรกพืน้ท่ี
บริเวณดงักล่าวเป็นท่ีตัง้ของวงัเจ้านายประกอบไปด้วย 4 วงั ตอ่มาช่วงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีการปรับเปล่ียนการใช้งานของพืน้ท่ีมาเป็นท่ีตัง้ของกระทรวงพาณิชย์ 
จนกระทัง่ปัจจบุนักลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) นอกจากนีโ้บราณวตัถเุหล่านี ้
ยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสมยัเม่ือประมาณสองร้อยปีท่ีผา่นมาอีกด้วย 

 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ สามารถส่ือถึงประวตัิศาสตร์ความเป็นมาในช่วง
สมัยรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณค่าควรท่ีน ามาจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคม 
เพ่ือให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีผ่านมา ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่า
โบราณวตัถเุหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นสงัคมและวฒันธรรมในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งเป็นช่วงประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของไทยและทางพิพิธภณัฑ์สามารถน ามาใช้สร้างประสิทธิภาพ
ให้กบัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) และคลงัโบราณวตัถทุางโบราณคดีโดยการน าเสนอ
ข้อมลูให้กบัผู้ เรียนและผู้ศกึษา เพ่ือทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีและโบราณวตัถวุ่าเป็น
แหล่งโบราณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบประกอบด้วยหลักฐาน
อะไรบ้าง เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเบือ้งต้นให้กบัผู้ เข้ามาเรียนรู้และชมคลงัโบราณวตัถุ 
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 1.1 แนวทางการจัดการพืน้ท่ีส่วนของการเรียนรู้เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี คลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดี พพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิกรุงเทพหานคร 
 พืน้ท่ีส่วนของการเรียนรู้เก่ียวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)            
มีแนวทางการจดัการให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับจดัแสดงข้อมูลและเนือ้หาเก่ียวข้องกับแหล่งโบราณคดี 
โดยเป็นการจดัแสดงในรูปแบบของการจดันิทรรศการและการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ 
 1.1.1 การจัดนิทรรศการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งโบราณคดีและการจัด
แสดงโบราณวัตถุ เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของพืน้ท่ีและเรียนรู้ส่วนของโบราณวตัถ ุ
จากชุดความรู้ พร้อมกับการจัดแสดงโบราณวัตถุจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสอดคล้องกับ    
ชุดความรู้ของโบราณวตัถุท่ีมีการน าเสนอหรือจดันิทรรศการ โดยการด าเนินการส่วนของการจดั
นิทรรศการและการจดัแสดงสามารถแบง่เนือ้หาหรือข้อมลูการจดัแสดงนิทรรศการออกเป็น  
 1. ประวตัคิวามเป็นมาของการเปิดพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดี เป็นส่วนให้ข้อมลู
เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาเก่ียวกบัการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้และการเลือกพืน้ท่ีใช้ส าหรับ
เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ 
 2. ประวตัศิาสตร์ของแหลง่โบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)  
 3. การด าเนินงานการขดุค้นทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(เดมิ) เชน่ วิธีการขดุค้น การแบง่พืน้ท่ีในการขดุค้น เป็นต้น 
 4. หลักฐานทางโบราณคดี (โบราณวัตถุ) เป็นส่วนให้ข้อมูลเก่ียวกับ
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขุดค้นและให้ความรู้เก่ียวกับโบราณวัตถุเพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมโยงกับการจัดนิทรรศการ และเพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัของโบราณวัตถุ โดยการน าเสนอ
เ ร่ืองราวของโบราณวัตถุส าคัญและมีลักษณะเด่นในช่วงยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี             
(สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น) โดยมีเนือ้หาในการจดัแสดงและชดุความรู้ประกอบโบราณวตัถดุงันี ้
 4.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโบราณวตัถ ุ
 4.2 ชว่งอายสุมยัของโบราณวตัถ ุ
 4.3 จ านวนวตัถแุละประเภทของวตัถ ุ
 1.1.2 สร้างชุดความรู้เก่ียวกับโบราณวัตถุประกอบการจัดนิทรรศการ 
ส าหรับชุดความรู้เก่ียวกับโบราณวัตถุผู้ ศึกษาเห็นเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรมีการจัดการให้ความรู้
เก่ียวกับวัตถุแต่ละประเภท โดยชุดความรู้เก่ียวกับโบราณวัตถุท่ีส าคญัและควรมีการน าเสนอ 
เพ่ือให้เป็นชุดความรู้ในการจดันิทรรศการควบคูไ่ปกับการจดัแสดงโบราณวตัถุ ในท่ีนีผู้้ศึกษาจึง
น าเสนอชดุความรู้ท่ีมีลกัษณะเดน่และมีความส าคญัควรคา่แก่การเรียนรู้ โดยการจดัแบง่ออกเป็น
กลุม่โบราณวตัถแุตล่ะประเภทซึง่ผู้ศกึษาขอยกตวัอยา่งดงันี ้
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 1. ชุดความรู้เก่ียวกับเศษภาชนะดนิเผา 
 จากการศึกษาเบือ้งต้นเก่ียวกับเคร่ืองถ้วยจีนลายครามท่ีพบภายใน
หลุมขุดค้นท่ี N6 W1 ภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) พบว่าการจัดจ าแนกรูปทรงและ
ลวดลายท่ีก าหนดอายสุมยัและแหลง่เตาได้เป็นกลุม่ 5 กลุม่ 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นชิน้ส่วนของเคร่ืองเคลือบท่ีมีรูปทรงแบบกะลามีการเขียน
ลายอยู่บริเวณด้านนอก เช่นลายต้นหญ้า มีลกัษณะการปาดน า้เคลือบท่ีไม่เรียบร้อย เคร่ืองถ้วย
ลกัษณะนีเ้ป็นเคร่ืองถ้วยท่ีผลิตจากเตาเตอ๋ฮัว่ มณฑลฟูเจีย้น อายรุาวกลางถึงปลายพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 ตรงกบัชว่งสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

 กลุ่มท่ี 2 รูปทรงท่ีพบเป็นทรงชาม ส่วนปากและฐานจะกว้างมากมีการ
เขียนอกัษรสันสกฤต “โอม” อยู่ด้านในชาม ส่วนฐานมีการเขียนลายมังกร เคร่ืองถ้วยลกัษณะนี ้
เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีผลิตจากเตาเต๋อฮัว่ มณฑลฟูเจีย้น อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ตรงกบัชว่งสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
 กลุ่มท่ี 3 เป็นรูปทรงชามและจานโถขนาดใหญ่ ด้านในไม่มีการตกแต่ง
ลวดลาย ด้านมีการตกแตง่ลวดลายซึ่งตรงข้ามกบัจาน โดยลวดลายท่ีตกแตง่เป็นตวัอกัษรจีนและ
ตวัอกัษรสนัสกฤต ลายอกัษรซิ่ว สลบักบัลายกระถางธูปก ายานและลายดอกไม้ เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีมี
อายอุยูร่าวพทุธศตวรรษท่ี 25 ตรงกบัช่วงสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาล
ท่ี 4 – ชว่งสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6  

 กลุ่มท่ี 4 เป็นทรงชามเขียนลายผลท้อสลบัลายเห็ดหลินจือ ภายในแนว
เส้นโค้งช่องกระจกคล้ายรูปกลีบบวั สีน า้เงินอมด า เขียนแบบอิสระโดยใช้พู่กนัขนาดเล็กและใหญ่ 
กลุม่นีบ้างครัง้นิยมเรียกวา่ จานและชามวนัเกิด โดยเป็นเคร่ืองถ้วยท่ีผลิตจากเตาเตอ๋ฮัว่ มณฑลฟู
เจีย้น ตรงกับช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 – ช่วงสมัย
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 

 กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุแหล่งเตาและอายุสมัยได้ โดยผู้
ศกึษาได้สนันิษฐานว่าน่าจะมีการผลิตในช่วงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 25 ช่วงสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (อ้างถึงในรมย์ กนิษฐานนท์ 2549) 

 จากการพบเศษภาชนะดนิเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ 
(เดิม) แสดงให้เห็นถึงการติดตอ่กบัต่างชาติซึ่งจากอายสุมยัและลวดลายท่ีปรากฎบนเศษภาชนะ
ดินเผา อาจกล่าวได้ว่าช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการติดต่อกับประเทศแถบตะวนัออก เช่น 
จีน ญ่ีปุ่ น และเปอร์เซีย ซึ่งจากร่องรอยท่ีพบบนภาชนะได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการใช้งาน ดงันัน้
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ชว่งสมยัดงักลา่วอาจมีวฒันธรรมในการสะสมเคร่ืองถ้วยมากกว่าการน ามาใช้เป็นเคร่ืองใช้ในการ
บริโภค เพราะฉะนัน้การจดันิทรรศการเก่ียวกับชุดความรู้ดงักล่าวอาจเป็นการให้ข้อมูลเร่ืองของ
ลวดลาย การตดิตอ่กบัตา่งชาต ิรวมถึงวิธีการผลิตเคร่ืองเคลือบ เป็นต้น 
 2. ชุดความรู้เก่ียวกับหอยมุก 
  จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) หอยมุก
เป็นโบราณวัตถุชนิดท่ีพบเป็นจ านวนมากและจากการศึกษาเก่ียวกับหอยมุกท่ีพบภายในพืน้ท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ของนายวาทิต ธรรมเจริญ พบว่าบริเวณท่ีพบหอยมกุเป็นจ านวนมากนัน้
จะพบเฉพาะบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีขดุค้นท่ีมีช่ือเรียกวา่ AREA 3 เทา่นัน้ส าหรับลกัษณะหอยมกุท่ีพบมี
ทัง้แกนหอย ก้นหอย ก้นหอยติดแกนและเปลือกหอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดของหอยมุกท่ีช่าง
ประดบัมกุ เรียกวา่ มกุไฟ โดยชิน้สว่นของหอยมกุเหล่านีล้้วนเป็นชิน้ส่วนท่ีเหลือใช้หรือไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในการท าเคร่ืองประดับมุก เ น่ืองจากชิ น้ส่วนท่ีช่างมุกใช้ในการท า
เคร่ืองประดบัมุกนัน้จะใช้ส่วนเปลือกหอยมุกเพียงส่วนเดียวเท่านัน้ และไม่มีการพบเปลือกหอย
สภาพสมบูรณ์พืน้ท่ีบริเวณขุดท่ีเป็น AREA 3 จึงท าให้สันนิษฐานได้ว่าพืน้ท่ีบริเวณนีน้่าจะเป็น
สถานท่ีส าหรับในการทิง้ชิน้ส่วนของหอยมกุท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้อีก จากการพบชิน้ส่วน
ของหอยมุกในพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวสามารถน ามาเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประวัติของการใช้
พืน้ท่ี เน่ืองจากตามประวตัิวงัพบว่า มีเจ้าของวงั 2 พระองค์เคยด ารุงต าแหน่งเจ้ากรมมกุ คือ กรม
หม่ืนเชษฐาธิเบนทร์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เจ้าของวงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 1 กรมหม่ืนทิวากรวงศ์
ประวตัิในสมยัรัชกาลท่ี 5 เจ้าของวงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 2 โดยเฉพาะช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ี     
มีการสร้าง บรูณะ ปฏิสงัขรณ์วดัเป็นจ านวนมาก งานประดบัมุกจึงเป็นงานส าคญัในการประดบั
ตกแตง่ เพราะฉะนัน้หอยมกุท่ีพบในบริเวณดงักลา่วจงึนา่จะมีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของวงัทัง้สองวงั 
(อ้างถึงในวาทิต ธรรมเจริญ 2551) นอกจากนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัและภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมเก่ียวกบัหอยมกุในชว่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ขัน้ตอนและวิธีการท าลายประดับมุกสมัยโบราณ จากหอยมุกท่ีพบ
ประกอบกับประวตัิการใช้งานของพืน้ท่ีแสดงให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมเร่ืองของช่างประดบัมุกใน
สมัยรัตนโกสินทร์ และยงัหลงเหลือร่องรอยไว้ตามประตู หน้าต่าง ฯลฯ ของวดัต่างๆ ท่ีสร้างขึน้
ในช่วงสมนัรัตนโกสินทร์จนสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั โดยการท าลายประดบัมุกนัน้เป็นศิลปะอย่าง
หนึง่ท่ีส าคญัและควรคา่แก่การด ารงรักษาไว้ และจากการศกึษาเก่ียวกบัการท าลายประดบัมกุของ
ช่างสมัยโบราณได้ท าให้ทราบถึงวิธีการและขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้เก่ียวกบัหอยมกุดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้(วิสนัธนี โพธิสนุทร 2524 : 16-17) 
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  1. จดัเตรียมวตัถหุรือภาชนะท่ีต้องการจะท าลายประดบัมกุ 

  2. ช่างเขียนลายส าหรับใช้ประดบัมกุให้เหมาะสมกบัวตัถุหรือภาชนะ 
โดยการเขียนลายชา่งจะต้องมีความช านาญและวดัเนือ้ท่ีส าหรับประดบัมกุให้ได้จงัหวะและช่องไฟ
ท่ีเหมาะสม 

  3. เม่ือเขียนลายเสร็จเรียบร้อย จึงใช้กระดาษแก้วอย่างดีลอกลายให้
เหมือนกบัต้นฉบบัเดิม 
  4. เล่ือยหอยมกุออกเป็นชิน้ๆ ขนาดประมาณ 2.5 ซ.ม. หรืออาจจะใช้
ฝนด้วยหินก้อนแบน เม่ือฝนเป็นแผ่นพอดีแล้ว จึงน าไปติดกับไม้แผ่นบางๆ ประมาณ 1 เท่าของ
แผน่มกุ โดยต้องท าการไสกบไม้ให้เกลีย้งและน ากาวกบัแผน่มกุมาตดิ  
  5. น าลายท่ีลอกไว้อย่างประณีตและเหมือนต้นฉบบัเดิมมาทาบลงบน
แผน่มกุ 

  6. ท าการเล่ือยตวัลายมุก และเม่ือเล่ือยเป็นตวัลายลวัใช้ตะไบแต่งริม
ทัง้ 2 ข้างให้เรียบร้อย 
  7. น ามกุท่ีเล่ือยเป็นตวัลายแล้วทกุชิน้ ประดบัลงบนแผ่นกระดาษแก้วท่ี
ลอกลายไว้ทนัที โดยใช้กาวตดิ 

  8. การท ารัก เน่ืองจากวตัถุหรือภาชนะท่ีจะประดบัมุกต้องมีการลงรัก
รองพืน้ให้ทัว่ครัง้และทิง้ไว้ให้แห้ง 
  9. ลงรักลงบนวตัถหุรือภาชนะอีกครัง้หนึ่ง โดยการทาทาบลงให้สมกุทัว่
กัน เอาแผ่นกระดาษแก้วท่ีประดบัมุกไว้มาทาบลงไปให้แนบติดกับพืน้รัก แล้วใช้กระดาษหนา
เรียบๆ คอ่ยๆ กดลงไป เพ่ือให้ตวัมกุติกกบัพืน้รักแน่นและเรียบร้อย ทิง้ไว้จนรักแห้ง จึงท าการลอก
กระดาษแก้วท่ีตดิอยูก่บัมกุโดยการใช้น า้ชบุให้เปียก 

  10. ใช้รักสมุก (รักผสมกับถ่านใบตองหรือถ่านต้นหญ้าคา) โดยการ
กรองถ่านให้ละเอดียด แล้วจึงใช้ผสมกบัรักผสมบนแผ่นกระดาษ แล้วใช้ไม้กลมบดให้รักกับสมุก
เข้ากันจนเหนียวพอดีแล้ว จึงเอาไปเกล่ียลงบนลายมุกท่ีประดบัติดไว้ให้เต็มช่อง โดยใช้เนียนไม้
กวาดให้เรียบเสมอลงไปทัว่กนัและทิง้ไว้ให้รักแห้ง 
  11. เม่ือรักสมกุแห้งทัว่กนัแล้ว ใช้หินกากเพชรหรือหินท่ีคมๆ คอ่ยๆ ขดั
กบัน า้ลงไป พืน้รักท่ีเกล่ียไว้ยงัเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เสมอให้เกล่ียรักเพิ่มลงไปจนเสมอแล้วทิง้ไว้ให้
เรียบร้อย เม่ือแห้งสนิทแล้วคอ่ยๆ ขดัลงไปให้เห็นเส้นลายมกุ และเม่ือขดัได้เสมอแล้วให้ขดัด้วยหิน
ลบัมีดหรือถ่านไมจ่นเรียบร้อย 
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  จากเนือ้หาและโบราณวัตถุท่ีพบ คือ หอยมุกสามารถน ามาใช้เป็นชุด
ความรู้ในการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบถึงการท าลายประดบัมกุในอดีตและความส าคญัของหอยมกุ ซึ่ง
ในท่ีนีอ้าจมีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวลกัษณะและชนิดของหอยมกุท่ีสามารถน ามาใช้ท าลายประดบัมกุ
ได้อีกด้วย 
 1.1.3 หลักการจัดนิทรรศการและการน าเสนอข้อมูลส าหรับพืน้ท่ีส่วนของ
การเรียนรู้  ในส่วนการจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ต้องมีการค านึงถึงการจดันิทรรศการในส่วนของการน าเสนอข้อมลูและการส่ือสาร
ระหวา่งตวัข้อมลู (ผู้สง่สาร) กบัผู้ เรียน (ผู้ รับสาร) ส าหรับกลุม่คนทกุเพศทกุวยัท่ีเข้ามาเรียนรู้ต้องมี
วิธีการส่ือสารท่ีท าให้ทกุกลุม่เข้าใจง่ายตอ่เนือ้หาหรือข้อมลูท่ีน าเสนอ รวมถึงองค์ประกอบของห้อง
และตู้จดัแสดงโบราณวตัถตุ้องมีการจดัให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน ด้วยเหตดุงักล่าวผู้ศกึษาจึงเห็นควร
น าเสนอลกัษณะของการส่ือสารข้อมลูและการจดัแสดงท่ีควรมีเกณฑ์หรือลกัษณะดงันี ้

 1. พืน้ท่ีส าหรับจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนส าคญัหนึ่งท่ีต้องมีการค านึงถึง
และให้ความส าคญั โดยองค์ประกอบของพืน้ท่ีส่วนของการเรียนรู้ส าหรับการจดันิทรรศการและ
กิจกรรมควรมีลกัษณะ 
 1.1 ต้องมีความงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 1.2 ต้องก่อให้เกิดความเพลิดเพลินตอ่การเรียนรู้และการชมนิทรรศการ
 1.3 ต้องมีการจดัแสดงวตัถคุรบตามเร่ืองราวท่ีจดัแสดง 
 1.4 มีแสงสว่างเพียงพอต่อการชมนิทรรศการและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 2. การจัดวางข้อมูลส าหรับนิทรรศการ ต้องเป็นการจัดวางเนือ้หาท่ี
สามารถเข้าใจง่าย โดยมีการแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนและเนือ้หาแต่ละส่วนความมี
ความเช่ือมโยงกนั เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกกลุ่ม และทราบถึงการด าเนินงานอย่างเป็น
ขัน้ตอนเก่ียวกบัการศกึษา ขดุค้นของแหลง่โบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
 3. การอธิบายข้อมูลหรือเนือ้หา ต้องสามารถเข้าใจง่าย ภาษาท่ีใช้ควร
เป็นภาษาง่ายๆ เป็นท่ีเข้าใจของกลุ่มคนทกุกลุ่ม ไม่ควรเป็นภาษาหรือศพัท์เฉพาะของนกัวิชาการ 
และควรมีการแบง่ข้อมลูอยา่งชดัเจนในการน าเสนอในแตล่ะหวัข้อ รวมถึงความถกูต้องของเนือ้หา
และข้อมลูท่ีน าเสนอ 
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 4. การจัดท าส่ือน าเสนอข้อมูล ส่วนของการจดัท าส่ือในการน าเสนอ
ข้อมลูและเนือ้หาส าหรับนิทรรศการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย ผู้ศกึษาเห็นสมควรมีการจดัท าส่ือ
เพ่ือน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัแหลง่โบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ดงันี ้
 4.1 แผ่นป้ายข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและเนือ้หาการจัดแสดง
รูปแบบการจดัแสดงสว่นของแผน่ป้ายข้อมลูจึงเป็นส่วนส าคญัหนึ่งในการน าเสนอนิทรรศการ และ
เป็นสิ่งท่ีง่ายต่อการให้ข้อมูล เพราะฉะนัน้น าเสนอข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจึงควรมีการจัดท าใน
รูปแบบของแผน่ป้ายข้อมลู โดยในการท าแผ่นป้ายข้อมลูนัน้ควรค านึงถึงหลกัในการออกแบบป้าย
ดงันี ้
 1. วสัดท่ีุใช้ในการท าแผ่นป้าย ต้องเป็นวสัดท่ีุคงทนและเหมาะสม
กบัต าแหนง่ท่ีตัง้ เน่ืองอาจจะมีปัจจยัในสว่นของสภาพแวดล้อม อากาศและการดแูลรักษา 
 2. ลักษณะตัวอักษรต้องเป็นตัวอักษรท่ีการเว้นช่องไฟระหว่าง
ตวัอกัษรควรเหมาะสมสามารถอา่นได้ง่าย รวมถึงสีของตวัอกัษรควรท่ีแตกตา่งจากสีของแผน่ป้าย 
 3. ค านึงถึงความถกูต้องของข้อมูล เน่ืองจากข้อมลูเป็นส่วนส าคญั
ท่ีส่ือถึงผู้ รับสาร 
 4.2 ภาพประกอบนิทรรศการ ใช้ประกอบเนือ้หาและข้อมูล เพ่ือให้
ง่ายและเห็นภาพชดัเจนขึน้ เชน่ ภาพการขดุค้น ภาพโบราณวตัถ ุ 
 4.3 โบราณวัตถุ เป็นส่ือในการน าเสนอประกอบข้อมูลในการจัด
นิทรรศการ เพ่ือให้ผู้ เข้าชมสามารถเห็นโบราณวัตถุจริงและทราบถึงลักษณะและประเภทของ
โบราณวตัถุตา่งๆ ท่ีพบจากการขดุค้น โดยการน าเสนอและจดัแสดงโบราณวตัถเุป็นการจดัแสดง
ในตู้จดัแสดง โดยการคดัเลือกโบราณวตัถแุตล่ะชิน้ แตล่ะประเภทท่ีพบจากการขดุค้นบางส่วนมา
จดัแสดงภายในตู้จดัแสดง การจดัแสดงโบราณวตัถอุาจแบง่ออกตามประเภทของโบราณวตัถ ุหรือ
สอดคล้องกบัชดุความรู้ของโบราณวตัถท่ีุน าเสนอ 
 4.4 ตู้ จัดแสดง ส าหรับจัดแสดงโบราณวตัถุภายในพืน้ท่ีส่วนของการ
เรียนรู้ ควรมีการค านงึถึงองค์ประกอบของตู้จดัแสดงดงันี ้
 1. ขนาดของตู้ ท่ีเหมาะสมกบัโบราณวตัถแุละพืน้ท่ี  
 2. แสงสวา่งภายในตู้จดัแสดง 
 3. ความปลอดภยัตอ่โบราณวตัถ ุ
 4. การป้องกนัฝุ่ นละออง 
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  ส าหรับตู้จดัแสดงโบราณวตัถภุายในคลงัโบราณวตัถสุ่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีของ
การเรียนรู้ เน่ืองจากมีการน าโบราณวัตถุมาจัดแสดงประกอบนิทรรศการ ดังนัน้ตู้ จัดแสดง
โบราณวตัถจุึงควรมีรูปแบบท่ีเหมาะสม ขนาดปานกลางและไม่ใหญ่มากเกินไป โดยขนาดของตู้ ท่ี
เหมาะสมควรมีขนาดยาวประมาณ 4 – 8  ฟุต ลึกประมาณ 2 ฟุต ฐานล่างสงูประมาณ 2 ฟุต 
เพ่ือให้เด็กเล็กสามารถเห็นโบราณวตัถท่ีุจดัแสดงภายในตู้  (กรมศิลปากร, 2536 : 91) โดยในการ
จดัแสดงโบราณวตัถุภายในตู้อาจจดัแบ่งออกตามประเภทของโบราณวตัถตุามท่ีได้กล่าวข้างต้น  
ดงันัน้ตู้ ท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นตู้ กระจกติดผนงั มีกระจกเล่ือนหรือบานพบัทางด้านหน้า เพ่ือเป็น
การประหยดัพืน้ท่ีและสะดวกตอ่การสลบัสบัเปล่ียนโบราณวตัถท่ีุจดัแสดง 
 

 
 
ภาพท่ี 72 ตวัอย่างตู้จดัแสดงโบราณวตัถุ เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการจดันิทรรศการส าหรับการ
  เรียนรู้ 
ท่ีมา : 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. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี โดยรูปแบบของการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และได้ลงมือ
กระท าจริง หรือมีประสบการณ์จริงเป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนให้การจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีบรรลุเป้าหมายและเกิดการเรียนรู้จริง ซึ่งกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้ภายในคลัง
โบราณวตัถทุางโบราณคดีต้องสง่เสริมและให้ความรู้กบัผู้ เรียนท่ีสามารถน าไปปรับประยกุต์ใช้หรือ
เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนสามารถน าไปต่อยอดทางความรู้  ส าหรับส่วนของการศึกษาเก่ียวกับ
โบราณวตัถุผู้ศึกษาพบว่ามีการศึกษาแค่เพียงเบือ้งต้นเท่านัน้ ดงันัน้จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับโบราณวตัถุแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นส่วนในการจดักิจกรรม แต่
อย่างไรก็ตามผู้ ศึกษาขอเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าใช้ให้เกิดการเรียนรู้ต่อคลัง
โบราณวตัถทุางโบราณคดี 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถ ุเชน่ 
  การจดัจ าแนกแยกประเภทของโบราณวตัถุ 
  การตอ่ชิน้สว่นของโบราณวตัถ ุ(การตอ่หม้อภาชนะดนิเผา) 
 2. กิจกรรมเก่ียวกบังานคลงัโบราณวตัถ ุเชน่ 
  การท าทะเบียนโบราณวตัถ ุ
  การอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ
 จากรูปแบบการจดักิจกรรมข้างต้นเป็นแนวทางอย่างกว้างๆ เ พ่ือสนบัสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ และเน่ืองจากยังไม่มีการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีอย่างละเอียด 
เพราะฉะนัน้ผู้ศกึษาจงึเห็นควรท่ีต้องมีการด าเนินการศกึษาวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีอย่าง
ละเอียด เพ่ือน าข้อมูลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่าง
หลากหลายมากขึน้   
  
 2. พืน้ท่ีส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
 ส าหรับการอนุรักษ์โบราณวตัถทุางโบราณคดี จากการศกึษาพบว่าคลงัโบราณวตัถุมี
การจดัเตรียมพืน้ท่ีส าหรับเป็นส่วนของห้องปฏิบตัิการอนรัุกษ์ เพ่ือท าการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ โดย
ในส่วนของการจัดการเก่ียวกับห้องอนุรักษ์มีอุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัยในการท าการอนุรักษ์ 
เน่ืองจากทางสถาบันมีแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอนุรักษ์เป็นศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถ ุ
ปัจจบุนัมีนกัอนรัุกษ์โบราณวตัถจุ านวน 2 คน 
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 สว่นของการอนรัุกษ์โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้น จากการศกึษาของผู้ศกึษาพบว่า
มีการน าโบราณวัตถุทางโบราณคดีบางชิน้มาท าการอนุรักษ์เพ่ือรักษาสภาพ แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินการอนรัุกษ์โบราณวตัถทุางโบราณคดีทัง้หมด เน่ืองจากโบราณวตัถเุป็นวตัถหุรือหลกัฐานท่ี
พบจากการขดุค้น การอนรัุกษ์จงึเป็นสว่นส าคญัในการจดัการกบัโบราณวตัถเุพ่ือไม่ให้วตัถเุกิดการ
เส่ือมสภาพ ดงันัน้การอนุรักษ์จึงเป็นส่วนส าคญัต่อการดแูลรักษาโบราณวตัถุเพราะโบราณวตัถุ
เหลา่นีคื้อทรัพยากรวฒันธรรมส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอดีตและเป็นสมบตัิอนัมีคา่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ถ้าหากขาดการดูแลอนุรักษ์ก็เปรียบเสมือนการ
ท าลายทรัพยากรวฒันธรรมทางอ้อม 
 ดงันัน้พืน้ท่ีในส่วนของการอนุรักษ์โบราณวตัถุจึงเป็นส่วนส าคญัต่อคลงัโบราณวตัถุ
ทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญและมีการ
ด าเนินงานควบคูก่ับการเรียนรู้ด้านการอนรัุกษ์ เน่ืองจากโบราณวตัถุต้องมีการอนุรักษ์เพ่ือรักษา
สภาพของโบราณวตัถกุ่อนท่ีมีการน าโบราณวตัถไุปจดัแสดงในพืน้ท่ีการเรียนรู้และจดัเก็บภายใน
ห้องคลังโบราณวัตถุ พืน้ท่ีในส่วนนีจ้ึงเป็นพืน้ท่ีส าหรับการอนุรักษ์และให้ความรู้เก่ียวกับการ
อนรัุกษ์โบราณวตัถแุก่ผู้ เรียนและผู้สนใจงานทางด้านการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ
 2.1 แนวทางการจัดการพื น้ที่ ส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิกรุงเทพหานคร 
 จากการศึกษาพบว่าพืน้ท่ีส่วนของการอนุรักษ์ทางคลังได้มีการจัดการให้
ด้านหน้าของห้องปฏิบตักิารมีลกัษณะเป็นกระจกใส สามารถมองทะลผุา่นเข้าไปในห้องปฏิบตัิการ
อนรัุกษ์และสามารถมองเห็นนกัอนรัุกษ์ท าการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุโดยในท่ีนีส้ามารถจดัให้เกิดการ
เรียนรู้ให้กลุ่มคนทุกเพศ ทกุวยัสามารถชมวิธีการอนรัุกษ์โบราณวตัถผุ่านทางกระจกใสด้านหน้า
ห้องปฏิบตักิารได้ หากแตปั่จจบุนัยงัไมมี่การจดัการและจดัระเบียบเก่ียวกบัห้องปฏิบตัิการอนรัุกษ์
อย่างเป็นระเบียบและให้เหมาะสมะกับการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงขอน าเสนอการจดัการภายใน
ห้องอนรัุกษ์ โดยการจดัแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสว่นส าหรับการอนรัุกษ์โบราณวตัถแุตล่ะประเภท เพ่ือให้
ง่ายต่อการท างาน การแบ่งพืน้ท่ีการอนุรักษ์โบราณวัตถุอาจค านึงถึงโบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไว้
ภายในคลงัโบราณวตัถวุ่ามีประเภทและชนิดใดบ้าง ซึ่งจากการศกึษาโบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ สามารถแบ่งพืน้ท่ีการอนุรักษ์โบราณวัตถุออกเป็นส่วนๆ ตามชนิดและประเภท
โบราณวตัถ ุเชน่ 
 พืน้ท่ีอนุรักษ์โบราณวตัถุประเภทโลหะ เป็นส่วนของการอนุรักษ์โบราณวตัถุ
ประเภทโลหะและแสดงขัน้ตอน วิธีการอนรัุกษ์เก่ียวกบัโลหะ 
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 พืน้ท่ีอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว์ เป็นส่วนของการอนุรักษ์
โบราณวตัถปุระเภทกระดกูสตัว์และแสดงขัน้ตอน วิธีการอนรัุกษ์เก่ียวกบักระดกูสตัว์ 
 พืน้ท่ีอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา เป็นส่วนของการอนุรักษ์
โบราณวตัถปุระเภทภาชนะดนิเผาและแสดงขัน้ตอน วิธีการอนรัุกษ์เก่ียวกบัภาชนะดินเผาและเศษ
ภาชนะดนิเผา 

 

 
 

ภาพท่ี 73 ภายในห้องปฏิบตัิการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ คลงัโบราณวตัถพุิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 
 

 
 
ภาพท่ี 74 อปุกรณ์บางสว่นส าหรับการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุภายในห้องปฏิบตักิารอนรัุกษ์ 
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 สว่นของการจดัการให้ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุเน่ืองด้วยพืน้ท่ี
ส่วนของการอนุรักษ์โบราณวตัถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีการออกแบบให้
ด้านหน้าของห้องอนุรักษ์เป็นกระจกใส สามารถมองทะลุผ่านเข้าไปด้านในและเป็นส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จากพืน้ท่ีส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุผู้ศึกษาขอ
เสนอแนวทางในการเรียนรู้ดงันี ้
 1. การเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณวตัถุจากการท างานของนกัอนุรักษ์ 
เน่ืองจากการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ รวมถึงสารเคมีเข้ามาเก่ียวข้องจึง
ไม่เหมาะสมให้ผู้ เรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ดงันัน้การเรียนรู้จึงต้องเรียนรู้จากการ
ท างานของนักอนุรักษ์ โดยให้ผู้ เรียนสามารถชมขัน้ตอนการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากการลงมือ
ปฏิบตักิารของนกัอนรัุกษ์ในการอนรัุกษ์โบราณวตัถแุตล่ะชนิด โดยมีวิทยากรบรรยายขัน้ตอนตา่งๆ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุให้กับผู้ ชม และหากผู้ ชมเกิดความสงสยัสามารถซกัถามกับนัก
อนรัุกษ์ได้ผา่นทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีตดิตัง้อยูท่างด้านหน้าห้องปฏิบตักิารอนรัุกษ์โบราณวตัถุ 
 2. การจดัท าข้อมูลแสดงวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานเก่ียวกับอนุรักษ์
โบราณวตัถุ เพ่ือให้ผู้ เรียนทราบข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณวตัถุและขัน้ตอนต่างๆ 
ในการด าเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โดยการจัดแสดงข้อมูลขัน้ตอนและวิธีการอนุรักษ์
โบราณวตัถปุระกอบด้วย 
 2.1 ข้อมูลเก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษ์โบราณวตัถุ เป็นข้อมูลท่ี
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการอนรัุกษ์และเพราะเหตใุดต้องมีการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ 
 2.2 วิ ทยาศาสต ร์กับการอนุ รั ก ษ์ โบราณวัตถุ  เ ป็น ข้อมูลแสดง
ความสมัพนัธ์ของการอนรัุกษ์โบราณวตัถแุละวิทยาศาสตร์ เพราะหลกัการการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ
ต้องอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายสาขา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงคณุสมบตัิของ
โบราณวตัถแุตล่ะชนิด วสัดแุละเทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ เป็นต้น 
 2.3 ขัน้ตอนอนุรักษ์โบราณวัตถุ เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับขัน้ตอนและ
วิธีการอนรัุกษ์โบราณวตัถมีุขัน้ตอนดงันี ้ 
 1. การศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถท่ีุท าการอนรัุกษ์ 
 2. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองโบราณวตัถุ 
 3. ถ่ายภาพวัตถุก่อนท าการอนุรักษ์และท าความสะอาด โดยใช้
อปุกรณ์เฉพาะทางหรือน า้ยาบางชนิดให้เหมาะกบัชนิดและประเภทของวตัถุ 
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 4. ท าการอนรัุกษ์โบราณวตัถเุพ่ือป้องกนัการเส่ือมสภาพ 
 5. ถ่ายภาพวตัถภุายหลงัจากการอนรัุกษ์ 
 6. จัดเก็บรักษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับโบราณวัตถุหรือ
น าไปจดัแสดง 
 โดยการน าเสนอข้อมลูในส่วนของขัน้ตอนการอนุรักษ์โบราณวตัถอุาจท า
เป็นแผน่ป้ายบรรยายข้อมลูหรือแผนผงัแสดงเก่ียวกบัความส าคญัของการอนรัุกษ์โบราณวตัถแุละ
ขัน้ตอนการอนรัุกษ์ท่ีได้กล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการให้ข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์กบัผู้ เข้า
ชมและผู้ เรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 5 แสดงขัน้ตอนการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ 
  
 

ตรวจสอบคณุสมบตั ิ

ถ่ายรูปวตัถกุ่อนลงมืออนรัุกษ์/ท าความสะอาด 

ท าการอนรัุกษ์ 

ถ่ายรูปภายหลงัการอนรัุกษ์ 

จดัเก็บรักษา 

ด าเนินการศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ตอนการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ

น าไปจดัแสดง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141 
 

 

 3. พืน้ท่ีส่วนคลังโบราณวัตถุ 
 จากการศกึษาพบวา่โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นมีจ านวนมากและหลากหลาย

ชนิด อีกทัง้ยงัไม่มีการจดัการกับโบราณวตัถุดงักล่าวท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงลกัษณะการจดัเก็บปัจจุบนัเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณวตัถุ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมี
การด าเนินการและจัดการโบราณวัตถุอย่างเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการรักษาและการศึกษาวิจัย
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและนกัวิจยั ในการจดัการพืน้ท่ีส่วนของคลงัโบราณวตัถุผู้ศกึษาขอเสนอให้มีการ
จดัการเป็นพืน้ท่ีส่วนปิดหรือห้องคลงัปิด ส าหรับจดัเก็บโบราณวตัถุท่ีต้องการการดแูลรักษาและ
ควบคมุอณุหภูมิอย่างคงท่ี เพ่ือป้องกนัการเส่ือมสภาพและพืน้ท่ีส่วนคลงัโบราณวตัถดุงักล่าวเป็น
พืน้ท่ีสงวนไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและนกัอนุรักษ์เท่านัน้ เพ่ือเป็นป้องกันการเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้
กบัโบราณวตัถ ุ
 3.1 แนวทางการจัดการพืน้ที่ ส่วนคลังโบราณวัตถุคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิกรุงเทพหานคร 
 ส าหรับพืน้ท่ีส่วนของคลังโบราณวตัถุเป็นคลงัปิด จากการศึกษาพบว่าคลัง
โบราณวตัถพุิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ได้มีการจดัเตรียมพืน้ท่ีไว้เป็นส่วนการจดัเก็บโบราณวตัถเุป็นสอง
ห้อง หากแตย่งัไม่มีการจดัการโบราณวตัถอุย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองตอ่การค้นคว้าและไม่ให้
โบราณวตัถุเส่ือมสภาพ การจดัการโบราณวตัถอุย่างเป็นระบบจึงเป็นส่วนส าคญัตอ่งานคลงัและ
การศกึษาค้นคว้า ผู้ศกึษาจงึขอเสนอแนวทางการจดัการโบราณวตัถเุพ่ือให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีส่วน
ของคลงัโบราณวตัถ ุและจดัจ าแนกออกเป็นคลงัเคร่ืองถ้วย คลงัเคร่ืองแก้ว คลงัโลหะ คลงัหอยมกุ
และกระดกูสตัว์ คลงัเก่ียวกับเคร่ืองประกอบสถาปัตยกรรม เน่ืองจากไม่สามารถระบถุึงต าแหน่ง 
ระดบัชัน้ดินในการขุดค้นได้ ดงันัน้จึงออกมีการจดัจ าแนกคลังออกตามประเภทของโบราณวตัถ ุ
และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้โบราณวัตถุเกิดความเสียหายและเส่ือมสภาพอย่างไร้ประโยชน์       
ผู้ศกึษาขอเสนอขัน้ตอนและแนวทางการจดัการโบราณวตัถดุงันี ้
 1. วิธีการจัดจ าแนกและการจัดเก็บโบราณวัตถุ เป็นการจดัระบบในการ
จดัเก็บโบราณวตัถุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยรูปแบบการจดัเก็บผู้ศึกษาขอเสนอการจดัระบบ
การจดัเก็บ คือ การจดัเก็บตามแหล่งโบราณคดี แบง่ออกเป็นพืน้ท่ีการขดุค้น เน่ืองจากการขุดค้น
ทางโบราณคดีไม่ทราบเร่ืองของชัน้ดินท่ีพบโบราณวตัถ ุและในการจดัเก็บรักษาโบราณวตัถุทาง
โบราณคดีปัจจุบนัเก็บรักษาไว้ในลงัพลาสติคและระบเุพียงแค่พืน้ท่ีท่ีพบโบราณวตัถุ เม่ือท าการ
แบง่พืน้ท่ีแล้วจงึท าการจดัจ าแนกโบราณวตัถท่ีุพบในแตล่ะพืน้ท่ี  
 

กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)               Area 1 2 3…..              โบราณวตัถท่ีุพบ 
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 หลงัการจดัระบบการจดัการโบราณวตัถุข้างต้นแล้ว จึงน าโบราณวตัถุท่ี
พบแต่ละพืน้ท่ีมาจดัจ าแนกตามลกัษณะทางกายภาพ เพ่ือให้ง่ายต่อการจดัเก็บรักษา เน่ืองจาก
โบราณวัตถุแต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน และการศึกษา
สามารถจดัจ าแนกโบราณวตัถไุด้ดงันี ้
 1. ประเภทเศษภาชนะดนิเผา  
 เนือ้ดนิ ได้แก่  
 เนือ้ดนิเผา  
 เนือ้แกร่ง 
 เนือ้กระเบือ้งเคลือบ  
 ยุคสมัย  
 ลักษณะปาก ได้แก่ 
 โค้งเข้า  
 โค้งออก  
 ปากตรง 
 ลักษณะล าตัว   
 การขึน้รูป  
 ลวดลาย 
 ลักษณะก้น/ฐาน 
 ชิน้ส่วนเตาเชิงกราน 
 2. ประเภทประกอบสถาปัตยกรรม 
 ทอ่ดนิเผา 
 เศษกระเบือ้งมงุหลงัคา  
  อิฐ 
 3. ประเภทประตมิากรรม 
  ประตมิากรรมเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือ 

  ประตมิากรรมเก่ียวเน่ืองกบัศาสนา 
  ประตมิากรรมทัว่ไป 
 4. ประเภทโลหะ  
  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
  เกือกม้า 
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 5. ประเภทกระดูกสัตว์  
 6. ประเภทแก้ว 
 7. ประเภทอ่ืนๆ  
  ปะการัง 
  หอยมกุ 

  เบ้าหลอม 

  ครก 

  โมเสคปิดทอง 
  จากการจัดจ าแนกแยกประเภทข้างต้น ผู้ศึกษาแบ่งตามประเภทและ

ลักษณะของโบราณวัตถุ และถ้าหากมีการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมากขึน้เก่ียวกับโบราณวัตถุ การจัดจ าแนกประเภทของโบราณวัตถุอาจมีความละเอียด   
มากขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามจากการศกึษาได้ท าให้ผู้ศกึษาทราบถึงชนิดและประเภทของโบราณวตัถุ
ท่ีพบจากการขุดค้นและเก็บรักษาไว้ภายในคลังโบราณวัตถุในปัจจุบัน และการจัดจ าแนก
โบราณวตัถดุงักลา่วข้างต้นอาจเป็นแนวทางในการจดัการกบัโบราณวตัถตุอ่ไป 
  
 2. จัดท าระบบทะเบียนและฐานข้อมูล ส าหรับการท าทะเบียนโบราณวตัถุ
และการเขียนเลขทะเบียนประจ าวตัถใุนการจดัการคลงัโบราณวตัถเุป็นถือว่าเป็นสิ่งส าคญั เพ่ือบง่
บอกถึงลกัษณะทางกายภาพและประวตัิของโบราณวตัถแุละปริมาณของโบราณวตัถ ุรวมถึงเป็น
การจดัระบบระเบียบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีรวบรวมไว้อยู่ในคลงัพิพิธภัณฑ์ แตจ่ากการศกึษา
เก่ียวกับการจัดการโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดค้นภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) พบว่ายงัไม่มี
การจดัการเก่ียวกับโบราณวตัถุดงักล่าวรวมถึงการท าทะเบียนโบราณวตัถุ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เก็บรักษาและป้องกันการสูญหาย เพราะฉะนัน้นอกจากท่ีท าการจดัจ าแนกโบราณวตัถุดงักล่าว
แล้ว ควรมีการด าเนินงานจะท าทะเบียนโบราณวัตถุ ถึงแม้ว่าจะเกิดการผิดพลาดจากการ
ด าเนินการบนัทึกข้อมูลและเกิดความสบัสนเก่ียวท่ีต าแหน่งท่ีมาของโบราณวตัถุก็ตาม ส่วนของ
การเขียนเลขทะเบียนประจ าวัตถุและการท าทะเบียนโบราณวัตถุ ผู้ศึกษาคิดว่าควรมีรูปแบบใน
การบนัทกึเก่ียวกบัหลกัฐานทางโบราณคดีดงันี ้

 การเขียนเลขทะเบียนประจ าวัตถุคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) จากการศึกษาโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นพบว่ามี
โบราณวตัถมุากมายหลายชนิด ผู้ศกึษาจงึเสนอรูปแบบการเขียนเลขทะเบียน คือ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144 
 

 

 กพ. 001.0001.2553 
 กพ. 002.0001.2553 
 กพ. 003.0001.2553 ฯลฯ 
 ในการก าหนดเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ผู้ ศึกษาสามารถกล่าวถึ ง
ความหมายท่ีก าหนดไว้ในการเขียนเลขทะเบียนประจ าวตัถดุงันี ้
 กพ.   คือ กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ช่ือแหลง่โบราณคดี 
 001…    คือ ประเภทของโบราณวตัถ ุ
 0001… คือ ล าดบัชิน้ของโบราณวตัถแุตล่ะประเภท 
 2553   คือ ปีพทุธศกัราชท่ีให้เลขวตัถ ุ
 ส่วนของการท าทะเบียนโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
โบราณวตัถุในแต่ละชิน้ท่ีเก็บรักษาไว้ภายในคลังโบราณวตัถุ โดยในการท าทะเบียนผู้ศึกษาขอ
เสนอรูปแบบในการท าทะเบียนดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยในการท าทะเบียนโบราณวตัถนุัน้จะต้องมีการลงทะเบียนโบราณวตัถุ
ด้วยกนั 3 แบบดงันี ้ 
 1. ลงทะเบียนโบราณวตัถใุนทะเบียนหลกั เป็นสมดุทะเบียนโบราณวตัถท่ีุ
ต้องมีการบนัทกึทะเบียนโบราณวตัถทุัง้หมดท่ีเก็บรักษาอยูภ่ายในห้องคลงั 
 2. ลงทะเบียนโบราณวัตถุในบัตรทะเบียนโบราณวัตถุ  เ พ่ือทราบ
รายละเอียดของโบราณวตัถแุตล่ะชิน้ รวมทัง้ภาพถ่ายโบราณวตัถุ พร้อมท าป้ายคล้องโบราณวัตถ ุ
เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและจดัเก็บ 

เลขทะเบียนวตัถ ุ................................................................... 
ชนิดวตัถ ุ............................................................................... 
ยคุสมยั .................................................................................. 
ขนาดวตัถ.ุ............................................................................. 
น า้หนกั.................................................................................. 
วสัด.ุ...................................................................................... 
ท่ีมา....................................................................................... 
สภาพปัจจบุนั......................................................................... 
 

 
 

รูปโบราณวตัถ ุ
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 3. ท าการบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากท าทะเบียนลงในฐานข้อมลู เพ่ือท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูและเพ่ือประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้า 
 สว่นของฐานข้อมลู จากการศกึษาของผู้ศกึษาพบว่าตวัโบราณวตัถไุม่ได้มี
การจดัการและบนัทึกข้อมลูในรูปแบบของฐานข้อมลู ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงขอเสนอการท าฐานข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ฐานข้อมลูท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เข้า
ด้วยกนัแล้วน ามาจดัเรียงเป็นระบบ เพ่ือการใช้งานตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ เช่น การน าเสนอ
ข้อมูล การค้นคว้าข้อมูล และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้กับโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น 
Dreamweaver เป็นต้น (บุญสืบ โพธ์ิศรี และคนอ่ืนๆ 2547 : 135) จากการศึกษาเก่ียวกับ 
Microsoft Access พบวา่โปรแกรมดงักลา่วเป็นระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ และต้องมีการคดัแยก
ข้อมลูออกเป็นกลุม่ๆ ก่อนท่ีท าการบนัทกึลงเป็นฐานข้อมลู  
 ส่วนในการบนัทึกฐานข้อมลูเก่ียวกบัโบราณวตัถลุงในฐานข้อมลูสามารถ
แยกโบราณวัตถุออกได้ตามการจัดจ าแนกประเภทดังกล่าวข้างต้น แต่เพิ่มข้อมูลในส่วนของ
จ านวนโบราณวัตถุและน า้หนกัของโบราณวตัถุแต่ละชิน้ พร้อมภาพถ่ายของโบราณวตัถุเพ่ือให้
สามารถชมโบราณวตัถไุด้ผ่านทางฐานข้อมลู พร้อมระบตุ าแหน่งในการจดัเก็บโบราณวตัถแุตล่ะ
ประเภท แต่ละชิน้ว่าอยู่ต าแหน่งใด ตู้ ท่ีเท่าไร ชัน้อะไร เพ่ือง่ายต้องการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึง
โบราณวตัถ ุ 
 
 3. การจัดเก็บและหีบห่อ จากการศึกษาพืน้ท่ีห้องคลังโบราณวัตถุมีการ
เตรียมพืน้ท่ีส าหรับห้องคลังปิดแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับจัดเก็บโบราณวัตถุในท่ีนีผู้้ ศึกษาได้
ท าการศกึษาเก่ียวกบัโบราณวตัถพุบวา่โบราณวตัถท่ีุพบสามารถจดัจ าแนกได้ตามวสัดใุนการผลิต 
โดยการก าหนดดงักล่าวข้างต้นเป็นการก าหนดเพ่ือให้ง่ายตอ่การจดัเก็บและอนรัุกษ์ ตามเง่ือนไข
ของสภาพแวดล้อมท่ีโบราณวตัถแุตล่ะประเภทต้องการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 โบราณวัตถุที่ ท าจากวัสดุ โลหะ  เ น่ืองจากเป็นวัสดุ ท่ี ไวต่อการ
เส่ือมสภาพ และเกิดสนิมได้ง่าย การเก็บรักษาวสัดท่ีุท าจากโลหะจึงควรเก็บในท่ีแห้ง ความชืน้
สมัพทัธ์ต ่ากว่า 45 % และไม่ควรเก็บในท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิมาก และการจดัเก็บ
โบราณวตัถุประเภทโลหะจะต้องไม่แน่นแออดั เน่ืองจากอาจท าให้โบราณวตัถุเกิดการขดูขีดหรือ
กระทบกันและไม่ควรห่อด้วยพลาสติค ดังนัน้ในการจัดเก็บโบราณวัตถุโลหะภายในห้องคลัง
โบราณวตัถุจึงควรท่ีจดัวางเรียงไว้บนชัน้วางโลหะ แผ่นโฟมโฟลีเอธิลีนปรูองรับโบราณวัตถท่ีุเป็น
โลหะ ชัน้วางโลหะส าหรับจดัเก็บโบราณวตัถุท่ีเหมาะสมกับห้องคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์
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การเรียนรู้ไม่ควรมีความสูงเกิน 2 เมตร เน่ืองจากอาจท าให้เกิดความอยากล าบากในการเข้าถึง
โบราณวตัถแุละอาจท าให้วตัถเุกิดความเสียหายได้จากการเกิดอบุตัเิหต ุ
 

 
 

ภาพท่ี 75 ชัน้วางโลหะมีการแบง่ออกเป็นชัน้ เพ่ือจดัเก็บโบราณวตัถุ 
   
 กระดูกสัตว์  เ น่ืองจากองค์ประกอบของกระดูกสัตว์ประกอบด้วย
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สดัส่วนของสารเหล่านีจ้ะขึน้กบัชนิดของสตัว์ เพศ อายแุละต าแหน่ง
ของร่างกาย ส าหรับในการจดัเก็บกระดกูนัน้ควรมีความชืน้สัมพทัธ์ระหว่าง 45 – 55 % อณุหภูมิ 
18 – 22 องศาเซลเซียส และต้องปราศจากจากฝุ่ นละออง หลีกเล่ียงการสมัผสัจากมือมนษุย์และ
ไม่ควรโดนแสง ส าหรับการจัดเก็บกระดูก ปะการังและหอยมุก ส าหรับการดูแลรักษาและการ
จดัเก็บโบราณวตัถุเหล่านี ้จากการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่าโบราณวตัถุมีความเหมาะสมท่ีต้องมี
การจัดเก็บบรรจุไว้ในกล่องพลาสติค โดยแบ่งตามขนาดของโบราณวัตถุตัง้แต่ขนาดเล็กยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร – 25 เซนติเมตร แล้วรองก้นกล่องด้วยกระดาษเนือ้นุ่มปราศจากกรด   
เพ่ือเป็นการป้องกนัไม้ให้วตัถเุส่ือมสภาพแล้ววางซ้อนกนับนชัน้วางโลหะ 
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ภาพท่ี 76 กลอ่งพลาสตคิขนาดตา่งๆ ส าหรับใช้ในการจดัเก็บโบราณวตัถขุนาดเล็ก  
ท่ีมา : Pel giving history a future, Really Useful Box [Online]. Accessed 18 January 2011.    
Available from http://www.preservationequipment.com/Store/Products/Archival-
Storage/Boxes/Really-Useful-Box 
 

 
ภาพท่ี 77 กลอ่งพสาสตคิท่ีมีการแบง่ช่องส าหรับจดัเก็บโบราณวตัถ ุ
ท่ีมา : Pel giving history a future, Artifact-Storage-Cartons [Online]. Accessed 18 January 
2011. Available from http://www.preservationequipment.com/Store/Products/ Archival-
Storage/Boxes/Artifact-Storage-Cartons-$4-Trays 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



148 
 

 

   
 เศษเคร่ืองป้ันดนิเผาหรือโบราณวัตถุท่ีท าจากดนิเผาเคร่ืองปัน้ดินเผา
เป็นวตัถท่ีุคงทนต่อการเส่ือมสภาพมากกว่าวตัถชุนิดอ่ืนๆ และส่วนใหญ่เคร่ืองปัน้ดินเผามีความ
เป็นรูพรุน ท าให้ความชืน้สามารถเข้าไปในเนือ้ของเคร่ืองปัน้ดนิเผาได้ ส าหรับการดแูลวตัถปุระเภท
ท่ีท าจากดนิเผาควรป้องกนัไมใ่ห้เกิดการช ารุดท่ีมีสาเหตมุาจากการจดัเก็บและการหยิบจบั รวมถึง
ความสกปรก ฝุ่ นละอองท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ือมสภาพได้ ในการจดัเก็บโบราณวตัถุประเภทนี ้
ควรจดัเก็บในความชืน้สมัพทัธ์ท่ี 45 – 55 % อณุหภูมิท่ี 17 – 21 องศาเซลเซียส และควรเก็บใน
ห้องเก็บหรือตู้ เก็บท่ีไม่มีฝุ่ นสกปรก จากการศกึษาโบราณวตัถท่ีุท าจากดินเผาสามารถแบง่ออกได้ 
คือ เศษภาชนะดินเผาท่ีมีทัง้เกือบเต็มใบและเศษท่ีมีขนาดประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร, ชิน้ส่วน
ประกอบและประดบัสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นชิน้ส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร, 
ชิน้ส่วนประติมากรรมเป็นชิน้ส่วนท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 5 – 10 เซนติเมตรและเบ้าหลอมขนาด
เล็ก โดยในการจดัเก็บวตัถท่ีุท าจากดินเผาท่ีพบนี ้ผู้ศกึษาเห็นสมควรท่ีมีการจดัเก็บโดยวางบนชัน้
วางโลหะ ได้แก่ โบราณวตัถุท่ีเป็นชิน้ส่วนประกอบและประดบัสถาปัตยกรรมและภาชนะดินเผา
เกือบเต็มใบ ส่วนโบราณวตัถุท่ีเป็นเศษภาชนะดินเผา เบ้าหลอมและประติมากรรมท่ีมีขนาดเล็ก
และมีอยู่เป็นจ านวนมากท าการจัดเก็บวางในตู้ลิน้ชัก โดยการจัดวางเศษภาชนะดินเผาและ
ประติมากรรมแต่ละชัน้ภายในตู้ ลิน้ชักจะแบ่งเป็นช่องๆ ตามขนาดของวัตถุและรองรับด้วย
กระดาษเนือ้นุม่ปราศจากกรด 
 
 แก้วและโมเสส โบราณวตัถท่ีุท าจากแก้วท่ีพบมีหลายสี จากการเลือกใช้
ออกไซด์ในระหวา่งกระบวนการผลิตและเน่ืองจากแก้วเป็นวตัถปุระเภทหนึ่งท่ีสามารถเส่ือมสภาพ
ได้ง่ายเพราะความเปราะบางและแตกง่าย ในการดแูลวตัถท่ีุท าจากแก้วจึงควรมีการจดัเก็บในห้อง
ท่ีสะอาด ปราศจากฝุ่ นและต้องมีความระมัดระวังในการหยิบจับ โดยไม่ให้เกิดรอยนิว้มือ การ
จดัเก็บควรจดัเก็บในความชืน้สมัพทัธ์ 42 – 55 % และมีควรให้มีการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิอย่าง
รวดเร็ว โดยในการจดัเก็บควรใช้โฟมเจาะเป็นช่องขนาดพอดีกับโบราณวตัถท่ีุท าจากแก้ว เพ่ือให้
มัน่คงและป้องกนัการกระแทกหรือเสียดสีกนัระหวา่งวตัถ ุดงันัน้ในการจดัเก็บโบราณวตัถท่ีุท าจาก
แก้วท่ีพบสว่นใหญ่มีขนาดเล็ก การจดัเก็บจงึควรจดัเก็บภายในตู้ลิน้ชกั โดยการจดัวางโบราณวตัถุ
แต่ละชิน้ภายในชัน้ตู้ลิน้ชกัจะแบ่งเป็นช่องๆ ตามขนาดของวัตถุและรองรับด้วยโฟมท่ีเจาะตาม
ขนาดพอดีกบัวตัถ ุ
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ภาพท่ี 78 ตวัอย่างตู้ลิน้ชกัส าหรับจดัเก็บโบราณวตัถปุระเภทดนิเผาและชิน้สว่นแก้วขนาดเล็ก  
ท่ีมา : Light Impressions, Storage Cabinets & Shelving [Online]. Accessed 18 January 
2011. Available from http://www.lightimpressionsdirect.com/storage-cabinets-shelving/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 79 ตวัอย่างตู้ลิน้ชกัพร้อมชัน้วางด้านบน  
ท่ีมา :  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. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ส าหรับบคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ีพบว่ามีเจ้าหน้าท่ี
ดแูลในส่วนของห้องคลงัโบราณวตัถุ 2 คน ท าหน้าท่ีด้านการอนรัุกษ์โบราณวตัถุ ซึ่งเป็นส่วนน้อย
ในการดูแลโบราณวัตถุรวมทัง้ให้บริการทางการศึกษา ดังนัน้จึงควรมีจ านวนบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้ปฏิบตัิงานตรงตามหน้าท่ีและสอดคล้องกับงานด้านต่างๆ ของคลัง
โบราณวตัถ ุ 

  
 อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีและแนวทางการ
จดัการโบราณวตัถขุ้างต้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการจดัการการคลงัโบราณวตัถ ุเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และเห็นคณุคา่ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นทรัพยากรทางโบราณคดี อนัเป็น
ทรัพยากรท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของพืน้ท่ีและสภาพสงัคมวฒันธรรมในอดีต 
จากการน าเสนอรูปแบบการจดัการดังกล่าวข้างต้นเป็นรูปแบบและแนวทางหนึ่งท่ีผู้ศกึษาเห็นว่า
เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาหาความรู้ส าหรับผู้ศกึษาท่ีสนใจเข้ามาศกึษาเรียนรู้ และเป็นแนวทางท่ี
สง่เสริมให้พิพิธภณัฑ์มีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีรู้ปแบบและแนวทางการจดัการดงักล่าวท่ีผู้ศกึษา
น าเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมกบัปัจจยัและชว่งเวลา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเก็บข้อมูลและน าเสนอรูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครดงัรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษา
ยงัคงมีประเด็นตา่งๆ ท่ีขอเสนอแนะส าหรับการจดัการคลงัโบราณวตัถท่ีุอาจเป็นประโยชน์ตอ่การ
จดัการและผู้สนใจในการศกึษาในโอกาสตอ่ไปดงันี ้
 1. ส่วนของบุคลากร เน่ืองจากคลงัโบราณวตัถพุิพิธภณัฑ์การเรียนรู้มีผู้ รับผิดชอบท่ี
ท าหน้าท่ีดูแลคลังโบราณวัตถุท่ีไม่เหมาะสมและมีจ านวนน้อย ดงันัน้จึงควรมีการปรับปรุงด้าน
บคุลากรเก่ียวกบัคลงัโบราณวตัถ ุเพ่ือตอบสนองตอ่การจดัการและสามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบอยา่งรวดเร็ว ผู้ศกึษาเห็นว่าสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ควรมีการจดัหาบคุลากรเพ่ือเข้ามา
ท าหน้าท่ี โดยมีต าแหนง่และคณุสมบตัดิงันี ้
 1.1 ภัณฑารักษ์และผู้ช่วยภัณฑารักษ์ เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลโบราณวตัถุทัง้หมดท่ี
เก็บรักษาไว้ภายในคลงัโบราณวตัถแุละงานเก่ียวกบัทะเบียนโบราณวตัถ ุควรมีคณุสมบตัดิงันี ้
 1.1.1 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับโบราณวตัถุท่ีเก็บสะสมอยู่ในพิพิธภัณฑ์และ
คลงัพิพิธภณัฑ์ 
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 1.1.2 มีความรู้ด้านเทคนิคในการประเมินค่า สงวนรักษาและการจัดแสดง
โบราณวตัถ ุ
 1.1.3 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัโบราณวตัถุ 
 1.1.4 มีความสามารถในการตีความและส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับโบราณวตัถุ
และตระหนกัถึงความส าคญัของการวิจยั 
 1.2 ช่างภาพ เพ่ือท าหน้าท่ีบนัทึกภาพโบราณวตัถแุละการจดัท าในการจดัแสดง
ภาพในนิทรรศการ  
  1.2.1 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอปุกรณ์ถ่ายภาพ การใช้แสงและกล้องถ่ายภาพ 
   1.2.2 มีความรู้เก่ียวกบัวตัถท่ีุท าการถ่ายรูป 
   1.2.3 มีสามารถและทกัษะในการถ่ายภาพวตัถทุัง้ 2 และ 3 มิติ 
   1.2.4 มีกระตือรือล้นในการท างาน 
 1.3 นายทะเบียนและผู้ช่วยท าทะเบียน ส าหรับท าการบนัทึกข้อมูลและจดัท า
ทะเบียนโบราณวตัถ ุเคล่ือนย้าย จดัเก็บและหีบหอ่วตัถ ุควรมีคณุสมบตัิ 
  1.3.1 เ ป็นผู้ ท่ี มีความรู้ในการจัดทะเบียนและเทคนิคการท าทะเบียน
โบราณวตัถ ุ
  1.3.2 มีความรู้เก่ียวกับโบราณวตัถุของพิพิธภัณฑ์ การป้องกนัและการสงวน
รักษา รวมถึงวิธีการจดัเก็บโบราณวตัถ ุ
  1.3.3 มีสามารถและทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นและระบบฐานข้อมลู 
  1.3.4 มีความสามารถและความรู้ด้านวิธีการจดัท าบญัชี วิธีการและหลกัการ
เคล่ือนย้าย การยืมและการรักษาความปลอดภยั เพ่ือป้องความเสียกบัโบราณวตัถ ุ
 1.4 นักวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์และนักอนุรักษ์ ควรมีคณุสมบตัดิงันี ้
  1.4.1 มีความรู้สามารถเก่ียวกบัเทคโนโลยี ประวตัิศาสตร์ วัสด ุวิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคการผลิตโบราณวตัถุ รวมถึงกระบวนการทางกายภาพและเคมีท่ีส่งผลต่อโบราณวตัถุ
แตล่ะชนิด 
  1.4.2 มีความรู้และความช านาญเก่ียวกับการบ า รุงรักษาและป้องกันการ
เส่ือมสภาพของโบราณวตัถ ุ
  1.4.3 มีความรู้และความสามารถในการวิจยัและเขียนรายงานการปฏิบตัิการ
อนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ
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 1.5 นักวิจัย เป็นผู้ ท างานร่วมกับภัณฑารักษ์ในการค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับ
โบราณวตัถท่ีุสะสมและจดัแสดง ควรมีคณุสมบตัิ 
  1.5.1 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวิจัย และโบราณวัตถุท่ีมีอยู่ใน
พิพิธภณัฑ์ 
  1.5.2 มีความกระตือรือล้นในการท างานและติดตามข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา 
 1.6 เ จ้าหน้า ท่ีใ ห้บ ริการความ รู้  เ พ่ือใ ห้ ข้อมูลและจัดหาโบราณวัตถุ              
เพ่ือการศกึษาค้นคว้าและวิจยั  
  1.6.1 มีความรู้เ ก่ียวกับภารกิจ วัตถุประสงค์และกฎระเบียบของคลัง
โบราณวตัถ ุ
  1.6.2 มีความรู้ด้านพิพิธภณัฑ์ ทฤษฎีการเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน 
  1.6.3 มีความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถขุองพิพิธภณัฑ์  
  1.6.4 สามารถท างานเ ป็นทีมกับภัณฑารักษ์และบุคลากรด้าน อ่ืนๆ            
เพ่ือพฒันาการจดันิทรรศการและจดัท าโครงการพิเศษในรูปแบบตา่งๆ  
 2. ส่วนของศูนย์การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ทางสถาบนัควรมีการจัดการเช่ือมโยง
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนบุคลากรและ
ข้อมลูขา่วสารอนัทนัสมยั รวมถึงแนวทางการพฒันางานทางด้านการอนรัุกษ์โบราณวตัถ ุ
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 การศกึษาเร่ือง “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี 

พพิธิภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาเพ่ือให้ทราบ
ถึงปริมาณและประเภทของโบราณวตัถ ุและศึกษาน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการคลงั
โบราณวัตถุ อันเป็นแนวทางท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
กรุงเทพมหานคร  
 และส าหรับการศึกษาวิจยัในครัง้นีผู้้ศึกษาท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
เอกสารและภาคสนาม สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
เพ่ือน าข้อมลูจากการศกึษามาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการ
คลงัโบราณวตัถ ุโดยจากการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูท าให้ทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัโบราณวตัถอุนั
เป็นทรัพยากรทางโบราณคดีจากการขดุค้นแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบนัพบว่ามี
โบราณวัตถุหลากหลายชนิด ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โลหะ กระดูกสัตว์ 
ปะการัง  หอยมุก ชิ น้ส่วนประกอบและประดับสถาปัตยกรรม เบ้าหลอมโลหะ  ชิ น้ส่วน
ประตมิากรรมดนิเผา โดยปริมาณของเศษภาชนะดนิเผามีจ านวนมากท่ีสดุ มีทัง้เศษภาชนะดินเผา
ประเภทเนือ้ดิน เนือ้แกร่งและเคร่ืองเคลือบประมาณ 51,200 ชิน้ และจากการศึกษารวบรวม
ปริมาณของดบราณวตัถทุัง้หมดพบวา่มีประมาณ 74 ลงั 36 ถงุ ประมาณ 56,070 ชิน้ น า้หนกัรวม
ประมาณ 1,606.4 กิโลกรัม  
 ส่วนของรูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมส าหรับคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี 
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร จากการท่ีผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาแนวคิดและตวัอย่างคลงั
พิพิธภณัฑ์ ท าให้ทราบถึงหลกัการในการจดัการคลงัพิพิธภณัฑ์ท่ีควรค านึงถึงความส าคญั คือ การ
จัดจ าแนกประเภท การจัดเก็บรักษา การท าระบบบญัชีทะเบียนและฐานข้อมูล การบริการให้
ความรู้ อนัเป็นหลกัการส าคญัส าหรับคลงัพิพิธภณัฑ์ทกุแหง่ท่ีต้องตระหนกัถึง และเม่ือน าหลกัการ
ดงักล่าวข้างต้นมาศึกษาวิเคราะห์รวมกับข้อมลูทางด้านโบราณวตัถุ แนวทางนโยบายและความ
ต้องการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ท าให้ผู้ ศึกษาน า เสนอรูปแบบและแนวทางการจัดการคลัง ท่ี
เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ คือ คลังโบราณวัตถุเพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ โดยการ
จดัแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 สว่น พร้อมแนวทางการจดัการดงันี ้
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 1. พืน้ท่ีส่วนการเรียนรู้เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี (ห้องนิทรรศการและจัด
กิจกรรม) โดยในท่ีนีจ้ากข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีได้แสดงให้เห็นว่าโบราณวตัถุ
เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นสงัคมและวฒันธรรมในชว่งสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีสามารถส่ือ
ถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี อีกทัง้แหล่งโบราณคดีดังกล่าวยังมี
ความส าคัญและเป็นแหล่งท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ เม่ือเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ภายในเขตเมือง จากการศกึษาและขดุค้นเก่ียวกับแหล่งโบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ได้ท า
ให้ทราบถึงข้อมูลประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถน ามาจัดการให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยแนวทางการจัดการพืน้ท่ีส่วนดงักล่าวมีการแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คือ  
 1.1 การจัดนิทรรศการ เป็นการน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาจากเอกสารทางด้าน
ประวัติศาสตร์ การขุดค้นทางโบราณคดี และหลักฐานทางโบราณคดีมาเป็นส่วนในการจัด
นิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัแหลง่โบราณคดีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) และเพ่ือให้คนได้รับรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดีเมืองและเป็นแหล่ง
ส าคัญก่อนท่ีพื น้ ท่ีดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานมาเป็นพิพิธภัณฑ์การเ รียน รู้                
(มิวเซียมสยาม) 
 1.2 การจัดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ผา่นทางการจดักิจกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
โดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุและ
พิพิธภณัฑ์ เป็นกิจกรรมส าหรับสง่เสริมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจ พร้อมทัง้เป็นการสอดแทรกให้รับรู้
ถึงความส าคญัของทรัพยากรทางโบราณคดีอนัเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีบ่งบอกเร่ืองราวความ
เป็นมาในอดีตได้เป็นอยา่งดี 
 2. พืน้ที่ส่วนของการอนุรักษ์ (ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์) เป็นพืน้ท่ีส่วนส าหรับการ
อนรัุกษ์โบราณวตัถแุละส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองอนรัุกษ์ เน่ืองจากโบราณวตัถตุ้องมี
การอนุรักษ์ เพ่ือไม่ให้เกิดการเส่ือมสภาพและอาจกล่าวได้ว่าการอนุรักษ์มีส่วนส าคัญต่อ
โบราณวตัถุ โดยพืน้ท่ีส่วนของการอนุรักษ์ดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการอนรัุกษ์
โบราณวตัถแุตล่ะประเภทและให้บริการความรู้ทางด้านการอนรัุกษ์ 
 3. พืน้ที่ ส่วนของคลังโบราณวัตถุ (ห้องคลังปิด)พบว่าได้มีการเตรียมพืน้ท่ีไว้
ส าหรับเป็นคลงัโบราณวตัถขุองพิพิธภณัฑ์ โดยพืน้ท่ีดงักล่าวตัง้อยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท่ีมีการ
จดัการคลงัโบราณวตัถใุนรูปแบบของการเรียนรู้และการอนรัุกษ์และมีความปลอดภยั หากแตย่งัไม่
มีการจดัการกับโบราณวตัถุทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบและการจดัเก็บท่ีถูกต้องตามหลกัการ 
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เพราะฉะนัน้การจัดการดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและจัดเก็บ
โบราณวัตถุ ไม่ให้โบราณวัตถุเส่ือมสภาพและส าหรับแนวทางการจัดการดังกล่าวผู้ ศึกษาได้
น าเสนอแนวทางการจดัการโบราณวตัถดุงัตอ่ไปนี ้

 3.1 การจัดจ าแนกและการจัดเก็บโบราณวัตถุ เป็นการก าหนดรูปแบบในการ
จดัจ าแนกและจดัเก็บโบราณวตัถ ุเพ่ือให้ง่ายตอ่การศกึษา โดยการจดัเก็บและจดัจ าแนก ผู้ศกึษา
เสนอให้มีการจดัเก็บตามแหล่งโบราณคดีและแบง่ออกเป็นพืน้ท่ีในการขดุค้น โบราณวตัถท่ีุพบใน
พืน้ท่ี หลงัจากนัน้จงึท าการจดัจ าแนกแยกโบราณวตัถแุตล่ะประเภทและลกัษณะทางกายภาพและ
วสัด ุ
 3.2 ท าการจัดท าทะเบียนและาานข้อมูล โดยการจดัท าทะเบียนเป็นการให้เลข
ล าดับกับโบราณวัตถุแต่ละประเภท เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนและเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
โบราณวัตถุ และภายหลังจากการท าทะเบียนต้องมีการบันทึกลงในฐานข้อมูล เป็นข้อมูลใน
การศกึษาเก่ียวกบัรายละเอียดของโบราณวตัถ ุให้แก่ผู้ เข้ามาศกึษาหาความรู้และมีความต้องการ
ท่ีศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับโบราณวัตถุ โดยฐานข้อมูลต้องบ่งบอกถึงรายละเอียดของ
โบราณวตัถุอย่างละเอียด ต าแหน่งท่ีจดัเก็บรักษา รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลกับแหล่งโบราณคดี
อ่ืนๆ ในสมยัเดียวกนัได้ หรือหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบแต่ละชนิด ยคุสมยัของแหล่งโบราณคดี
กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) มีการพบในแหลง่โบราณคดีใดบ้าง เพ่ือเป็นการให้ความรู้อยา่งรอบด้าน 
 3.3 การจัดเก็บและหีบห่อ ผู้ศึกษาท าการศึกษาและก าหนดรูปแบบ รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บโบราณวัตถุแต่ละประเภทท่ีมีอยู่ภายในคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดีและการประหยัดเนือ้ท่ีในการจัดเก็บ โดยการจัดเก็บโบราณวัตถุเป็นการจัดเก็บใน
ลกัษณะตู้ลิน้ชกัผสมผสานกบัชัน้วางของ เน่ืองจากโบราณวตัถสุ่วนใหญ่เป็นชิน้เล็ก แตมี่จ านวน
มากจงึควรจดัเก็บวางบนถาดในชัน้ลิน้ชกัของตู้ลิน้ชกั 
 3.4 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่  เพ่ือท าหน้าท่ีในการดแูลห้องคลงัโบราณวตัถ ุโดย
บคุลากรท่ีปฏิบตังิานควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือปฏิบตัิงานตรงตามลกัษณะงานท่ี
ได้รับมอบหมาย และควรเป็นบคุคลท่ีมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ใหม่ในการพฒันาตนเอง
และงานท่ีรับมอบหมายอยูต่ลอดเวลา 
  จากการศึกษาข้างต้นเก่ียวกับรูปแบบและแนวทางการจัดคลังโบราณวัตถุทาง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ด้านต่างๆ จากเอกสาร การศึกษาจากรายงานการขุดค้น และการศึกษาจากผู้ เช่ียวชาญและน า
ข้อมูลมาสงัเคราะห์ โดยมีฐานอยู่บนแนวทางนโยบายของทางสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และ
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ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและพิพิธภัณฑ์และเป็นการน า
โบราณวตัถมุาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามแนวทางการจดัการดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงตามได้ตามความเหมาะสมหากมีการน าไปจดัการจริงในอนาคต  
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