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กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา   



ค าน า 

ภารกิจด้านภัณฑารักษ์ นอกเหนือจากการจัดท าทะเบียนข้อมูลศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ ภาระงาน

ส่วนหนึ่งคือกระบวนการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ทั้งท่ีอยู่ภายในห้องจัดแสดง และที่จัดเก็บอยู่ภายในห้องคลังเก็บวัตถุ 

ของพิพิธภัณฑค์ติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีสั่งสม

ผ่านการท างานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง    

คู่มือการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สายสนับสนุน ภารกิจด้าน

ภัณฑารักษ์ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ภายในเล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์  โดย

ผู้อ่านจะได้ทราบถึงความหมาย ประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์ ความจ าเป็นในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ วัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ และข้ันตอนการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ภารกิจด้านภัณฑารักษ์ กลุ่มภารกิจ

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นขึ้นไม่มากก็น้อย  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ก่อก าเนิดขึ้นจากศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้น านักศึกษาคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาคใต้ (หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปัจจุบัน) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล

ภาคสนาม ศึกษาวิจัย กระทั่งคนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ชาวใต้ มีการรับวัตถุบริจาคที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตของชุมชน มาเก็บรวบรวมไว้จนกระทั่งเป็นชุดสะสมที่

เพ่ิมพูนมากขึ้น ทั้งจ านวนวัตถุและข้อมูล เนื่องจากพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุต่างๆมีจ ากัด ศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ 

จึงมีด าริก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไว้เป็นสถานที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ทุกสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคติชนวิทยา 

หรือความรู้ ความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติของคนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น เก็บรักษาไว้ในสถาบันแห่งนี้ รวมถึงโบราณวัตถุ 

วัตถุของจริงต่างๆที่ได้รับบริจาคเข้ามา ได้ถูกเก็บรวบรวม รักษาเอาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา    สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษาแห่งนี้ด้วย 

 เมื่อมีการเก็บรวบรวม สะสมวัตถุของจริง หรือวัตถุพิพิธภัณฑ์เอาไว้มากขึ้นราวกว่า 20,000 ชิ้น 

ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบวัตถุชนิดต่างๆอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.

2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จึงมีการขออัตราก าลังในต าแหน่งนักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 

495-2548 มาเพ่ือปฏิบัติงานด้านภัณฑารักษ์ โดยมีหน้าที่หลักคือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจพิสูจน์ จ าแนก

ประเภท จัดระบบในคลังข้อมูล อนุรักษ ์ซ่อมเสริม วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  

 จากกรอบภาระงานดังที่กล่าวมา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จาก

การสั่งสมประสบการณ์ในการท างาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่ามี

กระบวนการทางพิพิธภัณฑ์วิทยาอยู่หนึ่งส่วนที่มีความส าคัญไม่แพ้ส่วนอ่ืนนั่นคือ ความรู้ด้านการอนุรักษ์

โบราณวัตถุประเภทต่างๆ ทั้งที่ได้รับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาประกอบไปด้วยวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 

วัตถุพิพิธภัณฑ์จ านวนมากเหล่านี้ สามารถจ าแนกได้หลายประเภท เช่น เงิน ทองเหลือง เหล็ก เครื่องปั้นดินเผา 

แก้ว หนัง สิ่งทอ และกระดาษ เป็นต้น และส่วนใหญ่อยู่ในสภาพช ารุดหรือเริ่มเสื่อมสภาพ และมีแนวโน้มที่จะ

เสื่อมสภาพ ช ารุดมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ก่อนน ามาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ หรืออาจเกิดจากการขาดการดูแล
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รักษาที่ถูกต้องมาเป็นเวลานาน วัตถุพิพิธภัณฑ์จึงต้องการการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือช่วย

ชะลอการเสื่อมสภาพ 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยามีวัตถุพิพิธภัณฑ์สั่งสมไว้เป็นจ านวนมาก และได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทาง

ทฤษฎีและปฏิบัติจากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่วนหนึ่งคือวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว โลหะ และ

หนังสัตว์ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ภารกิจด้านภัณฑารักษ์สมควรน ามาถ่ายทอดไว้เป็นคู่มือการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

ประเภท เครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 

ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภารกิจด้านภัณฑารักษ์ สามารถด าเนินงานด้านการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

ประเภทเครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ ได้อย่างถูกวิธี ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถใช้

เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านภัณฑารักษ์ได้ 

2.  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตามหลักการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้องตาม

มาตรฐานสากล 

3.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

4.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดท าคู่มือให้

สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ผู้ปฏิบัติงานภารกิจด้านภัณฑารักษ์ สามารถด าเนินงานด้านการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท

เครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ ได้อย่างถูกวิธี ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็น

คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านภัณฑารักษ์ได้ 

2.  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตามหลักการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้องตาม

มาตรฐานสากล 

3.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

4.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดท าคู่มือให้

สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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ขอบเขตของคู่มือ 

1.  ศึกษาวิธีการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว ที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  เช่น     

เครื่องถ้วย จาน ชาม ขวด แก้วน้ า ลูกแก้ว ทุ่นแก้ว  

2.  ศึกษาวิธีการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะ ที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เช่น เครื่องเงิน 

เหรียญ ตะเกียง ดาบ  

3.  ศึกษาวิธีการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ ที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  ได้แก่         

รูปหนังตะลุง และหน้ากลอง ซึ่งท าจากหนังดิบของวัวควาย  

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. วัตถุพิพิธภัณฑ์ คือ วัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้คนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่ามีคุณค่า 

สมควรเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ถึงรากเหง้าความเป็นสังคมวัฒนธรรมที่ตนเองถือก าเนิด 

2. อนุรักษ์ หรือ Conservation หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่มุ่งเน้นการชะลอการช ารุด

เสื่อมสภาพของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งซ่อมแซมหรือเสริมสร้างความ

มั่นคงแข็งแรงให้วัตถุนั้นๆคงสภาพอยู่ได้ หรือแก้ไขปัญหาและด าเนินการป้องกันการเสื่อมสภาพ การกระท า

ทุกขั้นตอนต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ ( จิราภรณ์          

อรัณยะนาค. 2558 : 5) 

3. ภัณฑารักษ์ หมายถึง  ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จ าพวกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน

พิพิธภัณฑสถานเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 866) 

4. การเสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์ คือ การที่วัตถุพิพิธภัณฑ์มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สีซีด   

สีเปลี่ยน แตกหัก ฉีกขาด แตกร้าว แตกราน บิดงอ โก่ง แอ่น กะเทาะ หลุดล่อน เปื่อยป่น มีคราบเปื้อน ขึ้น

สนิม ฯลฯ  กระบวนการช ารุดเสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเชิงกล ทางกายภาพ 

และทางเคมีของวัสดุ โดยมีสาเหตุต่างๆ มากมาย ทั้งจากสาเหตุภายในตัววัสดุและสาเหตุจากภายนอก          

(จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2558 : 13) 
 



บทที่ 2 

โครงสร้างของหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ข้อมูลพื้นฐานและประวัติความเป็นมา  

 สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทและหน้าที่ใน

การศึกษาค้นคว้าและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้โดยตรง ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้

ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จุดเริ่มต้นจากถือก าเนิดขึ้นจากการที่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  

ด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย เก็บรวบรวมวรรณกรรมลายลักษณ์ หนังสือบุด สมุดข่อย และได้ด าเนินการจัด

“ห้องวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้” ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ เมื่อปี 

พ.ศ.2518 โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารี เสด็จฯเปิด

อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ และได้ยกฐานะเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปี พ.ศ. 2523   

 

 การด าเนินงานได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ จนเมื่อปี พ.ศ.2529 ได้ขยายงานด้านพิพิธภัณฑ์คติชน

วิทยาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวโยงกันให้ครบวงจรในพ้ืนที่บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ.2530 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันทักษิณคดีศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.  2534   (สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา. 2558 : 1) 
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 และในปี พ.ศ.2535  สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารนวมภูมินทร์ ซึ่ง

เป็นอาคารที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนวมภูมินทร์ 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2539 (สถาบันทักษิณคดีศึกษา. 2558 : 2) 

 

 

 

 

 

  

       จากนั้นมาสถาบันฯ ก็ได้พัฒนาและด าเนินงานมาเป็นล าดับ  จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2543 สถาบันฯ ได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน” จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Award)ซึ่ งจัดโดยการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี  พ.ศ. 2548 ได้รับ
รางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย” จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้” จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism 
Award) ครั้งที่ 8 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2561 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ซึ่งถือเป็น
ความภาคภูมิใจหนึ่งของหน่วยงานที่ได้ท าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคใต้ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของภูมิภาคนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  

ปรัชญา  สั่งสมและสร้างสรรค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  เพ่ือพัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ภาคใต้  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรแบบมืออาชีพ  มีมาตรฐานการ

บริการทางศิลปะและวัฒนธรรม  พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเครือข่าย มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน 

  สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักในการอนุรักษ์ 

ส่งเสริม  เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  โดยมีบทบาทในการเก็บรวบรวม ศึกษา วิจัย ส่งเสริม 

เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จัดการเรียนการสอนด้านทักษิณศึกษา บริการวิชาการสู่สาธารณชนใน

รูปแบบของพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  หอศิลปกรรมทักษิณ พิพิธภัณฑ์ภาพ พิพิธภัณฑ์เสียง หอวรรณกรรม

ท้องถิ่น   หอเอกสารทักษิณ และกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชน 

 พันธกิจ 

 1.  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ระดับชาติและนานาชาติ  

 2.  ให้บริการองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  อนุรักษ์ส่งเสริม

เผยแพร่และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานในการให้บริการ 

 3.  รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาทรัพยากรให้เกิดคุณค่า มูลค่า เป็นคลังความรู้       

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เพ่ือให้บริการครบวงจรแบบมืออาชีพ 

 4.  สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ  

ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

 5.  บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนด้วยระบบกลไกการประกัน

คุณภาพ (สถาบันทักษิณคดีศึกษา. 2558 : 3) 
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 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการ และ 

จัดการเรียนการสอน หน่วยงานภายในจึงประกอบด้วย 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้                                                             

1. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รับผิดชอบในภารกิจดังนี้ 

    - ภารกิจนโยบายและแผน 

    - ภารกิจคลังและพัสดุ  

              - ภารกิจธุรการ  

              - ภารกิจอาคารสถานที่และยานพาหนะ   

     - ภารกิจประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  

2. กลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย รับผิดชอบในภารกิจดังนี้ 

    - ภารกิจวิชาการ   

    - ภารกิจวิจัย  

    - ภารกิจการเรียนการสอน   

    - ภารกิจบริการวิชาการ   

3. กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  รบัผิดชอบในภารกิจดังนี้ 

    - ภารกิจหอวรรณกรรมท้องถิ่น   

    - ภารกิจหอเอกสารทักษิณ   

    - ภารกิจข้อมูลภาพและเสียง 

    - ภารกิจฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์   

4. กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา รับผิดชอบในภารกิจดังนี้ 

              - ภารกิจเก็บรวบรวมข้อมูล    

       - ภารกิจจัดแสดงข้อมูล   

       - ภารกิจภัณฑารักษ์   

   - ภารกิจภัณฑนิเทศ 

5. กลุ่มภารกิจส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา  รับผิดชอบในภารกิจดังนี้ 
              - ภารกิจผลิตสื่อและเผยแพร่  
        - ภารกิจกิจกรรมทางวัฒนธรรม    
              - ภารกิจอาศรมศิลปกรรม  (สถาบันทักษิณคดีศึกษา. 2558 : 2) 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 

โครงสร้างการบริหารงาน  
สถาบนัทกัษิณคดศึีกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ

ผู้อ ำนวยกำร
(รองอธกิำรบดีวข.สงขลำรักษำกำรแทน)

   รองผู้อ ำนวยกำร

กลุม่ภารกิจบรหิารทัว่ไป กลุม่ภารกิจสง่เสรมิเผยแพรแ่ละพัฒนา
    กลุม่ภารกิจพิพิธภัณฑ์    

 คติชนวิทยา
กลุม่ภารกิจสารสนเทศ กลุม่ภารกิจวิชาการและวิจัย

บคุลากร (20) บคุลากร (4) บคุลากร (8) บคุลากร (6) บคุลากร (5)  
ภารกิจนโยบายและแผน (2) ภารกิจผลติสือ่และเผยแพร ่(2) ภารกิจเก็บรวบรวมข้อมูล ภารกิจหอวรรณกรรมท้องถ่ิน (1)     ภารกิจวิชาการและวิจัย (5)
จ.บริหำรงำนช ำนำญกำร (1) น.วชิำกำร (1) * น.วชิำกำรช ำนำญกำร (1) น.วชิำกำร  ช ำนำญกำร (1)

น.วชิำกำร (1) พ.ปฏิบัติกำร (1) น.วชิำกำร (1)
ภารกิจจดัแสดงข้อมูล (4) ภารกิจหอเอกสารทักษิณ (1) น.วชิำกำร (2)

ภารกิจธุรการ (3) น.วชิำกำรช ำนำญกำร (2) น.วชิำกำร  (1) จ.บริหำรงำน (1)
จ.บริหำรงำนช ำนำญกำร (2) ภารกิจกิจกรรมทางวัฒนธรรม (1) น.วชิำกำร  (1)

พ.ธรุกำร (1) น.วชิำกำร ช ำนำญกำรพเิศษ (1) ช่ำงฝีมอืท่ัวไป (1) ภารกิจข้อมูลภาพและเสยีง (2)
น.วชิำกำรช ำนำญกำร (2)

ภารกิจคลงัและพัสดุ (5) ภารกิจอาศรมศิลปกรรม (1) ภารกิจภัณฑารกัษ์ (1) อตัรำก ำลังท้ังหมด (43)
จ.บริหำรงำนช ำนำญกำร (1) น.วชิำกำร  (1) น.วชิำกำร (1) ภารกิจฐานข้อมูลและ

จ.บริหำรงำน  (3) ระบบคอมพิวเตอร ์(2) พนักงำนมหำวทิยำลัย (26)
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร (1) ภารกิจภัณฑนิเทศ (3) น.วชิำชีพช ำนำญกำร (1)  ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (6)

น.วชิำกำร (1) น.วชิำชีพ (1)   ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (11)

ภารกิจประชาสมัพันธ์และวิเทศฯ น.วชิำกำร (1)
จ.บริหำรงำน  (1) ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร (1) คณะกรรมกำรโครงกำร

เงินทุนหมนุเวยีนร้ำนค้ำของท่ีระลึก

ภารกิจอาคารสถานทีแ่ละ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพมิพ์
ยานพาหนะ (9) * หมำยเหตุ อตัรำตำมโครงสร้ำง
จ.บริหำรงำน (1) กำรแบ่งส่วนงำนภำยใน
ช่ำงฝีมอืท่ัวไป (1)

พนักงำนบริกำร (3)
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร (4)

               หัวหน้ำส ำนักงำนฯ                    

             พนักงำนมหำวทิยำลัย

  คณะกรรมการประจ าสถาบัน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ท่ีปรึกษาสถาบันทักษิณคดีศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงาน  ตามประเภทบคุลากร
สถาบนัทกัษิณคดศึีกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ

ผู้อ ำนวยกำร

รองผู้อ ำนวยกำร
พ.มหำวทิยำลัย 

 

 
หวัหน้ำส ำนักงำน

 พ.มหำวทิยำลัย

     กลุม่ภารกิจบรหิารทัว่ไป  (20)
กลุม่ภารกิจสง่เสรมิเผยแพรแ่ละพัฒนา 

(4)

กลุม่ภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

(8)
กลุม่ภารกิจสารสนเทศ (6) กลุม่ภารกิจวิชาการและวิจยั (5)

ภำรกจินโยบำยและแผน (2) ภำรกจิผลิตส่ือและเผยแพร่  (2) ภำรกจิเกบ็รวบรวมข้อมลู ภำรกจิหอวรรณกรรมท้องถิน่ (1) ภำรกจิวชิำกำรและวจิัย  (5)  

พนักงำนมหำวทิยำลัย (2) พนักงำนมหำวทิยำลัย (2)    -  * พนักงำนมหำวทิยำลัย (1)   -วชิำกำร

  -วจิัย

ภำรกจิธรุกำร (3)  ภำรกจิจัดแสดงข้อมลู (4) ภำรกจิหอเอกสำรทักษิณ   (1)   -กำรเรียนกำรสอน

พนักงำนมหำวทิยำลัย (2) ภำรกจิกจิกรรมทำงวฒันธรรม (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (3) ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (1)   -บริกำรวชิำกำร

ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (1) ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (2)

ภำรกจิข้อมลูภำพและเสียง (2) ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย  (3)

ภำรกจิคลังและพสัดุ (5) ภำรกจิอำศรมศิลปกรรม (1) ภำรกจิภัณฑ่ำรักษ์ (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (2)

พนักงำนมหำวทิยำลัย (4) พนักงำนมหำวทิยำลัย (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (1)

ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (1) ภำรกจิฐำนข้อมลูและระบบ อตัรำก ำลังท้ังหมด (43)
ภำรกจิภัณฑนิเทศ (3) คอมพวิเตอร์ (2)

ภำรกจิประชำสัมพนัธแ์ละ พนักงำนมหำวทิยำลัย (1) พนักงำนมหำวทิยำลัย (2)     พนักงำนมหำวทิยำลัย (26)

วเิทศสัมพนัธ ์(1) ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (2)      ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (6)

พนักงำนมหำวทิยำลัย (1)      ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (11)

ภำรกจิอำคำรสถำนท่ีและ * หมำยเหตุ อตัรำตำมโครงสร้ำง คณะกรรมกำรโครงกำร

ยำนพำหนะ (9) กำรแบ่งส่วนงำนภำยใน เงินทุนหมนุเวยีนร้ำนค้ำของท่ีระลึก

พนักงำนมหำวทิยำลัย (1) ผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพมิพ์

ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (4)

ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (4)

(รองอธกิำรบดีวข.สงขลำรักษำกำรแทน)     คณะกรรมการประจ าสถาบัน
     ท่ีปรึกษาสถาบันทักษิณคดีศึกษา
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โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลงั
สถาบนัทกัษิณคดศึีกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ

ผู้อ ำนวยกำร
     รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์

(รองอธกิำรบดีรักษำกำรแทน)

รองผู้อ ำนวยกำร

     นำยเชิดชัย   ออ๋งสกลุ       

  พนักงำนมหำวทิยำลัย

กลุม่ภารกิจบรหิารทั่วไป
กลุม่ภารกิจสง่เสรมิเผยแพร่

และพัฒนา

    กลุม่ภารกิจพิพิธภัณฑ์   

  คติชนวิทยา
กลุม่ภารกิจสารสนเทศ กลุม่ภารกิจวิชาการและวิจยั

น.ส.นฤมล  ผลบุญ นำยธรีะ  จันทิปะ น.ส.อนิสชำ  ด้วงเหมอืน นำงพนัดดำ  เทพญำ  -

น.ส.นฤมล  ผลบุญ น.ส.สำวติรี  สัตยำยุทย์ นำยภิญโญ   รัตนพงศ์ นำยอนุสรณ์  กะณะศิริ นำยเชิดชัย  ออ๋งสกลุ  

นำยจักรพงค์  ประกอบกำร นำยอดุม  ซุ้นสุวรรณ นำยสมพงษ์  คงทอง นำงพนัดดำ   เทพญำ นำยบุญเลิศ  จันทระ

.น.ส.สุรัติ  ปัจจันตโชติ นำยธรีะ  จันทิปะ นำยชรินทร์ พรุิณ นำยสมพร   ขุมทอง นำยวทิยำ  บุษบงค์

นำงสมพร  ศรีสุวรรณ นำยสุรศักด์ิ  สีเพชร นำยละมลุ  จันทร์จะนะ นำยรัชกำร   วชิชุรังศรี น.ส.สิริพร  รอดเกล้ียง

น.ส.นงรภัส  มณีรัตน์ น.ส.กำนดำรัตน์  วงศ์สุวรรณ นำยอรุณ  ปำนงำม น.ส.สุไรดำ  เล๊ำะเหม

นำงเสำวณีย์  รักญำติ น.ส.อนิสชำ  ด้วงเหมอืน นำงกญัญำ  ทองด้วง

นำงสำวเกตุลดำ   โชติกำร  นำงรุ่งนภำ  เดชอรัญ

นำงนงลักษณ์  จักรมำนนท์ นำงอรพนิ  สุขเกษม

นำงสุกฤตำ  คชกำญจน์

นำงโสภำ  แกว้ชู คณะกรรมกำรโครงกำร

น.ส.นงลักษณ์  กง้เซ่ง เงินทุนหมนุเวยีน

นำยชัยนพกฤตฎ์  จันทป์เกล้ียง ร้ำนค้ำของที่ระลึก

นำยบรรจบ  ลำภวงศ์ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพมิพ์

นำยประชำ  เอยีงเซง

นำยอดุมพล  อนิทมะโน

นำยธรรมปพน  ธรรมเดช

นำงสุดำ  อนันตพนัธ์

นำยจิตติพร  สุวรรณฤทธิ์

นำยทวศัีกด์ิ  ทองค ำ

นำยประทำน  แกว้บุบโผ

อตัรำก ำลังท้ังหมด (43)

         พนักงำนมหำวทิยำลัย (26)

         ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร (6)

           ลูกจ้ำงของมหำวทิยำลัย (11)

       หวัหน้ำส ำนักงำนฯ
นำงสำวนฤมล  ผลบุญ

พนักงำนมหำวทิยำลัย

คณะกรรมกำรประจ ำสถำบนั  ท่ีปรึกษาสถาบันทักษิณคดีศึกษา
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 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการ  ประเภท  วิชาการ  สายสนับสนุน  ระดับ  ปฏิบัติการ      

สังกัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ  (ภารกิจด้านภัณฑารักษ์)   

การด าเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประกอบด้วย 5 กลุ่มภารกิจ คือ บริหารทั่วไป วิชาการ

และวิจัย สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา   ในส่วนของกลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติ

ชนวิทยา มีภาระงานตามโครงสร้าง 4 ประเภทงานคือ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดแสดงข้อมู ล ภัณฑารักษ์ 

และภัณฑนิเทศ   

ภัณฑารักษ์  หมายถึง  ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จ าพวกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน

พิพิธภัณฑสถาน เป็นต้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง  

1.  ด้านงานภัณฑารักษ์ 

        1.1 ศึกษาและจ าแนกประเภทข้อมูลวัตถุของจริงทั้งที่จัดแสดงและในคลังวัตถุของจริง 

        1.2 จัดระบบในคลังวัตถุของจริงของพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

2. ด้านงานอนุรักษ์ 

        2.1 อนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุของจริง ทั้งที่จัดแสดง และในคลังวัตถุของจริง ตามหลักการ

อนุรักษ์ให้อยูใ่นสภาพที่เหมาะสม 

        2.2 จัดท าฐานข้อมูลการอนุรักษ์ และคู่มือการอนุรักษ์โบราณวัตถุ 

        2.3 วางแผนและด าเนินงาน ในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

        2.4 ประสานงาน ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ด้านงานวิชาการ 

3.1 ผลิตผลงานด้านวิชาการ เพื่อน าเสนอและการพิจารณาออกเผยแพร่ 

         3.2 ให้ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับโบราณวัตถุแก่บุคคลทั่วไป 

4.  งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

        4.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์เชิงป้องกันโบราณวัตถุ 

          4.2 จัดท ารายงานการอนุรักษ์ประจ าเดือน รายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์ฯประจ าปี และ

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรด้านการอนุรักษ์ 
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         4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่างๆ ตามค าสั่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

         4.4 เป็นวิทยากรน าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาแก่คณะชาวไทยและต่างประเทศ 

ตารางที่ 1  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดการปฏิบัติงาน/กระบวนงาน 
1. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จ าแนกประเภท 
     1.1 ศึกษาและบันทึกข้อมูลวัตถุของจริงเพ่ือการ
อนุรักษ์ 
  
  

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
2.  ส ารวจสภาพของวัตถุท่ีท าการอนุรักษ์ 
3. ศึกษาข้อมูลวัตถุของจริงแต่ละประเภท ซึ่งมีวิธีการ 
อนุรักษ์แตกต่างกัน ออกแบบ แบบรายงานสภาพวัตถุ
แต่ละประเภท 
4.  บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

2. อนุ รั กษ์และจัด เก็บวัตถุของจริ งประเภท 
อินทรียวัตถุ/อนินทรียวัตถุ 
(ไม้ เหล็ก ทองเหลือง เงิน ทอง เครื่องปั้นดินเผา 
ฯลฯ) 
  
  
  
  
  
  

1. ศึกษาข้อมูลวัตถุของจริงแต่ละประเภท ซึ่งมีวิธีการ
อนุรักษ์ที่แตกต่างกัน 
2.  ส ารวจสภาพของวัตถุท่ีท าการอนุรักษ์ 

3.  บันทึกข้อมูลลงแบบบันทึกสภาพวัตถุ 

4.  ถ่ายรูปก่อน-หลังการอนุรักษ์ 

5.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการอนุรักษ์  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทวัตถุด้วย  เช่น ไม้  เหล็ก 
ทองเหลือง เงิน  เป็นต้น 
6.  การอนุรักษ์วัตถุแต่ละชิ้น  มีวิธีและขั้นตอนที่
เหมาะสมแตกต่างกันในแต่ละประเภท 
7.  การจัดเก็บ วัตถุแต่ละชิ้นมีระยะเวลาในการรอ
การจัดเก็บที่แตกต่างกัน  เช่น วัตถุประเภทไม้ บาง
ชิ้นต้องรอเวลาให้ความชื้นที่อยู่บนวัตถุแห้งไปนาน
มากน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ หรือประเภทโลหะที่ต้องรอ
ให้น้ ายาเคมีท่ีเคลือบไว้แห้ง เป็นต้น 
8.  จัดพิมพ์เอกสาร ( Print Out ) 

3. ดูแลรักษาความสะอาดวัตถุในห้องจัดแสดงและ
ห้องคลัง 
  
  

1.  วางแผนการท างาน นัดหมายกับแม่บ้าน 

2.  ขนย้ายอุปกรณ์ไปตามจุดนัดหมาย และติดตั้ง 

3.  ลงมือท าความสะอาด 

4.  ถ่ายรูป 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดการปฏิบัติงาน/กระบวนงาน 

 5.  ขนย้ายอุปกรณ์กลับ 

6.  บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

7.  จัดพิมพ์เอกสาร ( Print Out ) 

4.เก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องจัดแสดง
หรือห้องคลัง 
  
  
  
  
  

1.  ตั้งค่าเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นกับคอมพิวเตอร์ 

2.  วางเครื่องวัดไว้ในจุดที่ต้องการ 

3.  เมื่อถึงเวลา น ามาอ่านค่าด้วยคอมพิวเตอร์ 

4.  วิเคราะห์และประเมินผล 

5.  เขียนรายงาน 

6.  จัดพิมพ์รายงาน (บทวิ เคราะห์ผลลัพธ์จาก
แผนภูมิที่ใช้เส้น และตารางแสดงข้อมูลอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี) 

 

 
 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจด้านภัณฑารักษ์ กลุ่มภารกิจ

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยึดถือปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  

1. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับบริจาค 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  เรื่องการรับบริจาค

พัสดุ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 

1. การรับบริจาคต้องค านึงถึงผลได้ผลเสียและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะพึงได้รับและจะพึงต้องให้

ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2. การรับบริจาคท่ีมีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ 

3. การรับบริจาคพัสดุที่มีภาระติดพันหรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมบ ารุงรักษาต้องพิจารณาว่า

ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องเสียหรือไม่ 

4. ให้มีการตรวจสอบว่ามีเอกสารสิทธิสมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือมิให้ต้องเกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลังและให้

มีการตีราคาพัสดุที่ได้รับบริจาค 

5. การรับบริจาคให้ขออนุมัติต่ออธิการบดีและให้มีการบันทึกในทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

2. ขั้นตอนการบริจาคพัสดุ 
 1. ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ (ตามแบบค าขอบริจาคของสถาบันทักษิณคดีศึกษา)  และส่งถึงสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษาพร้อมพัสดุที่จะบริจาค 

2. สถาบันฯ ลงทะเบียนรับ และส่งเรื่องให้งานพัสดุด าเนินการ 

3. งานพัสดุ เสนอเรื่องถึงผู้อ านวยการ ตามล าดับชั้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

4. ผู้อ านวยการสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความเห็นว่า

ควรรับไว้หรือไม่อย่างไร 

5. ผู้ตรวจสอบรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

6. ผู้อ านวยการตรวจสอบรายงาน/พิจารณา เสนออธิการบดี  

7. อธิการบดีอนุมัติ 
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8. ผู้อ านวยการสั่งการให้งานพัสดุ บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน / ตอบขอบคุณ 

3. การเปิด – ปิดตู้จัดแสดงข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

ปฏิบัติตามค าสั่งและประกาศของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดังนี้ 

 1.  ค าสั่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่ 0171/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิด -ปิดตู้แสดง

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

 2.  ประกาศสถาบันทักษิณคดีศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเปิด – ปิดตู้จัดแสดงข้อมูล ในพิพิธภัณฑ์

คติชนวิทยา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548  

4. การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2557 
 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
พ.ศ. 2557 
 3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน       
นอกพ้ืนที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ รวมถึงวัตถุพิพิธภัณฑ์
ประเภทต่างๆ มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

 1. จัดล าดับความส าคัญ (priority) ของวัตถุ 

 2. ตรวจสอบว่าวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นที่เลือกมาท าการอนุรักษ์นั้น เก็บอยู่ในตู้จัดแสดงหรืออยู่ในห้องคลัง
เก็บวัตถ ุ
 3. ท าการเบิกกุญแจที่จัดเก็บวัตถุ โดยปฏิบัติตามค าสั่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่ 0171/2560 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการเปิด-ปิดตู้แสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และ

ประกาศสถาบันทักษิณคดีศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเปิด – ปิดตูจ้ัดแสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  ลง

วันที่ 20 ตุลาคม 2548 

 4. จดบันทึกรายการปฏิบัติงาน ลงลายมือชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบ ลงในบัญชีการเปิด – ปิดตู้แสดง

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา พร้อมถ่ายภาพประกอบ 

 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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 6. น าวัตถุออกจากตู้จัดแสดงด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

 7. เริ่มท าการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 8. จัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ไว้ที่เดิม หรือสถานที่เก็บท่ีพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการอนุรักษ์

วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

โดยวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ในแต่ละข้อ แสดงเป็นผังของการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

ได้ดังนี้  
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วิธีการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

 ผู้ด าเนินการ           ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภัณฑารักษ์ จัดล าดับความส าคัญของ
วัตถ ุ

(Priority) 
 

ตรวจสอบสถานท่ีเก็บ

วัตถ ุ

เบิกกุญแจ 

จดบันทึกรายการปฏิบตัิงาน 
ลงลายมือช่ือกรรมการใน

บัญช ี
เปิด-ปิดตูฯ้ พร้อมภาพถ่าย 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 

งานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

น าวัตถุออกจากตู้ 

ท าการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

จัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
 

ภัณฑารักษ์และกรรมการ 

เปิด-ปิดตู้จัดแสดงฯ 

ตามค าสั่งสถาบันฯที่ 0171/2560 

และ ประกาศสถาบันฯ ลว.20 ต.ค.2548 

ภัณฑารักษ์และกรรมการ 

เปิด-ปิดตู้จัดแสดงฯ 

ภัณฑารักษ์และกรรมการ 

เปิด-ปิดตู้จัดแสดงฯ 

ภัณฑารักษ์ 

ภัณฑารักษ์ 

ภัณฑารักษ์ 

ภัณฑารักษ์ 
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สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 1.  ควรยึดถือและปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อบังคับ รวมถึงประกาศ ของมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ 

 2.  การน าวัตถุเข้า - ออกจากตู้จัดแสดง ควรกระท าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ

เสียหายแก่วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

 3.  การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ควรค านึงถึงความปลอดภัยของวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นส าคัญ 

 

แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิพิธภัณฑสถานเป็นองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย หลายระดับ หลายสาขาวิชาชีพมาร่วมกันท างาน 

จ าเป็นจะต้องมีหัวหน้ารับผิดชอบในการด าเนินงานเป็นผู้ก ากับ ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือ

ยกระดับของพิพิธภัณฑสถานแต่ละแห่งได้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่พิพิธภัณฑ์นั้นๆก าหนดไว้ หรือตาม

แผนงานและโครงการนั้นๆก าหนดไว้ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งนั้น ทางราชการก าหนด

ต าแหน่งเป็น “ภัณฑารักษ์” (กรมศิลปากร. 2536 : 31) 

 ค าว่า ภัณฑารักษ์ นี้เป็นค าศัพท์พระราชทานตามหมวดที่ 2 ในพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับ  

พระนคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2469 โดยบัญญัติไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยการปกครองพิพิธภัณฑสถานดังนี้ 

 “มาตรา 6 พนักงานรักษาพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนครนั้น ให้มีต าแหน่งเป็นภัณฑารักษ์ผู้จัดการ 

เป็นหัวหน้าคนหนึ่ง และมีข้าราชการต าแหน่งชั้นรองลงไปตามสมควร ล้วนสังกัดขึ้นในราชบัณฑิตยสภา 

ระเบียบต าแหน่งหน้าที่ให้จัดอนุโลมตามกระทรวงราชการพลเรือน” ข้าราชการคนแรกที่เป็นภัณฑารักษ์ของ

พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนครมีศักดิ์เป็นหลวง ต าแหน่งหลวงพิพิธภัณฑ์พิทักษ์  ต่อมาขุนบริบาลบุรีภัณฑ์

ได้รับงานสืบต่อมา  

 ภัณฑารักษ์ผู้จัดการ ได้สืบสายงานต่อกันมาตามหลักการและวิธีการที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน

ก าหนดโดยแบ่งออกเป็น ภัณฑารักษ์จัตวา ภัณฑารักษ์ตรี ภัณฑารักษ์โท ภัณฑารักษ์เอก และภัณฑารักษ์พิเศษ 

จนกระทั่งทางรัฐบาลได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใหม่ในปี 2517 ภัณฑารักษ์จึงเป็นสายงานหนึ่งใน 

68 สายงานของข้าราชการพลเรือน โดยก าหนดระดับต่ าสุดระดับ 3 และสูงสุดระดับ 11 ดังปรากฏในเอกสาร

ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ (ในภาคผนวก) 
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 หลักการปฏิบัติเมื่อศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีหลายกรณี เช่น จากการขุด

ค้นพบ จัดซื้อ มีผู้มอบให้ หรือจากการแลกเปลี่ยนกันกับ พิพิธภัณฑสถานหรือสถาบันอ่ืน แต่วัตถุเข้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในอีกหลายกรณีก็มิใช่เข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์เสมอไป เช่นเป็นสมบัติของผู้อ่ืนส่งเข้ามา

ให้ช่วยตรวจพิสูจน์หรือจ าแนกแยกประเภทอายุสมัย หรือส่งมาให้ซ่อมสงวน หรือให้ยืมจัดแสดงชั่วคราว ดังนั้น 

จึงต้องบันทึกหลักฐานการเข้ามาให้ชัดแจ้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภัณฑารักษ์ร่วมกับฝ่ายทะเบียน

และคลังพิพิธภัณฑ์ (กรมศิลปากร. 2536 : 45) 

 หลังจากที่ได้รับวัตถุเข้ามาแล้ว ยังมีวัตถุพิพิธภัณฑ์บางส่วนที่ควรได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ที่

ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทของวัตถุแต่ละชนิด   เครื่องแก้วมีจุดอ่อนคือ แตกง่าย และเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ง่าย หากเก็บรักษาในที่ที่มีความชื้นสูง  

วิธีการเก็บรักษาเครื่องแก้ว คล้ายกับการเก็บรักษาเครื่องปั้นดินเผา คือ 

1. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ระหว่าง 40-50 % 

2. เครื่องแก้วขนาดใหญ่ ควรจัดวางในตู้ที่ปูด้วยผ้านุ่มๆ เช่น สักหลาด ผ้าส าลีหรือพลาสติก  แล้วใช้

ถุงทรายวางรอบๆเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่โค่นล้ม 

3. เครื่องแก้วขนาดเล็กควรวางบนกระดาษทิชชูนุ่มๆ ในกล่องที่ท าเป็นช่องขนาดพอเหมาะ 

4. เครื่องแก้วที่บอบบางหรือมีรูปทรงที่แตกหักได้ง่ายควรห่อด้วยกระดาษนุ่มๆไร้กรด แล้ววางในกล่อง

ใช้วัสดุนุ่มๆขย าเป็นก้อน บรรจุภายในกล่องรอบๆเครื่องนั้นเพ่ือป้องกันการกลิ้งไปมาเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน    

ไม่ควรเก็บเครื่องแก้วหลายชิ้นไว้ในกล่องเดียวกันโดยไม่ห่อหรือแยกจากกันหากมีงบประมาทพอควรเจาะช่อง

โฟมตามขนาดและรูปรางของเครื่องแก้วจากนั้นห่อเครื่องแก้วโดยกระดาษนุ่มแล้ววางในช่องเหล่านั้น 

5. เครื่องแก้วที่มีก้นกลมหรือรูปร่างกลมควรวางบนเบาะที่บรรจุนุ่นหรือโฟมเม็ดอย่างหลวมๆที่

สามารถปรับให้เป็นแอ่งตามรูปร่างของวัตถุได้ 

6. ตู้ที่จัดเก็บเครื่องแก้วควรปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

7. เครื่องแก้วที่เขียนสีหรือประดับตกแต่งด้วยสีควรระมัดระวังไม่ให้ได้รับแสงสว่างโดยตรง 

8. เครื่องแก้วขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องจัดวางนอกตู้ควรคลุมด้วยพลาสติกใสหรือกระดาษสาหรือฝ้าย

เพ่ือป้องกันฝุ่น 

9. เครื่องแก้วที่เริ่มแสดงอาการของการเป็นโรคแก้ว (Glass disease) เช่น มีของเหลวลื่นๆเกาะบนผิว 

เนื้อแก้วขุ่นมัว มีรอยร้าวเล็กๆควรเก็บรักษาอย่างระมัดระวังแล้วปรึกษานักอนุรักษ์  (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 

2555 : 90) 
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เครื่องแก้ว ผลิตจากการน าทรายมาหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,700 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติโปร่งใส 

แข็งแต่เปราะ แตกง่าย เมื่อให้ความร้อนจะอ่อนตัวเมื่อผสมโซดาแอชและโปแตชจากขี้เถ้าจะท าให้อุณหภูมิใน

การหลอมลดต่ าลงและมีการเติมออกไซด์ของโลหะลงไปเพ่ือให้ได้แก้วสี เช่น เติมออกไซด์ของทองแดงจะได้

แก้วสีฟ้า ออกไซด์ของเหล็กจะได้สีเหลือง เป็นต้น (สมถวิล นิลวิไล และ ศิริชัย หวังเจริญตระกูล. 2552 : 44) 

สาเหตุการเสื่อมสภาพของเครื่องแก้ว เกิดจากสารที่เติมลงไปในการหลอมแก้วมีปริมาณมากเกินไปซึ่ง

สารเหล่านี้จะดูดความชื้นในอากาศเป็นสาเหตุที่ท าให้แก้วขุ่นมัว ไม่ใส เมื่อทิ้งไว้จะพบว่าจะเกิดฝ้าขาวและเริ่ม

มีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้น เมื่อจับที่ผิวแก้วจะรู้สึกลื่นมือ  ขั้นตอนในการดูแลรักษามีดังนี้  (สมถวิล นิลวิไล และ   

ศิริชัย หวังเจริญตระกูล. 2552 : 44) 

1. สามารถท าความสะอาดเครื่องแก้วด้วยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือหากจ าเป็นสามารถน ามาล้างด้วย

น้ าสะอาดแล้วเช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 

2. ควรจัดแสดงเครื่องในตู้ที่มีความแข็งแรงควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 42-55 เปอร์เซ็นต์ และ

หลีกเลี่ยงการใช้หลอดไฟที่ให้ความร้อนสูงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วมีผลต่อเนื้อแก้วโดยจะท าให้

เกิดรอยแตกร้าว 

3. ควรห่อเครื่องด้วยกระดาษไร้กรดใส่ในกล่องที่รองด้วยฟองน้ าเนื้อแข็งที่เจาะเป็นช่องขนาดพอดีกับ

วัตถุเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดรอยกระทบเสียดสีกัน 

4. โบราณวัตถุประเภทเครื่องแก้วที่มีการตกแต่งผิวด้วยการลงลายทองหรือเขียนสี การท าความ

สะอาดต้องใช้การระมัดระวังทองและสีอาจหลุดลอกได้ ในกรณีที่ทองที่เขียนหมองคล้ าควรปรึกษานักอนุรักษ์

ในการท าความสะอาด 

5. เครื่องแก้วที่มีเนื้อขุ่นขาวเป็นฝ้า ผิวแก้วดูดจับความชื้นปรากฏเป็นน้ าเยิ้มมีสาเหตุการเสื่อมสภาพ

จากสารที่อยู่ในเนื้อแก้ว ควรจะเก็บโบราณวัตถุประเภทนี้โดยควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์

เพ่ือช่วยลดความรุนแรงในการรุนแรงในการเสื่อมสภาพ 

วิธีการเก็บรักษาโลหะวัตถุ แม้ว่าวัตถุโลหะจะแข็งแรงทนทานและสามารถรับน้ าหนักได้ดีมากแม้มี

จุดอ่อนคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อท าปฏิกิริยากับก๊าซในอากาศและเกลือจากดินกลายเป็น“สนิม”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือความชื้นสูงจะเป็นปัจจัยเร่งให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึง

ควร  

1. เก็บรักษาในที่ที่ความชื้นต่ ากว่า 50% 

2. เก็บรักษาในตู้หรือลิ้นชักหรือกล่องที่ปิดได้มิชิดเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและก๊าซในอากาศหรือห่อด้วย

กระดาษไร้กรด 

3. ปูพื้นตู้หรือลิ้นชักด้วยผ้านุ่มๆหรือกระดาษไร้กรดหรือพลาสติกเพ่ือป้องกันการขูดขีดครูดถู 
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4. วัตถุท่ีเป็นสนิมกัดกร่อน เช่น ส าริด เหล็ก ควรเก็บแยกจากวัตถุอ่ืนๆ โดยเก็บในกล่องพลาสติกท่ีปิด

ได้สนิทภายในบรรจุซิลิกาเจลเพ่ือช่วยดูดความชื้นค่อยเปลี่ยนซิลิกาเจลก่อนที่ซิลิกาเจลจะดูดความชื้นเต็มที่จน

อ่ิมตัวและหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

5. ป้องกันการหมองคล้ าของเครื่องเงินโดยการห่อด้วยวัตถุนุ่ม ไร้กรด แล้วบรรจุในถุงพลาสติกท่ีปิดได้

สนิทเพ่ือป้องกันก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเรียกว่า“anti tarnish cloth”หรือ “silver cloth”หรือเก็บรักษาใน

ถุงพลาสติกชนิดพิเศษที่ป้องกันมิให้ก๊าซต่างๆในอากาศและความชื้นแทรกซึมผ่านรอบๆถุงควรรายล้อมด้วย

กระดาษหรือเศษผ้าที่ชุบสารละลาย Lead acetate 10% เพ่ือช่วยดักจับสารประกอบซัลเฟอร์ 

6. แม้ว่าเครื่องทองจะเป็นไม่เป็นสนิมแต่ทองที่บริสุทธ์จะอ่อน บิดงอ เสียรูปทรงได้ง่าย ควรเก็บรักษา

ในกล่องที่มีขนาดพอเหมาะ บุกล่องและห่อหุ้มเครื่องทองด้วยกระดาษหรือผ้านุ่มๆ ไม่ควรใช้ส าลีเพราะขนส าลี

อาจเกาะเกี่ยวส่วนที่บอบบางหรือส่วนที่เป็นลวดลาย 

7. ตะกั่วละชินเป็นโลหะที่มีเนื้ออ่อนเกิดรอยขูดขีดและบิดงอได้ง่าย ควรจัดเก็บในกล่องที่บุด้วย

กระดาษหรือผ้านุ่มๆ ไม่ควรวางทับซ้อนกันหรือวางใกล้ชิดกัน โดยไม่มีวัสดุนุ่มๆก้ัน 

8. ตู้ ชั้น และกล่องที่ใช้ในการเก็บรักษาเครื่องเงิน ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่วและชินไม่ควรท าด้วยไม้

และไม้อัด เนื่องจากไม้มักปล่อยไฟระเหยที่ท าปฏิกิริยากับโลหะเหล่านั้น ท าให้โลหะกลายเป็นสนิมผุกร่อน ควร

เลือกใช้โลหะหรือโพลีเอทธีลีนหรือกระดาษไร้กรดแทน 

9. เหล็ก ทองแดง ส าริด และโลหะผสมของทองแดงเกิดสนิมได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากอากาศมีความชื้นสูง และวัตถุนั้นๆผ่านการฝังดินมาก่อนสนิมจะมีอนุมูลคลอไรด์อยู่ด้วย อนุมูล

คลอไรด์เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดสนิมกัดกร่อนที่ท าลายเนื้อโลหะไปเรื่อยๆเมื่อความชื้นสูง 50%  จะท าให้สนิม

กัดกร่อนลุกลามรุนแรงขึ้นจึงควรเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศแห้งตลอดเวลาโดยเก็บในกล่องพลาสติกท่ีมีซิลิกาเจล 

10. สวมถุงมือทุกครั้งที่แตะต้องสัมผัสโลหะวัตถุ คราบเหงื่อ ไขมัน และสิ่งสกปรกบนนิ้วมือ ท าให้

โลหะเป็นสนิมได้ง่าย 

11. ในสถานที่ที่อยู่ใกล้ทะเล ควรจัดเก็บและจัดแสดงโลหะวัตถุในตู้หรือในกล่องที่ปิดได้มิดชิด 

เนื่องจากในอากาศรอมทะเลมีเกลือปะปนอยู่ เกลือดังกล่าวเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสนิมกัดกร่อน 

12. ไม่ควรให้อุปกรณ์ที่ท าจากโลหะอ่ืนๆสัมผัสกับโลหะวัตถุในขณะจัดเก็บ เช่น เข็มหมุด ลวดเย็บ 

คลิป ซึ่งมักท าจากเหล็ก หากสัมผัสกับโลหะอ่ืนเช่นเงินในขณะที่มีความชื้นสูงเหล็กจะเกิดสนิม คราบสนิมเหล็ก

จะท าให้เกิดคราบเปื้อนบนผิวเงินได้ หากเหล็กเกิดสนิมกัดกร่อนเป็นเหล็กคลอไรด์ จะท าให้เนื้อเงินเกิดสนิม  

ได้ด้วย 

13. เครื่องเงินควรอยู่ห่างไกลจากวัสดุที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ เช่น ดินน้ ามัน ยางพารา และ 

ยางสังเคราะห์ ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ น้ ามันก๊าด น้ ามันเชื้อเพลิง ถุงมือยาง แผ่นรองพรม ฯลฯ 
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14. เครื่องลงยา ประกอบด้วยชั้นของแก้วสีต่างๆอยู่บนผิวโลหะ ส่วนใหญ่เป็นเงินทองแดงและโลหะ

ผสมของเงินและทองแดง บางครั้งปิดทองบนโลหะ แก้วและโลหะเป็นสัมประสิทธ์ในการขยายตัวเมื่อมีอุณหภูมิ

และความชื้นแปรเปลี่ยนไม่เท่ากัน จึงมีแนวโน้มที่จะแยกออกจากกันได้ง่าย ควรควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

ให้คงท่ีตลอดเวลา 

15. แก้วสีต่างๆบนเครื่องลงยามักบิ่นกะเทาะได้ง่าย ควรระมัดระวังในการจับต้องเคลื่อนย้าย และ

จัดเก็บโดยห่อด้วยกระดาษนุ่มๆแยกจากกัน ก่อนบรรจุในกล่องที่ควบคุมความชื้นได้ เนื่องจากแก้วเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้เร็วเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 40 %  

16.  หากคลังพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีมลภาวะในอากาศ  เช่น  ใกล้ถนน   ใกล้แม่น้ าล าคลองที่มี

น้ าคร า ใกล้วัด ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ใกล้ร้านอาหาร ฯลฯ นอกจากจะต้องรักษาโลหะวัตถุในถุงพลาสติก

หรือกล่องที่ปิดมิดชิดแล้วอาจต้องใช้ถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) เพ่ือช่วยดูดซับก๊าซในอากาศที่      

เล็ดลอดออกมา 

17. วัตถุขนาดใหญ่ ควรค านึงถึงการรองรับน้ าหนักอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการใช้หมอนหรือเบาะหรือ

โฟม รองรับวัตถุที่มีทรงสูง ควรยึดตรึงด้วยเชือกที่มีผ้านุ่มๆหุ้มหรือใช้ผ้านุ่มท าเป็นเบาะหรือนวม ป้องกันการ

ขัดสี (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2555 : 91) 

 วิธีการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทเงิน    

เงินเป็นโลหะธรรมชาติที่มีเนื้ออ่อน มีคุณสมบัติคล้ายทอง สามารถตีรีดเป็นแผ่น และดึงเป็นเส้นได้ แต่

เงินสามารถเกิดสนิมได้ง่าย โดยสนิมของเงินมีความอยู่ตัว (stable) กว่าเนื้อเงินที่บริสุทธิ์จึงมักจะพบว่า

โบราณวัตถุประเภทเงินที่จัดแสดงเปลี่ยนจากสีขาว (เงิน) มันเงาเป็นสีด าเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง 

เนื้อเงินกับออกซิเจนในอากาศหรือคลอไรด์และซัลไฟด์จากมลภาวะในอากาศจนเกิดเป็นคราบด าของเงิน

ออกไซด์ เงินคลอไรด์และเงินซัลไฟด์ตามล าดับ ท าให้เครื่องเงินดูหมองคล้ าแต่คราบด าหรือสนิมเหล่านี้ไม่เป็น

อันตรายต่อวัตถุในทางกลับกันสนิมหรือคราบด านี้จะเป็นตัวที่ช่วยเคลือบป้องกันไม่ให้เนื้อเงินเกิดสนิมเพ่ิมขึ้น

การขัดส่วนที่เป็นคราบด าหรือสนิมออกไป อาจท าให้เกิดความสูญเสียเนื้อเงินบริเวณผิวหน้าของวัตถุและท าให้

เนื้อเงินเกิดสนิมใหม่ขึ้นอีก  สิ่งที่ควรพึงระวังในการจัดแสดงหรือจัดเก็บโบราณวัตถุที่ท าจากโลหะเงิน  คือ    

ไม่ควรใช่วัสดุประเภทยางและผ้าขนสัตว์เพราะวัสดุเหล่านี้มักมีสารก ามะถันปนอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้

เครื่องเงินหมองคล้ า ส าหรับขั้นตอนในการดูแลรักษามีดังนี ้

1. ในกรณีที่เครื่อง มีคราบฝุ่นหรือคราบมันสามารถใช้วิธีการอนุรักษ์แบบเดียวกับการดูแลรักษาทอง

ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ขัดเงินที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดกับเครื่องเงินโบราณเพราะอาจผสมสารเคมีบางอย่าง

และผงโลหะเพ่ือช่วยในการขัดผิวให้สะอาดเร็วขึ้น ผิวเครื่องเงินโบราณก็จะสึกและบางลงซึ่งจะท าให้ช ารุดและ

เสียรูปทรงได ้
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2. ใช้ผ้าชุบสารละลายเลดอะซีเตต วางซ่อนไว้ใต้แท่นฐานที่รองรับวัตถุประเภทเงินหรือบุในตู้จัดแสดง

สารเลดอะซีเตตจะช่วยดูดจับก ามะถันที่เจือปนอยู่ในอากาศหรือวัสดุที่ใช้จัดแสดงเพราะก ามะถันเป็นตัวการที่

ท าให้เครื่องเงินเปลี่ยนเป็นสีด า 

3. ใช้สารละลาย1%พาราลอยด์ บี-72 ในอะซีโตนทาเคลือบเครื่องเงินซึ่งจะช่วยชะลอการเกิดคราบด า

บนผิวเครื่องเงิน 

4. ห่อเครื่องเงินด้วยกระดาษไร้กรดแล้วห่อทับด้วยกระดาษชุบสารละลายเลดอะซีเตตก่อนที่จะน าไป

แยกเก็บในถุงหรือกล่องพลาสติก 

5. ในกรณีที่เครื่องเงินมีขนาดใหญ่และเก็บในห้องคลังควรเก็บในถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพ่ือป้องกันฝุ่น

แล้วจึงเก็บบนชั้นหรือในตู้รองรับด้วยวัสดุเนื้อนิ่มเพ่ือกันกระแทก 

6. โบราณวัตถุประเภทเครื่องเงินควรจัดแสดงและเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 45% 

(สมถวิล นิลวิไล และ ศิริชัย หวังเจริญตระกูล. 2552 : 32) 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหนังสัตว์  

มนุษย์ได้น าหนังสัตว์มาท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ที่ใส่น้ า หนังสัตว์ที่มนุษย์นิยมน าหนังมาใช้ได้แก่ 

หนังวัว ควาย ช้าง แพะ งู จระเข้ เป็นต้น หนังดิบที่ได้มาต้องก าจัดเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านล่างออกแล้วน าไปหมัก

เกลือเพ่ือรักษาไมให้หนังเน่าเปื่อยจากนั้นน าไปแช่ในด่างก าจัดขนออกล้างน้ าและน าไปขึงให้ตึงบนโครงไม้จะ

ท าให้เส้นใยคอลลาเจนเรียงตัวขนานกันจึงน าไปใช้งานได้ หนังที่ผ่านกรรมวิธีนี้เรี ยกว่า หนังที่ไม่ได้ฟอก 

ตัวอย่างเช่น หนังใหญ่ หนังประเภทนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลง

จะเกิดการบิดงอส าหรับหนังอีกประเภทหนึ่ง คือ หนังฟอก โดยมีกรรมวิธีคือการน าหนังที่หมักเกลือแล้วมาล้าง

เติมสารที่ใช้ฟอกเข้าไปสารฟอกจะท าปฏิกิริยากับคอลลาเจนเปลี่ยนสภาพจากหนังดิบเป็นหนังฟอกที่มีความ

ยืดหยุ่นทนทานและผิวเรียบซึ่งในสมัยก่อนสารที่ใช้ฟอกจะได้จากเปลือกไม้ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้สารเคมี

สังเคราะห์ในภายหลัง หนังประเภทนี้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าหนังไม่ฟอก หนังฟอกจะนิยมน ามาใช้ท าสิ่งของ

เครื่องใช้ เช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น  แต่หนังที่พบในโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ได้แก่ หนังใหญ่   

หนังตะลุง อานม้า เบาะ เป็นต้น หนังสัตว์เป็นอินทรียวัตถุท่ีมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักจึงเป็นอาหารอย่าง

ดีส าหรับแมลงและเชื้อราและเสื่อมสภาพได้ง่าย ถ้าจัดแสดงหรือเก็บรักษาไม่ถูกต้อง การควบคุมความชื้น

สัมพัทธ์เป็นที่มีความส าคัญมากในการดูแลวัตถุประเภทหนังเนื่องจากหนังเป็นสารประกอบอินทรีย์จึง

เสื่อมสภาพเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ เชื้อรา

และจุลินทรีย์เจริญเติบโตบนหนังและใช้คอลลาเจนในหนังเป็นอาหารในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 40 
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เปอร์เซ็นต์หนังจะสูญเสียน้ าท าให้หนังแข็งเปราะหดตัวและเสียรูปจึงควรควบคุมความชื้นให้อยู่ระหว่าง 50-60 

เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส  ขั้นตอนในการดูแลรักษามีดังนี้ 

1. ในการท าความสะอาดหนังจะใช้แปรงค่อยๆปัดฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่หุ้มปลายท่อด้วยผ้าตาข่าย 

2. ใช้ส าลีพันปลายไม้ชุบเอธิลแอลกอฮอล์ 50 เปอร์เซ็นต์เช็ดคราบสกปรกออก 

3. ควรเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหนังในลักษณะวางราบในกล่องกระดาษปลอดกรด 

4. รองเท้า กระเป๋า หมวก ควรใช้กระดาษปลอดกรดหนุนด้านในเพื่อไม่ให้วัตถุเสียรูปทรง 

5. ควรควบคุมไม่ให้เครื่องหนังถูกแสงที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตเพราะเป็นอันตรายต่อหนังและสีที่เขียน

หรือย้อมหนัง  หนังที่ไม่มีการย้อมสีความเข้มของแสงไม่ควรเกิน 50 ลักซ์ และรังสีอัลตราไวโอเลตไม่เกิน 35 

ไมโครวัตต์ต่อลูเมน 

6. ควรควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในที่เก็บหรือจัดแสดงหนังระหว่าง 50 -60 เปอร์เซ็นต์เพราะถ้า

ความชื้นสูงชื้นราจะเจริญเติบโตแต่ถ้าความชื้นต่ าอากาศแห้งหนังก็จะแห้งกรอบบิดตัวและเสียรูปทรง (สมถวิล 

นิลวิไล และ ศิริชัย หวังเจริญตระกูล. 2552 : 56)  

วิธีการเก็บรักษาหนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกและงา  

หนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูก และงา มีองค์ประกอบส าคัญคือ โปรตีน และไขมัน จึงเป็นอาหารของแมลง

และรา การเก็บรักษาควรปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่ โดยเลือกค่าความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 55-65 เปอร์เซ็นต์ และ

อุณหภูมิระหว่าง 22-24 องศาเซลเซียส หนังสัตว์และงาช้างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหากความชื้น

แปรเปลี่ยนตลอดเวลา และควรตรวจสอบค่าความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงฤดูฝนบ่อยเป็นพิเศษ 

2. เก็บรักษาในตู้หรือลิ้นชักท่ีปิดได้สนิท ไม่มีช่องทางที่แมลงเข้าได้ 

3. ห่อด้วยกระดาษนุ่มๆ ไร้กรด เช่น กระดาษสา หรือใส่ถุงพลาสติก เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง และ

ป้องกันแมลงกัดกิน 

4. วัตถุท่ีมีลักษณะแบน เช่น หนังใหญ่ หนังตะลุง ควรจัดวางในแนวราบ 

5. วัตถุที่มีรูปร่างสามมิติ เช่น หมวก รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ควรวางในตู้ที่ปูด้วยผ้าหรือพลาสติก หรือ

เก็บรักษาในกล่องกระดาษ หรือกล่องพลาสติกที่ปิดได้มิดชิด หากเป็นวัตถุที่มีภายในกลวง ใช้กระดาษไร้กรด

ขย าเป็นก้อนบรรจุอยู่ภายในให้เต็ม เพ่ือรักษารูปทรงและช่วยรองรับน้ าหนัก 

6. ระวังอย่าให้เครื่องหนังสัมผัสกับทองเหลือง เพราะจะท าให้ทองเหลืองเกิดสนิม 

7. งาช้างแกะสลัก กระดูก และเขาสัตว์ ควรห่อด้วยกระดาษนุ่มหรือวางบนเบาะนุ่มๆแล้วเก็บรักษาใน

กล่องที่แข็งแรง อย่าวางทับซ้อนกัน และระวังการกระทบกระแทก 
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8. ระมัดระวังป้องกันและก าจัดแมลงอย่างเคร่งครัดตามวีที่แนะน า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมั่นตรวจตรา

ร่องรอยของมอดหนังสัตว์และมอดขนสัตว์เป็นพิเศษ 

9. หากจะจัดเก็บในลักษณะแขวนควรค านึกถึงการรองรับน้ าหนักและการกระจายน้ าหนักวัตถุขนาด

ใหญ่ เช่น หนังใหญ่ หนังเสือ ไม่ควรจัดเก็บในแนวตั้งโดยไม่มีแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกแข็งประกบทั้ง

ด้านหน้าและด้านหนังเพ่ือช่วยรักษารูปร่าง หรือมีวิธียึดตรึงที่มีประสิทธิภาพ หนังใหญ่ที่แขวนหรือห้อยอย่าง

อิสระมักโก่งหรือบิดงอพับไปมา การจัดวางในแนวนอนจะป้องกันการบิดงอได้ดีกว่า แต่ต้องคลุมด้วยกระดาษ

หรือผ้าพลาสติกเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองหรือใช้ผ้าฝ้ายหรือไทเวคท าซองขนาดใหญ่ส าหรับสวมใส่หนังใหญ่ก่อนที่

วางราบในแนวนอน อาจวางทับซ้อนกันได้ 

10. งาช้าง และกระดูกมีสีอ่อนๆควรปกป้องจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่างๆโดยการห่อด้วย

กระดาษอ่อนๆไร้กรด  หรือจัดเก็บในกล่องที่มีกระดาษไร้กรดล้อมรอบวัตถุ ไม่ควรแตะต้องเคลื่อนย้ายโดย    

ไม่จ าเป็น 

11. ในฤดูฝนควรหมั่นตรวจสอบและเพ่ิมการระบายอากาศ ระวังอย่าให้อากาศอบชื้น เพราะเชื้อรา

เจริญได้ง่ายบนหนังสัตว์ และเขาสัตว์ 

12. วัตถุที่มีรูปทรงสามมิติขนาดใหญ่ ควรหาวิธีรองรับและพยุงน้ าหนัง  เช่น ท าโครองด้วยโลหะเพ่ือ

รับน้ าหนักหรือใช้โฟมแข็งตัดเป็นรูปทรงที่ต้องการเสริมด้านในหรือด้านล่างหรือรอบๆ เพ่ือให้ช่วยรับน้ าหนัก 

13. หนังสัตว์ที่มีสีหรือวัตถุที่ย้อมสี ควรเก็บรักษาในที่มืดตลอดเวลา 

14. ขนสัตว์ปีกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในภาวะที่มีอากาศร้อนชื้นและมีแสงสว่างมาก จึงควร

จัดเก็บในกล่องอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการจับต้อง ครูดถู แรงกด แรงบีบ แรงกระแทกที่จะมีผลต่อ

รูปทรง 

15. สัตว์สตัฟฟ์ ควรเก็บรักษาในตู้หรือในกล่องที่ปิดได้มิดชิด สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและ

แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. หนังฟอกที่ผ่านกระบวนการฟอกหนังโดยใช้สารสกัดจากพืช (vegetable) มีแนวโน้มที่จะเป็น

มากข้ึน เพราะหนังจะดึงดูดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นกรด ควรเก็บรักษาในกล่องหรือตู้

ที่ปิดได้มิดชิด กระดาษท่ีใช้ท ากล่องควรฤทธิ์เป็นด่างเล็กน้อย (buffered paper) 

17. หนังฟอกมักมีเชื้อราขึ้นเจริญในช่วงเวลาที่มีความชื้นสูง แม้ว่าหนังจะทนทานต่อราได้ดี  แต่

สารเติมแต่งอ่ืนๆที่ใช้ในกระบวนกาผลิตเป็นสิ่งดึงดูดรา ควรท าความสะอาดผึ่งให้แห้งห่อด้วยกระดาษไร้กรด

แล้วเก็บรักษาในถุงซิปหรือในกล่องที่ดูดมีสารดูดความชื้น หมั่นตรวจสอบในช่วงฤดูฝนหากเก็บรักษาในตู้ควร

ท าช่องระบายอากาศในตู้ให้เพียงพอเพ่ือป้องกันการอับชื้นหรือเปิดตู้ระบายความชื้นบ่อยๆในฤดูฝน 
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18. วัตถุท่ีมีขนาดใหญ่มาก เช่น หนังใหญ่  หนังวัวทั้งตัว หนังเสือทั้งตัว หัวกวาง หัวกระทิง ฯลฯ ควร

วางแผ่ราบบนชั้นหรือบนพ้ืนที่วางด้วยผ้าดิบซักสะอาดหรือพลาสติกแล้วคลุมด้วยผ้าดิบ บนพ้ืนตู้ควรปูด้วย

กระดาษสาหรือกระดาษไร้กรดหลายๆชั้น หากไม่มีตู้เพียงพอควรห่อหนังใหญ่ด้วยกระดาษสาหลายๆชั้นแล้วใส่

ถุงพลาสติกโดยไม่ปิดฝาถุงให้สนิทวางบนโต๊ะหรือชั้นขนาดใหญ่ หากจ าเป็นต้องทับซ้อนกัน  ควรค านึงถึง

น้ าหนักวัตถุด้วย ควรเก็บรักษาวัตถุเหล่านี้ในห้องที่สะอาด ปราศจากจากฝุ่นละอองและแมลงหรือใช้ผ้าดิบหรือ

ผ้าพลาสติกคลุมเพ่ือป้องกันฝุ่น หมั่นซักผ้าคลุมเป็นระยะๆ  ไม่ควรเก็บรักษาไว้นอกตู้หรือแขวนบนผนัง  โดย

ไม่มีอะไรคลุมกันฝน 

19. การจัดเก็บรักษาวัตถุท่ีท าจากหนังไม่ควรใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเย็บ เทปกาวยาง 

กระดาษหนังสือพิมพ์ โลหะที่เป็นสนิม 

20. ไม่ควรวางวัตถุบนพ้ืนโดยตรง หากจ าเป็นต้องวางบนพ้ืนควรมีท่อนไม้หรือก้อนอิฐหนุนให้สูงจาก

ระดับพ้ืนพอสมควรเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการหลังคารั่ว ฝนสาด น้ าท่วมฉับพลัน ท่อน้ าแตก และ

อันตรายจากปลวกใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเก็บรักษาในห้องชั้นล่างของอาคาร   ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิด

น้ าท่วมได้ง่าย ไม่ควรวางวัตถุบนพ้ืนโดยเด็ดขาด แม้แต่ต้นไม้หรือแท่นฐานที่ท าด้วยไม้ก็ไม่เหมาะสม เนื่องจาก

ไม้สามารถดูดซึมได้ในกรณีท่ีน้ าท่วม น้ าจะซึมเข้าไปตามเนื้อไม้ ท าให้หนังเปียกชื้นได้ ในกรณีเช่นนี้แท่นฐานที่

ท าด้วยโลหะจะปลอดภัยกว่า หากจ าเป็นต้องใช้แท่นไม้ ควรปูพื้นแท่นด้วยผ้าพลาสติก หรือแผ่นพลาสติก หรือ

โลหะที่น้ าแทรกซึมผ่านไม่ได้ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2555 : 86) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธก์ารปฏิบัติงาน 

งานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

ความหมายและความจ าเป็นในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

“อนุรักษ์” หรือ Conservation หมายถึง การกระท าใดๆก็ตามที่มุ่ งเน้นการชะลอการช ารุด

เสื่อมสภาพของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งซ่อมแซมหรือเสริมสร้างความ

มั่นคงแข็งแรงให้วัตถุนั้นๆคงสภาพอยู่ได้ หรือแก้ไขปัญหาและด าเนินการป้องกันการเสื่อมสภาพ การกระท า

ทุกขั้นตอนต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ (จิราภรณ์          

อรัณยะนาค. 2558 : 5) 

แนวคิดในการอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันท าให้การอนุรักษ์ต้องอาศัยความร่วมมือของ

บุคลากรหลายๆด้าน เช่น ภัณฑารักษ์ นักสะสม ครูบาอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น       

นักอนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ฯลฯ  ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลรักษาและจัดเก็บวัตถุ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆเป็นอย่างดี ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการ    เนื่องจากวัตถุพิพิธภัณฑ์

ท าจากวัสดุ คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน  

กลยุทธ์การปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ 

 กลยุทธ์การปฏิบัติงานอนุรักษ์ สามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความช านาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งเทคนิค

ต่างๆ มิใช่ได้มาด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว   หากยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างานที่

สั่งสมผ่านระยะเวลาอีกด้วย  นอกจากนี้ กลยุทธ์การปฏิบัติงานอนุรักษ์ยังสามารถเกิดขึ้นได้โดย การอาศัย

ความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างทักษะ สั่งสมความช านาญในงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์วัตถุ

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ 

 1.  ความเข้าใจในคุณสมบัติของสารที่ใช้ในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์  เนื่องจากสารเคมีแต่ละตัว 

มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับวัตถุแต่ละชนิดไม่เท่ากัน  การเข้าใจในคุณสมบัติของ

สาร รวมถึงอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ จึงเป็นสิ่งส าคัญ  

1.1 การเลือกใช้แปรงปัด  มีหลายประเภท หลายขนาด และชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น  

แปรงขนกระต่าย แปรงขนม้า หรือแปรงทาวานิช  ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
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ในบางครั้ง   การท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์สามารถใช้เพียงแค่แปรงปัดท าความสะอาดฝุ่นก็เพียงพอที่จะ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุพิพิธภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นได้ 

1.2  การเลือกถุงมือที่ใช้ในการท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ ควรเลือกถุงมือยางชนิดไร้แป้ง 

เนื่องจากผงแป้งที่มากับถุงมืออาจปนเปื้อนมายังเนื้อวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้ 

1.3  การเลือกใช้ถุงมือผ้า  เหมาะส าหรับการท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์บางชนิดที่ไม่ควร

สัมผัสกับวัสดุธรรมชาติจ าพวกยางพารา เช่น เครื่องเงิน เพราะจะยิ่งท าให้วัตถุเกิดคราบด าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.4 น้ ากลั่น ตามมาตรฐานสากล น้ ากลั่นถูกใช้เป็นส่วนผสมในการเจือจางความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ 95% เพราะน้ ากลั่นเป็นน้ าที่สะอาด ไร้สารเจือปน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ ากลั่นมาใช้ได้  

ผู้ท าการอนุรักษ์สามารถใช้น้ าดื่มท่ีมีคุณภาพซึ่งมีขายทั่วไปตามท้องตลาดมาทดแทนได้ โดยน าน้ าดื่มมาเจือจาง

แอลกอฮอล์ได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อัตราส่วน 1 :1 ใช้ส าหรับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนัง

สัตว์ หรือไม้ เป็นต้น  ทั้งนี้ปริมาณความเหมาะสมต้องขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จะอนุรักษ์ 

1.5 เทปกาวสีน้ าตาล เหตุผลที่เลือกใช้แบบสีน้ าตาลเนื่องจาก ในกรณีที่ต้องการแกะห่อวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ออกเพ่ือการศึกษารายละเอียดหรืออ่ืนใดนั้น จะสามารถท าได้โดยง่ายเพราะมองเห็นเทปกาวอย่าง

ชัดเจน ไม่ท าให้ห่อวัตถุฉีกขาดโดยไม่จ าเป็น 

1.6 การใช้กระดาษสา เนื่องจากกระดาษสามีคุณสมบัติคือ ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงเหมาะที่จะ

น ามาใช้ในงานอนุรักษ์ได้สารพัดประโยชน์ เช่น ใช้ปูรองก่อนวางวัตถุเพ่ืออนุรักษ์ หรือใช้ห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์เพ่ือ

เก็บรักษา  ในทางตรงข้าม กระดาษที่ไม่ควรน ามาใช้คือ กระดาษหนังสือพิมพ์ เพราะมีส่วนผสมของหมึกพิมพ์

และสารต่างๆมากมายซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด และจะท าให้วัตถุพิพิธภัณฑ์ปนเปื้อน เสื่อมสภาพในระยะยาว 

.   1.7 การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะที่ไม่มีสารเคลือบ ให้พิจารณาความหนาของ

สนิมที่เกาะบนวัตถุ หากวัตถุมีผิวเรียบ ให้เลือกใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบ โดยระดับการเลือกเบอร์ขึ้นอยู่กับ

สภาพสนิมที่มีบนวัตถุ ขัดส่วนที่เป็นสนิมมากออกโดยต้องคอยระวังไม่ให้กระดาษทรายกินเนื้อวัตถุ  เนื่องจาก

การขัดถูที่หนักมือเกินไป ฉะนั้น ผู้ท าการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ ใจเย็น  มี

ประสบการณ์ สามารถแยกแยะได้ว่า ส่วนไหนคือสนิม ส่วนไหนคือเนื้อวัตถุ 

1.8 ในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องเงิน หรือเครื่องทองเหลือง อาจมีการ       

ฉลุลวดลายเป็นหลุมร่องเล็กๆ ยิ่งมีความประณีตสวยงามมาก ก็ยิ่งมีส่วนที่เป็นหลุมร่องเล็กๆอยู่มากตามไปด้วย 

การขัดหรือท าความสะอาด จึงควรใช้ไม้จิ้มฟันพันส าลีให้แน่น แล้วขัดไปตามร่อง ตามข้ันตอนปกติต่อไป 
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1.9  การขจัดคราบครีมขัดสีขาว ที่ติดอยู่ตามร่องเครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง หลังจากขัด

แล้ว ให้ใช้ส าลีพันไม้จิ้มฟันจุ่มแอลกอฮอล์ เช็ดคราบตามร่องออกให้หมด เพราะหากเช็ดไม่สะอาด ครีมที่

ตกค้างเหล่านั้นจะท าให้เกิดคราบเขียวคล้ายตะไคร่ตามมาได้ 

1.10 การขจัดคราบขาวบนเครื่องทองเหลืองผิวเรียบ ที่เกิดจากการเช็ดครีมขัดไม่สะอาด   

ให้เช็ดตามด้วยส าลีจุ่มแอลกอฮอล์ แล้วขัดตามด้วยผ้านุ่ม เพ่ือให้สะอาดเรียบร้อย 

1.11 การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ ควรใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่มแอลกอฮอล์  

ผสมน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1:1 เพียงเล็กน้อย เช็ดบริเวณหนังที่ไม่มีสี  การใช้อัตราส่วนผสมนี้มีความเหมาะสม

กับการท าความสะอาดวัตถุประเภทนี้ เพราะแอลกอฮอล์จะช่วยชะลอการเกิดเชื้อราบนผิวหนังเอาไว้  ส่วนน้ า

อีกครึ่งหนึ่งจะช่วยให้รูปหนังตะลุงที่ท าจากหนังดิบ ไม่แห้งตึงจนเกินไป 

1.12 การท าความสะอาดรูปหนังที่มีการเขียนสี  ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการอนุรักษ์วัตถุ

พิพิธภัณฑ์ประเภทหนัง จะระบุให้ใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่มแอลกอฮอล์ผสมน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1 :1 เพียง

เล็กน้อย เช็ดบริเวณหนังที่ไม่มีสีได้  แต่ในส่วนหนังที่มีการเขียนสีนั้น จะไม่สามารถน าส่วนผสมที่เป็น

แอลกอฮอล์มาเช็ดได้ เพราะจะท าให้สีหลุดลอก วิธีที่ควรใช้คือ การใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะบนตัววัตถุ

ออกไปก็เพียงพอ ในกรณีนี้คือตัวอย่างของรูปหนังตะลุง ซึ่งมีท้ังส่วนที่มีสีและไม่มีสี ดังนั้น การท าความสะอาด

วัตถุประเภทหนัง จึงควรมีความใส่ใจเช่นเดียวกับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ 

1.13 การห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้วด้วยพลาสติกกันกระแทก ควรหันด้าน 

เม็ดฟองอากาศออกด้านนอกเพ่ือป้องกันเม็ดพลาสติกละลายติดกับเนื้อวัตถุพิพิธภัณฑ์เมื่อระยะเวลาผ่านไป 

1.14 ควรเคลื่อนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังมากท่ีสุด โดยมีการส ารวจ บันทึก
สภาพวัตถุ เพ่ือหาทางป้องกันจุดอ่อน จุดอันตราย การครูด แรงดัน ระหว่างเคลื่อนย้าย 

1.15 ควรห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยพลาสติกกันกระแทก  โดยหันด้านเม็ดฟองอากาศออกจาก

ตัววัตถุพิพิธภัณฑ์ เพ่ือป้องกันการละลายของเม็ดพลาสติกเมื่อระยะเวลาผ่านไป 

1.16 บนหีบห่อวัตถุ ควรมีการเขียนเลขทะเบียนให้ปรากฏชัด สามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกโดยไม่ต้องแกะหีบห่อดูภายใน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อน 

1.17 ภายนอกกล่องใหญ่ส าหรับบรรจุวัตถุพิพิธภัณฑ์ ควรมีการติดป้ายที่แสดงถึงประเภท

หรือชนิดของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในกล่อง เลขทะเบียน จ านวน และวันเดือนปีที่จัดเก็บ เพ่ือสะดวก

ในการตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อน 

 2.  โครงการอนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์  การจัดโครงการรูปแบบนี้สามารถเป็นกลยุทธ์ในการ

ปฏิบัติงานอนุรักษ์ โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสงวนรักษา ดูแล และจัดเก็บวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ให้แก่บุคลากร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
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เทคนิคใหม่ๆ  ได้น าวัตถุที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาท าการอนุรักษ์ให้คงสภาพและมีอายุ      

ยืนยาว  อีกท้ังยังได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การอนุรักษ์ท่ีจ าเป็นและขาดแคลนเก็บไว้เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์ต่อไป 

3.  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เป็นกลยุทธ์ต่อมาที่สามารถน ามาใช้ ภายหลังจากได้รับองค์

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  โดยน ามาถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรภายในองค์กร ในส่วนงานเดียวกัน หรือส่วน

งานอ่ืนที่มีความสนใจ  โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะท าให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงได้รับความรู้

เพ่ิมขึ้น ได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ แล้วน ามาปรับใช้กับงานที่ท าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีทั้งเนื้อหาทฤษฎี

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นประจ า และจากผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ท าให้

เกิดประเด็นค าถาม และการหาค าตอบที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน เกิดการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้อย่างมั่นใจ

ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภท 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานอนุรักษ์เป็นงานที่ซับซ้อน ก่อนลงมือปฏิบัติ ต้องทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ คุณลักษณะ

จ าเพาะของวัตถุแต่ละประเภท เพ่ือจะได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สารเคมีได้อย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายที่ยากเกินแก้ไขให้กลับมาดังเดิมได้   

ดังนั้น ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติจึงต้องทราบถึงองค์ประกอบของขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อน ซึ่ง

ประกอบด้วยความหมายของวัตถุพิพิธภัณฑ์  ประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ

อนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์  

ความหมายของวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ คือ วัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้คนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่ามีคุณค่า 

สมควรเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ถึงรากเหง้าความเป็นสังคมวัฒนธรรมที่ตนเองถือก าเนิดได้สืบไป 

ตัวอย่างของวัตถุในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ได้แก่ วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว เครื่องเงิน   

เครื่องประทีป เช่น ตะเกียงท่ีท าจากโลหะและแก้ว   วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทที่ท าจากหนังสัตว์ เช่น  

รูปหนังตะลุง เป็นต้น 

ประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์  

 จากวัตถุที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาหลากหลายประเภท ในที่นี้ขอเลือกน าเสนอประเภทของวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในโครงการ

อนุรักษ์เชิงป้องกันโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในโครงการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้การอนุรักษ์วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์และการศึกษาเพ่ือสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมจากวัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์  โดยเลือกประเภทวัตถุออกมาน าเสนอในที่นี้ 3 ประเภท 

คือ เครื่องแก้ว โลหะ และหนังสัตว์ ซึ่งวัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.  วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว   

เป็นวัตถุที่มีเนื้อแก้วเป็นส่วนประกอบ โดยผลิตขึ้นจากการน าทรายมาหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่า 1 ,700 

องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติโปร่งใส แข็งแต่เปราะ แตกง่าย 

แก้วบางชนิดเกิดการเสื่อมสภาพจากสัดส่วนที่ไม่สมดุลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยหากมีปริมาณ

ด่างสูงเกินไป ในระยะ 5 – 10 ปีหลังการผลิต แก้วจะเริ่มขุ่นมัว หากความชื้นสูง จะเกิดหยดน้ าเกาะบนผิวแก้ว 

มีลักษณะลื่นๆเยิ้มๆ หลังจากล้างจะไม่โปร่งใสและไม่สามารถท าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ หากปล่อยทิ้งไว้นาน

รอยแตกร้าวจะใหญ่ลึกมากขึ้น ผิวแก้วบางส่วนจะหลุดร่อนออกเป็นแผ่นหรือเป็นเกล็ด ในที่สุดจะแยกเป็นชิ้น 

หากพยายามขัดถูเพ่ือท าให้เนื้อแก้วใสขึ้น จะยิ่งท าลายผิวแก้วมากขึ้น (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2559 : 221) 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะการเสื่อมสภาพของเครื่องแก้ว 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้วที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เช่น เครื่องถ้วย จาน ชาม ขวด      

แก้วน้ าดื่ม ขวดยานัตถุ์ ขวดน้ าหอม ลูกแก้ว ทุ่นแก้ว เป็นต้น 
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ภาพที่ 2  เครื่องแก้ว 

2.  วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะ   

โลหะ (Metal) เป็นของแข็งซึ่งประกอบจากอนุภาคผลึกซ่ึงมีการเรียงตัวอย่างมีระเบียบ สามารถตีแผ่

เป็นเส้นหรือแผ่นได้ (ยกเว้นปรอท ซึ่งเป็นของเหลว) น าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี ผิวโลหะที่ขัดเรียบมีความมัน

วาว โลหะส่วนใหญ่ท าปฏิกิริยากับก๊าซและสารเคมีในสิ่งแวดล้อม แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นสนิม ท าให้สีและ

ลักษณะของโลหะเปลี่ยนไป โลหะที่มีใช้ในสมัยโบราณ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง ทองค า เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี 

ส่วนอลูมิเนียม นิกเกิล พัลลาเดียม โรเดียม เป็นโลหะสมัยใหม่ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2557 : 11) 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะที่มีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เช่น เครื่องเงิน เหรียญ ตะเกียง ดาบ     

เป็นต้น 

         

ภาพที่ 3  วัตถุพิพิธภัณฑป์ระเภทโลหะทีม่ีในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

 

3.  วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ 

หนังสัตว์ เป็นสารประกอบประเภทโปรตีน ที่ถลกออกจากตัวสัตว์ หนังสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ 

เช่น วัว ควาย ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Hide” หนังสัตว์กลุ่มนี้ค่อนข้างหนา ส่วนหนังสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่มี

ขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ กระต่าย ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Skin” หนังสัตว์ในกลุ่มนี้บางกว่า หนังสัตว์เหล่านี้
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เมื่อถลกจากตัวสัตว์แล้ว ต้องหมักเกลือเพ่ือป้องกันมิให้แบคทีเรียเจริญ ซึ่งจะท าให้หนังสัตว์เน่า เป็นการรักษา

คุณภาพของหนังสัตว์ไว้ หนังสัตว์ที่น ามาใช้งานมีสองประเภท ได้แก่ หนังดิบ หนังฟอก (จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 

2557 : 175) 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ส่วนใหญ่เป็นรูปหนังตะลุง ซึ่งมี

ขนาดรูปร่าง และความหนาบางแตกต่างกัน ล้วนท าจากหนังดิบของวัวควายทั้งสิ้น ส่วนวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีหนัง

ดิบประกอบอยู่บ้างเป็นบางส่วนคือ หน้ากลอง  

       

ภาพที ่4  วัตถุพิพิธภัณฑป์ระเภทหนังสัตว ์

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

 ในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ทั้งที่ใช้งานร่วมกันได้ ใน

หลากหลายประเภท และในรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภท โดยทั่วไป 

ส าหรับการท าความสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์เบื้องต้น ควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ 

1.  แปรงปัด  มีหลายประเภท หลายขนาด และชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น แปรงขนกระต่าย      

แปรงขนม้า หรือแปรงทาวานิช  ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุพิพิธภัณฑ์ซึ่งในบางครั้ง การท า

ความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์สามารถใช้เพียงแค่แปรงปัดท าความสะอาดฝุ่นก็เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่วัตถุพิพิธภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึนได้ 

 
ภาพที่ 5  แปรงปัด 
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2. ส าลี  ในการอนุรักษ์หรือท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์นั้น บางครั้งสามารถใช้เพียงแค่ส าลีในการ

ท าความสะอาดแต่ละครั้งก็เพียงพอ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุพิพิธภัณฑ์นั้นๆ 

 
ภาพที่ 6  ส าล ี

 

 3. ไม้ปลายแหลม  ใช้ในการน าส าลีมาพันส่วนปลายไม้เพ่ือเช็ดท าความสะอาดในซอกมุมที่ยากจะ

เข้าถึง 

 
ภาพที่ 7  ไม้ปลายแหลม 

4. ถุงมือยาง  ใช้เพ่ือป้องกันมือของผู้ท าความสะอาดสัมผัสกับวัตถุโดยตรง ซึ่งอาจมีความชื้นจาก

เหงื่อหรือคราบไขมันของผู้ท าความสะอาด ติดปะปนลงบนวัตถุ ท าให้ท าความสะอาดยากและการใส่ถุงมือ 

สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่สัมผัสผิวหนังได้อีกด้วย ควรเลือกถุงมือที่เหมาะสมกับขนาดมือของผู้ใส่

เพ่ือความสะดวกในการท าความสะอาด และหากเป็นไปได้ ควรใช้ถุงมือยางไร้แป้ง เนื่องจากผงแป้งที่มากับ   

ถุงมืออาจปนเปื้อนมายังเนื้อวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้ 

 
ภาพที่ 8  ถุงมือยาง 
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5. ถุงมือผ้า  ใช้ส าหรับการท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์บางชนิดที่ไม่ควรสัมผัสกับวัสดุธรรมชาติ

จ าพวกยางพารา เช่น เครื่องเงิน เพราะจะยิ่งท าให้วัตถุเกิดคราบด าเร็วยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 9  ถุงมือผ้า 

6.  หน้ากากอนามัย  ใช้เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองเข้าระบบทางเดินหายใจขณะท าความสะอาดวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ โดยทั่วไปมีทั้งแบบใช้แล้วทิ้ง และแบบผ้าที่น าไปซักแล้วใช้ซ้ าได้ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับ

ประเภทงาน 

   
ภาพที่ 10  หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง  ภาพที่ 11  หน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ า 

 

7.  แอลกอฮอล์  การใช้แอลกอฮอล์ 95% จะสามารถใช้ได้ทั้งกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ต้องการน้ า      

มาเจือปนในการท าความสะอาดเลย และใช้ได้กับวัตถุที่จ าเป็นต้องมีน้ าเป็นส่วนผสมในการท าความสะอาด   

ได้ด้วย 

 
ภาพที่ 12  แอลกอฮอล์ 95% 
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 8.  น้ ากลั่น  ใช้เป็นส่วนผสมในการเจือจางความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 95% เพราะน้ ากลั่นเป็นน้ าที่

สะอาด แต่หากไม่สามารถหาน้ ากลั่นมาใช้ สามารถใช้น้ าดื่มที่มีคุณภาพซึ่งมีขายตามท้องตลาดมาทดแทนได้

น ามาเจือจางได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อัตราส่วน 1 :1 ใช้ส าหรับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท 

หนังสัตว์ เป็นต้น  ทั้งนี้ปริมาณความเหมาะสมต้องขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จะอนุรักษ์ 

 
ภาพที่ 13  น้ ากลั่น 

9.  แก้วผสม  หากมีส่วนผสมในการท าความสะอาดเป็นแอลกอฮอล์และน้ ากลั่น สามารถใช้แก้วน้ า

พลาสติกมาเป็นแก้วผสมได้ 

 
ภาพที่ 14  แก้วผสม 

10.  พลาสติกกันกระแทก  มีลักษณะเป็นผืนพลาสติกขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเยื่อพลาสติกบางๆ

ที่ถูกอัดอากาศเอาไว้เป็นเม็ดเล็กๆ เรียงติดกันจนเต็มผืนพลาสติก ใช้ส าหรับงานจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เสี่ยง

ต่อการเปราะแตกเสียหายได้ง่าย เมื่อจะน ามาใช้สามารถตัดแบ่งเป็นแผ่นขนาดตามต้องการ สามารถสั่งซื้อเป็น

ม้วนขนาดใหญ่เพื่อใช้งานในปริมาณมากได้ 
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ภาพที่ 15  พลาสติกกันกระแทก 

11.  เทปกาวสีน้ าตาล  ลักษณะคล้ายเทปกาวที่ใช้ปิดกล่องพัสดุ มีสีน้ าตาล ใช้ส าหรับปิดพลาสติก

กันกระแทกหลังจากห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยเพ่ือเตรียมจัดเก็บ 

 
ภาพที่ 16  เทปกาวสีน้ าตาล 

12. กระดาษสาสีขาว  สามารถน ามาใช้ประกอบการอนุรักษ์ได้หลายรูปแบบ เช่น กระดาษสา    

แบบหนา ใช้ปูรองก่อนวางวัตถุที่จะอนุรักษ์ไว้บนโต๊ะ กระดาษสาแบบบางใช้ปูรองหรือห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์  

เนื่องจากกระดาษสา มีคุณสมบัติคือ ไม่เป็นกรด จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในงานอนุรักษ์ได้ 

 
ภาพที่ 17  กระดาษสาแบบบาง 
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วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีอ่ืนๆที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ในแต่ละ

ประเภท เช่น ครีมขัดเครื่องเงิน ผงดินสอพอง กระดาษทราย จะมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของขั้นตอน

การอนุรักษ์ต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว 

วัสดุอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 18  แอลกอฮอล์ 95% 

 
ภาพที่ 19  แปรงปัดและถุงมือยาง 

 
ภาพที่ 20  หน้ากากอนามัย ส าลี และไม้ปลายแหลม 

 

ขั้นตอนการอนุรักษวั์ตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว 

 
ภาพที่ 21  เครื่องแก้ว 
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1.ถ่ายภาพวัตถุก่อนท าการอนุรักษ์ 

2. บันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานสภาพ พร้อมวัดขนาด 

 3. ใช้แปรงปัดฝุ่นที่ติดอยู่บนวัตถุออกให้หมด 

4. ใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่มแอลกอฮอล์เล็กน้อย เช็ดให้ทั่ววัตถุ 

6. ถ่ายภาพวัตถุภายหลังท าการอนุรักษ์ 

7. เมื่อวัตถุแห้งแล้ว ท าการห่อพลาสติกกันกระแทก ปิดเทปกาวให้เรียบร้อย 

8. เขียนเลขทะเบียนบนหีบห่อวัตถุ ให้สามารถมองเห็นได้จากภายนอกโดยไม่ต้องแกะหีบห่อดูภายใน 

เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อน 

9. บรรจุลงกล่องเก็บวัตถุ ภายนอกกล่องมีการติดป้ายที่แสดงถึงประเภทหรือชนิดของวัตถุพิพิธภัณฑ์

ที่บรรจุอยู่ภายในกล่อง เลขทะเบียน จ านวน และวันเดือนปีที่จัดเก็บ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและป้องกัน

การปนเปื้อน 

  
 

 
 

ภาพที่ 22  การบรรจุหีบห่อและเขียนเลขทะเบยีน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะชนิดเหล็ก 

วัสดุอุปกรณ์ 

   
        แอลกอฮอล์ 95%   ผงดินสอพอง 

 
   แปรงขนกระต่าย    ถุงมือยาง 

 
   หน้ากากอนามัย   ส าลี ไม้ปลายแหลม 

 

   
ภาพที่ 23  กระดาษทรายเบอร์หยาบ(ข้ึนอยู่กับสภาพสนิม)  และเบอร์ละเอียด(เบอร์ 2000 โดยประมาณ) 

ขั้นตอนการอนุรักษวั์ตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะ ชนิดเหล็ก 

1. ถ่ายภาพวัตถุก่อนท าการอนุรักษ์ 

2. บันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานสภาพ พร้อมวัดขนาด 
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ภาพที่ 24  การบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานสภาพพร้อมวัดขนาด 

 3.ใช้แปรงปัดฝุ่นที่ติดอยู่บนวัตถุออกให้หมด 

4. โลหะที่ไม่มีสารเคลือบ ให้พิจารณาความหนาของสนิมที่เกาะบนวัตถุ แล้วใช้กระดาษทราย     

เบอร์หยาบ (ข้ึนอยู่กับสภาพสนิม) ขัดส่วนที่เป็นสนิมมากออกโดยไม่ให้กระดาษทรายกินเนื้อวัตถุ 

 
ภาพที่ 25  การขัดโลหะทีเ่ป็นสนมิด้วยกระดาษทราย 

 

5.  เก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นสนิมทีเหลืออีกเล็กน้อยด้วยกระดาษทรายเนื้อละเอียด (เบอร์ 2000)

แล้วใช้แปรงปัดผงสนิมออกเพ่ือดูร่องรอยให้ชัด 

 

6.  ขัดเพ่ือเก็บรายละเอียด โดยน าดินสอพองที่บดเป็นผงละเอียด โรยลงบนบริเวณท่ีขัดสนิมแล้ว 

 

 
ภาพที่ 26  การขัดวัตถดุ้วยดินสอพอง 
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7.  ใช้ส าลีขัดถูกับดินสอพอง ในส่วนที่เป็นซอกมุม ใช้ไม้พันส าลีขัด 

 
ภาพที่ 27  การใช้ส าลีขดัถูกับดินสอพองในส่วนท่ีเป็นซอกมุมวัตถ ุ

 

8.  หากวัตถุมีลักษะแบน ให้ใช้ผ้าส าลีมัดรอบวัตถุที่มีทรงสี่เหลี่ยม เพื่อขัดดินสอพองบนวัตถุ 

 
ภาพที่ 28  การขัดวัตถุที่มลีักษณะแบน 

 

9.  ใช้แปรงขนกระต่ายปัดผงดินสอพองออกให้หมด 

10.  เช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์ 95% 

11. ถ่ายภาพวัตถุภายหลังท าการอนุรักษ์ 

ภาพที่ 29  ภาพวตัถุที่ผ่านการอนรุักษ์ 

 

12. เมื่อวัตถุแห้งแล้ว ท าการห่อพลาสติกเพ่ือเก็บรักษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะ ชนิดเครื่องเงิน 

วัสดุอุปกรณ์ 

  
แอลกอฮอล์ 95%    ถุงมือผ้า 

  
   แปรงขนกระต่าย  ครีมขัดเครื่องเงิน Wright’s Silver Cream  

 
   หน้ากากอนามัย   ส าลี ไม้ปลายแหลม 

 

ภาพที่ 30  วัสดุอุปกรณ์การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะชนิดเครื่องเงิน 

 

ขั้นตอนการอนุรักษวั์ตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องเงิน 

1. ถ่ายภาพวัตถุก่อนท าการอนุรักษ์ 

2. บันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานสภาพ พร้อมวัดขนาด 

 3. ใช้แปรงขนกระต่ายปัดฝุ่นที่ติดอยู่บนวัตถุออกให้หมด 

4. ใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่มแอลกอฮอล์เล็กน้อย และจุ่มในครีมขัดเครื่องเงิน Wright’s Silver Cream  

5.  น าครีมที่ได้มาเช็ดลงบนเครื่องเงินโดยขัดวนเป็นวงกลม 
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ภาพที่ 31  การใช้ครีมขัดเครื่องเงนิ 

 

6. ส าหรับส่วนที่เป็นหลุมร่องเล็กๆให้ใช้ไม้จิ้มฟันพันส าลีให้แน่น แล้วท าตามข้อ 4 

 
ภาพที่ 32  การขัดเครื่องเงินในหลมุร่องขนาดเล็ก 

 

7.  เช็ดตามด้วยส าลีจุ่มแอลกอฮอล์ เพ่ือขจัดคราบครีมขาว 

8.  ขัดตามด้วยส าลีหรือผ้านุ่ม 

9. เมื่อเช็ดคราบครีมสะอาดแล้วใส่ถุงมือผ้า ถ่ายภาพวัตถุภายหลังท าการอนุรักษ์ (อาจรองวัตถุด้วยผ้า

สีน้ าเงิน) 

10. น าขึ้นจัดแสดง หรือท าการห่อพลาสติกเพ่ือเก็บรักษาในคลังที่เหมาะสม 

 

 

ภาพที่ 33  ภาพวตัถทุี่ผา่นการอนรัุกษ์ 

 

 



46 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ 

วัสดุอุปกรณ์ 

 
  น้ ากลั่นและแอลกอฮอล์ 95%   แก้วผสม 

 
    แปรงปัด    ถุงมือยาง 

 
   หน้ากากอนามัย   ส าลี  ไม้ปลายแหลม 

 

 
กระดาษสาแบบบาง 

 

ภาพที่ 34  วัสดุอุปกรณ์ในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสตัว์ 
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ขั้นตอนการอนุรักษวั์ตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ 

1. ถ่ายภาพวัตถุก่อนท าการอนุรักษ์ 

2. บันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานสภาพ พร้อมวัดขนาด 

 
ภาพที่ 35  การบันทึกข้อมลูลงในแบบรายงานสภาพพร้อมวัดขนาด 

 

 3. ใช้แปรงขนกระต่ายปัดฝุ่นที่ติดอยู่บนวัตถุออกให้หมด 

4.  ใช้ส าลีพันปลายไม้เช็ดฝุ่นไปในทางเดียวกันให้ทั่ววัตถุ 

5.  ใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่มแอลกอฮอล์ผสมน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1:1 เพียงเล็กน้อย เช็ดบริเวณหนัง    ที่

ไม่มีสี  การใช้อัตราส่วนผสมนี้มีความเหมาะสมกับการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ เพราะ

แอลกอฮอล์จะช่วยชะลอการเกิดเชื้อราบนผิวหนังเอาไว้  ส่วนน้ าอีกครึ่งหนึ่งจะช่วยให้รูปหนังตะลุงที่ท าจาก

หนังดิบไม่แห้งตึงจนเกินไป 

 
ภาพที่ 36  การใช้ส าลเีช็ดบนวัตถปุระเภทหนังสัตว ์

 

6. ถ่ายภาพวัตถุภายหลังท าการอนุรักษ์ 

7. เมื่อวัตถุแห้งแล้ว เก็บเข้าที่ โดยหากมีแผงหนังตะลุง ให้ปูกระดาษสาแบบบางรองด้านในแผง แล้ว

วางรูปหนังไม่ให้เกาะเกี่ยวกัน ความหนาชั้นละ 1 ตัว (หากเป็นรูปหนังตะลุงรูปเล็ก อาจวางซ้ายขวาได้ตาม

ความเหมาะสม) แล้วคั่นแต่ละชั้นด้วยกระดาษสาแบบบาง วางซ้อนกันไปเรื่อยๆจนเก็บเข้าแผงหมด 
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ภาพที่ 37  รูปหนังตะลุงวางคั่นดว้ยกระดาษสาแบบบาง 

 

8.  ปิดทับชั้นสุดท้ายด้วยกระดาษสาแบบบาง น าเชือกท่ีติดอยู่กับแผงหนังมัดแผงไว้ด้วยกัน (หากไม่มี 

ใช้เชือกสีขาวก็ได้)  

9.  ห่อคลุมแผงหนังด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่ แล้วเก็บในคลังที่เหมาะสม 

 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1.  มีการรายงานผลการอนุรักษ์วัตถุของจริงเป็นประจ าทุกเดือน  โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 

ประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์  ชนิดของวัตถุ  จ านวนรวมของรายการวัตถุที่อนุรักษ์ได้ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละ

เดือน จ านวนผู้ปฏิบัติงาน เฉลี่ยปริมาณงานต่อคนต่อวัน รายละเอียดวิธีการอนุรักษ์วัตถุของจริง ภาพประกอบ 

และการลงชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

 2.  การติดตามวัตถุที่ได้อนุรักษ์ไปแล้วและยังต้องท าต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่ครบกระบวนการ จะมี

การจดบันทึกว่า วัตถุแต่ละชิ้นที่ยังไม่ครบกระบวนการอนุรักษ์นั้น ได้ท าการอนุรักษ์ไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เพื่อ

สามารถมาปฏิบัติงานต่อได้ในภายหลัง  

 3.  ประเมินวัตถุชิ้นที่ต้องการอนุรักษ์ต่อไปว่า วัตถุชิ้นดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ขั้นตอนเดิม

ซ้ าหรือไม่ หรือสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย 
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จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  ตาม

หมวด 1 ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 4 ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงปฏิบัติตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านภัณฑารักษ์ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อ 9 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม และหลัก

วิชาการ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ 

 ข้อ 10 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

นั้นด้วย 

 ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาตนเองให้มี

คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ     

เสมอภาค และปราศจากอคต ิ

 ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง และสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 ข้อ 15 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร 

 ข้อ 16 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 

คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

ข้อ 17 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในหน่วยงานของตัว ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง

การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

 ข้อ 18 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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 ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนท าให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมแรงใจในบรรดาเพ่ือร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม 

 ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มี

น้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 ข้อ 21 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 ข้อ 22 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 23 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป และไม่กระท า

การใดๆ อันจะน าไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 24 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องาน

อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน หากเห็น

ว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจงเหตุเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อ

หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

 ข้อ 25 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน

ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก

การปฏิบัติหน้าที่นั้น 

 ข้อ 27 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติจนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างเหมาะสม 

และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 

 

 



บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

งานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ เป็นงานที่เมื่อภัณฑารักษ์ปฏิบัติงานตามล าพัง จะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ช้า  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น  แต่ทั้งนี้ผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆเป็นอย่างดี ก่อนที่จะตัดสินใจ

ด าเนินการ เนื่องจากวัตถุพิพิธภัณฑ์ท าจากวัสดุ คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถ

เกิดขึ้นได้โดยอาศัยความช านาญในเทคนิคต่างๆที่มิใช่ได้มาด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว หาก

ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างานที่สั่งสมผ่านระยะเวลาอีกด้วย   

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานอนุรักษ์ยังสามารถเกิดข้ึนได้โดย การอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างทักษะ สั่งสมความช านาญใน

งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์  

ในระหว่างการปฏิบัติงาน ย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา

อุปสรรคที่พบในขั้นตอนต่างๆของการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภท พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข

รวมถึงข้อควรปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ของภัณฑารักษ์ให้ดี

ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  

ขั้นตอน 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

ภาพรวม 

- การปฏิบัติงานอนุรักษ์วัตถุ

พิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่อง

แก้ว โลหะ และหนังสัตว์ 

ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการ

ท างานอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

หรือยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม 

อาจท าให้วัตถุพิพิธภัณฑ์เกิด

ความเสียหายได้ 

ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน

อนุรักษว์ัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ถูกต้อง

เหมาะสม โดยมีกิจกรรมแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจ าและ

การจัดโครงการฝึกอบรมด้านการ

อนุรักษว์ัตถุพิพิธภัณฑ์ 
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ตารางที่ 2  (ต่อ)   

ขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแก้ว 

- การน าวัตถุออกจากตู้จัด

แสดงและห้องคลังเก็บวัตถุ 

การเคลื่อนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์

อย่างไม่ระมัดระวัง จะท าให้วัตถุ

แตกหักเสียหาย 

ควรเคลื่อนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย
ความระมัดระวังมากท่ีสุด โดยมี
การส ารวจ บันทึก สภาพวัตถุ เพื่อ
หาทางป้องกันจุดอ่อน            
จดุอันตราย การครูด แรงดัน 
ระหว่างเคลื่อนย้าย 

- การน าวัตถุออกจากตู้จัด

แสดงและห้องคลังเก็บวัตถุ 

การสัมผัสวัตถุพิพิธภัณฑ์บ่อยโดย

ไม่จ าเป็นจะท าให้เกิดรอยนิ้วมือ

และคราบไขมันเกาะติดอยู่บน

วัตถุได้ 

ควรสวมถุงมือยาง เมื่อจับวัสดุที่มี

ผิวเรียบลื่น เช่น เครื่องแก้ว 

เครื่องปั้นดินเผา  ถ้าไม่มีถุงมือ  

ควรล้างมือให้สะอาด แล้วเช็ดให้

แห้ง 

- การห่อพลาสติก 

กันกระแทกและปิดเทปกาว 

การใช้สก็อตเทปใสติดบนหีบห่อ

วัตถุพิพิธภัณฑ์ เมื่อมีผู้ต้องการ

แกะหีบห่อเพ่ือศึกษาหาข้อมูล จะ

ท าให้หีบห่อวัตถุฉีกขาดมากเกิน

ความจ าเป็น เพราะผู้แกะ       

ไม่สามารถมองเห็น ร่องรอย 

สก็อตเทปใสได้ 

ควรเลือกใช้เทปกาวแบบสีน้ าตาล

เนื่องจาก ในกรณีที่ต้องการแกะ

ห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ออกเพ่ือ

การศึกษารายละเอียดหรืออ่ืนใด

นั้น จะสามารถท าได้โดยง่าย

เพราะมองเห็นเทปกาวอย่าง

ชัดเจน ไม่ท าให้ห่อวัตถุฉีกขาดโดย

ไม่จ าเป็น 

- การชะลอการเสื่อมสภาพ

ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท 

เครื่องแก้ว แนวทางท่ี 1 

เครื่องแก้วเสื่อมสภาพจาก     

โรคแก้ว (Glass disease) 

ควรใส่สารดูดความชื้น (silica 

gel) ไว้ควบคู่กับการจัดเก็บวัตถุ

ประเภทเครื่องแก้ว เพื่อป้องกัน

อาการเสื่อมสภาพของวัตถุจาก

โรคแก้ว (Glass disease) 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

- การชะลอการเสื่อมสภาพ

ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท 

เครื่องแก้ว แนวทางท่ี 2 

เครื่องแก้วเสื่อมสภาพจากโรค

แก้ว (Glass disease) 

ควรติ ดตั้ ง เ ครื่ อ งดู ดความชื้ น

ภายในห้องจัดแสดง และห้องคลัง

เก็บวัตถุ  โดยควบคุมความชื้น

สัมพัทธ์ของห้องจัดแสดงเครื่อง

แก้ว  ให้อยู่ ระหว่ าง  40 –  50 

เปอร์เซ็นต ์

- การห่อพลาสติก          

กันกระแทกและปิดเทปกาว 

การห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย

พลาสติกกันกระแทกโดยหันด้าน

เม็ดฟองอากาศเข้าหาวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ 

ควรห่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย

พลาสติกกันกระแทก โดยหันด้าน

เม็ดฟองอากาศออกจากตัววัตถุ

พิพิธภัณฑ์ เพ่ือป้องกันการละลาย

ของเม็ดพลาสติกเม่ือระยะเวลา

ผ่านไป 

การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทโลหะ 

วัตถพิุพิธภัณฑช์นิด

เครื่องเงิน 

- การเตรียมตัวก่อนการ

อนุรักษว์ัตถุพิพิธภัณฑ์ 

การใช้ถุงมือที่ท าจากวัสดุ

ธรรมชาติจ าพวกยางพารา จะยิ่ง

ท าให้เครื่องเงินเกิดคราบด าอย่าง

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การเลือกใช้ถุงมือผ้า  เหมาะ

ส าหรับการท าความสะอาดวัตถุ

พิพิธภัณฑ์บางชนิดที่ไม่ควรสัมผัส

กับวัสดุธรรมชาติจ าพวกยางพารา 

เช่น เครื่องเงิน เพราะจะยิ่งท าให้

วัตถุเกิดคราบด าอย่างรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

- การใช้ครีมขัดเครื่องเงิน การขจัดคราบครีมขัดสีขาว ที่ติด

อยู่ตามร่องเครื่องเงิน เครื่อง

ทองเหลือง  หากเช็ด      

การขจัดคราบครีมขัดสีขาว ที่ติด

อยู่ตามร่องเครื่องเงิน เครื่อง

ทองเหลือง หลังจากขัดแล้ว 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 ไม่สะอาด ครีมที่ตกค้างเหล่านั้น

จะท าให้เกิดคราบเขียวคล้าย

ตะไคร่ตามมา 

ให้ใช้ส าลีพันไม้จิ้มฟันจุ่ม

แอลกอฮอล์ เช็ดคราบตามร่อง

ออกให้หมด เพราะหากเช็ด      

ไม่สะอาด ครีมที่ตกค้างเหล่านั้น

จะท าให้เกิดคราบเขียวคล้าย

ตะไคร่ตามมาได้ 

วัตถพิุพิธภัณฑช์นิดเหล็ก 

- การใช้กระดาษทรายเบอร์

หยาบ (ข้ึนอยู่กับสภาพสนิม) 

ขัดส่วนที่เป็นสนิมมากออก

โดยไม่ให้กระดาษทรายกิน

เนื้อวัตถุ 

การขัดถูที่หนักมือเกินไปจะท าให้

กระดาษทรายกินเนื้อวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ชนิดเหล็ก 

การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

ประเภทโลหะที่ไม่มีสารเคลือบ ให้

พิจารณาความหนาของสนิมที่

เกาะบนวัตถุ หากวัตถุมีผิวเรียบ 

ให้เลือกใช้กระดาษทรายเบอร์

หยาบ โดยระดับการเลือกเบอร์

ขึ้นอยู่กับสภาพสนิมที่มีบนวัตถุ 

ขัดส่วนที่เป็นสนิมมากออกโดย

ต้องคอยระวังไม่ให้กระดาษทราย

กินเนื้อวัตถ ุเนื่องจากการขัดถูท่ี

หนักมือเกินไป ฉะนั้น ผู้ท าการ

อนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ จึงต้องมี

ความละเอียดรอบคอบ ใจเย็น มี

ประสบการณ์ สามารถแยกแยะได้

ว่า ส่วนไหนคือสนิม ส่วนไหนคือ

เนื้อวัตถุ 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทหนังสัตว์ 

- การใช้ส าลีพันปลายไม้จุ่ม

แอลกอฮอล์ผสมน้ ากลั่นใน

อัตราส่วน 1:1 เช็ดบนวัตถุ 

การน าส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์

มาเช็ดรูปหนังตะลุง จะท าให้สี

หลุดลอก 

การท าความสะอาดรูปหนังที่มีการ

เขียนสี  ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการ

อนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท

หนัง จะระบุให้ใช้ส าลีพันปลายไม้

จุ่มแอลกอฮอล์ผสมน้ ากลั่นใน

อัตราส่วน 1:1 เพียงเล็กน้อย เช็ด

บริเวณหนังที่ไม่มีสีได้  แต่ในส่วน

หนังที่มีการเขียนสีนั้น จะไม่

สามารถน าส่วนผสมที่เป็น

แอลกอฮอล์มาเช็ดได้ เพราะจะท า

ให้สีหลุดลอก วิธีที่ควรใช้คือ การ

ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะบน

ตัววัตถุออกไปก็เพียงพอ ในกรณีนี้

คือตัวอย่างของรูปหนังตะลุง ซึ่งมี

ทั้งส่วนที่มีสีและไม่มีสี   ดังนั้น 

การท าความสะอาดวัตถุประเภท

หนัง จึงควรมีความใส่ใจ

เช่นเดียวกับการอนุรักษ์วัตถุ

พิพิธภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ 

 
ข้อควรปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

• ผู้มีอ านาจสั่งการควรมีเพียงคนเดียว 

• ส ารวจ บันทึกสภาพวัตถุ เพ่ือหาทางป้องกันจุดอ่อน จดุอันตราย การครูด แรงดัน ระหว่างเคลื่อนย้าย 

• ควรสวมถุงมือผ้าฝ้าย เมื่อเคลื่อนย้ายโลหะ(เครื่องเงิน) กระดาษ ผ้า 
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• ควรสวมถุงมือยาง เมื่อจับวัสดุที่มีผิวเรียบลื่น เช่น แก้ว เครื่องปั้นดินเผา 

• ถ้าไม่มีถุงมือ  ควรล้างมือให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง 

• จัดหาคนให้พอเพียงที่จะรับน้ าหนักได้ 

• จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย เช่น รถเข็น แผ่นกระดาษแข็ง ถาด แผ่นปูรอง เช่น ผ้านวม  
กระดาษไร้กรด 

• ไม่ควรรีบร้อน หรือลัดขั้นตอน 

• ก าหนดเส้นทางท่ีจะย้าย และต าแหน่งที่จะวางวัตถุ เอาไว้ล่วงหน้า 

• ขนย้ายทีละชิ้น และใช้สองมือหยิบยกเสมอ 

• ไม่ควรจับวัตถุเฉพาะด้านบนแล้วยกข้ึน  ควรใช้สองมือจับด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน หรือยกด้านล่าง 

• ระมัดระวังทุกย่างก้าว 
 




