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คำานำา

 บทบาทและหน้าท่ีของนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานทุกประเภท คือ การ 
จัดแสดงวัตถุ ไม่ว ่าจะเป็นศิลปวัตถุ โบราณวัตถุท่ีเป็นวัตถุจัดแสดง หรือวัตถุท่ี 
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นส่ือในการน�าเสนอเรื่องราวในนิทรรศการ นิทรรศการท่ีเน้นวัตถุ 
(Object-based Exhibition) จึงเป็นประเภทของนิทรรศการที่สามารถพบเห็นได้ใน
พิพิธภัณฑสถานโดยท่ัวไป เป็นการจัดแสดงวัตถุในลักษณะท่ีเน้นความงามและคุณค่า 
ของวตัถ ุหรอืเป็นการจดัแสดงให้เห็นประวตัคิวามเป็นมา ความสัมพนัธ์เชือ่มโยงของวตัถุ
ที่มีต่อปัจจัยภายนอก เช่น ศาสนา สังคม วัฒนธรรม หรือคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและวัตถุท่ีน�ามาจัดแสดง มีการใช้วัตถุใน
การแปลความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาให้แก่ผู้ชม นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึง 
การจัดแสดงในระบบคลังเปิด หรือคลังเพื่อการศึกษา 
 คลงัเพือ่การศกึษา คอื นทิรรศการท่ีเน้นวตัถปุระเภทหนึง่ เป็นการน�าวตัถอุอกมา 
จดัแสดงตามประเภทและระบบหมวดหมู่ กึง่คลังกึง่จดัแสดง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมส�ารวจ  
และค้นหาในส่ิงท่ีตนเองมีความสนใจ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกต่างของวัตถุท่ีมีอยู่ในคลังเพื่อการศึกษาได้อย่างอิสระ วัตถุจะถูกน�าออกจัดแสดง 
ในรปูแบบของคลงั และผู้ชมจะสามารถศกึษารายละเอยีดของวัตถไุด้จากระบบทะเบยีน
ของพิพิธภัณฑสถาน
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 ผู้ชมจะสามารถเข้าชมการท�างานเบื้องหลังของพพิิธภัณฑสถาน (Behind the 
Scenes) การจัดเก็บวัตถุในระบบคลังพิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดงในรูปแบบนี้  
ยงัครอบคลุมถงึการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ศกึษาวตัถอุย่างใกล้ชดิภายในห้องเพือ่การศกึษา
ค้นคว้า (Study Room) และเข้าชมกระบวนการท�างานของนักวิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์ระหว่างการอนุรักษ์วัตถุที่อยู่ภายในคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
ศึกษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บตามมาตรฐาน
งานพพิิธภัณฑสถาน
 กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบคลังเพื่อการ
ศึกษา จะเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในรูปแบบ
ของคลังเพื่อการศึกษา ท่ีมีความแตกต่างจากการจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการของ
พิพิธภัณฑสถาน ท้ังด้านแนวความคิด กระบวนการขั้นตอน และวิธีการ ซึ่งจะอ�านวย
ประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควร

(นายประทีป เพ็งตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร
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 นิทรรศการท�าหน้าท่ีเป็น “ส่ือ” ในพิพิธภัณฑสถาน ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
หนังสือและภาพยนตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ใหผู้้ชมได้รับท้ังสาระและความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในระหว่างการเข้าชม นทิรรศการจงึมใิช่เป็นส่ือประเภทเอกสาร ต�าราวชิาการ 
หรือส่ือประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่เป็นส่วนผสมระหว่างการถ่ายทอด
เนือ้หาทางวิชาการอย่างเหมาะสมต่อการเรยีนรู้ของผู้ชมในรปูแบบท่ีน่าตืน่เต้นประทับใจ
 ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ น่าจะมีลักษณะคล้ายกับ
ประสบการณ์จากการได้ชมภาพยนตร์ อ่านหนังสือ หรือไปเท่ียวสวนสนุก ความรู้สึก 
ท่ีเราได้รับเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์ หรืออ่านหนังสือจบสักเล่มหนึ่ง ควรเป็นความ
รู ้สึกเช่นเดียวกับเม่ือเราได้เข้าชมนิทรรศการท่ีดีสักเรื่องหนึ่ง ความเหมือนอยู ่ท่ี
การน�าผู้ชมไปสู่โลกซึ่งแตกต่างออกไปจากชีวิตประจ�าวัน เป็นสถานท่ีความรู้สึกนึกคิด  
ความฝัน และจินตนาการของผู้เข้าชมสามารถกลายเป็นจริงได้ สิ่งที่ผู้ชมเรียนรู้ระหว่าง
การเข้าชม เปน็การเรียนรู้ด้วย “ความรู้สึก” ด้วย “ความสมัครใจ” และด้วย “ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน” มิใช่ด้วยการบังคับให้เรียน แต่ผู้ชมเป็นผู้ท่ีสามารถเลือกได้ว่า  
มีความสนใจจะเรียนหรือไม่ อย่างไร
 ผลจากการส�ารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้ชม พบว่าหนึ่งในเหตุผลท่ีคนบางกลุ่ม 
ไม่นิยมเข้าชมพิพิธภัณฑสถาน เกิดจากประสบการณ์การเข้าชมท่ีไม่สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเนื้อหานิทรรศการท่ีเป็นเรื่องวิชาการจนยากแก่การเข้าใจ ดังนั้น 
นิทรรศการจึงควรให้ผู ้ชมใชเ้วลาระหว่างการเข้าชมอย่างสนุกสนาน และในความ
เพลิดเพลินนั้น ผู้ชมก็ควรที่จะค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

นิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน

คืออะไร
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มุมหนึ่งของนิทรรศการที่จำาลองบรรยากาศร้านค้าและร้านตัดผมภายในชุมชนดั้งเดิม
ของประเทศสิงคโปร์ 
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รูปแบบของนิทรรศการ

ในพิพิธภัณฑสถาน
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๑) นิทรรศการที่เน้นวัตถุ (Object-based Exhibition)

 นิทรรศการประเภทนี้มีการจัดแสดงวัตถุเป็นหัวใจหลัก สามารถพบเห็นได้ใน
พิพิธภัณฑสถานศิลปะโดยท่ัวไป อาจเป็นการจัดแสดงวัตถุในลักษณะท่ีเน้นความงาม
และคุณค่าของวัตถุ หรือเป็นการจัดแสดงให้เห็นประวัติความเป็นมา ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของวัตถุที่มีต่อปัจจัยภายนอก เช่น ศาสนา สังคม วัฒนธรรม หรือคุณค่าทาง
ด้านประวตัศิาสตร์ เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นการจดัแสดงวัตถ ุแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
ความสัมพนัธ์ของเนือ้หาระหว่างวตัถท่ีุน�ามาจดัแสดง หากแต่เป็นการใช้วตัถใุนการแปล
ความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาให้ผู้ชมรับทราบ นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึง
การจัดแสดงในระบบคลังเปิด หรือคลังเพื่อการศึกษา (Visible Storage) ซึ่งเป็นการ
น�าวัตถุทั้งหมดออกมาจัดแสดงตามประเภท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมส�ารวจและค้นหาใน 
ส่ิงท่ีตนเองมีความสนใจ รวมถงึสามารถเปรยีบเทียบความเหมือนและแตกต่างของวตัถุ
ที่มีอยู่ในคลังเพื่อการศึกษาได้อย่างอิสระ 

คลังเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาศิลปะอเมริกัน  (Luce Center for American Art Visible Storage) 
ที่พิพิธภัณฑ์บรูคลิน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา : www.brooklynmuseum.org
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การจัดแสดงวัตถุที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอก เช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม 
ในนิทรรศการที่เน้นวัตถุ
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๒) นิทรรศการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม 
(Interactive Exhibition)

 เป็นนิทรรศการท่ีต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ชม โดยผู้ชมจะสามารถทดลอง 
แตะต้อง สัมผัส และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อจัดแสดงที่จัดเตรียมไว้ เช่น การจัดแสดง
นิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นนิทรรศการท่ีอธิบายให้เห็น 
ขั้นตอนการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า แสง เสียง ลม ความร้อน 
เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานส�าหรับเด็ก ซึ่งมีรูปแบบในการ
จัดแสดงท่ีเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลอง แตะต้อง สัมผัส ในลักษณะเช่นเดียวกัน 
อย่างไรกด็ ีในปัจจบุนัรปูแบบของนทิรรศการประเภทนีมี้การน�ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ในพพิธิภัณฑสถานประเภทอืน่ เช่น พพิธิภณัฑสถานประวัตศิาสตร์ และพพิธิภณัฑสถาน
ศิลปะ เนื่องจากสามารถท�าให้ผู้ชมเรียนรู้เนื้อหาในนิทรรศการได้ง่าย และด้วยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
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นิทรรศการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและสื่อจัดแสดง 
เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนานและง่ายต่อการทำาความเข้าใจสำาหรับเด็ก
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๓) นิทรรศการที่เน้นเนื้อหา (Topical Exhibition)

 เป็นนิทรรศการท่ีด�าเนินเรื่องโดยอาศัยการถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหาท่ีต่อเนื่อง
กนัในแต่ละส่วนจดัแสดงผ่านการเขยีนบท (Script) เช่นเดยีวกบัการเขยีนบทภาพยนตร์ 
โฆษณา สารคดี หรือละครเวที เนื่องจากเนื้อหาที่เป็นนามธรรมไม่อาจทดแทนด้วยวัตถุ 
หรือส่ือจัดแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่เปน็การบอกเล่าผ่าน 
ส่ือจัดแสดงท่ีแตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดในลักษณะ
ท่ีเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น นิทรรศการประเภทนี้จึงไม่ใช้แต่เพียงวัตถุในการจัดแสดง  
แต่เป็นการรวบรวมส่ือจดัแสดงประเภทต่าง ๆ  มาใช้ในการส่ือสาร บอกเล่าเรือ่งราวและ
ส่ือความหมาย โดยเน้นให้ผู้ชมเรียนรู้เนื้อหา เรื่องราวผ่านทางอารมณ์และความรู้สึก 
ในระหว่างการเข้าชม

Daniel’s Story: Remember the Children นิทรรศการสำาหรับเด็กใน พิพิธภัณฑ์
อนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จัดแสดงเรื่องราวความโหดร้ายของสงครามผ่านความทรงจำาของตัวละครสมมุติที่เป็น
เด็กชายชาวยิว
ที่มา : www.oshmm.org
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 คลังเพื่อการศึกษา เป็นการจัดแสดงนิทรรศการท่ีเน้นวัตถุ (Object-based 
Exhibition) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศ เกิดขึ้นจากความ
ต้องการของพพิธิภณัฑสถานท่ีจะน�าศลิปวตัถท่ีุอยู่ในการครอบครองออกมาจากคลงั และ
เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ผู้ชมสามารถเข้าชมการท�างานเบื้องหลังของพิพิธภัณฑสถาน 
(Behind the Scenes) การจดัเกบ็วตัถใุนระบบคลงัพพิธิภณัฑสถาน โดยการจดัแสดง
จะค�านึงถึงทั้งด้านความงาม และการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์วัตถุ ในรูป
แบบของกึ่งการจัดแสดงและกึ่งการจัดเก็บในระบบของคลัง การจัดแสดงในรูปแบบนี้  
ยงัครอบคลมุถงึการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ศกึษาวตัถอุย่างใกล้ชดิภายในห้องเพือ่การศกึษา
ค้นคว้า (Study Room) และสามารถเข้าชมกระบวนการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการอนุรักษ์ระหว่างการอนุรักษ์วัตถุที่อยู่ภายในคลัง
 วัตถุประสงค์ของการจัดแสดงวัตถุในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษาเกิด
ขึ้นเนื่องจากจ�านวนของวัตถุ ท่ีถูกคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรรศการท่ัวไปของ
พิพิธภัณฑสถานมีจ�านวนจ�ากัด ในขณะที่พิพิธภัณฑสถานมีวัตถุที่อยู่ในการครอบครอง
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจคิดเป็นสัดส่วนถึง ๙๐ % ของวัตถุท้ังหมด วัตถุเหล่านี้ถูกจัด
เก็บไว้ในคลังพิพิธภัณฑสถาน โดยท่ีผู้ชมท่ัวไปไมส่ามารถเข้าชมได้ คลังเพื่อการศึกษา 
จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าชมวัตถุท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากภายในพิพิธภัณฑสถาน
ในจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

คลังเพื่อการศึกษา

(Visible Storage/ Visitable Storage)
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คลังเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาศิลปะอเมริกัน (Luce Center for American Art 
Visible Storage) ที่พิพิธภัณฑ์บรูคลิน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา: https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-
beautiful-visible-storage

คลังเพื่อการศึกษา

(Visible Storage/ Visitable Storage)
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 รูปแบบการจัดแสดงวัตถุในคลังเพื่อการศึกษาได้รับอิทธิพลมาจากการจัดแสดง
วัตถุยุคแรกท่ีเรียกว่า ห้องสารภัณฑ์ หรือ Cabinets of Curiosities เกิดขึ้นใน 
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ซึ่งเป็นการรวบรวมวัตถุที่แปลกตาหายากน�า
ออกมาจดัแสดงแบ่งเป็นประเภทและระบบหมวดหมู่ ดงันัน้ คลงัเพือ่การศกึษาจงึเป็นการ
น�าแนวความคิดดั้งเดิมกลับมาประยุกต์ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างพื้นท่ีจัดแสดงท่ีผู้ชมสามารถ
เลือกชมวัตถุได้โดยอิสระ ตามจินตนาการของแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 
 วัตถุท่ีจัดแสดงในคลังเพื่อการศึกษาไม่ได้จัดวางโดยเน้นความงามหรือการ 
เลา่เรื่องเชน่เดียวกับวัตถุท่ีจัดแสดงในนิทรรศการท่ัวไป และมักไม่มีป้ายค�าบรรยาย
ประจ�าวัตถุ แต่เป็นการจัดวางเป็นระบบหมวดหมู่ โดยเน้นจ�านวนท่ีมีมากของวัตถุ
ประเภทเดียวกัน ผู้ชมจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างวัตถุเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัว 
โดยไม่ต้องอาศัยการเล่าเรื่อง หรือเนื้อหาท่ีถูกก�าหนดไว้ ซึ่งแตกต่างจากการจัดแสดง
วัตถุในห้องนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน

ประเภทของคลังเพื่อการศึกษา

 คลังเพื่อการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
 ๑. คลังเพื่อการศึกษาในรูปแบบของ Visible Storage
 ๒. คลังเพื่อการศึกษาในรูปแบบของ Visitable Storage
  
คลังเพื่อการศึกษาในรูปแบบของ Visible Storage

 กระบวนการออกแบบคลงัเพือ่การศกึษา (Visible Storage) เกิดขึน้โดยค�านงึ
ถงึท้ังในด้านความงามและการควบคมุสภาพแวดล้อมของวตัถตุามหลกัของการอนรุกัษ์ 
แต่เป็น “ความงาม” ในอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่แตกต่างจาก “ความงาม” ในการจดัแสดงวตัถุ
ในห้องนทิรรศการท่ัวไป พ้ืนท่ีของคลังเพ่ือการศกึษาจงึถกูออกแบบให้อยู่ในรปูแบบของ
คลัง มีวัตถุจ�านวนมากจัดแสดงอยู่บนชั้นวางแท่นฐานและภายในตู้กระจก โดยมีการ
จัดวางเป็นประเภทและระบบหมวดหมู่ วัตถุประเภทเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกัน 
จะถกูจดัวางแบบเน้นปรมิาณในพืน้ท่ีเดยีวกนั บนพืน้ฐานของแนวความคดิท่ีต้องการน�า
เสนอวัตถุจ�านวนมากซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ไม่ใช่เนน้การจ�าแนกประเภทและหมวด
หมู่ของวัตถุ ท้ังนี้ ยังรวมถึงการเปดิพื้นท่ีซึ่งเปน็การท�างานเบื้องหลังให้มีความเปดิเผย
ต่อสาธารณชนมากขึ้น ผ่านกระบวนการน�าชม หรือการออกแบบพื้นท่ีให้มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับห้องจัดแสดง เปลี่ยนผนังและประตูท่ีปดิทึบให้เป็นกระจก หรือวัสดุอื่นท่ีมี
ความโปร่งใส สามารถมองผ่านเข้าไปได้ ดงันัน้ ความแตกต่างระหว่างพืน้ท่ีห้องจดัแสดง
นิทรรศการซึ่งเป็นงานเบื้องหน้าและห้องคลังท่ีอยู่เบื้องหลังจึงถูกลดทอนลง โดยต่างมี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ เพื่อการจัดแสดงส�าหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน



การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา
17

โบราณวัตถุศิลปวัตถุในหมวดหมู่ของศิลปะอียิปต์ ภายในคลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เมโทรโพลิแทน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๓๑
ที่มา: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-new-york-museums-open-
their-storage-to-the-public-putting-their-vast-collections-on-display

 แนวความคิดของการจัดแสดงวัตถุรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา (Visible  
Storage) เริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ (ปี ๒๕๑๓-๒๕๒๓) 
ที่ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา ภายในมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย และพิพิธภัณฑ์สตรอง 
เมืองโรเชสเตอร์ ในปี ๒๕๒๕ เป็นการน�าแนวความคิดในการจัดแสดงวัตถุแบบดั้งเดิม
ท่ีเรียกว่า ห้องสารภัณฑ์ (Cabinets of Curiosities) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้น 
ของพิพิธภัณฑสถานในยุคแรกช่วงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มาประยุกต์ใช้ให้มี 
ความเหมาะสมกับสภาวะปจัจุบัน วัตถุท่ีน�ามาจัดแสดงจึงมีความผสมผสานกันระหวา่ง
วัตถุชิ้นเยี่ยม วัตถุท่ีมีความแปลกตาหายาก วัตถุท่ีพบเห็นท่ัวไป และวัตถุท่ีไม่สมบูรณ์ 
หรอืมตี�าหน ิแต่มคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ ฯลฯ เพือ่แสดงให้เห็นถงึมรดกศลิปวฒันธรรม
ของมนุษยชาติในภาพรวมที่มีความหลากหลายจากวัตถุประเภทเดียวกัน
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 ด้วยแนวความคิดเช่นนี้ วัตถุจะถูกจัดแบ่งเป็นประเภทและระบบหมวดหมู่ 
เช่นเดียวกับระบบการจัดเก็บของหนังสือในห้องสมุด ผู้ชมจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูล
ของวัตถุได้จากระบบทะเบียนของพิพิธภัณฑสถาน เพื่อสืบค้นในส่ิงท่ีแต่ละคนมีความ
สนใจ สร้างการเชื่อมโยงกับวัตถุ รวมถึงวิธีสื่อความหมายในรูปแบบเฉพาะตัว คลังเพื่อ
การศกึษา (Visible Storage) จงึเป็นการจดัแสดงนทิรรศการประเภทหนึง่ ซึง่จดัแสดง
งานเบื้องหลังของการจัดแสดงนิทรรศการ ในสภาพแวดล้อมท่ีออกแบบข้ึนเพื่อการนี ้
โดยเฉพาะ สิ่งที่น�ามาจัดแสดงจึงไม่ใช่แค่วัตถุ แต่เป็นองค์ประกอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ตู้ ชั้น แท่นฐาน อุปกรณ์การจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในคลัง 
ฯลฯ ดงันัน้ จงึยงัจะต้องมีพืน้ท่ีคลังพพิธิภณัฑสถานส�าหรบัการจดัเกบ็วัตถท่ีุไม่ได้น�าออก
จัดแสดง แต่อาจเป็นสัดส่วนที่น้อยลงกว่าเดิม
 ในปี ๒๕๓๑ พพิธิภัณฑ์ศลิปะเมโทรโพลิแทน เมืองนวิยอร์ก เป็นพพิิธภณัฑสถาน
ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกท่ีเปิดให้บรกิารคลงัเพือ่การศกึษา เฮนร ีอาร์ ลคุ ครอบคลุม
วตัถใุนห้องจดัแสดงศลิปะอเมรกินั อยีปิต์ กรกี และ โรมนั โดยจดัแสดงวัตถ ุ๑๘,๓๑๒ ชิน้ 
จากการสนบัสนนุงบประมาณของสถาบนั เฮนร ีลคุ ผลตอบรบัจากผู้ชมเป็นไปในทางบวก 
และผู้ชมมคีวามสนใจท่ีจะเข้าชมคลงัเพือ่การศกึษาเป็นจ�านวนมากกว่าท่ีพพิธิภณัฑสถาน
คาดไว้ ในปัจจุบัน ห้องจัดแสดง ๗๗๔ – คลังเพื่อการศึกษา เฮนรี อาร์ ลุค เป็นพื้นที่จัด
แสดงศิลปะและเครื่องตกแต่งบ้านแบบอเมริกัน ที่มีวัตถุจ�านวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น 
ในตู้กระจกขนาดใหญ่ จดัเรยีงเป็นแถวตามหมวดหมู่เตม็พืน้ท่ี การเข้าชมจงึเป็นลกัษณะ
ของการมองผ่านกระจกเข้าไป๑

 สถาบัน เฮนรี ลุค ยังเป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งคลังเพื่อการศึกษาในสมาคม
ประวตัศิาสตร์นวิยอร์ก และพพิธิภณัฑ์บรคูลิน เมอืงนวิยอร์กซึง่เปิดให้บรกิารในปี ๒๕๔๔ 
มีวัตถุจัดแสดงประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ในพื้นท่ี ๕,๐๐๐ ตารางฟุต รวมถึงพิพิธภัณฑ์
ศิลปะอเมริกันสมิธโซเนียน ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เปิดให้บริการคลังเพื่อการศึกษา ในปี 
๒๕๔๗ มวีตัถจุดัแสดง ๕,๐๐๐ ชิน้ เป็นการน�าวตัถอุอกมาหมนุเวียนเพือ่จดัแสดงในคลงั 
เพื่อศึกษา ส�าหรับผู้ชมท่ัวไป และเพื่อการศึกษาค้นคว้าส�าหรับนักวิชาการ นักเรียน
นักศึกษา โดยวัตถุเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับวัตถุท่ีจัดแสดงอยู่ในห้องจัดแสดง
นิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน๒

๑ Kedmay, Karen. These New York Museums Let Visitors Go behind the Scenes to Explore Their brimming Storage 
Facilities. Artsy. Accessed 28 January 2020. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-new-york-museums-open-
their-storage-to-the-public-putting-their-vast-collections-on-display

๒ Maynard, Cameron. Turning Museums Inside-Out with Beautiful Visible Storage. Atlas Obscura. Accessed 24 January 
2020. https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-beautiful-visible-storage
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ห้องจัดแสดง ๗๗๔ – คลังเพื่อการศึกษา เฮนรี อาร์ ลุค ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน 
เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพโดย Jonah M. Kessel / หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์

เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้านในห้องจัดแสดง ๗๗๔ – คลังเพื่อการศึกษา เฮนรี อาร์ ลุค ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน 
เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดแสดงศิลปะ และเครื่องตกแต่งบ้านแบบอเมริกัน 
ที่มา: https://www.furniturerecord.wordpress/2014/07/09/gallery-774-luce-center-visible-storage/
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 พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต (V&A) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
เปดิให้บริการห้องจัดแสดงเครื่องเซรามิก (The Ceramics Galleries) ท่ีปรับปรุง
ใหม่ ในปี ๒๕๕๓ ในลักษณะท่ีผสมผสานระหว่างนิทรรศการท่ีจัดแสดงวัตถุชิ้นเยี่ยม
และคลังเพ่ือการศึกษา วัตถุชิ้นส�าคัญจะถูกคัดเลือกเพื่อการจัดแสดงตามเนื้อหา ใน
พื้นท่ีตู้จัดแสดงท่ีอยู่โดยรอบห้องนิทรรศการ คลังเพื่อการศึกษา (Visible Storage) 
เป็นโครงสร้างของชั้นกระจกทรงส่ีเหลี่ยมซึ่งอยู่บริเวณส่วนกลางของห้อง จัดแสดง
วัตถุมากกว่า ๒๖,๕๐๐ ชิ้น ซึ่งเป็นวัตถุประเภทเครื่องเซรามิกส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในการ 
ครอบครองของพิพิธภัณฑสถาน เพื่อแสดงให้เห็นวัตถุประเภทเดียวกันท่ีมีลักษณะ 
เหมอืนกนัเป็นจ�านวนมาก ท้ังนี ้ผู้ชมสามารถค้นหารายละเอยีดของวัตถแุต่ละชิน้ท่ีน�ามา
จัดแสดงได้จากระบบทะเบียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์๓ 

๓ Maynard, Cameron. จากเรื่องเดียวกัน

คลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต (V&A) ประเทศอังกฤษ จัดแสดงวัตถุประเภทเครื่องเซรามิก
ที่มา: https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-beautiful-visible-storage
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คลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์ริซเบอร์ก เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
จัดแสดงวัตถุบนชั้นภายในตู้กระจกใส
ทีม่า: https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-beautiful-
visible-storage

 นอกจากนี้ ยังมีห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้าวัตถุ (Study Room) ในพื้นท่ีท่ีอยู่ 
ติดกับห้องจัดแสดงนิทรรศการ และผู้ชมสามารถขอน�าวัตถุท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ
มาศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดได้ จึงมีการเตรียมบันไดและรถเข็น รวมถึงกล่องใส่วัสด ุ
จ�าเป็นอื่น ๆ เช่น ถุงมือ และกระดาษไร้กรด ฯลฯ ในบริเวณคลังเพื่อการศึกษา  
เพื่อช่วยในการน�าวัตถุลงมาจากชั้น และเคลื่อนย้ายไปสูห่้องเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
โดยข้ันตอนกระบวนการท�างานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงท่ีเกิดข้ึน 
ต่อหน้าผู้เข้าชม เม่ือไม่มีการใช้งาน วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บอย่างสวยงาม 
เป็นระเบียบ ในท่ีท่ีมองเห็นได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ดังนั้น จึงอาจกล่าว 
ได้ว่า คลังเพื่อการศึกษารูปแบบ Visible Storage เป็นการจัดแสดงท่ีน�าขั้นตอน 
การท�างานสว่นหนึ่งภายในคลังออกมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ แต่อาจไม่ใช่
ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผู้ชมบางกลุ่มมีความตอ้งการท่ีจะเข้าชมคลัง
พิพิธภัณฑสถานตามสภาพความเป็นจริง มากกว่าจะเป็นคลังท่ีออกแบบขึ้นเพ่ือการ 
เข้าชมโดยเฉพาะ อย่างไรกด็ ีหากต้องการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเช่นเดยีวกบัห้องจัด
แสดงนทิรรศการท่ัวไป คลังเพือ่การศกึษามีความจ�าเป็นจะต้องอยู่ในรปูแบบของ Visible 
Storage ท้ังนี้การรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานเบื้องหลังของพิพิธภัณฑสถานตาม
ความเป็นจริงเป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากผู้ชมต้องการโอกาสที่จะเห็นในสิ่งท่ีปกติการเข้า
ชมนิทรรศการท่ัวไปไม่ได้เห็น คือ การเปดิเผยกระบวนการท�างานท่ีเกิดขึ้นกอ่นการจัด
นิทรรศการ ซึ่งเป็นหลักการอย่างหนึ่งของ Visible Storage นั่นเอง
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คลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์แอน เดอ สตรูม (MAS) 
เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจัดแสดงวัตถ ุ
ให้ผู้ชมมองเห็นได้ ผ่านโครงลวดตาข่ายและกระจกใส
เพื่อการรักษาความปลอดภัย
ที่มา: https://www.atlasobscura.com/turning-
museums-inside-out-with-beautiful-visible-
storage

คลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์ลาร์โก เมืองลิมา ประเทศเปรู จัดแสดงวัตถุประเภทเดียวกันจำานวนมากอย่างเป็นระบบหมวดหมู่

บนชั้นเปิดสูงถึงเพดานห้อง

ที่มา: https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-beautiful-visible-storage
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คลังเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาศิลปะอเมริกัน (Luce Center for American Art 
Visible Storage) ที่พิพิธภัณฑ์บรูคลิน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จัดแสดงศิลปะอเมริกันจำานวนประมาณ ๕,๐๐๐ ชิ้น จากศิลปวัตถุจำานวนทั้งหมดกว่าหลายพันชิ้น
ที่เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑสถาน โดยที่มีศิลปวัตถุจำานวน ๓๕๐ ชิ้น
ถูกจัดแสดงอยู่ในห้องนิทรรศการศิลปะอเมริกัน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ที่มา: https://www.atlasobscura.com/turning-museums-inside-out-with-
beautiful-visible-storage

คลังเพื่อการศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์
ศิลปะอเมริกันสมิธโซเนียน 
ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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คลังเพื่อการศึกษาในรูปแบบของ Visitable Storage

 ความแตกต่างระหว่างระหว่างคลงัเพือ่การศกึษาท้ัง ๒ ประเภทนี ้คอื Visible  
Storage จะเป็นการออกแบบท่ีผ่านขั้นตอนกระบวนทางความคิด เพื่อคัดเลือก
วัตถุท่ีจะน�ามาจัดแสดง ส�าหรับเปดิให้เข้าชม ซึ่งไม่ใช่วัตถุท้ังหมดในการครอบครอง
ของพิพิธภัณฑสถาน แต่ Visitable Storage จะจัดแสดงวัตถุท้ังหมดในคลัง
พิพิธภัณฑสถาน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าเสนอกระบวนการ และขั้นตอนการท�างาน
ของพพิธิภณัฑสถาน ตัง้แต่ท่ีมาของวตัถ ุการสงวนรกัษาและอนรุกัษ์ รวมถงึการน�าวัตถุ
ไปใช้ประโยชน์ ผู้ชมจะเข้าชมโดยมีผู้น�าชม และอาจต้องมีการนัดหมายเพื่อขอเข้าชม  
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของวัตถุ โดยมีการจัดเตรียมพื้นท่ีส�าหรับการศึกษา 
ค้นคว้าวัตถุแยกออกมาส�าหรับผู้ชมโดยเฉพาะ
 ความแตกต่างระหว่างคลังเพื่อการศึกษา (Visitable Storage) และการ
จัดแสดงในนิทรรศการท่ัวไป คือ คลังเพ่ือการศึกษาจะเปดิโอกาสให้ผู ้ชมได้ศึกษา
ค้นคว้าวัตถุที่แต่ละคนมีความสนใจได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกก�าหนดเรื่องราวเนื้อหาจาก 
ภณัฑารกัษ์ ประสบการณ์ระหว่างเข้าชมจงึขึน้อยู่กบัการค้นพบและจนิตนาการของผู้ชม
ท่ีจะเชือ่มโยงกบัวัตถ ุนัน่กค็อื การส่ือความหมายจากวตัถใุนลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่เกิดขึน้
ได้ในสองรูปแบบ ได้แก่ ๑) จากการน�าชมของเจ้าหน้าที่ของพพิิธภัณฑ์ และ ๒) จากการ
ได้แตะต้อง สัมผัสวัตถุ โดยการเข้าชมจะมีสองลักษณะเช่นกัน 
 ๑.การเขา้ชมโดยอิสระ ผู้ชมจะสามารถก�าหนดเส้นทางเดิน และระยะเวลาใน 
  การเลอืกชมวตัถตุามประเภทท่ีแต่ละคนมีความสนใจ โดยจะมเีจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ�า 
  ต�าแหน่ง เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล และตอบปัญหาระหว่างการเข้าชม 
 ๒.การเข้าชมโดยเจ้าหน้าที่น�าชมเป็นผู้ก�าหนดเส้นทางเดินและประเภทของวัตถุ 
 จากผลการส�ารวจพบว่า ผู้ชมใช้เวลาในคลังเพื่อการศึกษาประเภทนี้ โดยเฉลี่ย
เป็นเวลามากกว่า ๒ ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าเวลาในการเข้าชมนิทรรศการโดยท่ัวไป ความ
สนกุสนานระหว่างการเข้าชม เกิดขึน้จากความเชือ่มโยงระหว่างผู้ชมกบัวัตถ ุซึง่อาจเกิด
จากความทรงจ�าของแต่ละคน และมลัีกษณะเฉพาะตวั อย่างไรกด็ ีข้อเสียของ Visitable 
Storage กค็อื ผู้ชมอาจเกิดความสับสนในการแยกแยะระหว่างคลงัเพือ่การศกึษา และ
การจัดแสดงวัตถุโดยทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นภายในห้องนิทรรศการ
 ประสบการณ์ในการเข้าชมท่ีน่าประทับใจ คอื การได้แตะต้อง สัมผสัวัตถ ุและได้
ชมวัตถอุย่างใกล้ชดิ ซึง่ผู้ชมรู้สึกว่าเป็น “เรือ่งพิเศษ” ท่ีได้เข้าชมการท�างานเบือ้งหลงัของ
พพิธิภณัฑสถาน คลงัเพือ่การศกึษา Visitable Storage ทุกแห่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ชม
ได้เข้าชมวตัถอุย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเป็นการจดัวางวัตถอุยู่บนชัน้ โดยไม่มีกระจกกัน้ หรอื
การอนุญาตให้จับต้องวัตถุบางประเภท ถึงกระนั้น ผู้ชมก็อาจต้องการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ในการเข้าชมวตัถ ุซึง่ไม่ได้พบเห็นบ่อยครัง้ในชวีติประจ�าวัน ซึง่นัน่กเ็ป็นอกีหนึง่ข้อสังเกต
ว่า การเข้าชมโดยอิสระ อาจไม่เหมาะสมส�าหรับวัตถุทุกประเภทในคลังเพื่อการศึกษา
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คลังเพื่อการศึกษาในรูปแบบของ Visitable Storage 
ที่พิพิธภัณฑ์บีมมิช เมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ 
เปิดให้ชมส่วนจัดเก็บวัตถุที่ไม่ได้นำาออกจัดแสดง
ในนิทรรศการ และเบื้องหลังการทำางานของพิพิธภัณฑสถาน
ที่มา: https://adviser.museumandheritage.com/
features/beamish-open-stores-making-
collections-accessible-public/
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 ส�าหรับ Visitable Storage ซึ่งเปิดให้เห็นวัตถุทั้งหมดในการครอบครองของ
พิพิธภัณฑสถาน จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท�างานของพิพิธภัณฑสถานตั้งแต่ต้น
จนจบ เริ่มจากการเก็บสะสมรวบรวมวัตถุ ไปจนถึงการสงวนรักษา การอนุรักษ์ และ
การศึกษา ค้นควา้ รวมถึงเหตุผลของการคัดเลือกวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อน�าไปจัดแสดง
ในห้องนิทรรศการ หลักการของคลังเพื่อการศึกษาประเภทนี้ คือ การน�าผู้ชมเข้ามาใน
พพิธิภณัฑสถานเพือ่เข้าชมวตัถไุม่ใช่การน�าวตัถอุอกนอกพพิธิภณัฑสถาน เพือ่ให้เกิดการ
เข้าชม ดังนั้น ผู้ชมจะสามารถเรียนรู้กระบวนการท�างานเบื้องหลังของพิพิธภัณฑสถาน 
รวมถึงเหตุผลในการสะสมรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่อยู่ภายในคลัง
 อย่างไรก็ตาม นอกจากการเข้าชมโดยอิสระแล้ว ผู้ชมยังต้องการการเล่าเรื่อง
และสื่อความหมายเกี่ยวกับวัตถุด้วย ทั้งนี้ คลังเพื่อการศึกษาจึงควรเตรียมวางแผนการ
เข้าชมส�าหรับผู้ชม โดยจะต้องผสมผสานระหว่างการเปดิโอกาสให้ผู้ชมได้ค้นหาวัตถุท่ี
ตนเองสนใจอย่างอสิระ และการให้ความรู้จากผู้น�าชมในปรมิาณท่ีพอเหมาะ เพือ่เล่าเรือ่ง
วตัถปุระสงค์ในการจดัเกบ็วตัถใุนคลงัพพิธิภณัฑสถาน องค์ประกอบและการใช้งานของ
พืน้ท่ีคลัง (การควบคมุสภาพแวดล้อมเพือ่การอนรุกัษ์วัตถ ุฯลฯ) และเรือ่งราวน่าสนใจท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุ
 Visitable Storage จะสร้างโอกาสให้ผู้ชมได้ส�ารวจและศึกษาวัตถุที่ตนเองมี
ความสนใจอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็สร้างความประทับใจในปริมาณของจ�านวน
วตัถท้ัุงหมดท่ีถกูเกบ็รกัษาไว้ภายในคลงัพพิธิภณัฑสถาน ผู้เข้าชมพพิธิภณัฑฯ ส่วนใหญ่
มักไม่เคยเห็นคลังพิพิธภัณฑสถาน การเข้าชมคลังเพื่อการศึกษาประเภทนี้ จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้เห็นวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากวัตถุจัดแสดงที่อยู่ในห้องนิทรรศการ 
นอกจากนี้ การท่ีวัตถุทุกชิ้นไม่ได้เปดิให้ผู้ชมเห็นท้ังหมด เช่น วัตถุท่ีถูกเก็บรักษาโดยมี
วัสดุห่อหุ้มอยู่ หรือถูกจัดเก็บอยู่ภายในตู้หรือชั้นท่ีปดิสนิท ตามลักษณะใช้งานจริงของ
การจัดเก็บภายในคลัง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจใคร่รู้และกระตุ้นความสนใจ
ในหมู่ผู้ชม ซึ่งเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ท่ีจะแสวงหา
ค�าตอบด้วยตนเอง
 คลงัเพือ่การศกึษาในรปูแบบนี ้จะเปิดเผยให้เห็นวัตถเุพยีงบางส่วน โดยท่ีวัตถสุ่วน
ใหญ่จะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์การจัดเก็บตามระบบคลังพิพิธภัณฑสถาน (มีวัตถุประสงค์
เพือ่การเกบ็รกัษาวตัถ ุไม่ใช่เพือ่การจดัแสดงเหมอืน Visible Storage) ดงันัน้ จงึมกีาร
เลือกเปดิบรรจุภัณฑ์ให้เห็นวัตถุเพียงบางชิ้นเท่านั้น และถึงแม้ว่า บางพิพิธภัณฑสถาน
จะมีการจัดวางวัตถุจ�านวนมากในลักษณะเปดิ แต่จะไม่จัดวางวัตถุท้ังหมดให้สะดวก
ต่อการมองเห็นของผู้ชม วัตถุบางส่วนจะถูกจัดวางบนชั้นท่ีอยู่สูงเกินระดับสายตาของ
ผู้เข้าชม และเปดิพื้นท่ีบางส่วนเพื่อการเข้าชมเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่พื้นท่ีท้ังหมดภายในคลัง
พิพิธภัณฑสถาน
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 ความประทับใจในระหว่างเข้าชมเกิดจากการได้เห็นวัตถุจ�านวนมากท่ีเก็บรักษา
ภายในคลัง และโอกาสท่ีจะได้เห็นงานเบื้องหลังของพิพิธภัณฑสถาน ท่ีปกติผู้ชมไม่มี
โอกาสได้เห็น แม้ว่าจะเป็นเพยีงแค่บางส่วนกต็าม อย่างไรกด็ ีผู้ชมกย็งัต้องการจะได้เห็น
พืน้ท่ีอืน่ท่ีไม่เปิดให้เข้าชม และมคีวามสนใจในส่ิงธรรมดาสามญัท่ีเห็นได้ท่ัวไปภายในคลงั
พพิธิภณัฑสถาน แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีผู้ชมเห็นได้ในการเข้าชมนทิรรศการ เช่น หีบห่อบรรจุภัณฑ์
ท่ีท�าจากกระดาษไร้กรด เป็นต้น และความประทับใจในการเข้าชมนี้ มีความยาวนาน
กว่าการเข้าชมนทิรรศการท่ัวไปในพพิธิภณัฑสถาน เนือ่งจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชม
ได้เห็นในสิ่งที่ปกติไม่ได้เห็น และได้แตะต้อง สัมผัสโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซึ่งไม่สามารถ
ท�าได้ในการเข้าชมนิทรรศการ
 จากผลการส�ารวจพบว่า ผู้ชมท่ีปกติไม่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานหรือเข้าชมเป็น
ครั้งแรก จะมีความประทับใจในการเข้าชม Visitable Storage มากกว่ากลุ่มอื่น  
ผู้ชมกลุ่มนีไ้ม่คุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นทางการในนทิรรศการของพพิธิภณัฑสถาน 
จึงต้องการการเข้าชมในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นทางการ ได้ค้นพบส่ิงใหม่ ๆ รวมถึง 
ส่ิงท่ีซ่อนไว้เบื้องหลังนิทรรศการ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มเป้าหมายของคลังเพ่ือ
การศึกษาประเภทนี้ คือ กลุ่มคนที่คิดว่าพิพิธภัณฑสถานเป็นสถานที่ที่เข้าถึงไม่ได้ และ
ไม่ใช่ที่ส�าหรับตนนั่นเอง 
 คลังเพื่อการศึกษาจึงเป็นแนวทางรูปแบบใหม่ของการส่ือความหมายจากวัตถุ  
ซึ่งไม่ต้องการป้ายค�าบรรยายจ�านวนมาก รวมถึงการให้ความรู้ผ่านการแนะน�าของ 
เจ้าหน้าที่ ก็ได้กลายเป็นวิธีการที่ดึงดูดความสนใจผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ชมแต่ละ
คนสามารถค้นพบวัตถท่ีุตนเองมีความสนใจ ซึง่มีความแตกต่างกนั และเรยีนรู้การท�างาน
เบื้องหลังนิทรรศการ ซึ่งไม่ได้พบเห็นจากการเข้าชมตามปกติ เกิดเป็นการเรียนรู้และ 
ค้นพบด้วยตนเอง และประสบการณ์การเข้าชมที่น่าประทับใจ
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การกำาหนดพื้นที่

สำาหรับการจัดแสดง

ในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษา 

(Visible Storage)
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 คลังเพื่อการศึกษาเป็นการจัดแสดงวัตถุโดยการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการ
ส�ารวจ ค้นหาของผู้ชม ในการเปรยีบเทียบส่ิงท่ีเหมอืนหรอืต่างของวตัถปุระเภทเดยีวกนั 
ซึง่เป็นระบบการจดัแสดงท่ีมีมาแต่ดัง้เดมิในนทิรรศการยคุแรกเริม่ของพพิธิภณัฑสถาน 
โดยท่ีปัจจุบันการจัดแสดงประเภทนี้มักอยู่ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานท่ีเป็น
ระบบคลังเปิด หรือคลังเพื่อการศึกษา (Visible Storage) ซึ่งจะเป็นนิทรรศการที่เน้น
วัตถุอีกประเภทหนึ่ง วัตถุท้ังหมดจะถูกน�าออกจัดแสดงในรูปแบบของคลัง และผู้ชมจะ
สามารถศึกษารายละเอียดของวัตถุได้จากระบบทะเบียนของพิพิธภัณฑสถาน
 การจัดพื้นที่ส�าหรับนิทรรศการประเภทนี้ จะต้องค�านึงถึงความแตกต่างของวัตถุ
ในเรื่องของวัสดุ ขนาด รูปทรง เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
โดยจะต้องมีพื้นที่ส�าหรับเป็นเส้นทางการเข้าชม และส่วนเก็บข้อมูลของวัตถุ โดยทั่วไป
ความสูงท่ีเหมาะสมของห้องจดัแสดงวัตถจุะอยู่ท่ีระดบั ๓-๔ เมตร เพือ่วัตถท่ีุจดัแสดงจะ
ไม่ถกูจดัวางสูงเกินกว่าระดบัสายตาของผู้เข้าชม และเหลือพืน้ท่ีส่วนหนึง่เหนอืตู้จัดแสดง
ส�าหรบัระบายอากาศ ตดิตัง้ระบบเครือ่งปรบัอากาศ และดวงไฟ อย่างไรกด็ ีความสูงของ
ห้องคลังเพื่อการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ประเภท
ของวัตถุ และความต้องการในการใช้พื้นท่ีเพื่อการส่ือความหมายในรูปแบบของคลัง  
โดยพื้นที่ทั้งหมดของห้องจัดแสดงไม่จ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น พื้นที่ประมาณ 
๓๐ ตารางเมตร ก็อาจเพียงพอแล้วส�าหรับคลังเพื่อการศึกษาขนาดเล็ก 
 พื้นท่ีส�าหรับการจัดแสดงวัตถุแต่ละชิ้น อาจใช้เพียง ๐.๑๐ ตารางเมตร/ชิ้น  
ส�าหรับวัตถุที่มีขนาดเล็กและมีการจัดแสดงอย่างหนาแน่น อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่เหมาะสม
ส�าหรับการจัดแสดงวัตถุโดยทั่วไปจะอยู่ที่ ๐.๒๐ ตารางเมตร/ชิ้น
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คลังเพื่อการศึกษา เฮเลน บี. โรเบอร์สัน 
ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
เมืองฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีพื้นที่ขนาด ๔,๔๐๐ ตารางฟุต 
จัดแสดงวัตถุจำานวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ชิ้น 
ซึ่งเป็นศิลปะและเครื่องตกแต่งบ้าน 
ภายในตู้กระจกใสโปร่ง มองเห็นได้รอบด้าน
ที่มา : https://www.moas.org/
Helene-B-Roberson-Visible-
Storage-Building-6-170.html
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ตารางแสดงการกำาหนดพื้นที่สำาหรับการจัดแสดงนิทรรศการประเภทต่างๆ

พื้นที่ ๔๐ % 
ส�าหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจร

พื้นที่ ๕๐-๖๐ % ส�าหรับใช้เป็น
เส้นทางการเข้าชม

พื้นที่ ๖๕-๗๕ % ส�าหรับใช้เป็น
เส้นทางการเข้าชมและพื้นที่ใช้สอย
ในนิทรรศการ

พื้นที่ ๗๕ % ส�าหรับใช้เป็น
เส้นทางการเข้าชมและพื้นที่ใช้สอย
ในนิทรรศการ

พื้นที่ ๙๐ % ส�าหรับใช้เป็น
เส้นทางการเข้าชมที่ต้องการรักษา
ระยะห่างระหว่างผู้ชมและวัตถุ
เพื่อความปลอดภัย

พื้นที่ ๖๐ % 
ส�าหรับจัดเก็บวัตถุ

พื้นที่ ๔๐-๕๐ % 
ส�าหรับจัดวางวัตถุ

พื้นที่ ๒๕-๓๕ % 
ส�าหรับการจัดแสดง

พื้นที่ไม่เกิน ๒๕ % ของพื้นห้อง
จัดแสดงส�าหรับประติมากรรม
และศิลปะแบบจัดวาง 
(Installation)

พื้นที่ ๖๕-๗๕ % ของพื้นที่ผนัง
เพื่อแขวนงานศิลปะ

คลังปิด
 (Closed storage)

คลังเปิด 
(Visible storage)

นิทรรศการที่เน้นเนื้อหา/
นิทรรศการที่เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์

นิทรรศการที่เน้นวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานศิลปะ/ 
หอศิลป– สำาหรับวัตถุ ๓ มิติ

นิทรรศการที่เน้นวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานศิลปะ/ 
หอศิลป– สำาหรับวัตถุ ๒ มิติ

ที่มา : The Manual of Museum Exhibitions, Walnut Creek: AltaMira Press: 2002
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บทบาทของพิพิธภัณฑสถาน

ที่เป็นปัจจัยต่อการจัดสรร

พื้นที่คลังเพื่อการศึกษา
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 คลังเพื่อการศึกษาเกิดขึ้นจากความต้องการของพิพิธภัณฑสถานท่ีจะน�า 
ศิลปวัตถุท่ีอยู ่ในการครอบครองออกมาเพื่อเปดิให้สาธารณชนเข้าชม ท้ังนี้ ผู ้ชม
สามารถเข้าชมการท�างานเบือ้งหลงัของพพิธิภณัฑสถาน รวมถงึการจดัเกบ็วตัถใุนระบบ
คลังพิพิธภัณฑสถาน (Behind the Scenes) โดยการจัดแสดงจะค�านึงถึงท้ังด้าน 
ความงาม และการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์วัตถุ ในรูปแบบของกึ่งการจัด
แสดง และกึ่งการจัดเก็บในระบบของคลัง 
 คลงัจงึไม่ใช่เป็นเพยีงพืน้ท่ีจดัเกบ็วตัถท่ีุตัง้อยู่อย่างโดดเดีย่ว แต่ยงัมคีวามสัมพนัธ์
กบัพืน้ท่ีใช้งานอืน่ ซึง่เกิดจากบทบาทหน้าท่ีของพพิธิภณัฑสถาน ท่ีนอกเหนอืจากการเกบ็
รกัษาวตัถ ุนัน่กค็อื การจดัแสดงนทิรรศการ การบรกิารการศกึษา และการศกึษาค้นคว้า
ทางด้านวชิาการ 
 วัตถุพิพิธภัณฑ์จะต้องถูกเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยมีระบบ
ทะเบียนพิพิธภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน การจัดสรรพื้นท่ีคลังขึ้น
อยู่กับบทบาทหน้าท่ีของคลังท่ีมีความสัมพันธ์ต่อบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑสถาน 
ประเภทของวัตถุยังมีผลต่อการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดเก็บภายในคลัง  
ดังนั้น แต่ละพิพิธภัณฑสถานจึงมีความต้องการการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยภายในคลังท่ี
มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพิพิธภัณฑสถาน โดยสามารถพิจารณาตาม
ปัจจัยพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
 n ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา 
ประวัติศาสตร์ หรือมีลักษณะผสมผสาน
 n บทบาทหน้าที่ของพพิิธภัณฑสถาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของพิพิธภัณฑฯ
 n การน�าวัตถุพิพิธภัณฑ์ไปใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ การบริการการศึกษา 
และการศกึษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ ซึง่น�าไปสู่ระบบการจดัเกบ็วัตถวุ่า ควรเป็นระบบ
คลังปิดหรือคลังเปิด (คลังเพื่อการศึกษา) 
 n ปริมาณพื้นที่ที่เพียงพอส�าหรับการจัดเก็บวัตถุทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
 n การวางแผนส�าหรับการเพิ่มจ�านวนวัตถุพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
 n ความต่อเนื่องของการใช้สอยพื้นที่คลังกับพื้นที่อื่นในพิพิธภัณฑสถาน
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 การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานสง่ผลโดยตรงต่อการจัดเก็บวัตถุ
ภายในคลัง วัตถุจัดแสดงในนิทรรศการถาวรต้องการพื้นท่ีจัดเก็บท่ีแตกต่างจากวัตถุ
ท่ีน�าออกจัดแสดงเป็นครั้งคราวในนิทรรศการพิเศษ โดยวัตถุประเภทหลังต้องการ
พื้นท่ีจัดเก็บถาวรและอุปกรณ์จัดเก็บท่ีสะดวกต่อการน�าวัตถุออกมาใช้งานภายหลัง  
การหมุนเวียนวัตถุจัดแสดงส�าหรับนิทรรศการถาวรเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม และ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวัตถุ ล้วนเป็นปัจจัยให้การจัดสรรพื้นที่ต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสมต่อประเภทของวัตถุ
 ส�าหรับพิพิธภัณฑสถานบางแห่งท่ีมีงบประมาณจ�ากัด การหมุนเวียนวัตถ ุ
จัดแสดงอาจเป็นทางเลือกเดียวในการอนุรักษ์วัตถุ พิพิธภัณฑฯ ท่ีมีตัวอาคารเป็น 
อาคารโบราณสถาน อาจไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการอนุรักษ์
วัตถุอย่างมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดทางกายภาพ และระบบโครงสร้างของ
ตัวอาคาร ดังนั้น การหมุนเวียนวัตถุจัดแสดงจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต ้
ข้อจ�ากัดดังกล่าว 
 การให้บริการการศึกษาของพิพิธภัณฑสถานเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการ
จัดสรรพื้นท่ีภายในคลัง ยกตัวอย่างเช่น การน�าวัตถุพิพิธภัณฑ์ออกมาใช้ในกิจกรรม 
ทางการศกึษา ส�าหรบัประกอบการบรรยาย หรอืการเรยีนการสอน โดยท่ีวตัถปุระเภทนี้ 
อาจมีความแตกต่างจากวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ
 การน�าวัตถุพิพิธภัณฑ์มาใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ มีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละพพิธิภณัฑสถาน ขึน้อยู่กบัประเภทของพพิธิภณัฑฯ และขอบเขตของงานวชิาการ
ท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า โดยต้องค�านึงถึงวิธีการน�าวัตถุออกมาเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
ระดบัการเข้าถงึข้อมลู ความถีข่องการศกึษาข้อมลูจากวัตถ ุล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการ
จัดสรรพื้นที่และก�าหนดขอบเขตของการใช้งานคลัง
 ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาโดยจัดกลุ่มเป็นวัฒนธรรม 
เพื่อสะดวกต่อการค้นหาวัตถุส�าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดสรรพื้นท่ีโดยรวม อันเนื่องมาจากความหลากหลายของขนาดวัตถุท่ีน�ามา 
จัดเก็บรวมกัน ท�าให้ต้องใช้พื้นท่ีจ�านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับการจัดเก็บตามขนาด
และประเภทของวัตถุ ดังนั้น วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดส�าหรับการจัดเก็บวัตถุ คือ
การจัดเก็บตามประเภทและขนาด โดยไม่ต้องค�านึงถึงกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งอาจไม่สะดวก
ส�าหรับการศึกษาค้นคว้า แต่สามารถสร้างระบบการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมส�าหรับวัตถุแต่ละประเภทตามหลักของการ
อนุรักษ์ อย่างไรก็ดี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ อาจไม่ส่งผลต่อการจัดเก็บวัตถุทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น ชีววิทยา พืช หิน แร่ เป็นต้น เนื่องจากโดยท่ัวไปจะมีการจัดกลุ่มวัตถุแยกตาม
ประเภทและขนาด
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 การศึกษาค้นคว้าท่ีต้องเคลื่อนย้ายวัตถุจากห้องคลัง เพื่อน�ามาท�าการศึกษา
ภายในห้องแล็บ หรือพื้นที่ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะนั้น ย่อมส่งผลต่อการจัด
เก็บวัตถุ โดยเฉพาะพื้นท่ีจัดเก็บท่ีต้องสะดวกตอ่การใช้งาน มีระบบการระบุต�าแหน่งท่ี
แน่นอนของวัตถุ ในบางพิพิธภัณฑสถาน หากพื้นท่ีคลังมีระบบการจัดเก็บท่ีไม่สะดวก
ต่อการค้นหาวัตถุ จะมีการจัดเตรียมพื้นท่ีส�ารองภายในห้องศึกษาค้นคว้าเพื่อเก็บวัตถุ
ที่น�ามาใช้งาน 
 เม่ือการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นของวัตถุเสร็จส้ิน วัตถุอาจถูกน�าไปเก็บในพื้นท่ี 
จัดเก็บท่ีไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความสะดวกในการค้นหา ขึ้นอยู ่กับว่าวัตถุชิ้นนั้น 
จะต้องน�าออกมาใช้งานอกีหรอืไม่ หรอืสามารถน�าไปเกบ็อย่างถาวรในคลังเช่นเดยีวกบั
วตัถชุิน้อืน่ ๆ  การเข้าถงึวัตถแุละความต้องการให้วัตถพิุพธิภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีสามารถเห็นได้
โดยง่ายหรอืไม่ ยงัส่งผลต่อการใช้งานของคลังพพิธิภณัฑสถาน รปูแบบและระดบัความสูง 
ของอุปกรณ์จัดเก็บ
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ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่คลัง พื้นที่สนับสนุน และพื้นที่ใช้สอยประเภทอื่น
ในพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานเบื้องหลัง 
(Behind the Scenes)

1.  พื้นที่บริการ (Service yard)
2.  พื้นที่ส�าหรับขนส่งหีบห่อ (Loading dock)
3.  พื้นที่รับวัตถุ (Receiving area)
4.  พื้นที่ท�าความสะอาดวัตถุ 
 (Fumigation/specimen washing area)
5.  พื้นที่บรรจุหีบห่อ (Crating area)
6.  พื้นที่เก็บหีบห่อ (Crating storage area)
7.  พื้นที่จัดท�าทะเบียนวัตถุ 
 (Registration and holding area) 
8.  พื้นที่จัดเก็บทะเบียนวัตถุ (Record vault)
9.  พื้นที่ต้อนรับและงานเอกสาร 
 (Reception and secretarial area)
10. พื้นที่ส�านักงานหรือห้องแล็บของภัณฑารักษ์ 
 (Curatorial offices or laboratories)
11. พื้นที่ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าวัตถุ 
 (Collections research area)
12. พื้นที่ส�าหรับการถ่ายภาพ (Photo area)
13. พื้นที่ส�าหรับการอนุรักษ์วัตถุ 
 (Conservation laboratory)
14. พื้นที่คลัง (Collection storage areas) 

ภาพลายเส้นที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของพื้นที่คลัง พื้นที่สนับสนุน และพื้นที่ใช้สอยอื่น

 จากแผนผังจะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ พื้นท่ีจัดท�าทะเบียนวัตถุ 
(Registration and holding area) ซึง่เป็นจดุศนูย์กลางส�าหรบัการเข้าออกของวัตถุ
และเจ้าหน้าท่ี วัตถุพิพิธภัณฑ์จะถูกน�ามาผ่านกระบวนการคัดกรอง แบ่งแยกประเภท  
เช่น วตัถนุ�าออกส�าหรบัการให้ยมื หรอืวตัถนุ�าเข้าท่ียมืมาจากพพิธิภณัฑสถานอืน่ บรเิวณ
นี้ควรประกอบด้วยโต๊ะท�างานขนาดใหญ่ ตู้เก็บของ ชั้น ราว พื้นท่ีเก็บรถเข็นส�าหรับ
เคลือ่นย้ายวตัถ ุและอ่างล้างมือ ควรมีพืน้ท่ีเพียงพอส�าหรบัเกบ็วัตถท่ีุอยู่ระหว่างขัน้ตอน
จัดท�าทะเบียน ซึ่งเป็นการจัดเก็บชั่วคราว
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พื้นที่สำาหรับการวางวัตถุและกล่อง ระหว่างขั้นตอนของการจัดทำาทะเบียนวัตถุชิ้นใหม่ 
การตรวจสภาพเบื้องต้น และการบรรจุวัตถุลงในบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดเก็บ
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 พื้นท่ีส�าคัญถัดไป คือ พื้นท่ีเก็บทะเบียนวัตถุ (Record vault) ซึ่งควรใช้วัสดุ 
ท่ีทนไฟ สามารถป้องกนัความเสียหายจากอคัคภียั และควรมีการท�าส�าเนาของทะเบยีน
วตัถเุกบ็รกัษาในพืน้ท่ีอืน่ เพือ่ป้องกนัความเสียหายและการสูญหายของทะเบยีน ส�าหรบั
กรณีที่มีอัคคีภัย โจรกรรม หรือเหตุภัยพิบัติอื่นๆ
 พื้นท่ีส�าหรับขนส่งหีบห่อ (Loading dock) จัดสรรขึ้นเพื่อความสะดวกของ 
ขั้นตอนการขนส่งในช่วงเวลาอากาศไม่ปกติ โดยจะต้องเตรียมพื้นท่ียกสูงจากพื้นท่ี
บริการประมาณ ๑ เมตร ส�าหรับขนย้ายวัตถุ และหีบห่อจากด้านหลังของรถบรรทุก 
บริเวณนี้ควรมีหลังคาคลุม  และมีประตูที่ต่อเนื่องกับบริเวณพื้นที่รับวัตถุ (Receiving 
area) โดยประตูจะต้องมีขนาดเพียงพอส�าหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในพิพิธภัณฑสถาน พื้นท่ีรับวัตถุจะต้องมีขนาดเพียงพอส�าหรับการวางพักหีบห่อท่ีน�า
เข้า (วัตถุยืมมาจากพิพิธภัณฑสถานอื่น) และหีบห่อที่รอการขนส่งออกจากพิพิธภัณฑฯ 
(วัตถุที่พิพิธภัณฑฯ อื่นขอยืม) จะต้องมีการจัดเตรียมตาชั่งขนาดใหญ่ส�าหรับชั่งน�้าหนัก
ของหีบห่อ โต๊ะท�างานขนาดใหญ่ ตู้เก็บวัตถุท่ีปดิสนิทพร้อมชั้นวางปรับระดับส�าหรับ 
จัดเก็บวัตถุปนเปื้อนรอการท�าความสะอาดหรือก�าจัดเชื้อรา
 พื้นท่ีถัดไป คือ พ้ืนท่ีบรรจุหีบห่อ (Crating area) ส�าหรับการบรรจุวัตถุลง
หีบห่อและการน�าวัตถุออกจากหีบห่อ ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีไม่ควรด�าเนินการภายในพื้นท่ี
คลัง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวท�าให้เกิดฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ  ควรมีการ
จัดเตรียมตู้ส�าหรับเก็บอุปกรณ์ในพื้นท่ี และบริเวณถัดจากนี้ ควรเป็นพื้นท่ีเก็บหีบห่อ 
(Crating storage area) ส�าหรบัเกบ็หีบห่อท่ีเป็นวัตถยุมืเข้า หีบห่อส�าหรบัการขนส่ง
วตัถอุอกนอกพพิธิภณัฑฯ และวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการจดัท�าหรอืซ่อมแซมหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์
 พิพิธภัณฑสถานบางแห่งต้องการพื้นท่ีส�าหรับการล้างท�าความสะอาดวัตถุและ
ก�าจัดเชื้อรา (Fumigation/specimen washing area) ซึ่งบริเวณนี้ควรอยู่ติดกับ
พื้นท่ีรับวัตถุ (Receiving area) เนื่องจากวัตถุปนเปื้อนไม่ควรผ่านจากบริเวณนี้ไป  
โดยไม่ผ่านกระบวนการท�าความสะอาด หลังจากนั้นจึงน�าวัตถุไปยังพื้นที่จัดท�าทะเบียน
วัตถุ (Registration and holding area) 
 ในพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่ พื้นทีต่้อนรับและงานเอกสาร (Reception and 
secretarial area) จะอยู่ถัดจากพื้นท่ีจัดท�าทะเบียนวัตถุ (Registration and  
holding area) ดังนั้น ทุกคนท่ีเดินผ่านพื้นท่ีจัดท�าทะเบียน จะต้องเดินผา่นพื้นท่ี 
ต้อนรบัก่อนเป็นอนัดบัแรก เพือ่เป็นการรกัษาความปลอดภยัขัน้ต้นก่อนเข้าไปสู่การใช้งาน 
บรเิวณพืน้ท่ีคลงั ในพพิธิภัณฑสถานขนาดเลก็ ขัน้ตอนนีส้ามารถท�าได้ภายในพืน้ท่ีจดัท�า 
ทะเบียน แต่จะต้องมีการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีควบคุมการเข้าออกอย่างเคร่งครัด  
โดยจะต้องมีพื้นที่เพียงพอส�าหรับการจัดเก็บวัตถุที่เข้าและออกจากพื้นที่คลัง
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 โดยท่ัวไป จะต้องมีพื้นท่ีเฉพาะแยกจากพื้นท่ีจัดท�าทะเบียน ส�าหรับเชื่อมต่อไป
ยังพื้นท่ีจัดเตรียมนิทรรศการ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ วัตถุจะถูกน�าออกจากห้อง
คลงัผ่านพืน้ท่ีจัดท�าทะเบยีน ไปสู่พืน้ท่ีจดัเตรยีมนทิรรศการ ก่อนท่ีจะไปยงัห้องจัดแสดง 
หลังจากนิทรรศการเสร็จส้ิน วัตถุดังกล่าวอาจถูกน�าผ่านพื้นท่ีจัดท�าทะเบียนกลับไปยัง
ห้องคลังโดยตรง หรืออาจต้องพักอยู่ในพื้นท่ีจัดเตรียมนิทรรศการ เพื่อท�าการถอดจาก
แท่นฐาน กอ่นการน�าไปเก็บในคลัง ไม่ว่าจะเปน็กรณีใดก็ตาม วัตถุจะต้องผ่านพื้นท่ี 
จดัท�าทะเบยีนก่อนการน�าเข้าไปจดัเกบ็ภายในคลงัเสมอ วตัถจุะต้องผ่านการตรวจสภาพ 
และจัดท�ารายงานบันทึกสภาพวัตถุเบื้องต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการ 
จัดแสดง วัตถุจะต้องถูกน�าไปท�าการอนุรักษ์ ก่อนน�าไปเก็บรักษาภายในคลัง
 พิพิธภัณฑสถานทุกแห่งจะต้องมีห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของการรักษาความปลอดภัย ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัว และสัญญาณจาก
ระบบเตือนภัย บริเวณนี้อาจอยู่ติดกับพื้นที่ต้อนรับ (หากมีพื้นที่ต้อนรับ) หรืออยู่ถัดจาก
พื้นที่จัดท�าทะเบียน ห้องควบคุมนี้ ควรมีทางเข้าออกจากภายนอกแยกต่างหาก ส�าหรับ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาท�างานปกตขิองส�านักงาน
 พื้นท่ีสนับสนุนอื่น ได ้แก ่ พื้นท่ีส�านักงานหรือห ้องแล็บของภัณฑารักษ ์  
(Curatorial offices or laboratories) พื้นท่ีส�าหรับการศึกษาค้นคว้าวัตถุ  
(Collections research area) พื้นท่ีส�าหรับการอนุรักษ์วัตถุ (Conservation 
laboratory) และพื้นที่ส�าหรับการถ่ายภาพ (Photo area) เพื่อบันทึกภาพของวัตถุ
พิพิธภัณฑ์
 พื้นท่ีส�านักงานหรือห้องแล็บของภัณฑารักษ์ (Curatorial offices or  
laboratories) เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับการท�างานศึกษาค้นคว้าของภัณฑารักษ์ ขนาดและ
ความต้องการพื้นท่ีใช้สอยขึ้นอยู่กับลักษณะการท�างานของภัณฑารักษ์แต่ละคน พื้นท่ี
ส�าหรบัการศกึษาค้นคว้าวตัถ ุ(Collections research area) เป็นพืน้ท่ีใช้งานส�าหรบั
บุคคลภายนอก ในการศึกษาคน้คว้าวัตถุพิพิธภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานจะต้องผา่นพื้นท่ีจัด
ท�าทะเบียนก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อการรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีส�าหรับการอนุรักษ์
วัตถุ (Conservation laboratory) และพื้นท่ีส�าหรับการถ่ายภาพ (Photo area) 
เป็นบริเวณท่ีถูกควบคุมจากพื้นท่ีจัดท�าทะเบียน นั่นคือ วัตถุจะถูกน�าผ่านพื้นท่ีจัดท�า
ทะเบยีน ไปสู่พืน้ท่ีส�าหรบัการถ่ายภาพ ส�านกังานของภณัฑารกัษ์ โดยท่ียงัสามารถรกัษา
ความปลอดภัยภายในพื้นท่ีควบคุม การเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังพื้นท่ีแต่ละส่วน จะต้องมี
การบันทึกข้อมูลของการเคล่ือนย้าย และข้อมูลดังกลา่วจะต้องเก็บรักษาในพ้ืนท่ีจัดท�า
ทะเบียน การรักษาความปลอดภัยของวัตถุในบริเวณท้ังหมดจะต้องผ่านกระบวนการ 
จัดวางผัง เพื่อจัดวางต�าแหน่งพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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เส้นทางในการเคลื่อนย้ายวัตถุจะต้องเปิดโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีความกว้างเพียงพอ
สำาหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่
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การใช้ลิฟต์สำาหรับเคลื่อนย้ายวัตถุภายในคลังที่

มีพื้นที่หลายชั้น หรือจากคลังไปสู่พื้นที่จัดแสดง

นิทรรศการ

 พื้นที่ส�าหรับการอนุรักษ์วัตถุ (Conservation laboratory) และพื้นที่ส�าหรับ
การถ่ายภาพ (Photo area) เป็นบรเิวณท่ีต้องแยกออกจากพืน้ท่ีสนบัสนนุอืน่ เช่นเดยีว
กับพื้นท่ีปฏิบัติงาน ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมนิทรรศการ เช่น พื้นท่ีปฏิบัติการ
โรงงานส�าหรับงานเฟอร์นเิจอร์ไม้ ท�าสี งานช่างศลิปกรรม เป็นต้น
 ควรมีทางเชื่อมตรงจากบริเวณคลังไปสู่พื้นท่ีส่วนอื่นของพิพิธภัณฑสถาน  
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้ายวัตถุในยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยทางเชื่อมนี้
จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอส�าหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ มีพื้นเรียบหรือเป็น
ทางลาด จากพื้นท่ีคลังไปยังพื้นท่ีจัดเตรียมนิทรรศการ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ  
หากคลังและพื้นท่ีดังกล่าวไมไ่ด้อยู่บนชั้นเดียวกัน จะต้องมีลิฟตส์�าหรับการเคล่ือนย้าย 
วัตถุจากคลังไปยังพื้นท่ีใช้งานในชั้นอื่น และลิฟต์ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอส�าหรับ 
การขนส่งวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งส�าหรับการพิจารณาจัดท�า
ผังพื้นท่ีของพิพิธภัณฑสถาน หากคลังตั้งอยู่ในอาคารท่ีแยกออกมาจากอาคารจัดแสดง 
หรอืพืน้ท่ีใช้งานอืน่ จ�าเป็นจะต้องมพีืน้ท่ีส�าหรบัขนส่งหีบห่อ (Loading dock) ส�าหรบั
การเคลื่อนย้ายวัตถุเข้าออกอาคาร



ระบบการป้องกัน

วัตถุภายในคลัง

และคลังเพื่อการศึกษา

 ระบบการป้องกนัวตัถภุายในคลงัและคลงัเพือ่การศกึษา จะเป็นระบบการป้องกนั
ท่ีมีหลายชั้น (Multi-layered protection of an object) เริ่มต้นจากตัวอาคาร  
ระบบโครงสร้าง บรรยากาศสภาพแวดล้อม อุปกรณ์จัดเก็บ จนถึงภาชนะหรือวัสดุ 
ท่ีห่อหุ้มวัตถุ ยิ่งมีชั้นของการป้องกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความปลอดภัยแก่วัตถ ุ
มากขึ้นเท่านั้น โดยระบบการป้องกันนี้ จะใช้เป็นระบบเดียวกัน แม้ว่าวัตถุภายในคลัง 
จะมีประเภทที่แตกต่างกันก็ตาม
 ในระบบการป้องกนัแบบหลายชัน้นี ้แต่ละชัน้ของการป้องกนั จะช่วยปกป้องวตัถุ
จากการเสื่อมสภาพด้วยเหตุปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
 n ตัวอาคาร (สิ่งห่อหุ้มชั้นนอกสุด)-ผนังของโครงสร้างอาคารที่เป็นผนังภายนอก
 n ผนังภายใน–ผนังของห้องคลังซึ่งเป็นที่เก็บรักษาวัตถุ อยู่ภายในอาคาร
 n อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ที่จัดเก็บวัตถุ–เช่น ตู้เก็บวัตถุ หรือชั้นส�าหรับวางวัตถุ
 n ภาชนะบรรจุ–ในที่นี้ คือ กล่อง ถาด หรือภาชนะมีฝาปิดประเภทอื่น
 n วัสดุห่อหุ้ม–วัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มวัตถุพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น กระดาษ ผ้า 
  ฝ้ายมัสลิน หรือ โพลีเอทิลีน โฟม
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ภาชนะบรรจุ

อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ที่จัดเก็บวัตถุ

ผนังภายใน

ภาพลายเส้นที่ ๒ ระบบป้องกันวัตถุแบบหลายชั้น 
(Multi-layered rotection of an object)

ตัวอาคาร/ผนังของโครงสร้างอาคารที่เป็นผนังภายนอก

วัตถุ

วัสดุห่อหุ้ม

พื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการจัดเก็บวัตถุ

 เมือ่ออกแบบพืน้ท่ีส�าหรบัคลังหรอืคลงัเพือ่การศกึษาในพพิธิภณัฑสถาน จะต้อง
ค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
 n  พื้นท่ีคลังจะต้องสามารถเก็บรักษาวัตถุทุกชิ้นไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย
 n  มีการจัดเตรียมพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับการจัดเก็บวัตถุตามมาตรฐานงาน
พิพิธภัณฑสถาน และมีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธภิาพ
 n  มีพื้นท่ีกว้างอย่างน้อย ๑.๒๐ เมตร ระหว่างแถวของชั้นหรือตู้เก็บวัตถุ เพื่อ 
ความสะดวกปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัตถุ เปดิปดิลิ้นชัก ประตูตู้ หรือจัดเก็บวัตถุท่ี
มีขนาดใหญ่
 n  ความสูงของเพดานจะต้องเพียงพอ ส�าหรับการวาง หรือยกของบนชั้น โดยท่ี
ไม่รบกวนระบบไฟส่องสว่าง หรือระบบป้องกันอื่น ๆ ที่ติดตั้งบนเพดาน
 n  พื้นท่ีคลังจะต้องสะดวกในการใช้งาน โดยท่ีมีความปลอดภัยท้ังกับผู้ใช้งาน 
และวัตถุพิพิธภัณฑ์
 ท้ังนี ้จะต้องค�านงึถงึพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี การเคลือ่น
ย้ายอุปกรณ์ และวัตถุเข้าออกคลังโดยสะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวาง เช่น ไม่ควรมีประตูท่ีมี
ขนาดแคบจนเกินไป บันไดที่แคบและชัน หรือทางเดินที่มีเพดานเตี้ยเกินไป 
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ควรเปิดเส้นทางสัญจรระหว่างชั้นหรือตู้เก็บวตัถุระยะ
ความกว้างไม่ตำ่ากว่า ๑.๒๐ เมตร เพื่อสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายวัตถุ เปิดปิดตู้ หรือจัดเก็บวัตถุ

การรับนำ้าหนักของพื้นที่คลังและคลังเพื่อการศึกษา

 พื้นท่ีคลังจะต้องสามารถรับน�้าหนักท่ีมากกว่าพื้นท่ีส�านักงาน หรืออาคาร 
ท่ีอยู่อาศัยโดยท่ัวไป เนื่องจากชั้น ตู้ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ เมื่อบรรจุวัตถุเต็มพื้นท่ี จะมี 
น�้าหนักมากกว่าปกติ ดังนั้น หากต้องการจัดเก็บวัตถุในอาคารโบราณสถาน จะต้อง
แน่ใจว่าโครงสร้างของอาคารมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน�้าหนักของวัตถุท้ังหมด
ได้ ส�าหรับการออกแบบโดยท่ัวไป มีหลักการจะต้องค�านึงถึงเรื่องการรับน�้าหนักของ
พื้นที่คลัง ดังต่อไปนี้
 n   การออกแบบพืน้ท่ีจะต้องปรกึษาวิศวกรโครงสร้าง เพือ่ค�านวณการรบัน�า้หนกั
ของพื้นห้องคลัง รวมถึงระบบโครงสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น 
 n   การจดัท�าคลงัในอาคารท่ีมีอยู่เดมิ จะต้องค�านวณว่าโครงสร้างเดมิของอาคาร 
สามารถรับน�้าหนักของวัตถุทั้งหมดได้หรือไม่ โดยความต้องการในการรับน�้าหนักจะขึ้น
อยู่กับชนิด และจ�านวนของวัตถุที่ต้องการจัดเก็บในคลัง ทั้งนี้ การรับน�้าหนักต่อพื้นที่จะ
ต้องไม่ต�่ากว่า ๕๖๐ กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร 
 ส�าหรับอาคารโบราณสถาน ซึ่งโครงสร้างไม่สามารถรับน�้าหนักได้มากตาม
มาตรฐานการใช้งาน จะต้องมีการเสริมโครงสร้างพื้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยมีการ
เสริมโครงสร้างเป็นจุด ๆ จากด้านล่างของพื้น และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบท่ีใช้
ประโยชน์สูงสุด จากการรบัน�า้หนกัของโครงสร้างเดมิ นัน่คอื บรเิวณใกล้กบับรเิวณผนงั 
ซึ่งเป็นจุดรับน�้าหนัก โดยสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างจะต้องท�างานร่วมกันเพื่อหา 
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเม่ือมีการสรุปแบบการจัดวางเพื่อการใช้งานจริงแล้ว  
ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากไม่มีการปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้าง 
ก่อนการด�าเนินการ
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 n   การรองรับวัตถุท่ีมีน�้าหนักมาก การรับน�้าหนักของพ้ืนท่ี ไม่ควรต�่ากว่า  
๑,๕๐๐ กิโลกรมั ต่อตารางเมตร ท้ังนี ้รวมถงึพ้ืนท่ีท่ีมรีะบบอปุกรณ์จดัเกบ็ส�าเรจ็รปูแบบ
เคลือ่นท่ีได้ ซึง่มนี�า้หนกัมากกว่าปกต ิอย่างไรกด็ ีเมือ่ต้องการจดัเกบ็วัตถท่ีุมนี�า้หนกัมาก
ในพืน้ท่ีอาคารโบราณสถาน หรอืต้องการระบบอปุกรณ์จดัเกบ็ส�าเรจ็รปูแบบเคลือ่นท่ีได้ 
ควรปรกึษาวศิวกรโครงสร้าง และบรษิทัผู้ผลติ เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการ

วัสดุสำาหรับใช้ก่อสร้างผนัง เพดาน พื้นของคลัง
และคลังเพื่อการศึกษา

 วัสดุที่เลือกใช้ส�าหรับการก่อสร้างผนัง พื้น และเพดาน ของอาคารคลัง/คลังเพื่อ
การศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ โดย
ต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 n  ไม่ควรท�าเพดานตา่งระดับในพื้นท่ีจัดเก็บวัตถุ รวมถึงในโครงสร้างอื่น ๆ 
เนือ่งจากจะกลายเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัส�าหรบัแมลงและสัตว์รบกวน ไม่สะดวกต่อการตรวจ
สภาพการรั่วของน�้าจากเพดาน และอาจเป็นที่สะสมของฝุ่นละออง 
 n  ทาผนังและเพดานด้วยสีน�้าอะคริลิก ไวนิลอะคริลิก หรือ เคลือบด้วยอะคริลิก
ยูรีเทน สีประเภทอื่นอาจปล่อยไอระเหยในระดับทีท่�าอันตรายแก่วัตถุได้ ห้ามใช้สีน�้ามัน
เป็นอันขาด
 n   ทาสีผนงัและเพดานด้วยสีขาวหรอืสีท่ีอ่อนและสว่าง สีท่ีประกอบด้วยไททาเนยีม  
ไดออกไซด์ (ส่วนใหญ่เป็นสีขาว) สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากสภาพแวดล้อม
และแสงจากไฟประดิษฐ์ได้ดีกว่าสีอื่น ๆ
 n ใช้น�้ายาบ่มคอนกรีตพื้นชนิดโซเดียม ซิลิเกต ที่สามารถแทรกซึมบนพื้นผิวของ
คอนกรีตและปูนฉาบได้เปน็อย่างดี น�้ายาจะท�าปฏิกิริยากับหินปูน ท�าให้ผิวหน้าของ
คอนกรีตแข็งขึ้น ลดรูพรุนท่ีเกิดจากน�้าในคอนกรีตท่ีระเหยออกมาได้ ช่วยป้องกันผิว
คอนกรีตจากการแตก ฝุ่นละออง และความเสียหายอื่น ๆ พื้นควรท�าความสะอาดได้
ง่าย โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้าหรือสารเคมีท�าความสะอาด
 n ใช้น�้ายาเคลือบผิวปูนพื้นคอนกรีตชนิดที่ไม่ปล่อยไอระเหย น�้ายาเคลือบผิวพื้น
คอนกรีตควรเป็นสีเทา เพื่อสามารถเห็นความสกปรกและรอยขูดขีดได้โดยง่าย 
 n   สามารถปดิทับพื้นผิวคอนกรีตด้านบนดว้ยวัสดุท่ีมีความคงทนแข็งแรง  
มีความเสถียร ปราศจากสารเคมี เช่น แผ่นกระดานไม้จริง (ไม่ใช่ปาร์ติเกิลบอร์ด) และ
เคลือบทับด้วยน�้ายาเคลือบอิพอกซี หรือกระเบื้องเซรามิก เคลือบทับด้วยน�้ายาฉาบ 
อิพอกซี เรซิน ๑๐๐% 
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ชนิดของแสงสว่างภายในคลังและคลังเพื่อการศึกษา

 การเส่ือมสภาพของวตัถท่ีุเกิดจากแสงสว่าง และรงัสีอลัตราไวโอเลตเป็นอนัตราย
ท่ีเกิดขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่สามารถฟ้ืนคนืสภาพได้ ดงันัน้ จงึควรเลอืกใช้ชนดิ
หลอดไฟท่ีมคีวามเหมาะสม ความร้อนต�า่ และไม่ควรเปิดไฟในห้องคลังเป็นระยะเวลาท่ี
ยาวนานจนเกินไป โดยจะต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 n  ปอ้งกันแสงสว่างจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติท่ีอาจท�าอันตรายต่อวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ เช่น แสงสว่างจากหน้าต่าง และหลังคากระจก (skylight) เป็นต้น
 n  ใช้ หลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ท่ีมียูวีฟลิเตอร์  
แทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ เพื่อประหยัดพลังงาน ไม่ควรใช้หลอดฮาโลเจน เนื่องจาก
จะปล่อยความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตในระดับท่ีสูงจนเกินไป โดยความระดับ 
ความเข้มของแสงสว่างจะต้องไม่เกิน ๒๐๐ ลักซ์ หรือ ๒๐ ฟุตแคนเดิล 
 n  การตดิตัง้ดวงโคมในพ้ืนท่ีส่วนต่าง ๆ  จะต้องมสีวิตซ์ปิดเปิดแยกส�าหรบับรเิวณ
นัน้โดยเฉพาะ เพือ่ให้มแีสงสว่างเฉพาะในพืน้ท่ีใช้งานเท่านัน้ เม่ือไม่มีการใช้งานภายใน
คลัง จะต้องปิดไฟทั้งหมดให้มืดสนิท
 n  ใช้แสงสว่างในลักษณะท่ีกระจายแสงไปยังผนังและเพดาน เพื่อลดความเข้ม 
ของแสง โดยแสงท่ีสะท้อนจากพื้นผิวสีขาวหรือสีอ ่อน จะมีความเข ้มของรังสี
อัลตราไวโอเลตลดลง
 n  หลีกเลี่ยงการใช้หลอดไส้ หรือหลอดทังสเตน ในบริเวณภายนอกของอาคาร
คลัง หรือบริเวณท่ีใกล้เคียงส่วนจัดเก็บวัตถุ เนื่องจากหลอดประเภทนี้จะดึงดูดแมลง 
ให้เข้ามาใกล้
 n  ตดิตัง้ไฟส�าหรบัส่องสว่างภายนอกอาคารในบรเิวณท่ีห่างจากอาคาร และปรบั
มุมให้ไฟส่องในบริเวณท่ีเป็นผนัง หลีกเลี่ยงพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นประตูและหน้าต่าง ซึ่งอาจ
ดึงดูดแมลงให้เข้ามาได้
 n  ติดตั้งแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับทางเข้าออกของอาคาร
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การรักษาความสะอาดภายในคลังและคลังเพื่อการศึกษา

 การรกัษาความสะอาดเป็นส่ิงส�าคญั เพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมของวตัถพุพิธิภณัฑ์
ภายในคลัง สามารถท�าได้โดย
 n  ดูดฝุ่นท�าความสะอาดภายในคลังอย่างสม�่าเสมอ และอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
การท�าความสะอาดจะต้องท่ัวถงึ ทุกบรเิวณภายในคลงัจะต้องสะอาด ปราศจากหยากไย่ 
หรือฝุ่นละออง รวมถึงบริเวณที่อยู่ใต้ และเหนือสุดของตู้เก็บวัตถุและชั้นวาง ซึ่งมักเป็น
บริเวณที่มีฝุ่นสะสมอยู่
 n  จะต้องไม่ใช้น�้าท�าความสะอาดพื้น อุปกรณ์จัดเก็บ และบริเวณอื่น ๆ ภายใน
คลงั เนือ่งจากจะมผีลต่อการควบคมุความชืน้สัมพทัธ์ภายในคลัง และอาจท�าให้อปุกรณ์
จัดเก็บที่เป็นโลหะเกิดสนิมได้
 n  ไม่ใช้สารเคมีท�าความสะอาดเช็ดหรือฉีดพ่น เนื่องจากจะท�าให้เกิดปัญหาด้าน
มลพิษที่อาจท�าความเสียหายแก่วัตถุภายในคลัง
 n  ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม ภายในบริเวณคลัง
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 การเลือกใช้ระบบการจัดเก็บภายในคลังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์และจ�านวนของวัตถุ ซึ่งน�าไปสู่การค�านวณพื้นท่ีใช้สอยของ
การจัดเก็บและอุปกรณ์จัดเก็บ งบประมาณท่ีได้รับจะเป็นปัจจัยในการเลือกระบบการ
จัดเก็บ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและโครงสร้างท่ีมีราคาเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่ 
ความสะดวกต่อการค้นหาวตัถพุพิธิภัณฑ์และการให้เข้าชมวตัถท่ีุจดัเกบ็ภายในคลงั การ
จดัเตรยีมพืน้ท่ีรกัษาความปลอดภยัพเิศษส�าหรบัวตัถท่ีุมีค่า การควบคมุสภาพแวดล้อม
เพื่อการอนุรักษ์ล้วนมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้อุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น วัตถุท่ีมี 
ความบอบบางแตกหักง่าย ไม่ควรจัดเก็บภายในอุปกรณ์จัดเก็บแบบเคลื่อนท่ีได้ วัตถุ
ท่ีมีความไวต่อสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ ควรจัดเก็บในพื้นท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีควบคุม 
สภาพแวดล้อมในระดับท่ีมีความเหมาะสมต่อวัตถุประเภทนั้น หากสภาพแวดล้อม
โดยรวมของพื้นท่ีคลังมีความเหมาะสมตอ่การจัดเก็บวัตถุโดยท่ัวไป วัตถุบางประเภท
อาจสามารถจัดเก็บบนชั้นเปิด โดยไม่ต้องน�ามาบรรจุภายในระบบจัดเก็บที่ปิดสนิท

ระบบการจัดเก็บภายในคลัง

และคลังเพื่อการศึกษา
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อุปกรณ์จัดเก็บวัตถุภายในคลังและคลังเพื่อการศึกษา

 อปุกรณ์จดัเกบ็วัตถเุป็นด่านแรกของการป้องกนัรกัษาวัตถพุพิธิภณัฑ์ภายในคลงั 
จากความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบเพื่อใช้
งานส�าหรับการจัดเก็บวัตถุแต่ละประเภทโดยเฉพาะ
 ตู้เกบ็วัตถ ุจะต้องปิดรอยต่อภายในด้วยวัสดสัุงเคราะห์ เพือ่ช่วยควบคมุสภาพ
แวดล้อมเฉพาะจุด (Microclimate) ลดความเส่ียงต่อความเสียหายของวัตถุ อันเกิด
จากสภาพแวดล้อม โดยจะต้องปิดแน่นสนทิ เพือ่ให้สภาพแวดล้อมภายในมีความเสถยีร 
ไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ป้องกันอันตรายจากแสงสว่าง ฝุ่น 
มลภาวะ แมลงและสัตว์รบกวน 
 ตู้เกบ็วตัถจุะประกอบด้วยตู้ ๓ ประเภท ได้แก่ ตู้เกบ็วตัถแุบบมาตรฐาน ตู้เกบ็วตัถ ุ
แบบพิเศษ และตู้เก็บวัตถุแบบตู้เส้ือผ้า ท้ังนี้ รูปแบบและขนาดของตู้ จะเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ในการใช้งาน โดยมรีปูแบบและขนาดให้เลอืกหลากหลาย สามารถเลอืกซือ้
ได้จากบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ดี ตู้เก็บวัตถุจะต้องปิดสนิท อากาศเข้าหรือออกน้อยที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยจะต้องม ีAER (Air Exchange Rate) ไม่เกิน (1) ต่อทุก ๒-๔ วนั

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บภายในคลัง จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ ใช้พื้นที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเว้นเส้นทางสัญจรระหว่างตู้ หรือชั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
วัสดุที่ใช้ทำาเป็นชั้นหรือตู้ควรเป็นโลหะ เช่น เหล็กเคลือบ หรืออลูมิเนียมเคลือบ ซึ่งมีความเสถียร
และปลอดภัยต่อวัตถุ สีของผนัง พื้น เพดาน เฟอร์นิเจอร์ เป็นสีที่อ่อนและสว่าง
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 ชั้นเก็บวัตถุ ส�าหรับเก็บวัตถุที่มีขนาดใหญ่ รูปทรงไม่ปกติ หรือมีน�้าหนักมาก
เกินกว่าจะจัดเก็บภายในตู้ โดยจะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง และสามารถป้องกัน
ความเสียหายของวัตถุ รูปแบบของชั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ขนาด รูปร่าง 
และน�้าหนักของวัตถุทีจ่ัดเก็บ ทีน่ิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ ชั้นทีม่ีโครงสร้างเหล็ก โดยวัสดุ
ที่ท�าเป็นชั้นวาง อาจเป็นแผ่นเหล็ก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหมาะสมแข็งแรง
 ชั้นเก็บวัตถุท่ีติดตั้งบนล้อเลื่อน เป็นชั้นท่ีสามารถเลื่อนได้ เพื่อความสะดวกใน 
การจัดเก็บวัตถุประเภทภาพเขียน ผ้าม้วน และวัตถุที่มีขนาดใหญ่
 ระบบอุปกรณ์จัดเก็บสำาเร็จรูป ส�าหรับการใช้พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสะดวกต่อการจัดเก็บวัตถุจ�านวนมาก การติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก วัสดุที่ใช้มักเป็นวัสดุ
ท่ีเหมาะสมต่อการเกบ็รกัษาวตัถพุพิิธภัณฑ์ อย่างไรกด็ ีการใช้งานควรอยู่ในพืน้ท่ีภายใน
อาคาร ที่มีระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย   
 อุปกรณ์จัดเก็บท้ังสามประเภทนี้จะต้องท�ามาจากวัสดุท่ีมีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานงานพิพิธภัณฑสถาน โดยมีความปลอดภัยต่อวัตถุ มีความเสถียร ไม่เกิด
ปฏิกิริยาเคมี หรือปล่อยไอระเหยที่เป็นอันตราย
 อุปกรณ์จัดเก็บควรมีสีขาวหรือสีท่ีอ่อนสว่าง (ท้ังภายนอกและภายใน) เพื่อให้
สามารถมองเห็นฝุ่นหรอืร่องรอยของแมลงได้โดยง่าย ส่วนขาของตู้จะต้องสูง ๔ นิว้ (๑๐ 
เซนตเิมตร) หรอืมากกว่า เพ่ือความสะดวกในการดดูฝุ่นท่ีอยู่ข้างใต้ และควรจดัวางตู้ท่ีมี
ประตบูานเปิดในต�าแหน่งท่ีสามารถเปิดประตไูด้เตม็ท่ี เพือ่ความสะดวกในการท�าความ
สะอาดภายใน
 พิพิธภัณฑสถานแต่ละแห่งจะมีความต้องการระบบจัดเก็บท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่
กับประเภทของวัตถุพิพิธภัณฑ์ อุปกรณ์จัดเก็บวัตถุท่ีน�ามาเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเพียง
รูปแบบเบื้องต้นท่ีสามารถน�ามาดัดแปลงตามความต้องการใช้งาน ไม่มีการระบุขนาด
ของโครงสร้าง หรือขนาดวัสดุที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการผลิตของผู้ผลิตใน
แต่ละประเทศ และความต้องการรับน�้าหนักของวัตถุท่ีน�ามาจัดเก็บ ขนาดและสัดส่วน
ของอปุกรณ์จงึค�านวณจากขนาด รปูร่าง น�า้หนกัของวัตถ ุและพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีอยู่ภายใน
คลัง โดยไม่มีขนาดตายตัว สามารถดัดแปลงตามความต้องการให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของวัตถุที่ต้องการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ระบบอุปกรณ์จัดเก็บส�าหรับพรมทอมือ 
จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของพรมท่ีเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งนัน้ หลกัการนีใ้ช้ได้กบัวตัถทุุกประเภท เช่น ภาพเขยีน เครือ่งเรอืน วัตถทุางโบราณคดี 
และวตัถทุางชวีวทิยา ภาพพิมพ์และภาพวาดลายเส้น ฯลฯ ท่ีจดัเกบ็ภายในคลงั
 อุปกรณ์ส�าเร็จรูปอื่นๆ สามารถน�ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์จัดเก็บภายในคลังได้ 
เช่น ชัน้วางเหลก็ท่ีใช้กนัท่ัวไปในโกดงัเกบ็ของตามโรงงาน ซึง่มีความยดืหยุ่นสูงและราคา
ไม่แพง น�ามาปรับใช้เป็นชั้นเปิดส�าหรับวางวัตถุได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกใช้
งานและงบประมาณของแต่ละพิพิธภัณฑสถาน
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ชั้นขนาด ๖๐ เซนติเมตร 

นำามาต่อกันเป็นชั้น

ขนาด ๑.๒๐ เมตร

ชั้นขนาด ๓๐ เซนติเมตร 

นำามาต่อกันเป็นชั้น

ขนาด ๖๐ เซนติเมตร

ภาพลายเส้นที่ ๓ ชั้นโลหะปรับระดับ (Adjustable shelving)

 ภาพลายเส้นท่ี ๓ แสดงตวัอย่างของชัน้โลหะปรบัระดบั (Adjustable shelving)  
ซึ่งมีหลากหลายขนาด สามารถน�ามาใช้งานในการจัดเก็บวัตถุบนชั้นเปดิ เมื่อน�า 
ชั้นประเภทนี้มาวางประกบกันเป็นคู่ จะเพิ่มพื้นท่ีในการวางและเพิ่มความสามารถใน
การรับน�้าหนักขึ้นอีกเท่าตัว ภาพด้านบนเป็นการน�าชั้นกว้างขนาด ๖๐ เซนติเมตร มา
วางต่อกันท�าให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๒๐ เมตร ภาพด้านล่างเป็นการน�าชั้นกว้างขนาด 
๓๐เซนตเิมตร มาวางต่อกนั ชัน้ขนาดเลก็แบบนีจ้ะเหมาะสมกบัการวางวัตถท่ีุมีขนาดเล็ก
 การใช้งานแบบนี้ จะท�าให้มีชั้นปรับระดับขนาด ๓๐ เซนติเมตร ๖๐ เซนติเมตร 
๙๐ เซนติเมตร และ ๑.๒๐ เมตร ซึ่งมีความยืดหยุ่นส�าหรับการวางวัตถุท่ีมีขนาดแตก
ต่างกนั วตัถท่ีุมขีนาดเลก็มากควรเกบ็ไว้ในกล่องก่อนน�ามาวางบนชัน้ เพือ่สะดวกต่อการ
จัดเก็บและการค้นหาอย่างเป็นระบบ วัตถุหลายประเภทต้องบรรจุลงในกล่องหรือถาด
ก่อนน�ามาวางบนชั้น ดังนั้น จึงต้องค�านวณขนาดความกว้างและความสูงระหว่างชั้นที่ม ี
ความเหมาะสมกับวัตถุที่จะน�ามาจัดวางพร้อมบรรจุภัณฑ์



 ชั้นโลหะปรับระดับจะมีความสูงมาตรฐานท่ีระดับ ๒ เมตร แต่ความสูงของชั้น
สามารถเพิ่มได้ถึง ๖ เมตรโดยใช้บันไดช่วยในการเข้าถึง อย่างไรก็ดี หากใช้บันได วัตถุ
ที่น�ามาจัดเก็บบนชั้น จะต้องไม่ใช่วัตถุที่น�าออกมาใช้งานบ่อย ทั้งน้ี หากมีพื้นที่เพียงพอ
ในแนวราบ ควรเลือกใช้ชั้นท่ีระดับความสูงมาตรฐาน จะมีความปลอดภัยและมีความ
เสี่ยงน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสภาพของวัตถุได้ง่ายและสะดวกมากกว่า
 ความแข็งแรงของโครงสร้างขึ้นอยู่กับการรับน�้าหนักของวัตถุ วัตถุพิพิธภัณฑ์
โดยท่ัวไปอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ชั้นท่ีรับน�้าหนักมากนัก เว้นแต่จะเป็นวัตถุท่ีมีน�้าหนัก
มากกว่าปกต ิเช่น วตัถท่ีุเป็นหิน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เครือ่งเรอืน 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น จะต้องค�านึงถึงการรับน�้าหนักของพื้นห้องคลังว่าสามารถ
รองรับได้หรือไม่ เมื่อจะจัดเก็บวัตถุที่มีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมากกว่าปกติ โดยทั่วไป
แล้ว การรับน�้าหนักของพื้นท่ี ๗๐ กิโลกรัม/๐.๙๕ ตารางเมตร ก็เพียงพอแล้วส�าหรับ
ชั้นความสูงมาตรฐาน ๒ เมตร แต่ชั้นท่ีมีความสูงมากกว่านั้น หรือต้องรับน�้าหนักวัตถุ 
ท่ีมนี�า้หนกัมากกว่าปกต ิความสามารถในการรบัน�า้หนกัต่อตารางเมตร จะต้องมากกว่า 
๗๐ กิโลกรัม/๐.๙๕ ตารางเมตร
 เมื่อวางผังชั้นปรับระดับ จะต้องค�านึงถึงระยะความกว้างของพื้นท่ีระหว่างแถว 
ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร โดยทั่วไปความกว้างขนาด ๑ เมตร ก็เพียงพอแล้วส�าหรับการ
จัดเก็บวัตถุท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส�าหรับวัตถุท่ีมีขนาดใหญ ่และจัดเก็บบนชั้นท่ี
มีความกว้าง ๑.๒๐ เมตร จะต้องขยายพื้นท่ีบริเวณนี้ให้มากกว่า ๑ เมตร เพื่อรองรับ
การใชง้าน ท้ังนี้ ควรมีการติดตั้งราวกั้นด้านหน้าของชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุหล่นจาก 
แรงสั่นสะเทือน
 การควบคุมสภาพแวดล้อมของห้องส�าหรับการจัดเก็บวัตถุแบบชั้นเปดิเป็น 
ส่ิงส�าคัญ ดังนั้น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ แสงสว่าง การหมุนเวียนอากาศและ 
การกรองมลพิษ จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เนื่องจากวัตถุไม่มีส่ิงใด
ป้องกนัจากอากาศสภาพแวดล้อม หากสามารถควบคมุอณุหภมู ิความชืน้ และแสงสว่าง
ได้ แต่มีปัญหาเรื่องการกรองอากาศ อาจห่อหุ้มวัตถุบางประเภทด้วยแผ่นโพลีเอทิลิน 
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 ภาพลายเส้นที ่๔ แสดงตวัอย่างของชัน้วางท่ีท�าจากตะแกรงพลาสตกิ (Plastic 
wire mesh shelving) เหมาะส�าหรับการจัดเก็บวัตถุท่ีมีน�้าหนักเบา และต้องการ
อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เครื่องจักสาน ตะกร้า ฯลฯ ควรเลือกใช้ตะแกรงพลาสติก 
เนื่องจากตะแกรงท่ีท�าจากวัสดุอื่น เช่น ทองแดงหรือโลหะ อาจท�าอันตรายแก่วัตถุ 
โครงสร้างที่รองรับชั้นประเภทนี้อาจเป็นไม้หรือเหล็กก็ได้ 

ตะแกรงพลาสติก

ภาพลายเส้นที่ ๔ ชั้นวางที่ทำาจากตะแกรงพลาสติก 
(Plastic wire mesh shelving)

แถบรูปตัวยู (U)

ภาพลายเส้นที่ ๕ ชั้นเก็บม้วนฟิล์ม 
(Special shelving for film or video cassettes)

 ภาพลายเส้นท่ี ๕ แสดงตวัอย่างของชัน้เกบ็ม้วนฟิล์ม (Special shelving for 
film or video cassettes) เป็นการดัดแปลงจากระบบชั้นแบบพื้นฐาน โดยเพิ่มแถบ
รปูตวัย ู(U) ในแนวตัง้เพือ่รองรบัม้วนฟิล์มเป็นระยะตามความยาวของชัน้ สามารถน�าไป
ดัดแปลงเพื่อการจัดเก็บวัตถุประเภทอื่นที่มีขนาดเท่ากันและมีรูปร่างแบบเดียวกัน



54 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

ชั้นขยาย สามารถดึงออกมา

เพื่อสำารวจวัตถุภายในกล่อง

ชั้นที่มีความสูงระหว่างชั้นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

 ภาพลายเส้นที่ ๖ แสดงตัวอย่างของระบบชั้นวางประกอบดว้ยชั้นโลหะท่ีมี
ความสูงระหว่างชั้นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส�าหรับจัดเก็บกล่องที่บรรจุภาพพิมพ์และ
ภาพวาดลายเส้น (Shelving storage for prints, drawings in boxes) โดย
ระหว่างชิน้งานจะวางคัน่ด้วยกระดาษปราศจากกรด เมือ่น�ากล่องออกมาจากชัน้ท่ีจดัเกบ็ 
กล่องจะถูกวางพักบนชั้นขยายความสูงระดับเอว ท่ีสามารถดึงออกมาจากชั้นด้านล่าง  
เพื่อส�ารวจวัตถุภายในกล่อง หรือวางกล่องลงบนรถเข็น และน�าไปยังพื้นที่ศึกษาค้นคว้า 
ท่ีอยู่บริเวณอื่น ความสูงของชั้นควรอยู่ท่ีระดับ ๒ เมตร เพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องใช้
บนัไดช่วย ความลึกของชัน้ระหว่าง ๔๘-๖๖ เซนตเิมตร ขึน้อยู่กบัขนาดของกล่องเกบ็วัตถ ุ 
ความกว้างของชั้นระหว่าง ๖๐-๗๕ เซนติเมตร ระบบชั้นวางที่เห็นนี้เป็นระบบส�าเร็จรูป 
แต่สามารถประกอบขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุอื่น แต่ต้องใช้สัดส่วนเดียวกัน หากต้องการ
ประหยัดงบประมาณ อาจลดจ�านวนชั้นให้น้อยลงด้วยการเพิ่มความสูงระหว่างชั้น 
ให้มากกว่า ๑๐ เซนตเิมตร เพือ่วางกล่องซ้อนกนั แต่กล่องจะต้องมคีวามแขง็แรงเพิม่ขึน้  
เพื่อรองรับน�้าหนักท่ีเกิดจากการวางซ้อน ระยะห่างระหว่างแถวของชั้นจะต้องเพียงพอ
ส�าหรับการใช้งานรถเข็นเพื่อขนย้ายกล่อง โดยชั้นประเภทนี้เหมาะส�าหรับการจัดเก็บ
ภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น เอกสารโบราณ ฯลฯ
 ไม่ควรเก็บภาพเขียนสีพาสเทลในระบบจัดเก็บประเภทนี้ ควรเก็บในลักษณะท่ี
วัตถุวางตั้งขึ้นและต�าแหน่งติดตายไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อสามารถตรวจสอบได้โดย 
ไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุ

ภาพลายเส้นที่ ๖ ระบบชั้นวางประกอบด้วยชั้นสำาหรับจัดเก็บกล่องที่บรรจุภาพพิมพ์และภาพวาดลายเส้น 
(Shelving storage for prints, drawings in boxes)
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ชั้นที่มีความสูงระหว่างชั้น 

๑๐ เซนติเมตร

ภาพลายเส้นที่ ๗ ระบบชั้นวางสำาหรับภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น และหนังสือขนาดใหญ่ 
(Shelving storage for prints, drawings and large books)

 ภาพลายเส้นท่ี ๗ แสดงตัวอย่างของระบบชั้นวางส�าหรับภาพพิมพ์ ภาพวาด
ลายเส้น และหนังสือขนาดใหญ่ (Shelving storage for prints, drawings and 
large books) ประกอบด้วย ชั้นโลหะที่มีความสูงระหว่างชั้นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
ความลึกของชั้นระหว่าง ๘๐ เซนติเมตร-๑.๒๐ เมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสมส�าหรับ
ภาพพิมพ์และภาพวาดลายเส้นขนาดใหญ่ รวมถึงหนังสือขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี  
ขนาดและสัดส ่วนของชั้นจะต ้องมีความสัมพันธ ์กับขนาดของวัตถุพิพิธภัณฑ์  
ความสูงมาตรฐานของชั้นมีระดับ ๒ เมตร เพื่อการเข้าถึงวัตถุโดยไม่ต้องใช้บันได  
แต่ละชั้นจะประกอบด้วยระบบล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการดึงชั้นออกมา 
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 ภาพลายเส ้นที่  ๘  แสดงตั วอย ่า งของระบบชั้ น เป ดิผสมกับลิ้ นชั ก  
(Combination open-shelving system and drawers) ด้านข้างของโครงสร้างชัน้  
(อาจท�าจากโลหะ) จะกรุด้วยแผ่นโลหะ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร x ๒.๔๐ เมตร  
หนา ๐.๓๐ เซนตเิมตร ด้านหลงัของชัน้กรดุ้วยแผ่นโลหะ ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร  
หนา ๐.๓๐ เซนติเมตร อาจน�าชั้นมาวางต่อกันเป็นชั้นคู่ เพื่อเพิ่มความลึกของชั้นเป็น 
๑.๒๐ เมตร และเปดิด้านหลังของชั้นให้โล่ง เพื่อเพิ่มขนาดความลึกและกว้างเป็น  
๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร ชั้นวางขนาด ๖๐ เซนติเมตร x ๑.๒๐ เมตร ขนาดหนา  
๒ เซนติเมตร สามารถหุ้มด้วยกระดาษปราศจากกรด หรือบุดว้ยวัสดุท่ีมีความนุ่ม  
ขึ้นอยู ่กับประเภทของวัตถุท่ีต้องการจัดเก็บ แบ่งเป็นโครงสร้างลิ้นชัก ตัวลิ้นชัก  
หนา ๐.๓๐  เซนติเมตร สูงด้านละ ๙ เซนติเมตร
 ระบบชั้นผสมกับลิ้นชักแบบนี้ มีความยืดหยุ่นส�าหรับการจัดเก็บวัตถุได้หลาย
ประเภทในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน ล้ินชักหรือชั้น สามารถดัดแปลงขนาดและจ�านวนได้
ตามต้องการ ข้ึนอยู่กับประเภทของวัตถุท่ีน�ามาจัดเก็บ สามารถประกอบได้เองภายใน
พิพิธภัณฑสถานและประหยัดงบประมาณ ระยะระหว่างแถวของชั้นซึ่งเป็นทางสัญจร
จะต้องมีขนาดเพียงพอส�าหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่ ดังนั้น  
เพื่อประหยัดพื้นท่ีโดยรวม จึงควรจัดเก็บวัตถุขนาดใหญ่ไว ้ในบริเวณเดียวกัน  
ระบบประเภทนี้ มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเก็บ จึงสามารถวางวัตถุขนาดใหญ่บน 
ชั้นเปิด ในขณะที่เก็บวัตถุขนาดเล็กที่มีสัมพันธ์กันไว้ในลิ้นชักที่อยู่ใกล้เคียง 

ชั้นโลหะกรุทับด้วยแผ่นโลหะหนา ๐.๓๐ เซนติเมตร

โครงสร้างลิ้นชัก

ภาพลายเส้นที่ ๘ ระบบชั้นเปิดผสมกับลิ้นชัก (Combination open-shelving system and drawers)
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 ภาพลายเส้นที ่๙ แสดงตวัอย่างระบบลิน้ชกัแบบเปิด (Shallow wood open-
drawer system) ท�าจากโครงสร้างไม้กรุทับด้านข้างด้วยแผ่นไม้ ขนาด ๑.๒๐ เมตร  
x ๒.๔๐ เมตร หนา ๒ เซนติเมตร ตัวลิ้นชัก หนา ๐.๓๐ เซนติเมตร สูงด้านละ  
๕ เซนติเมตร ลิ้นชักขนาดประมาณ ๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร ด้านหน้าและด้านหลัง
ของช่องลิ้นชักจะเปิดโล่งเพื่อสามารถดึงลิ้นชักออกได้ทั้งสองด้าน  
 ระบบจัดเก็บประเภทนี้สามารถประกอบได้ง่าย และเหมาะสมต่อการจัดเก็บ
วัตถุหลายประเภท เช่น ภาพพิมพ์หรือภาพวาดลายเส้น (ชนิดมีกรอบหรือไม่มีกรอบ)  
ผืนผ้า/ส่ิงทอ เป็นต้น ข้อด้อยประการเดียว คือ ปดิไม่สนิท อากาศผ่านได้ ดังนั้น  
วัตถุบางประเภทจึงต้องห่อหุ้มเพื่อการป้องกันอีกชั้นหนึ่งก่อนการน�ามาจัดเก็บในลิ้นชัก

ลิ้นชัก ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร 

ด้านหน้าและด้านหลังเปิดโล่ง

ภาพลายเส้นที่ ๙ ระบบลิ้นชักแบบเปิด (Shallow wood open-drawer system)
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 ภาพลายเส้นที่ ๑๐ แสดงตัวอย่างของระบบตู้ล้ินชักส�าเร็จรูป (Flat-drawer 
storage system) ประกอบด้วยลิ้นชักซึ่งมีขนาดความกว้างตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตร  
ถึง ๑.๒๐ เมตร และความลึกตั้งแต่ ๔๖  เซนติเมตร ถึง ๑ เมตรความสูงท้ังหมด 
ประมาณ ๗.๕ เซนติเมตร (โดยมีพื้นท่ีจัดเก็บประมาณ ๕ เซนติเมตร) ตู้มีขนาดสูง
ประมาณ ๗๖ เซนติเมตร และมี ๑๐ ล้ินชัก พื้นท่ีส�าหรับการท�างานจะอยู่ด้านบนของ
ตู้ล้ินชัก ล้ินชักท่ีมีขนาดใหญ่อาจแบ่งพื้นท่ีภายในออกเป็นหลายส่วน เพื่อจัดเก็บวัตถุท่ี
มีขนาดเล็กและแบน ตู้ประเภทนี้สามารถน�ามาวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการจัดเก็บใน
แนวตั้ง และใช้บันไดช่วยในการเข้าถึง แต่ก็เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหากวัตถุหล่น
ระหว่างการเคลื่อนย้าย
 วัตถุประเภทภาพพิมพ์หรือภาพวาดลายเส้น (ชนิดไม่มีกรอบ) ผืนผ้าขนาดเล็ก 
ผืนผ้าท่ีขึงอยู่ในกรอบ สามารถน�ามาจัดเก็บในตู้ลิ้นชักส�าเร็จรูป ไม่ควรเก็บภาพเขียน 
สีพาสเทลในระบบจัดเก็บประเภทนี้ ควรเก็บในลักษณะท่ีวัตถุวางตั้งข้ึนและต�าแหน่ง 
ติดตายไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุ

ลิ้นชัก ความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร - ๑.๒๐ เซนติเมตร

พื้นที่ทำางานอยู่ด้านบนของลิ้นชัก

ภาพลายเส้นที่ ๑๐ ระบบตู้ลิ้นชักสำาเร็จรูป (Flat-drawer storage system)
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 ภาพลายเส้นที่ ๑๑ แสดงตัวอย่างตู ้เก็บวัตถุประเภทม้วนฟลิ์มและวัตถุ 
ขนาดเล็ก (Cabinet storage for film cassettes or other small objects) 
เป็นตู้ลิ้นชักแบบเตี้ยท่ีแบ่งเป็นช่องขนาดเล็กไว้ภายในลิ้นชัก อาจเป็นตู้โลหะส�าเร็จรูป 
แบ่งพื้นท่ีภายในโดยใช้พลาสติกส�าหรับเก็บวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับหรือ
เหรียญ สามารถใช้กล่องพลาสติกขนาดเล็กส�าหรับเก็บวัตถุขนาดเล็ก และน�ามาวางใน
ลิ้นชัก ภายในกล่องพลาสติกอาจแบ่งเป็นช่องเล็ก ๆ เพื่อเก็บวัตถุแยกชิ้น ข้อดีของการ
จัดเก็บแบบนี้ คือสะดวกต่อการค้นหาวัตถุ ลิ้นชักสามารถปดิกุญแจได้ ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของวัตถุที่มีขนาดเล็ก

ลิ้นชักแบ่งออกเป็น

ช่องขนาดเล็ก

ภาพลายเส้นที่ ๑๑ แสดงตัวอย่างตู้เก็บวัตถุประเภทม้วนฟิล์มและวัตถุขนาดเล็ก 
(Cabinet storage for film cassettes or other small objects)
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ลิ้นชัก

ลิ้นชัก

ตู้ที่เปิดปิดด้วยประตูบานเปิด

ตู้ที่มีความสูงมากกว่าตู้แบบแรกสองเท่า 
และบานเปิดด้านหน้าถอดได้

ประตูด้านหน้าถอดได้

ประตูบานเปิด

พื้นที่ทำางานด้านบน

ภาพลายเส้นที่ ๑๒ แสดงตัวอย่างของตู้บานเปิดที่มีลิ้นชัก (Drawers within a cabinet)

 ภาพลายเส้นที่ ๑๒ แสดงตัวอย่างของตู้บานเปิดที่มีลิ้นชัก (Drawers within  
a cabinet) ภาพด้านบนแสดงตัวอย่างตู้ท่ีเปดิปดิด้วยบานประตู ความสูงอยู่ระหว่าง 
๗๕-๙๐ เซนติเมตร พื้นท่ีส�าหรับการท�างานจะอยู่ด้านบนของตู้ ส�าหรับการส�ารวจ 
ตรวจสภาพวัตถุ ซึ่งสะดวกส�าหรับการศึกษาค้นคว้า แต่อาจเป็นการเสียพื้นท่ีในการ 
จัดเก็บ เนื่องจากใช้พื้นท่ีจัดเก็บได้ไม่เกินความสูง ๙๐ เซนติเมตรเท่านั้น อย่างไรก็ดี 
ระบบจัดเก็บท่ีมีพื้นท่ีด้านบนนี้ อาจมีความเหมาะสม หากเก็บวัตถุท่ีใช้ส�าหรับงานวิจัย 
ซึ่งมีการน�าวัตถุออกมาศึกษาตลอดเวลา ตู้ประเภทนี้ สามารถน�ามาวางซ้อนกันได้ถึง 
สามชั้น ช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บ แตจ่ะเสียพ้ืนท่ีในการศึกษาค้นคว้าด้านบนตู้ไป  
และจ�าเป็นต้องใช้บันไดช่วยในการเข้าถึง
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 ภาพด้านล่างแสดงตวัอย่างตู้ท่ีเป็นระบบจดัเกบ็แบบเดยีวกนั แตกต่างกนัท่ีความ
สูงซึง่มากกว่าสองเท่า และบานเปิดด้านหน้าสามารถถอดออกได้ การใช้บานเปิดถอดได้
แทนประตูบานเปดิ ท�าให้ตู้สามารถปดิสนิท ในกรณีท่ีต้องพ่นยาฆ่าแมลง หรือรมควัน
ฆ่าเชื้อภายในตู้ โดยจะไม่มีการรั่วไหลของไอระเหยท่ีเป็นอันตราย จึงเหมาะสมส�าหรับ
การจัดเก็บวัตถุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแมลง เช่น วัตถุทางชีววิทยาและมานุษยวิทยา 
เป็นต้น
 อปุกรณ์จดัเกบ็สองประเภทนี ้สามารถท�าจากวสัดหุลายประเภท หากพืน้ท่ีด้านบน
ใช้ส�าหรับการวางวัตถุเพื่อการศึกษาค้นคว้า วสัดุที่ใช้เป็นพื้นด้านบนควรเลือกให้เหมาะ
สมส�าหรับประเภทของการวิจัย ลิ้นชักภายในตู้ อาจท�าจากโลหะ ขึ้นอยู่กับน�้าหนักของ
วัตถุที่ต้องการจัดเก็บ 
 มีตู้ส�าเร็จรูปลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับตู้ท่ีแสดงในภาพ โดยมีขนาด
หลากหลายให้เลอืก ขึน้อยู่กบัการใช้งานและประเภทของวัตถ ุส่วนใหญ่ท�ามาจากโลหะ  
ซึง่ไม่มีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงความชืน้ ตู้โลหะยงัมคีวามแขง็แรง สามารถน�ามา
วางซ้อนกนั และรบัน�า้หนกัวตัถไุด้มากกว่า บานประตตูู้สามารถบจุนปิดสนทิ ป้องกนัฝุ่น
ละอองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตู้ส�าเรจ็รปูท่ีมลีกัษณะแบบเดยีวกบัภาพด้านบน จะมขีนาด 
ความสูง ๙๐ เซนติเมตร– ๒ เมตร X ความกว้าง ๑ เมตร X ความลึก ๖๐ เซนติเมตร 
ตู้ที่มีความสูง ๒ เมตร จะประกอบด้วยลิ้นชัก ๒๔ ลิ้นชัก 
 วัตถุท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์จัดเก็บประเภทนี้ ได้แก่ หนังสัตว์ วัตถุทางชีววิทยา 
(สัตว์ขนาดเล็ก) วัตถุทางกีฏวิทยา วัตถุทางธรณีวิทยา วัตถุทางบรรพชีวินวิทยา 
เครื่องปั้นดินเผา ภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น ผ้าที่เก็บแบบพับ ผ้าขนาดเล็กที่ใส่กรอบ 
เป็นต้น
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 ภาพลายเส้นที่  ๑๓ แสดงตัวอย่างของระบบลิ้นชักปรับระดับ (Open  
adjustable drawer system) ประกอบด้วยล้ินชกัท�าด้วยโลหะ ยดึตดิกบัโครงสร้าง
โลหะ แบ่งระยะเป็นช่องเท่ากัน จากพื้นถึงระดับความสูง ๒ เมตร ลิ้นชักอาจท�ามาจาก
แผ่นโลหะที่มีความหนาเพียงพอส�าหรับการรับน�้าหนักวัตถุ และเหมาะสมกับขนาดของ
ล้ินชัก ขนาดและสัดส่วนของชั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุท่ีน�ามาจัดเก็บ ขนาดความ
กว้างและลึกของลิ้นชักอาจอยู่ระหว่าง ๖๐ เซนติเมตร ถึง ๑ เมตร ความสูงประมาณ 
๘-๑๓ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
 อาจเพิ่มความสูงของลิ้นชักด้วยการน�าลิ้นชักด้านบนออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการ 
จัดเก็บวัตถุ ส�าหรับวัตถุท่ีมีความสูงกว่าปกติ หากเป็นวัตถุท่ีมีความเส่ียงต่อความเสีย
หายเนื่องจากการกระแทก ควรมีการแบ่งพื้นท่ีภายในเป็นช่องส�าหรับเก็บวัตถุแยกชิ้น 
ป้องกันวัตถุกระทบกัน ระบบจัดเก็บประเภทนี้ เป็นระบบชั้นเปดิ จึงควรห่อหุ้มวัตถุ
เพ่ือป้องกันการสะสมของฝุน่ละออง เว้นแต่จะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในหอ้ง  
และมีการกรองอากาศอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

ลิ้นชักขนาด ๖๐ เซนติเมตร - ๑ เมตร 

สูง ๘ - ๑๓ เซนติเมตร

ภาพลายเส้นที่ ๑๓ ระบบลิ้นชักปรับระดับ (Open adjustable drawer system)
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 ภาพลายเส้นที่ ๑๔ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประกอบ
ด้วยตู้ด้านบนส�าหรบัแขวนเส้ือผ้า ด้านล่างเป็นตู้ลิน้ชกัขนาด ๔ ลิน้ชกั ส�าหรบัเกบ็เส้ือผ้าท่ี 
พับไว้และเครือ่งประดบัอืน่ ๆ  (Costume hanging storage over drawer units)  
ตู้ด้านบน มีขนาดความยาว ๑.๒๐ เมตร x ความลึก ๗๕ เซนติเมตร x ความสูง ๒ เมตร 
ส�าหรับ ๑ ยูนิต ควรใช้วัสดุท่ีเป็นโลหะ เนื่องจากโลหะมีความแข็งแรง ทนทาน และ 
รับน�้าหนักได้มาก แต่ต้องมีการลบมุมและความคม เพื่อไม่ให้เกี่ยวเส้ือผ้าจนเกิด 
ความเสียหาย มู่ล่ีด้านหน้าตู้แขวนเส้ือผ้าใช้ส�าหรับป้องกันฝุ่น โดยอากาศสามารถ 
ถ่ายเทได้สะดวก เครือ่งแต่งกายท่ีน�ามาแขวนจะเป็นชนดิท่ีไม่เหมาะต่อการพบั เนือ่งจาก
รอยพับอาจสร้างความเสียหายแก่ผ้าได้ ลิ้นชักด้านล่าง ขนาดสูง ๑๕  เซนติเมตร x  
ความกว้าง ๗๕ เซนติเมตร x ความยาว ๑.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสมต่อ 
การใช้งาน ส�าหรับเป็นลิ้นชักเก็บเส้ือผ้า เนื่องจากสามารถน�าเครื่องประดับของชุดท่ี
แขวนด้านบนมาเกบ็ไว้ด้านล่าง เพือ่ความสะดวกต่อการศกึษาค้นคว้า ตู้ท้ังสองประเภทนี้  
จะต้องทาสีหรือเคลือบท้ังภายนอกและภายใน ด้วยสีเคลือบหรือพลาสติกลามิเนต 
ที่มีความเสถียร เพื่อป้องกันวัตถุจากกรดหรือสนิม

ตู้ ๔ ลิ้นชัก สำาหรับเก็บเสื้อผ้าที่พับไว้ 

และเครื่องประดับ

ตู้ด้านบนสำาหรับแขวนเสื้อผ้า

ภาพลายเส้นที ่๑๔ ระบบจดัเกบ็เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย ประกอบด้วยตู้ด้านบนสำาหรบัแขวนเสือ้ผ้า 
ด้านล่างเป็นตู้ลิ้นชักขนาด ๔ ลิ้นชัก สำาหรับเก็บเสื้อผ้าที่พับไว้และเครื่องประดับ 
(Costume hanging storage over drawer units)
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 ภาพลายเส้นที่  ๑๕ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บเส้ือผ ้าเครื่องแต่งกาย  
ซึ่งประกอบด้วยตู้แขวนเส้ือผ้าแบบสองชั้น และระบบตู้ลิ้นชักส�าหรับเก็บเส้ือผ้าแบบ
พับ (Costume storage in double-stacked costume hanging units and 
stacked drawer) จากในภาพ ตู้แขวนเส้ือผ้าจะอยู่ทางด้านซ้าย ตู้ล้ินชักเก็บเส้ือผ้า 
ขนาด ๔ ลิ้นชักวางซ ้อนกันสามชั้นอยู ่ทางด ้านขวา ขนาดของตู ้แขวนเส้ือผ ้า  
ความยาว ๑.๕๐ เมตร x ความลึก ๗๕ เซนติเมตร x ความสูง ๑.๕๐ เมตร ซึ่งความ
สูงอาจไม่เพียงพอส�าหรับชุดผู้ใหญ่เต็มตัว แต่เหมาะส�าหรับชุดเครื่องแต่งกายเด็กท่ีม ี
ขนาดเล็กกว่า และเสื้อผ้าที่มีความยาวไม่มากนัก วัสดุที่ใช้ควรเป็นโลหะที่มีการพ่นหรือ
เคลือบสีที่มีคุณสมบัติเสถียร เพื่อป้องกันวัตถุจากกรดหรือสนิม
 ตู้ล้ินชักถูกน�ามาวางซ้อนกัน เพื่อสร้างเป็นตู้ ๑๒ ลิ้นชัก เหมาะส�าหรับการเก็บ
เครื่องประดับที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าเก็บแบบพับ หรือผ้าท่ีเก็บแบบพับ 
โดยการเกบ็เส้ือผ้าหรอืผ้าแบบพบันี ้จะต้องน�ากระดาษปราศจากกรดวางคัน่ระหว่างทบ
ที่พับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นรอยพับแบบถาวร
 ระบบจัดเก็บแบบนี้เป็นตัวอย่างของการดัดแปลงใช้พื้นท่ีคลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการน�าตัวอย่างท่ี ๑๓ มาปรับการใช้งาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและพื้นท่ีใน
การจัดเก็บ โดยท่ัวไปแล้ว ตู้จัดเก็บส�าเร็จรูปในทอ้งตลาดสามารถน�ามาใช้งานได้ทันที 
อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑสถานอาจประหยัดงบประมาณด้วยการจัดท�าขึ้นเอง ทั้งนี้ จะต้อง
ขัดพื้นผิวให้เรียบเพื่อป้องกันไม่ให้ขูดขีดผ้า และเคลือบผิวด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัย

ตู้ขนาด ๔ ลิ้นชัก

ตู้แขวนเสื้อผ้าแบบ ๒ ชั้น

ตู้ขนาด ๔ ลิ้นชัก

ตู้ขนาด ๔ ลิ้นชัก

ภาพลายเส้นที่ ๑๕ ระบบจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยตู้แขวนเสื้อผ้าแบบสองชั้น และระบบตู้ลิ้นชักสำาหรับ
เก็บเสื้อผ้าแบบพับ (Costume storage in double-stacked costume hanging units and stacked drawer)
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 ภาพลายเส้นที่ ๑๖ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ท่ีผสม
ระหว่างตู้บานเปดิและตู้ลิ้นชัก (Costume storage system with cabinets 
over drawer units) ประกอบด้วยตู้บานเปิดด้านบน ซึง่ด้านในมีชัน้ปรบัระดบัส�าหรบั
เก็บหมวกหรือเครื่องแต่งกายอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน หมวกจะถูกวางอยู่บนกรวย
พลาสตกิเพือ่ง่ายต่อการมองเห็น จากภาพจะเห็นได้ว่าประตจูะเป็นบานเปิดแบบบานพับ
สองทบ เพื่อประหยัดพื้นท่ีด้านหน้าซึ่งเป็นทางสัญจร ตู้ลิ้นชักด้านล่างสามารถใช้เก็บ
รองเท้าและเครื่องประดับอื่น ๆ ท้ังนี้ เครื่องประดับท่ีมีขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับ
เพชรพลอย เครื่องประดับผม เป็นต้น อาจจัดเก็บในถาดพลาสติกขนาดเล็ก ก่อนน�ามา
วางไว้ภายในลิ้นชัก โครงสร้างและวัสดุของอุปกรณ์อาจท�าจากโลหะ แต่จะต้องปดิทับ
หรือเคลือบด้วยพลาสติกที่เสถียร เพื่อการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

ตู้ลิ้นชัก

บานเปิด

ชั้นปรับระดับ

ภาพลายเส้นที่ ๑๖ ระบบจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ผสมระหว่างตู้บานเปดิและตู้ล้ินชัก 
(Costume storage system with cabinets over drawer units)
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 ภาพลายเส้นที่ ๑๗ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บผ้าหรือพรมขนาดเล็ก (Fixed 
rolled storage for textiles) ประกอบด้วยแกนไม้ส�าหรับแขวนภายในโครงสร้าง
โลหะ แกนนี้อาจเป็นทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม ผ้าจะถูกเก็บด้วยการม้วนรอบแกนกระดาษ
แขง็ท่ีหุ้มด้วยกระดาษปราศจากกรด และน�าแกนใส่เข้าไปในแกนกระดาษแขง็ เพือ่น�าไป
แขวนกับโครงสร้างอุปกรณ์จัดเก็บ แกนท่ีเป็นส่ีเหลี่ยมจะไม่มีการหมุนเม่ือน�าไปแขวน 
ในการจัดเก็บแบบนี้ ผ้าจะถูกรับน�้าหนักด้วยแกน จึงเป็นวิธีการท่ีสามารถรักษาสภาพ
ของวัตถุได้ดีกว่าการวางม้วนผ้าลงบนชั้นโดยตรง และผ้าจะไม่มีการสัมผัสกับวัสดุของ
อปุกรณ์จดัเกบ็ โดยสามารถห่อม้วนผ้าด้วยพลาสตกิและมดัไว้แบบหลวม ๆ  เพือ่ป้องกนั
ฝุ่นละออง วัตถุประเภทผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง พรมทอมือ ฯลฯ สามารถจัดเก็บด้วย
วิธีการม้วนและเก็บภายในอุปกรณ์ประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

แกนไม้หุ้มด้วยแกนกระดาษแข็ง

สำาหรับม้วนผ้า

ภาพลายเส้นที่ ๑๗ ระบบจัดเก็บผ้าหรือพรมขนาดเล็ก (Fixed rolled storage for textiles)
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 ภาพลายเส้นท่ี ๑๘ แสดงตัวอย่างของระบบจัดเก็บม้วนผ้าแบบเคลื่อนท่ีได้ 
(Mobile hanging storage system for rolled textiles) อปุกรณ์จดัเกบ็จะเป็น
ระบบรางท่ีแขวนอยู่กบัเพดาน หรอืโครงสร้างแบบลอยตวั โดยการเลอืกระบบโครงสร้าง
ส�าหรับแขวน ขึ้นอยู่กับวัสดุโครงสร้างของเพดานห้องคลัง และจ�านวนแถวของอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี ดังนั้น หากจะแขวนระบบรางไว้กับเพดาน จะต้องม่ันใจว่าโครงสร้างเพดาน 
มคีวามแขง็แรงเพยีงพอต่อการรบัน�า้หนกัท้ังหมด หากเลือกระบบโครงสร้างแบบลอยตวั 
ระบบจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า และสามารถติดตั้งบริเวณใดก็ได้ภายในพื้นที่คลัง 
 ความยาวของพื้นท่ี ๑ ยูนิต ส�าหรับการม้วนเก็บผ้า ข้ึนอยู่กับขนาดของผืนผ้า 
โดยที่ม้วนผ้าต่างขนาดสามารถน�ามาเก็บรวมกันในชั้นเคลื่อนที่ยูนิตเดียวกัน การค้นหา
วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งท�าได้ด้วยการเลื่อนชั้นเคล่ือนท่ีอื่นออกไป จนถึงชั้นท่ีจัดเก็บวัตถุตาม
ต้องการ ระบบจัดเก็บประเภทนี้จะไม่มีรางท่ีพื้น ดังนั้น ระหว่างการเลื่อนชั้นอาจแกว่ง
หรอืมกีารกระทบกนั แม้ว่าม้วนผ้าจะไม่กระทบกนัเนือ่งจากแขวนเกบ็อยู่ในชัน้ แต่ความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นได้ จึงควรเลื่อนด้วยความระมัดระวัง
 ผืนผ้าจะถูกเก็บด้วยการม้วนรอบแกนกระดาษแข็งท่ีหุ้มด้วยกระดาษปราศจาก
กรด ก่อนน�าไปสวมกับแกนโลหะ ห่อม้วนผ้าด้วยพลาสติกและมัดไว้แบบหลวม ๆ เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง ในการจัดเก็บแบบนี้ ผ้าจะถูกรับน�้าหนักด้วยแกน จึงเป็นวิธีการท่ี
สามารถรกัษาสภาพของวตัถไุด้ดกีว่าการวางม้วนผ้าลงบนชัน้โดยตรง และผ้าจะไม่มกีาร
สัมผัสกับวัสดุของอุปกรณ์จัดเก็บ

ผ้าจะถูกม้วนรอบแกน

กระดาษแข็งที่หุ้มด้วย

กระดาษปราศจากกรด 

ก่อนนำาไปสวมกับแกน

ด้านใน

ภาพลายเส้นที่ ๑๘ แสดงตัวอย่างของระบบจัดเก็บม้วนผ้าแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile hanging 
storage system for rolled textiles)

ระบบที่แขวนอยู่กับเพดาน 

หรือโครงสร้างแบบลอยตัว



68 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

 ภาพลายเส้นที่ ๑๙ แสดงตัวอย่างระบบตู ้บานเปดิส�าหรับจัดเก็บม้วนผ้า 
ขนาดเลก็ (Cabinet storage for rolled textiles) ม้วนผ้าขนาดเลก็ท่ีรบัน�า้หนกัด้วย 
แกนส่ีเหล่ียม จะถูกน�ามาวางบนโครงสร้างชั้นท่ีท�าเป็นเฟรม หนึ่งชั้นจะรองรับม้วนผ้า
ได้ ๔-๖ ม้วน โดยใช้ตัวยึดส�าหรับยึดแกนภายในให้อยู่กับที่ ชั้นจะท�าหน้าท่ีคล้ายลิ้นชัก 
สามารถเลื่อนออกมาได้โดยใช้อุปกรณ์รางเล่ือนลิ้นชัก ตู้หนึ่งตู้อาจใส่ชั้นได้ถึง ๖ ชั้น  
ผืนผ้าจะถูกเก็บด้วยการม้วนรอบแกนกระดาษแข็งท่ีหุ้มด้วยกระดาษปราศจากกรด  
ก่อนน�าไปสวมกับแกน ห่อม้วนผ้าด้วยพลาสติกและมัดไว้แบบหลวม ๆ เพ่ือป้องกัน 
ฝุ่นละออง 
 การจัดเก็บแบบนี้จะประหยัดพื้นท่ีมากกว่าการน�าม้วนผ้าไปวางบนชั้นโดยตรง 
และการเก็บแบบแขวนจะท�าให้ผ้าไม่เป็นรอยยับหรือพับ เนื่องจากน�้าหนักของผ้าจะถูก
รองรับด้วยแกน ไม่ใช่การทิ้งน�้าหนักลงบนชั้น  การเก็บผ้าภายในตู้จะช่วยป้องกันความ
เสียหายจากแสงสว่าง และการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อราและแมลง สามารถท�าได้สะดวก
ภายในตู้ที่ปิดสนิท 

ม้วนผ้า

โครงสร้างชั้นที่ทำาเป็นเฟรม

แกนกระดาษแข็งที่หุ้มด้วย

กระดาษปราศจากกรด

แกนสี่เหลี่ยม

อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก

ภาพลายเส้นที่ ๑๙ ระบบตู้บานเปิดสำาหรับจัดเก็บม้วนผ้าขนาดเล็ก (Cabinet storage for rolled textiles)
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 ภาพลายเส้นท่ี ๒๐ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บผืนผ้าแบบเคลื่อนท่ีได ้  
(Mobile hanging storage for flat textiles) ผนืผ้าจะถกูวางพาดบนแผงซึง่แขวนใน 
แนวตัง้ อยู่บนระบบรางท่ีแขวนลงมาจากเพดาน การเข้าถงึวัตถ ุท�าได้ด้วยการเลือ่นแผง
ออกมาบริเวณด้านหน้าของแถว ระยะระหว่างแผงส�าหรับแขวนผืนผ้าอย่างบางเทา่กับ 
๑๕ เซนติเมตร และ ๒๐ เซนติเมตร ส�าหรับผืนผ้าอย่างหนา ควรเว้นระยะระหว่าง 
ผนืผ้าท่ีแขวนบนแผงและพืน้ห้องท่ีความสูงจากพืน้ ๖๐ เซนตเิมตร เพือ่ให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก จะต้องเตรียมพื้นท่ีส่วนกลางของห้องอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นพื้นท่ีส�าหรับ 
การดึงแผงท่ีแขวนผืนผ้าออกมาจากบริเวณจัดเก็บระหว่างการศึกษาคน้คว้าวัตถุ ก่อน
การน�าผืนผ้ามาพาดบนแผง จะต้องหุ้มแผงด้วยกระดาษปราศจากกรด เพื่อการป้องกัน
ความเสียหายของผ้า ด้านบนของผ้าที่จัดเก็บควรคลุมทับด้วยผ้าผืนเล็กเพื่อป้องกันฝุ่น

ระบบรางที่แขวนลงมาจากเพดาน

แผงสำาหรับแขวนผืนผ้า

พื้นที่ส่วนกลางสำาหรับการดึงแผงออกมา

ภาพลายเส้นที่ ๒๐ ระบบจัดเก็บผืนผ้าแบบเคลื่อนที่ได้ 
(Mobile hanging storage for flat textiles)



70 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

 ภาพลายเส้นที ่๒๑ แสดงตวัอย่างระบบจดัเกบ็ผ้าม่านแบบเคลือ่นท่ีได้ (Mobile 
hanging curtain storage) ม่านจะถูกแขวนด้วยราวแขวนผ้าม่านท่ียึดติดกับแผง 
โดยสามารถดึงขึ้นเพื่อการจัดเก็บและดึงลงเพื่อน�าออกมา เมื่อผ้าม่านถูกดึงขึ้นไปเก็บ
ด้านบน เชือกส�าหรับดึงขึ้นลงจะถูกยึดไว้กับหมุดที่แผง แผงจะถูกแขวนอยู่บนระบบราง
ท่ีแขวนลงมาจากเพดาน สามารถดงึออกมาบรเิวณกลางห้องเพือ่การศกึษาค้นคว้า หรอื
ระหว่างการค้นหาวัตถุ ระยะระหว่างแผงประมาณ ๓๐-๓๖ เซนติเมตร ส�าหรับผ้าม่าน
อย่างบาง และ ๔๕-๖๐ เซนติเมตร ส�าหรับผ้าม่านอย่างหนา มีระบายหรือจีบอย่างหนา 
การจัดเก็บผ้าม่านด้วยการแขวนในแนวตั้ง จะช่วยรักษาสภาพของผ้าไม่ให้เกิดการย่น
หรือกรอบ ก่อนการจัดเก็บผ้าม่านโบราณ จะต้องเย็บผ้าม่านลงบนผา้อีกผืนหนึ่งซึ่งท�า
หน้าที่รองรับน�้าหนัก โดยเผื่อพื้นที่ออกมา ๒๐ เซนติเมตร โดยรอบผืนผ้าม่าน ส�าหรับ
รับน�้าหนักท่ีเกิดจากการแขวน และควรวางวัสดุท่ีสะอาดลงบนพื้นเพื่อป้องกันผ้าม่าน
ระหว่างการน�าลงจากราวแขวนมายังพื้น

ระบบราง

ราวผ้าม่าน

แผง

เชือกสำาหรับดึงขึ้น-ลง

ภาพลายเส้นที่ ๒๑ ระบบจัดเก็บผ้าม่านแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile hanging curtain storage)
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 ภาพลายเส้นที่ ๒๒ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บพรมขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่ได้ 
(Mobile hanging storage for large rugs) ประกอบด้วยโซ่ท่ีแขวนจากระบบราง
แขวนจากเพดาน หรอืโครงสร้างแบบลอยตวั โดยการเลอืกระบบโครงสร้างส�าหรบัแขวน 
ขึ้นอยู่กับวัสดุโครงสร้างของเพดานห้องคลัง และความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้าย 
ระบบจัดเก็บพรมไปยังต�าแหน่งอื่นของห้องคลัง พรมจะถูกเก็บด้วยการม้วนรอบแกน
โลหะท่ีแขวนลงมาจากโซ่ด้วยการใช้ตะขอรปูตวั S เกีย่วกบัโซ่ โดยแกนนีจ้ะต้องหุ้มด้วย
แกนกระดาษแขง็พนัโดยรอบด้วยกระดาษปราศจากกรด หลงัจากการม้วน พรมจะถกูมดั
ไว้หลวม ๆ เพื่อให้อยู่กับที่ สายโซ่หนึ่งสามารถแขวนพรมได้หลายม้วน และเลื่อนไปมา
ได้เม่ือต้องการค้นหาวัตถุ ท้ังนี้ จะต้องเตรียมพื้นท่ีส่วนกลางห้องไว้ส�าหรับการน�าพรม
ออกมาจากอุปกรณ์ และวางในแนวราบเพื่อการศึกษาค้นคว้า โครงสร้างของอุปกรณ์ 
ระบบราง และระบบแขวน รวมถงึขนาดของโซ่ จะต้องมคีวามแขง็แรงสามารถรบัน�า้หนกั
ของพรมได้หลายผืน และควรมีการเตรียมพื้นท่ีส�าหรับการมว้นเก็บพรมภายในบริเวณ
พื้นที่เดียวกัน

ระบบราง
กระดาษแข็งพันด้วยกระดาษ

ปราศจากกรด

แกน

พื้นที่ส่วนกลางสำาหรับนำาพรมออกมาจากอุปกรณ์

โซ่

ภาพลายเส้นที่ ๒๒ ระบบจัดเก็บพรมขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่ได้ 
(Mobile hanging storage for large rugs)
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 ภาพลายเส้นที่ ๒๓ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บที่เป็นแผงตะแกรงลวดยึดติดกับ
ระบบรางเลื่อนท่ีแขวนลงมาจากเพดาน หรือโครงสร้างแบบลอยตัว (Sliding rack 
storage with wire screening) ช่องท่ีพืน้จะช่วยยดึไม่ให้แผงตะแกรงแกว่งระหว่าง
การเลื่อนแผงออกมาเพื่อตรวจสอบสภาพวัตถุ วัตถุจะถูกแขวนบนตะแกรงด้วยการใช้
ตะขอตวั S แบบง่าย ๆ  วธีิการใช้พ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดส�าหรบัระบบการจดัเกบ็
ประเภทนี้ คือการใช้พื้นที่สองด้านส�าหรับการติดตั้งระบบราง และเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้
ส�าหรับการดึงแผงออกมา หากใช้พื้นที่จัดเก็บด้านเดียว ปริมาณพื้นที่ตรงกลางท่ีเว้นไว้ 
ส�าหรับการดึงแผงออกมาจะเท่ากับการจัดเก็บท้ังสองด้าน ระยะระหว่างแผงมีขนาด 
ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุท่ีน�ามาแขวนบนตะแกรง และขนาดของกรอบภาพ วัตถุท่ีมี
ขนาดใหญ่หรอืมกีรอบขนาดใหญ่จะต้องการพืน้ท่ีระหว่างแผงมากกว่าภาพวาดลายเส้น 
ภาพพิมพ์ ภาพเขียนขนาดเล็ก
 ขนาดของแผงตะแกรงจะขึน้อยู่กบัการเลอืกใช้และพืน้ท่ีของคลงัพพิธิภณัฑสถาน 
แผงท่ีมคีวามสูงมากจะต้องใช้บนัไดช่วยในการเคล่ือนย้ายวัตถท่ีุแขวนไว้บรเิวณด้านบน
ของแผง ในบริเวณท่ีเพดานห้องไม่สูงนัก อาจเลือกใช้แผงท่ีมีขนาดเล็กลงตามสัดส่วน
ของห้อง

ระบบรางเลื่อน

แผงตะแกรงลวด

ภาพลายเส้นที ่๒๓ แสดงตวัอย่างระบบจดัเกบ็ทีเ่ป็นแผงตะแกรงลวดยดึตดิกบัระบบรางเล่ือนทีแ่ขวนลงมาจากเพดานหรอื
โครงสร้างแบบลอยตัว (Sliding rack storage with wire screening)



การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา
73

 ภาพลายเส้นท่ี ๒๔ แสดงตวัอย่างระบบรางเล่ือนส�าหรบัจดัเกบ็อาวุธทรงสูงหรอื 
มีด้ามยาว (Sliding rack system with peg board) แผ่นเหล็ก หรือกระดาษ 
อัดเจาะรู จะถูกน�ามาใช้แทนตะแกรง ส�าหรับจัดเก็บวัตถุประเภทหอกหรือลูกศร 
หรืออาวุธทรงสูง โดยการยึดด้วยตัวยึดบนวัสดุดังกล่าว ระบบจัดเก็บประเภทนี้  
จะมีความกระชับ ใช้พื้นท่ีน้อย โดยไม่มีระยะห่างระหว่างแผงเมื่อเลื่อนเก็บภายใน 
อุปกรณ์ จึงสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ระบบรางเลื่อน

แผ่นเหล็กหรือกระดาษจัดเจาะรู

ด้านหน้าปิดทึบ

ภาพลายเส้นที่ ๒๔ ระบบรางเลื่อนสำาหรับจัดเก็บอาวุธทรงสูงหรือมีด้ามยาว 
(Sliding rack system with peg board)
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 ภาพลายเส้นที่ ๒๕ แสดงตัวอย่างระบบรางเล่ือนส�าหรับจัดเก็บวัสดุท่ีมี 
ความหนาหนกั เช่น หนงัสัตว์ ซึง่ต้องการการรมควนัเพือ่ฆ่าเชือ้ราและแมลง ในอปุกรณ์
จัดเก็บที่ปิดสนิท (Sliding rack storage with closed system) ด้านหน้าของ
แผงจะปดิทึบตลอดท้ังแผง เพื่อให้ปดิสนิทเมื่อเลื่อนเข้าไปเก็บในอุปกรณ์ ด้านในของ
แผงจะมีการติดตั้งราวขนาดเล็กส�าหรับแขวนหนังสัตว์หรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทของวัตถุท่ีน�ามาจัดเก็บ รวมถึงปริมาณพื้นท่ีท่ีมีอยู่ โดยแผงอาจมีขนาดความ
กว้างประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อสามารถเก็บวัตถุได้ทั้งสองด้าน
 วัตถุประเภทอื่นอาจน�ามาจัดเก็บในระบบประเภทนี้ได้ด้วยการดัดแปลงพื้นท่ี
ภายในแผง ยกตัวอย่างเช่น แทนท่ีจะใช้แผงในแนวตั้ง และติดตั้งราวในแนวนอน เพ่ือ
แขวนหนังสัตว์แบบเดียวกับในภาพ ก็อาจติดตั้งถาดในแนวนอน ขนาดความกว้าง
ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร และมีระยะห่างกันในแนวตั้งประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อจัด
เก็บวัตถุประเภทอื่นที่ต้องการสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บแบบเดียวกัน

ระบบรางเลื่อน

ด้านหน้าปิดทึบตลอดทั้งแผง

ราวขนาดเล็ก

ภาพลายเส้นที่ ๒๕ ระบบรางเลื่อนสำาหรับจัดเก็บวัสดุที่มีความหนาหนัก ซึ่งต้องการการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อราและแมลง 
ในอุปกรณ์จัดเก็บที่ปิดสนิท (Sliding rack storage with closed system)
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 ภาพลายเส้นท่ี ๒๖ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บของคลังเพื่อการศึกษา ส�าหรับ
วัตถุประเภทเส้ือผ้า เครื่องแต่งกายและผ้า โดยการใชร้ะบบรางเลื่อน (Sliding rack 
visible storage for costumes and textiles) คลังเพื่อการศึกษาจะเป็นการ
จัดเก็บวัตถุกึ่งจัดแสดง ผู้ชมสามารถเข้าชมเพื่อการศึกษาวัตถุได้ แต่วัตถุก็จะต้องได้
รับการป้องกันและจัดเก็บภายในอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เพื่อประหยัดพื้นที่ ในพื้นที่  
๑ ยูนิต เส้ือผ้าหรือผ้าจะถูกแขวนภายในกรอบ ท่ีกรุด้วยกระจกท้ังสองด้าน กรอบ
กระจกจะช่วยป้องกันฝุ่น และเมื่อเลื่อนเข้าไปเก็บภายในอุปกรณ์ วัตถุจะถูกป้องกันจาก 
แสงสว่าง การเข้าชมวตัถทุ�าได้ด้วยการดงึแผงออกมา โดยวตัถจุะสามารถชมได้ท้ังสองด้าน  
ระบบจัดเก็บประเภทนี้มีความยืดหยุ ่นสูง สามารถน�ามาจัดเก็บวัตถุประเภทอื่น  
เช่น แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาดลายเส้น ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กรอบกระจก ๒ ด้าน

ระบบรางเลื่อน

แผงปิดทึบด้านหน้า

ภาพลายเส้นที่ ๒๖ ระบบจัดเก็บของคลังเพื่อการศึกษา 
สำาหรับวัตถุประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และผ้า โดยการใช้ระบบรางเลื่อน 
(Sliding rack visible storage for costumes and textiles)
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 ภาพลายเส้นที่ ๒๗ แสดงตัวอย่างของระบบจัดเก็บของคลังเพ่ือการศึกษา  
ท่ีดัดแปลงมาจากตัวอย่างในภาพท่ี ๒๖ (Sliding rack visible storage for 
stamps or manuscripts) แผงมีขนาดตั้งแต ่๕๐ X ๕๐ เซนติเมตร จนถึงขนาด 
๗๕ X ๗๕ เซนติเมตร โดยจะต้องมีความสูงที่เพียงพอจากระดับพื้น เพื่อสะดวกต่อการ
ดึงแผงออกมาชมวัตถุ ความกว้างของแผงอยู่ที่ประมาณ ๕ เซนติเมตร ท�าให้ประหยัด
เนื้อที่เมื่อเลื่อนเข้าไปเก็บในอุปกรณ์ ระบบจัดเก็บประเภทนี้ เหมาะส�าหรับการเก็บวัตถุ 
เช่น แสตมป์ ซึ่งนอกจากจะประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บแล้ว ยังสะดวกต่อการเข้าชม  
และเมื่อจัดแสดงภายในกรอบกระจก จะสามารถรักษาความปลอดภัยของวัตถุระหว่าง
การเข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลงัจากการเข้าชมแล้ว แสตมป์จะถกูเล่ือนเข้าไปเกบ็
ภายในอุปกรณ์ซึ่งป้องกันการเสื่อมสภาพจากแสงสว่าง

แผงปิดทึบด้านหน้า

อุปกรณ์รางเลื่อน

กรอบกระจก ๒ ด้าน

ภาพลายเส้นที่ ๒๗ ระบบจัดเก็บของคลังเพื่อการศึกษา ที่ดัดแปลงมาจากตัวอย่างในภาพที่ ๒๖ (Sliding rack visible 
storage for stamps or manuscripts)



การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา
77

 ภาพลายเส้นท่ี ๒๘ แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้พื้นท่ีระหว่างการเก็บ 
วัตถุบนชั้นหรือตู้ท่ัวไป กับการเก็บด้วยอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบประหยัดพื้นท่ี  
ภาพด้านบนจะแสดงให้เห็นอุปกรณ์จัดเก็บ ๕ แถว โดยมีพื้นที่ทางเดินระหว่างอุปกรณ์
ทั้งหมด ๔ ช่อง ภาพกลางจะแสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้ระบบจัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัด
พื้นที่ อุปกรณ์จัดเก็บ ๕ แถวเดียวกันนั้น จะใช้พื้นที่น้อยลงไปถึง ๔๐% เนื่องจากพื้นที่
ทางเดินจะใช้เพียง ๑ ช่องในระหว่างการใช้งานเท่านั้น ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ใช้อปุกรณ์จดัเกบ็เคลือ่นท่ีแบบประหยดัพืน้ท่ีแล้ว จะสามารถเพิม่ปรมิาณการจัดเกบ็ได้
อีก ๕๐% เมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์ทั่วไปในปริมาณพื้นที่เท่ากัน 
 วัสดุท่ีใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์ประเภทนี้ อาจเปน็โลหะ แต่อลูมิเนียมเปน็วัสดุท่ี 
เหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากมีน�้าหนักเบาและไม่เป็นสนิม อุปกรณ์จะเลื่อนไปมาด้วย 
ระบบรางที่ฝังลงบนพื้นห้อง โดยการเลื่อนอาจท�าได้ด้วยแรงงานคนหรือใช้มอเตอร์ช่วย

การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่

แบบประหยัดพื้นที่จะเพิ่มปริมาณ

จัดเก็บได้อีก ๕๐%

การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่

แบบประหยัดพื้นที่จะทำาให้

อุปกรณ์ ๕ แถวใช้พื้นที่น้อยลง 

๔๐%

อุปกรณ์จัดเก็บ ๕ แถว มีพื้นที่ทางเดิน

ระหว่างอุปกรณ์ ๔ ช่อง

ภาพลายเส้นที่ ๒๘ การใช้พื้นที่ระหว่างการเก็บวัตถุบนชั้นหรือตู้ทั่วไป เปรียบเทียบกับการเก็บ
ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัดพื้นที่
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 หากใช้แรงงานคนในการเลื่อน จะต้องจ�ากัดขนาดของอุปกรณ์ โดยความยาว 
ของแต่ละแถวจะอยู่ท่ีประมาณ ๒.๔๐–๓.๗๐ เมตร และน�้าหนักจะอยู่ระหว่าง ๑.๕๐-
๔.๕๐ ตัน เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และหนักกว่านี้จะไม่สามารถเลื่อนได้เอง 
โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ช่วย อุปกรณ์ส�าเร็จรูปท่ัวไปจะท�ามาจากวัสดุอลูมิเนียม ซึ่งมี 
น�า้หนกัเบา โครงสร้างจะคงทนแขง็แรง หากจะไม่ใช้อปุกรณ์ส�าเรจ็รปู อาจต้องลดขนาด
ของอุปกรณล์ง และต้องค�านึงถึงน�้าหนักของวัตถุท่ีจะน�ามาจัดเก็บเพื่อให้มีน�้าหนักไม่
มากจนเกินไป
 ระบบอปุกรณ์ส�าเรจ็รปูท่ีมาพร้อมกบัมอเตอร์ไฟฟ้าส�าหรบัการเลือ่น จะเพิม่ขนาด
ความยาวของแถวได้ถงึ ๑๘ เมตร และน�า้หนกัของแต่ละแถวเพิม่ได้มากท่ีสุดถงึ ๒๗ ตนั 
สามารถจดัเกบ็วตัถไุด้หลากหลายประเภท แต่ต้องมีการเตรยีมแผนส�ารองหากต้องการ
ใช้งานเมือ่กระแสไฟฟ้าขดัข้อง เพือ่ให้ท�างานได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ และจะต้องมรีะบบ
ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เลื่อนเข้ามาปิดในระหว่างที่มีคนยืนอยู่ระหว่างแถว 
 อุปกรณ์จัดเก็บเคล่ือนท่ีแบบประหยัดพื้นท่ีโดยท่ัวไปต้องการการรับน�้าหนักต่อ
พื้นที่โดยเฉลี่ย ๗๐ กิโลกรัม/ ๐.๙๕ ตารางเมตร และอาจสูงถึง ๑๒๐-๑๔๐ กิโลกรัม/ 
๐.๙๕ ตารางเมตร ดังนั้น ระบบจัดเก็บประเภทนี้ อาจไม่เหมาะส�าหรับการใช้งานใน
อาคารท่ีไม่ได้ออกแบบโครงสร้างมาเพื่อรับน�้าหนักพื้นท่ีคลังโดยเฉพาะ หากต้องการ
ใช้งาน จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ด้วยการเพิ่มคานรับน�้าหนักตาม
ต�าแหน่งของรางที่ฝังลงบนพื้น 
 แม้ว่าระบบจัดเก็บประเภทนี้จะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์จัดเก็บท่ัวไป แต่ช่วย
ประหยัดพื้นท่ีคลังและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ วัตถุจะได้รับการป้องกันจาก 
ฝุ่นละอองและแสงสว่างเมือ่เลือ่นอปุกรณ์ปิด แต่การเลือ่นอาจท�าให้เกิดแรงส่ันสะเทือน 
ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อวตัถบุางประเภท การรกัษาความปลอดภยัสามารถท�าได้ง่ายด้วย
การปิดล็อกแผงเดี่ยวหรือทั้งอุปกรณ์
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 ภาพลายเส้นท่ี ๒๙ แสดงตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบ
ประหยดัพืน้ท่ีเพือ่เกบ็หนงัสือหรอืเอกสารโบราณ (High-density mobile storage 
units for books and manuscripts) ขนาดความยาวของแถวไม่เกิน ๔.๖๐ เมตร 
จะยังสามารถเล่ือนได้ด้วยแรงงานคนอยู่ ความยาวระหว่าง ๔.๖๐-๑๘ เมตร จะต้อง
เลื่อนด้วยมอเตอร์เท่านั้น เมื่ออุปกรณ์ปิดสนิท วัตถุจะถูกป้องกันจากฝุ่นและแสงสว่าง

ภาพลายเส้นท่ี ๒๙-๓๔ แสดงตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบประหยัดพื้นท่ีเพื่อเก็บ
วัตถุที่มีประเภทแตกต่างกัน

ภาพลายเส้นที่ ๒๙ การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บเคล่ือนที่แบบประหยัดพื้นที่เพื่อเก็บหนังสือหรือ
เอกสารโบราณ (High-density mobile storage units for books and manuscripts
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 ภาพลายเส้นที่ ๓๐ แสดงตัวอย่างการใชง้านอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบ
ประหยัดพื้นท่ีส�าหรับเก็บม้วนฟลิ์มหรือวิดีโอ (High-density mobile storage 
units for film or video cassettes) มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างในภาพที่ ๕ 
แต่เป็นการจดัเกบ็ภายในอปุกรณ์แบบประหยดัพืน้ท่ี ระบบส�าเรจ็รปูจดัเกบ็ด้วยมอเตอร์
จะรองรับความยาวของแถวท่ียาวมากกว่าปกติ หากต้องการเพียงแค่พ้ืนท่ีเล็ก ๆ และ
อุปกรณ์ขนาดเล็กท่ีเลื่อนได้ด้วยแรงงานคน ระบบจัดเก็บอาจประกอบได้เองภายใน
พิพิธภัณฑสถาน

ภาพลายเส้นที่ ๓๐ การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัดพื้นที่สำาหรับเก็บม้วนฟิล์มหรือวิดีโอ 
(High-density mobile storage units for film or video cassettes)



การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา
81

 ภาพลายเส้นที่ ๓๑ แสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัด
พื้นที่ส�าหรับเก็บม้วนพรมหรือสิ่งทอประเภทอื่น (High-density mobile storage 
system for textile storage) ผืนผ้าจะถูกเก็บด้วยการม้วนรอบแกนกระดาษแข็ง
ซึ่งพันโดยรอบดว้ยกระดาษปราศจากกรด สวมบนแกนโลหะท่ีแขวนติดตั้งภายในแผง 
สามารถเลื่อนได้ด้วยระบบรางท่ีติดตั้งบนพื้น โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ช่วย หากเป็นแผง
ขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้มอเตอร์ช่วยในการเลื่อน วัสดุโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ความยาว
ของแผงขึน้อยู่กบัความยาวของม้วนผ้า ลกัษณะของโครงสร้างภายในส�าหรบัรองรบัแกน
โลหะสามารถดัดแปลงได้จากตัวอย่างที่ ๑๗, ๑๘ และ ๑๙  นอกจากการจัดเก็บม้วนผ้า 
ยังเก็บเครื่องแต่งกายประเภทอื่น เช่น ผ้าพันคอ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพลายเส้นที่ ๓๑ การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัดพื้นที่สำาหรับเก็บม้วนพรมหรือ
สิ่งทอประเภทอื่น (High-density mobile storage system for textile storage)
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 ภาพลายเส้นท่ี ๓๒ แสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบ
ประหยัดพื้นท่ีส�าหรับเก็บวัสดุทางชีววิทยา-ตัวอย่างพืช (High-density mobile  
storage system for herbarium collections) แต่ละแผงจะประกอบด้วยชั้น 
บรรจุภาชนะส�าหรับใส่ตัวอย่างพืช ขนาดความสูงประมาณ ๑๒ เซนติเมตร X 
ความยาว ๖๖ เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเพียงพอส�าหรับบรรจุแฟ้มตัวอย่างพืชสองแฟ้ม 
หรือกล่องตัวอย่างพืชสองกล่อง โดยแฟ้ม ๑ แฟ้มจะสามารถใส่แผน่ตัวอย่างพืชขนาด  
๓๐ เซนตเิมตร X ๔๖ เซนตเิมตร ได้ถงึ ๒๐ ชนดิ แผ่นตวัอย่างนีจ้ะท�ามาจากกระดาษแข็ง  
ข้อมูลของพืช เช่น แหล่งก�าเนิด สีของดอก ความสูงของล�าต้น ฯลฯ พร้อมกับ 
ตัวอย่างพืช จะติดอยู่บนแผ่นตัวอย่าง เนื่องจากวัตถุประเภทนี้มีน�้าหนักเบา จึงสามารถ
น�ามาวางบนชั้นที่ท�าจากแผ่นโลหะได้

ภาชนะสำาหรับใส่ตัวอย่างพืช

ภาพลายเส้นที่ ๓๒ แสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัดพื้นที่สำาหรับเก็บวัสดุทางชีววิทยา-
ตัวอย่างพืช (High-density mobile storage system for herbarium collections)
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 ภาพลายเส้นที่ ๓๓ แสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัด
พืน้ท่ีส�าหรบัเกบ็เส้ือผ้า เครือ่งแต่งกาย (High-density mobile storage system  
for costume storage) ความสูงท้ังหมดของอุปกรณ์ประมาณ ๒.๒๐ เมตร  
โดยพื้นท่ีส�าหรับแขวนชุดผู้ใหญ่มีความกว้าง ๑.๑๐ เมตร x ความสูง ๑.๘๐ เมตร  
ลิ้นชักด้านล่าง ๑ ลิ้นชักขนาด ๓๐ เซนติเมตร ใช้บรรจุถาดขนาด ๑๐ เซนติเมตร  
ส�าหรบัเกบ็เครือ่งประดบั พืน้ท่ีส�าหรบัแขวนชดุเดก็มีความกว้าง ๑.๒๐ เมตร x ความสูง 
๑.๑๐ เมตร โดยมีลิ้นชักด้านล่าง ๓ ลิ้นชัก ส�าหรับเก็บเครื่องประดับ ติดตั้งมู่ลี่ไว้ที่ขอบ
ด้านบน เพื่อป้องกันวัตถุจากแสงสว่างและฝุ่นละออง ด้านในปดิทับดว้ยไวนิลเพื่อไม่
ให้วัตถุสัมผัสโดยตรงกับผิวของอุปกรณ์ ซึ่งอาจเปน็โลหะ หรือวัสดุอื่น ท่ีอาจเป็นสนิม 
กัดกร่อน แตก เป็นเส้ียนแหลม และท�าอันตรายแก่ผ้า อุปกรณ์ส�าเร็จรูปขนาดใหญ่จะ
เลื่อนโดยการใช้มอเตอร์ ส�าหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กสามารถเลื่อนได้โดยใช้แรงงานคน
 เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บจากตัวอย่างที่ ๑๔-๑๖ จะเห็นได้ว่าสามารถ
น�ารูปแบบอุปกรณ์ดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นระบบจัดเก็บเคลื่อนท่ีแบบประหยัดพื้นท่ีได้ 
อย่างไรกด็ ีควรค�านงึถงึปัญหาเรือ่งความส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเลือ่นอปุกรณ์
จัดเก็บเคลื่อนท่ี รวมถึงความสะดวกในการค้นหาวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งในระบบจัดเก็บ  
และเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับพพิิธภัณฑสถาน 

พื้นที่แขวนชุดผู้ใหญ่

ลิ้นชัก

ภาพลายเส้นท่ี ๓๓ การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคล่ือนท่ีแบบประหยัดพื้นท่ีสำาหรับเก็บเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย (High-density mobile storage system for costume storage)
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 ภาพลายเส้นที่ ๓๔ แสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัด
พื้นท่ีส�าหรับเก็บวัตถุประเภทหินและแร่ (High-density mobile storage  
system for geological specimens) วตัถจุะถกูจดัเกบ็ภายในลิน้ชกัขนาดความกว้าง  
๑.๕๐ เมตร เนื่องจากความยาวและน�้าหนักของอุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องเลื่อนด้วย 
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

ภาพลายเส้นที่ ๓๔ การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่แบบประหยัดพื้นที่สำาหรับเก็บวัตถุประเภทหินและแร่ 
(High-density mobile storage system for geological specimens)

ลิ้นชัก
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 ภาพลายเส้นท่ี ๓๕ แสดงตวัอย่างการใช้อปุกรณ์จดัเกบ็เคลือ่นท่ีส�าหรบัเกบ็วตัถุ
ประเภทเครื่องดนตรีและเครื่องเรือนขนาดใหญ่ (High-density mobile storage 
units for musical instruments or large pieces of furniture) ประกอบด้วย
โครงสร้างโลหะปิดทับด้วยแผ่นโลหะ ตดิตัง้อยู่เหนอืระบบรางเลือ่นบนพืน้ สามารถเล่ือน
ได้ ขนาดของอุปกรณ์และความสูงของชั้นที่วาง ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุที่จะน�ามาจัด
เก็บ วัตถุท่ีมีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมาก เช่น เครื่องเรือนและเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ 
จะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยยก เช่น โฟล์คลิฟท์ หรือรถยก เพื่อวางเก็บบนชั้น และ 
จะต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวา่ง 
ขัน้ตอนดงักล่าว ข้อดขีองการใช้อปุกรณ์ประเภทนี ้คอื สามารถเกบ็วตัถขุนาดใหญ่ได้เป็น
จ�านวนมากภายในพื้นที่ที่จ�ากัด อย่างไรก็ดี จะต้องเว้นพื้นที่ไว้ส�าหรับการเลื่อนอุปกรณ์
เพื่อการจัดเก็บหรือน�าวัตถุออกด้วยการใช้โฟลค์ลิฟท์ และต้องค�านึงถึงการรับน�้าหนัก
ต่อพื้นที่ของโครงสร้างอาคาร ซึ่งจะต้องแข็งแรงเพียงพอส�าหรับการรับน�้าหนักอุปกรณ์
และวัตถุที่น�ามาจัดเก็บทั้งหมด

โครงสร้างโลหะ

ระบบรางเลื่อน

ภาพลายเส้นท่ี ๓๕ การใช้อุปกรณ์จัดเก็บเคล่ือนที่สำาหรับเก็บวัตถุประเภทเครื่องดนตรีและ 
เครือ่งเรอืนขนาดใหญ่ (High-density mobile storage units for musical instruments 
or large pieces of furniture)
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 ภาพลายเส้นที ่๓๖ แสดงตวัอย่างระบบจดัเกบ็ภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น หรอื
ภาพเขียนที่ใส่กรอบแล้ว (Compartmentalized storage for framed prints, 
drawings, or paintings) ประกอบด้วยโครงสร้างโลหะกรทัุบด้วยแผ่นโลหะ แบ่งเป็น
ช่องและชัน้ส�าหรบัจดัเกบ็วตัถ ุขนาดของช่องจะมคีวามกว้างไม่มากนกัเพือ่จ�ากดัจ�านวน
ของวัตถุท่ีน�ามาเก็บ และมีความเป็นไปได้สูงท่ีวัตถุจะเสียดสีกันระหว่างน�าออกมาและ
การจดัเกบ็เข้าไปใหม่ในอปุกรณ์ หรอืเสียดสีกบัชัน้ ดงันัน้ จงึต้องเกบ็วัตถจุ�านวนน้อยชิน้ 
เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว ความสูงของช่องจะขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุท่ีน�ามาจัดเก็บ  
เพือ่เป็นการประหยดัพืน้ท่ี อปุกรณ์ประเภทนีส้ามารถประกอบขึน้เองได้ง่ายและประหยดั
งบประมาณกว่าการใช้อปุกรณ์จดัเกบ็แบบเคลือ่นท่ี ในภาพท่ี ๒๓ ดงันัน้ พพิธิภณัฑสถาน
ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจ�ากัดสามารถเลือกใช้ระบบจัดเก็บประเภทนี้ได้ 
 วัสดุท่ีใช้และขนาดของอุปกรณ์ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของวัตถุ ตัวอย่างอุปกรณ์ในภาพจะมีความสูงประมาณ ๒ เมตร เพื่อความ
สะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องใช้บนัได ส�าหรบัห้องท่ีมีเพดานสูง อาจเพิม่ความสูงของ
อุปกรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และใช้บันไดในการเข้าถึง อย่างไรก็ดี หากมีการใช้
งานอย่างสม�่าเสมอ ไม่ควรเพิ่มความสูงของอุปกรณ์จนสูงเกินไป

ภาพลายเส้นที่ ๓๖ ระบบจัดเก็บภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น หรือภาพเขียนที่ใส่กรอบแล้ว 
(Compartmentalized storage for framed prints, drawings, or paintings)
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 ภาพลายเส้นที่ ๓๗ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บเครื่องเรือน ๓ ประเภท ในพื้นที่
เดยีวกนั (Furniture storage) เครือ่งเรอืนขนาดใหญ่จะจดัเกบ็บนแท่นโลหะมีล้อเล่ือน 
การเคล่ือนย้ายวัตถุเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบสภาพ หรือจัดแสดงนิทรรศการ 
สามารถท�าได้ง่ายโดยการเคลือ่นท่ีไปด้วยล้อเลือ่น และเมือ่วตัถจุดัวางเหนอืพืน้ห้อง การ
ท�าความสะอาดพื้นจะท�าได้สะดวก โดยขาเครื่องเรือนไม่เส่ียงต่อความเสียหายระหว่าง
การท�าความสะอาด
 พื้นท่ีว่างด้านบนเครื่องเรือนขนาดใหญ่ท่ีจัดเก็บบนแท่นมีล้อเลื่อน สามารถใช้
เก็บเครื่องเรือนขนาดเล็กและมีน�้าหนักเบา เช่น เก้าอี้และโต๊ะขนาดเล็ก รวมถึงของแต่ง
บ้านที่ใช้งานด้วยการแขวนลงมาจากเพดาน เช่น โคมไฟระย้า เครื่องเรือนขนาดเล็กจะ
จดัเกบ็ภายในชัน้โครงสร้างโลหะท่ีแขวนลงมาจากโครงสร้างเพดาน และควรจดัเรยีงแถว
ในแนวเดียวกับเครื่องเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้น อย่างไรก็ดี เครื่องเรือนที่อยู่ด้านล่างควรเป็น
เครือ่งเรอืนท่ีมขีนาดเตีย้ เพือ่ท่ีชัน้ด้านบนจะไม่สูงจนเกินไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
ใช้บันได โคมไฟระย้าสามารถน�ามาห้อยลงมาจากโครงสร้างทีย่ึดกับเพดานอย่างง่าย ๆ  
เหนือแถวของเครื่องเรือน

แท่นมีล้อเลื่อน

เครื่องเรือนที่มีขนาดเตี้ย

เครื่องเรือนขนาดเล็ก

โคมไฟระย้า

เครื่องเรือนขนาดใหญ่

ภาพลายเส้นที่ ๓๗ ระบบจัดเก็บเครื่องเรือน (Furniture storage)



88 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

 ภาพลายเส้นที ่๓๘ แสดงตวัอย่างแผงตะแกรงท่ีตดิตัง้บนผนงั (Wall-mounted 
stationary wire rack storage) เป็นระบบจัดเก็บท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
พื้นท่ีภายในห้องคลัง โดยใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บประเภทอื่น เช่น ชั้น ตู้แบบเตี้ย  
เป็นต้น ประเภทของวัตถุท่ีสามารถน�ามาจัดเก็บ ได้แก่ กระจก กรอบรูป ภาพเขียน  
ภาพวาดลายเส้น หน้ากาก ดาบ ปืนยาว และเครื่องมือบางชนิด โดยวิธีการแขวนกับ
ตะแกรง นอกจากนี้ ยังเหมาะสมส�าหรับการจัดเก็บภาพวาดสีพาสเทล ซึ่งอาจเกิด 
ความเสียหายหากเก็บภายในอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนระหว่าง
การเลื่อน

ภาพเขียนสีพาสเทล

ตะแกรงที่ติดตั้งบนผนัง

กระจก / กรอบรูป

ภาพลายเส้นที่ ๓๘ แผงตะแกรงที่ติดตั้งบนผนัง (Wall-mounted stationary wire rack storage)
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 ภาพลายเส้นท่ี ๓๙ แสดงตัวอย่างการเก็บวัตถุภายในกลอ่งพลาสติกใสและ 
น�ามาวางบนชั้น (Transparent storage containers) เป็นระบบจัดเก็บที่สามารถ
มองเห็นวัตถุภายในโดยไม่ต้องเปดิกล่อง และไม่ต้องเคลื่อนย้ายกล่องออกมาจากชั้น  
จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส�าหรับวัตถุท่ีมีการศึกษาอยู่เป็นประจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากเป็นวัตถุท่ีบอบบาง อาจแตกหักเสียหายได้ง่ายระหว่างการเคลื่อนย้าย พื้นด้านใน
กล่องควรบุด้วยกระดาษปราศจากกรดก่อนการน�าวัตถุมาวาง อย่างไรก็ดี วัตถุที่เก็บใน
กล่องลกัษณะนี ้อาจเส่ียงต่อความเสียหายเนือ่งจากแสงสว่างมากกว่าวตัถท่ีุเกบ็ไว้ภายใน
กล่องทึบ นอกจากนี้ กล่องใสยังมีราคาแพงมากกว่ากล่องทึบ 

กล่องพลาสติกใส

ปูพื้นด้านใน

ด้วยกระดาษปราศจากกรด

ภาพลายเส้นที่ ๓๙ การเก็บวัตถุภายในกล่องพลาสติกใสและนำามาวางบนชั้น 
(Transparent storage containers)
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 ภาพลายเสน้ที่ ๔๐ แสดงตัวอย่างระบบจัดเก็บแบบชั้นแขวนส�าหรับวัตถ ุ
ขนาดใหญ่ (Special hanging system for large objects) ชั้นแขวนท�าจาก
โลหะติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กที่ยึดอยู่บนผนัง สามารถจัดเก็บวัตถุขนาดใหญ่ เช่น เรือ  
หรือวัตถุประเภทอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อประหยัดพื้นท่ี และอาจดัดแปลงเป็น 
ชั้นแขวนติดตั้งบนโครงสร้างแบบลอยตัวได้

โครงสร้างเหล็กยึดกับผนัง

ชั้นแขวน

ภาพลายเส้นที ่๔๐ ระบบจดัเกบ็แบบชัน้แขวนสำาหรบัวัตถขุนาดใหญ่ (Special hanging system for large objects)
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 ภาพลายเส้นที่ ๔๑ แสดงตัวอย่างตู้ส�าหรับจัดเก็บตุ๊กตา (Cabinet storage 
for dolls) ประกอบด้วยชั้นปรับระดับเจาะรูส�าหรับแขวนด้วยการใช้เส้นลวดโลหะ 
สอดเข้าไประหว่างชั้น และยึดไว้ท่ีต�าแหน่งด้านบนและด้านล่างของตู้ ตุ๊กตาจะถูกวาง
ในแนวตั้งบนชั้นและผูกไว้กับเส้นลวดอย่างหลวม ๆ การเก็บในลักษณะนี้เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บแบบแนวนอนภายในลิ้นชัก หรือ 
จากการห่อหุ้มด้วยพลาสติก ประตูด้านนอกของตู้จะช่วยป้องกันวัตถุจากฝุ่นละออง 
ชั้นปรับระดับสามารถปรับความสูงได้ตามขนาดความสูงของตุ๊กตา จึงช่วยประหยัด
พื้นท่ี สามารถประกอบขึ้นเองภายในพิพิธภัณฑสถาน หรือดัดแปลงการใช้งานภายใน 
ตู้ส�าเร็จรูปด้วยการเจาะรูที่ชั้นและเพิ่มเส้นลวดโลหะ

ชั้นปรับระดับเจาะรูประตูบานเปิด

เส้นลวด

ภาพลายเส้นที่ ๔๑ ตู้สำาหรับจัดเก็บตุ๊กตา (Cabinet storage for dolls)
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มาตรฐานของระบบการจัดเก็บวัตถุภายในคลัง
และคลังเพื่อการศึกษา

 ระบบการจัดเก็บวัตถุภายในคลังจะต้องได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมต่อการ
ป้องกันความเสียหายและการเส่ือมสภาพของวัตถุ โดยจะต้องท�ามาจากวัสดุท่ีมีความ
ปลอดภัย มีความเสถียร ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย  
 n จ�านวนของชัน้วาง ตู้จดัเกบ็วตัถ ุและบรรจภุณัฑ์ จะต้องเพยีงพอและเหมาะสม 
  ต่อปริมาณของวัตถุ โดยไม่แออัดจนเกินไป
 n ตู้จัดเก็บวัตถุ ชั้นวาง และอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ จะต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งาน 
  ได้ดีอยู่เสมอ
	 n ตู้จดัเกบ็วตัถจุะต้องไม่วางซ้อนกนัเกินสองชัน้ และการเกบ็วตัถใุนลิน้ชกัจะต้อง 
  ไม่มีน�้าหนักเกินกว่าที่บริษัทผู้ผลิตก�าหนด
 n ตู้จัดเก็บวัตถุ ชั้นวาง และอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ จะต้องตั้งอยู่บนแท่นฐานโลหะ 
  ความสูงไม่ต�่ากว่า ๔ นิ้ว (๑๐ เซนติเมตร) โดยความสูงท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ   
  ๖ นิ้ว (๑๕ เซนติเมตร) เพื่อความปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดน�้าท ่วมขัง  
  สะดวกส�าหรับการท�าความสะอาดพื้น การตรวจหาแมลงและสัตว์รบกวน
 n ตู้จัดเก็บวัตถุ ชั้นวาง และอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ ควรท�าด้วยวัสดุท่ีเป็นโลหะ  
  ไม่ควรใช้วัสดุท่ีเป็นไม้ เนื่องจากแม้ว่าจะมีการทาสีทับ ไม้ก็ยังสามารถปล่อย 
  ไอระเหยที่เป็นกรดอันตรายออกมาได้
 n ตู้จัดเก็บวัตถุ ชั้นวาง และอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ จะต้องมีการจัดวางอย่าง 
  เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และพื้นท่ีภายในคลังจะต้องเป็นสัดส่วน  
  ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อง่ายต่อการท�าความสะอาดและการส�ารวจตรวจสภาพ

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น
อุปกรณ์จัดเก็บภายในคลังจะต้อง
เป็นไปอย่างมีระบบ ใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด โดยเว้นเส้นทาง
สัญจรระหว่างตู้ หรือชั้น เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน วัสดุที่ใช้ทำาเป็น
ชั้นหรือตู้ควรเป็นโลหะ เช่น 
เหล็กเคลือบ หรืออลูมิเนียมเคลือบ 
ซึ่งมีความเสถียร และปลอดภัย
ต่อวัตถุ
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ภายในคลังเพื่อการศึกษาแบบ Visitable Storage 
ควรติดตั้งราวกั้นด้านหน้าของชั้นวางที่เปิดโล่งทุกชั้น 
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัตถุที่จัดวางบนชั้น

 n วัตถุท่ีไม่ได้บรรจุในกล่อง หีบห่อ หรือตู้จัดเก็บ จะต้องมีการป้องกัน และ 
  ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่มีความเหมาะสมกับวัตถุแต่ละประเภท
 n ชั้นวางที่เปิดโล่งจะต้องมีความแข็งแรงมั่นคง และจะต้องยึดกับพื้น ผนัง หรือ  
  อปุกรณ์จดัเกบ็ในบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่ป้องกนัไม่ให้ขยบัหรอืล้มคว�า่ โดยจะต้อง 
  ติดตั้งราวกั้นด้านหน้าของชั้นเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัตถุที่จัดเก็บบนชั้น 
 n วัตถุที่จัดเก็บภายในตู้ ชั้น หรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ จะต้องมีการห่อหุ้ม หรือ
  เกบ็ไว้ในถาด โดยใช้วสัดท่ีุมีความเหมาะสมตามมาตรฐานงานพพิธิภณัฑสถาน
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วัสดุที่มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน

งานพิพิธภัณฑสถาน

 วสัดท่ีุมคีวามปลอดภยัส�าหรบัการจดัท�าอปุกรณ์จัดเกบ็ กล่อง และส่ิงห่อหุ้มวตัถุ 
ตามมาตรฐานงานพิพิธภัณฑสถาน จะต้องเป็นวัสดุท่ีเสถียร ไม่ท�าปฏิกิริยาเคมีท่ีท�าให้
เกิดไอระเหย ซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุ ดังนั้น จึงควร
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง
 อุปกรณ์จัดเก็บวัตถุท่ีเหมาะสม ควรท�าจากวัสดุท่ีเป็นโลหะพ่นทับด้วยอีพอกซี, 
อะครลิกิ หรอื โพลเีอสเตอร์ ในกรณนีี ้การพ่นทับด้วยอพีอกซ ีจะมคีวามคงทนมากท่ีสุด 
อลูมิเนยีมเคลือบ เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกของวสัดท่ีุใช้ได้ในการท�าอปุกรณ์จดัเกบ็ท่ีมคีวาม
ปลอดภัย 
 ตู้จดัเกบ็วัตถ ุชัน้วาง และอปุกรณ์จดัเกบ็อืน่ ๆ  ไม่ควรท�าจากไม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ไม้ท่ีไม่มีการเคลือบผิว เพราะจะปล่อยไอระเหยท่ีเป็นกรด และเปอร์ออกไซด์ ซึ่งอาจ
ท�าอันตรายต่อวัตถุท่ีมีความบอบบางภายในคลัง หากมีวัสดุอุปกรณ์เดิมท่ีท�าจากไม้  
ควรแทนที่ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใหม่ที่ท�ามาจากโลหะจะมีความเหมาะสมมากกว่า
 กล่องส�าหรบัใช้จดัเกบ็วตัถ ุส่วนใหญ่จะท�ามาจากกระดาษแขง็หรอืพลาสตกิ และ
เป็นกล่องส�าเรจ็รปู สามารถประกอบใช้งานได้ง่าย กระดาษแขง็ท่ีใช้ท�ากล่องจะต้องเป็น 
กระดาษท่ีปราศจากกรด มีคณุสมบตัเิป็นกลาง ไม่มคีวามเป็นกรดหรอืด่าง พลาสตกิท่ีใช้
จะต้องท�ามาจากโพลีเอทลิิน (Polyethylene) หรือโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) 
ซึ่งมีความเสถียร และไม่ปล่อยไอระเหยที่เป็นอันตราย
 วัสดุท่ีใช้ห่อหุ้มวัตถุ ส�าหรับวัสดุท่ีเป็นกระดาษ หรือท�ามาจากกระดาษ จะต้อง
ปราศจากกรด และมีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง ส�าหรับวัสดุที่เป็น
พลาสติก จะต้องท�ามาจากโพลีเอทลิิน หรือ โพลีเอสเตอร์ 
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กล่องเก็บวัตถุพลาสติกชนิดไม่มีฝาปิด
ทำาจาก โพลีเอทิลิน (Polyethylene) 
หรือโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) 
เพื่อความปลอดภัยของวัตถุ โดยใช้ขนาด
ที่ไม่หลากหลายจนเกินไป เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บซ้อนกันบนชั้นหรือในตู้ 
สำาหรับคลังเพื่อการศึกษาแบบ 
Visitable Storage

กล่องกระดาษสำาหรับจัดเก็บวัตถุจะต้องทำามาจากกระดาษแข็ง
ที่ปราศจากกรด มีคุณสมบัติเป็นกลาง ปราศจากความเป็นกรดหรือด่าง
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วัสดุตกแต่งที่ปล่อยสาร/ไอระเหยที่เป็นอันตราย

  วัสดุ ประเภทของไอระเหย

ไม้ (โดยฉเพาะโอ๊ก เบิร์ช บีช)
ผลิตภัณฑ์ไม้อัด
กาวที่มีส่วนผสมของโปรตีน, ขนสัตว์, ไหม
ยาง
สีย้อมบางชนิด 
เซลลูโลส ไนเตรท  
เซลลูโลส อะซิเตท 
โพลี (ไวนิลคลอไรด์) 
โพลียูรีเทน
กระบวนการถ่ายภาพบางประเภท 
วัสดุเคลือบผิว

วัสดุตกแต่งที่มีความปลอดภัย
โลหะ 
กระจก 
สีสังเคราะห์ (ไม่ได้มาจากธรรมชาติ) 
โพลีเอทิลิน, โพลีโพรพิลีน 
(ทดสอบก่อนการใช้งาน) 
สารละลายอะคริลิก 
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 
ผ้าฝ้ายและผ้าลินิน

กรดชีวภาพ
กรดชีวภาพ, ฟอร์มาลดีไฮด์ 
ซัลไฟด์
ซัลไฟด์
สารประกอบซัลเฟอร์ 
ไนโตรเจนออกไซด์ 
กรดอะซิติก 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
สารแต่งกลิ่น
กรดอะซิติก 
สารประกอบอินทรีย์หลายชนิด

Note: วัสดุบางชนิดโดยทั่วไปมีความปลอดภยั แต่กระบวนการผลิตอาจเพิ่ม
สารเคลือบผิวและกาวที่ทำาอันตรายต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นจึงควรทดสอบ
วัสดุก่อนการนำาไปใช้

ตารางแสดงประเภทของวัสดตุกแต่งทีป่ล่อยไอระเหย
เปรยีบเทียบกับวัสดทุีม่คีวามปลอดภัย
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ประเภทของบรรจุภัณฑ์และสิ่งห่อหุ้มวัตถุ

 กล่อง กล ่องส�าหรับใช ้จัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ เป ็นกล ่องส�าเร็จรูปท่ีม ี
หลากหลายขนาด ส่วนใหญ่ผลิตจากกระดาษแข็งท่ีปราศจากกรด มีคุณสมบัติท่ีเป็น 
กลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง หรือจากโพลีเอทิลิน/ โพลีโพรพิลีน ซึ่งให้ความ 
แข็งแรงคงทนมากกว่า กล่องเหล่านี้ยังสามารถใช้บรรจุแฟ้มเอกสาร หนังสือหายาก  
สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และผ้า
 ถาดจัดเก็บวัตถุ ท�าจากกระดาษอัลคาไลน์ ท่ีปราศจากกรด สามารถจัดเก็บ
วัตถุทางธรรมชาติวิทยาภายในตู้ และใช้วางซ้อนเป็นชั้น ในการจัดเก็บเอกสารภายใน
กล่อง มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
 แฟ้ม ท�าจากกระดาษท่ีปราศจากกรด ใช้ส�าหรบัจดัเกบ็เอกสารทางประวตัศิาสตร์ 
มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขนาดเล็กส�าหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ไปจนถึง
แฟ้มขนาดใหญ่ส�าหรับจัดเก็บเอกสารภาพโบราณและแผนท่ี อย่างไรก็ดี ไม่ควรใช้ 
กระดาษอัลคาไลน์ ส�าหรับการจัดเก็บเอกสารท่ีเป็นพิมพ์เขียว หรือเอกสารอื่นท่ีพิมพ์
ด้วยกระบวนการพิมพ์แบบใช้กรด เนื่องจากอาจท�าความเสียหายได้
 กรอบรูป ท�าจากกระดาษท่ีปราศจากกรด ใช้ส�าหรับจัดเก็บภาพถ่ายและ 
ฟลิ์มเนกาทีฟ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน มีท้ังท่ีเป็นกรอบรูปแบบยึดสามมุม 
และแบบพับได้
 ถงุ ท�าจากโพลเีอทิลนิ และมซีปิรดูเปิดปิดได้ ใช้ส�าหรบัจดัเกบ็วตัถทุางโบราณคดี 
และวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก ก่อนน�าไปบรรจุในกล่องและตู้จัดเก็บ เพื่อเก็บรักษาความเย็น 
ส�าหรับวัตถุท่ีเป็นภาพถ่ายบางประเภท และเพื่อป้องกันแมลงรบกวน ถุงชนิดท่ีไม่มีซิป 
สามารถใช้ได้กบัวัตถท่ีุไม่จ�าเป็นต้องจดัเกบ็ในสภาพแวดล้อมท่ีปิดสนทิ ไม่ควรใช้ถงุชนดิ
ท่ีใช้เกบ็อาหาร หรอืชนดิใช้งานในครวัเรอืน เนือ่งจากมส่ีวนประกอบของหมกึและสีย้อม 
ที่มีบิวทิล ไฮดรอกซี่ โทลูอีน (BHT) ซึ่งอาจปนเปื้อนวัตถุ
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 โพลีเอทิลิน โฟม เป็นวัสดุที่ใช้งานได้หลากหลายในการห่อหุ้มวัตถุ เนื่องจาก
คณุสมบตัท่ีิมคีวามเสถยีร ทนทานต่อความชืน้ สามารถใช้ห่อหุ้มวัตถกุ่อนการน�าไปบรรจุ
ลงในลิ้นชักหรือวางบนชั้นโลหะ โดยใช้โฟมที่มีความหนา ๑/๘ นิ้ว หรือ ๑/๔ นิ้ว
 วัสดุประเภทนี้ สามารถน�ามาตัดตามรูปทรงของวัตถุเพื่อบุภายในกล่อง หรือ
อุปกรณ์จัดเก็บ ส�าหรับการเก็บรักษาที่มีความปลอดภัย แข็งแรงมั่นคง วัตถุจะไม่มีการ
เคลื่อนท่ี ซึ่งเส่ียงต่อการกระแทก ท่ีอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่สภาพภายนอกของ
วัตถุได้
 โพลีเอทิลิน โฟม สามารถน�ามาเสริมความมั่นคงให้แก่วัตถุที่มีโครงสร้างไม่แข็ง
แรง ด้วยการท�าเป็นโครงรับน�้าหนักภายนอกของวัตถุ โดยตัดตามรูปทรงของวัตถุ เพื่อ
เป็นฐานส�าหรบัน�าวตัถมุาวาง และสามารถน�ามาตดัเป็นรปูวงแหวน เพือ่เป็นฐานรองรบั
วัตถุที่เป็นทรงกลม เช่น แจกันหรือหม้อ ก่อนการจัดเก็บบนชั้น หรือตู้จัดเก็บ นอกจาก
นี้ ยังสามารถท�าเป็นฐานส�าหรับวางวัตถุภายในคลัง โดยยึดวัตถุไม่ให้เคลื่อนที่ด้วยเทป
ทนความร้อน 
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วิธีการจัดเก็บวัตถุภายในบรรจุภัณฑ์

 n เอกสารท่ีเป็นแผ่น ควรใส่ไว้ในแฟ้มหรือซองก่อนน�าไปเก็บไว้ในกล่อง 
เก็บเอกสาร เก็บหนังสือที่เป็นเล่มไว้ในกล่องเก็บหนังสือ และน�าไปเก็บในตู้ หรือจัดวาง
บนชั้น
 n ควรเก็บภาพถ่ายท่ีเป็นโพสิทีฟ และเนกาทีฟ ไว้ในซองหรือกรอบรูปท่ีท�าจาก
วัสดุท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือดา่ง ก่อนน�าไปจัดเก็บในกล่อง 
ที่ปิดสนทิ และจัดวางในตู้หรือบนชั้นวาง
 n แผนท่ีและภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ จะต้องจัดเก็บภายในแฟ้มท�าจากวัสดุท่ีมี
คุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง และมีขนาดเหมาะสมกับวัตถุ โดยวาง
ราบภายในตู้ส�าหรับจัดเก็บวัตถุประเภทนี้โดยเฉพาะ
 n ภาพงานจิตรกรรมท่ีมีกรอบ จะต้องจัดเก็บในแนวตั้ง บนแผงส�าหรับการ 
เก็บวัตถุประเภทงานจิตรกรรมโดยเฉพาะ
 n ภาพงานจิตรกรรมท่ีไม่มีกรอบ หรือเอกสารท่ีมีขนาดใหญ่ จะต้องห่อหุ้ม
ด้วยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง หรือวัสดุท่ีมีความเสถียร  
ก่อนน�าไปเก็บไว้ในกล่องหรือตู้ตามความเหมาะสม



100 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

 การวางผังพ้ืนท่ีคลังจะต้องค�านึงถึงการรักษาความปลอดภัยจากโจรกรรมเป็น
อันดับแรก บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาภายในพื้นท่ีคลังจะตอ้งมาพร้อมกับภัณฑารักษ์  
ตัวอาคารจะต้องประกอบด้วยทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัยและ 
กล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการสอดส่องรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
 การวางผังพื้นและการออกแบบท่ีดีจะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตู้เก็บวัตถุและตู้ลิ้นชักส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับกุญแจ
ปดิเปดิ ระบบอุปกรณ์จัดเก็บส�าเร็จรูปบางประเภทสามารถล็อกเข้าด้วยกันได้ เพิ่ม
ระดบัความปลอดภัยเม่ือไม่มีการใช้งาน อย่างไรกด็ ีเมือ่มคีวามต้องการใช้พืน้ท่ีเป็นคลงั 
เพื่อการศึกษา (Visible storage) นอกเหนือจากการจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ตามปกติ 
ระบบรักษาความปลอดภัยอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการใช้งานของพื้นที่คลัง

การรักษาความปลอดภัย

ภายในคลงัและคลังเพ่ือการศึกษา



การป้องกันการโจรกรรม

 ระบบการป้องกันโจรกรรมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้ การป้องกัน
พื้นท่ีภายนอกอาคาร การป้องกันพื้นท่ีภายในอาคาร การป้องกันวัตถุ และระบบรักษา
ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยัของวตัถพิุพธิภณัฑ์จงึไม่ใช่เพยีงแค่บรเิวณพืน้ท่ี
คลัง แต่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารโดยรวม 
 การป้องกันพื้นท่ีภายนอกอาคารเป็นการป้องกันการบุกรุกเข้าไปในพื้นท่ีภายใน 
ดังนั้น จึงเน้นท่ีประตู หน้าต่าง หลังคา ช่องลม และชอ่งเปดิภายในผนังอาคาร ดังนั้น 
ผนังด้านนอกของอาคาร หน้าต่างและประตู จะต้องแข็งแรงทนทานสามารถป้องกันการ
บุกรุกจากการโจรกรรม โดยท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท สามารถน�ามาใช้
งานได้ เช่น
 n เทปฟอยล์เหล็กส�าหรับปิดทับรอบกรอบหน้าต่างหรือช่องเปิดอื่น ๆ
 n ระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเมื่อมีการแตกของกระจกประตูหน้าต่าง ซึ่งจะท�างานเมื่อ
มีการสั่นไหวของกระจกจากการตัดหรือทุบ
 n ระบบดักจับการเคลื่อนไหวที่ฝังไว้ในผนัง พื้น เพดาน ของตัวอาคาร 
 n ระบบเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวติดตั้งที่รั้วไฟฟ้า
 n กล้องวงจรปิด
 n ระบบดักจับการเคลื่อนไหวที่อยู่ใต้ดิน เพื่อดักจับความเคลื่อนไหว หรือแรงกด
ทับที่เกิดจากการเดินเหนือพื้นดิน
 n ควบคุมการเปิดปิดของประตูด้วยรีโมทคอนโทรล 
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 การป้องกันพื้นท่ีภายในอาคาร เป็นระบบป้องกันขั้นท่ีสอง เมื่อระบบป้องกัน
ภายนอกไม่ประสบผล หรือเมื่อขโมยหลบซ่อนตัวในอาคารจนกระท่ังพิพิธภัณฑสถาน
ปิดให้บรกิาร ระบบป้องกนัง่าย ๆ  เช่น ระบบลอ็กประตสูามารถปิดกัน้พ้ืนท่ีคลังออกจาก
พืน้ท่ีใช้งานอืน่ ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีสามารถน�ามาใช้ในการป้องกนัภายในอาคาร ได้แก่ 
ระบบบานพับแม่เหล็กท่ีประตหูน้าต่าง ระบบดกัจบัความเคลือ่นไหว กล้องวงจรปิด และ
ระบบดักจับความเคลื่อนไหวจากความร้อน
 การป้องกันวัตถุส่วนใหญ่จะเป็นระบบป้องกันวัตถุท่ีน�ามาจัดแสดงนิทรรศการ 
ไม่ใช่เป็นการป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ภายในคลัง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน�ามาใช้
ในการป้องกันวัตถุ ได้แก่ ระบบดักจับความเคลื่อนไหว ระบบเซนเซอร์ท่ีท�างานเม่ือมี
การเคลื่อนที่วัตถุ ระบบเซนเซอร์ที่ท�างานเมื่อมีแรงกดทับ กล้องวงจรปิด ระบบอุปกรณ์
อัลตราโซนิก  เป็นต้น
 ระบบป้องกันแบบกับดัก เปน็ระบบป้องกันสนับสนุนส�าหรับพื้นท่ีท่ีต้องการการ
รักษาความปลอดภัยระดับสูง โดยเฉพาะเม่ือการป้องกันอื่นไม่ได้ผล และระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในอาคาร จะประกอบด้วย การตรวจตราด้วยเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย และเทปบันทึกเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
 พพิธิภณัฑสถานแต่ละแห่งมคีวามต้องการระบบรกัษาความปลอดภยั รวมถงึข้อ
จ�ากดัในเรือ่งของงบประมาณท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ จงึควรปรกึษาผู้เชีย่วชาญในด้านนีโ้ดย
เฉพาะเมือ่ต้องการออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
ใช้งานพื้นที่และงบประมาณที่มี 
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ประเภทของสัญญาณกันขโมยแบบตรวจจับการเคลื่อนไหว

Passive 
Infrared (PIR)

Photoelectric 
Beam
Microwave 

ประเภทของระบบ ชนิดการเคลื่อนไหว สถานที่ติดตั้ง สาเหตุที่ระบบทำางานผิดปกติ

การเคลื่อนไหวของ
แหล่งก�าเนิดความร้อน 
(ส่วนใหญ่มีที่มาจาก
ร่างกายมนุษย์)

การเคลื่อนไหวของ
วัตถุทึบตันผ่านล�าแสง
อินฟราเรด
-การเปลี่ยนความถี่

-จะได้ผลดีที่สุดเมื่อมี
ผู้บุกรุกเดินผ่านในแนว
ขวาง และได้ผลน้อยที่สุด
เมื่อผู้บุกรุกเดินเข้าหา
เครื่อง
-ติดตั้งหันทิศไปที่
ผนัง พื้น หรือเพดาน 
ที่มีอุณหภูมิเดียวกับ
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ใน
เครื่องมือ

-พื้นที่โล่งขนาดใหญ่
-ภายนอกอาคาร
-พื้นที่จัดแสดงหรือพื้นที่
ที่ต้องการรักษาความ
ปลอดภัย เครื่องรับและ
ส่งสัญญาณจะถูกฝังลง
ในผนังหรือโครงสร้างอื่น
ของอาคาร โดยติดตั้ง
ซ่อนไว้เพื่อไม่ให้ผู้บุกรุก
เดินข้ามหรือลอดผ่าน
ล�าแสง

-แหล่งก�าเนิดความร้อนอื่น 
(ท่อน�้าร้อน เครื่องท�าความร้อน 
ฯลฯ)
-อุณหภูมิที่พื้นผิววัตถุสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วเนื่องจากความร้อน
ของดวงอาทติย์ (ประตูโลหะ 
กระจกขนาดใหญ่ ฯลฯ)
-ติดตั้งเครื่องมือหันทิศไปใน
ที่โล่ง อากาศร้อนที่เคลื่อนไหว
อาจท�าให้สัญญาณดัง
-อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป
-สัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมว สุนัข 
หนู ฯลฯ 
-ฝุ่นจ�านวนมาก
-การท�างานของเครื่องมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ การท�างานของ
คอมเพรสเซอร์แอร์

-นกหรือแมลงขนาดใหญ่ 
หากติดตั้งภายนอกอาคาร 
ควรติดตั้งเครื่องมือเหนือพื้นดิน 
เพื่อให้สัตว์ขนาดเล็กเดินผ่านได้ 
หรือกั้นรั้วเพื่อไม่ให้สัตว์ผ่าน
เข้ามาในบริเวณ
-การสะสมของฝุ่นละออง
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-เครื่องมือสองชิ้นในห้อง
เดียวกัน และตั้งไว้ที่ความถี่
เดียวกัน ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ด้วย
การตั้งความถี่ของสองเครื่องให้
แตกต่างกัน
-ติดตั้งเครื่องมือหันทิศไปที่ผนัง
ด้านนอกของอาคาร ซึ่งติดกับ
ถนนที่พลุกพล่าน หรือผนังด้าน
นอกที่บางและอยู่ชิดกับถนน
-ติดตั้งเครื่องมือหันทิศไปยัง
หน้าต่างหรือประตูกระจก 
-ติดตั้งเครื่องมือหันทิศไปยัง
วัตถุที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
(เช่น ม่านที่ติดตั้งอยู่ในเส้นทาง
ลม และมีการเคลื่อนไหวเพราะ
แรงลมจากประตู หน้าต่าง)

-การเคลื่อนไหวของอากาศ
อย่างรุนแรง
-ติดตั้งเครื่องมือหันทิศไปยัง
วัตถุที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
-การท�างานที่ผดิปกติท�าให้
สัญญาณเตือนโดยไม่มีผู้บุกรุก 
ท�าให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก  
เว้นแต่จะติดตั้งร่วมกับ PLR 
หรือไมโครเวฟ 
-เหมาะกับการติดตั้งภายในตู้
จัดแสดง จะส่งสัญญาณเตือน
เมื่อกระจกครอบเคลื่อนที่หรือ
แตกเสียหาย 

-จะได้ผลดีที่สุดใน
ต�าแหน่งที่ผู้บุกรุกเดิน
เข้าหาหรือเดนิออกจาก
เครื่องโดยตรง 
-สามารถติดตั้งด้านหลัง
วัตถุทึบ (ไมโครเวฟจะ
ส่งคลื่นผ่านไม้หนา ๑ นิ้ว
หรือมากกว่านั้นได้) 
จะเหมาะสมกับการติดตั้ง
ในบริเวณที่ต้องการซ่อน
ไม่ให้เห็นเครื่องมือ 
เช่น ภายในชิ้นส่วนของ
เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์
ต่าง ๆ เป็นต้น
-ติดตั้งโดยหันทิศไปที่
โครงสร้างทึบของอาคาร 
(ผนัง เป็นต้น)

เช่นเดียวกับเครื่องตรวจ
จับความเคลื่อนไหว
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
แต่ไม่สามารถทะลุผ่าน
วัสดุทึบ และกระจก

ของคลื่นไมโครเวฟ  
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ
พลังงานในความถี่ของ
คลื่นไมโครเวฟ เมื่อ
กระทบกับเป้าหมาย 
จะส่งสัญญาณกลับ
มายังเครื่องรับ ความถี่
ของคลื่นไมโครเวฟ
จะขึ้นอยู่กับความใกล้
ไกลของเป้าหมาย จาก
เครื่องตรวจจับความ
เคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นเสียงความถี่สูง 
การท�างานเช่นเดียวกับ
เครื่องตรวจจับความ
เคลื่อนไหวด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ

Motion 
Detection

Ultrasonic 
Motion 
Detection
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สภาพแวดล้อมหรือต�าแหน่ง
ติดตั้งที่ท�าให้เครื่องมือหนึ่ง
ไม่ท�างานหรือท�างานผดิปกติ

การสั่นสะเทือน หรือเสียง
รบกวนในสภาพแวดล้อม

เสียงรบกวนในสภาพแวดล้อม

-ประตูที่สั่นไปมาเนื่องจาก
แรงลม
-ประตูที่หดหรือบวมจนผิดรูป
เมื่ออากาศและฤดูกาลเปลี่ยน
-ประตูที่ขยับขึ้นหรือลงมากเกิน
ไปในระหว่างการปิดล็อก

เช่นเดียวกับระบบ
เครื่องตรวจจับความ
เคลื่อนไหวอื่นๆ

ต�าแหน่งที่เงียบสนิท เช่น 
ภายในห้องนิรภัย

ต�าแหน่งที่เงียบสนิท เช่น 
ภายในห้องนิรภัย

-ประตู หน้าต่าง 
ช่องเปิด ฯลฯ
-ตู้จัดแสดง เพื่อการ
ป้องกันวัตถุ (เช่น 
ติดตั้งสวิตช์ภายใต้วัตถุ
ที่สัญญาณจะท�างาน
เมื่อมีการเคลื่อนที่วัตถุ)
-หากมีช่องว่างขนาด
ใหญ่ระหว่างแม่เหล็ก
และสวิตช์ (เช่น ประตู
ของอาคารโบราณสถาน
ที่มักปิดไม่สนิท) อาจใช้
แม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น หรือติดตั้งเครื่องมือ

ระบบที่เกิดจาก
เครื่องมือสองชนิด
ท�างานร่วมกัน (เช่น 
ไมโครเวฟ และ PLR 
หรืออัลตราโซนิก และ 
PLR) เครื่องมือทั้ง
สองชนิดต้องท�างาน
เพื่อท�าให้สัญญาณดัง 
เพื่อป้องกันการเกิด
สัญญาณเตือนเมื่อไม่มี
ผู้บุกรุก

ความถี่ของเสียงที่เกิด
จากการเคลื่อนไหว

เสียงใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ที่ต้องการ
รักษาความปลอดภัย

การเปิดหรือปิดสวิตช์
แม่เหล็ก เช่น สวิตช์แม่
เหล็กที่ประตูหน้าต่าง 
แม่เหล็กจะมีสองส่วน 
คือ แม่เหล็กที่ติดอยู่
กับพื้นผิวที่เคลื่อนที่
ได้ และสวิตช์ที่ติดตั้ง
บนพื้นผิวที่ไม่เคลื่อนที่  
การเคลื่อนที่ของแม่
เหล็กจากสวิตซ์ ท�าให้
เกิดสัญญาณเตือน

Dual 
Technology 
Detectors

Sonic 
Sensors

Passive Audio 
Sensors

Contact 
Switches

ประเภทของระบบ ชนิดการเคลื่อนไหว สถานที่ติดตั้ง สาเหตุที่ระบบทำางานผิดปกติ
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-ไม่มีที่กั้น/ราวกั้น เพื่อป้องกัน
การเข้าใกล้วัตถุมากเกินไปโดย
ไม่ได้เจตนา
-ต้องการการดูแลอย่าง
สม�่าเสมอ และมีความอ่อนไหว
ต่อความชื้น

-ไม่มีที่กั้น/ราวกั้น เพื่อป้องกัน
การเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้
เจตนา

-แรงสั่นสะเทือนจากรถไฟ 
รถบรรทุก หรือรถยนต์ ที่แล่น
อยู่บนทางด่วน หรือการท�างาน
ของเครื่องปรับอากาศ

ใกล้กับกลอนประตู
-ติดตั้งแม่เหล็กด้านขอบ
บนหรือขอบล่างของบาน
ประตู โดยให้มีระยะห่าง 
๖ นิ้ว (๑๕ เซนติเมตร) 
จากกลอนประตู

-ใช้ติดตั้งภายใน
พิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกัน
วัตถุหรือภาพเขียน
มูลค่าสูงที่แขวนอยู่บน
ผนังจากการสัมผัสของ
ผู้ชม
-จะต้องใช้ร่วมกับที่กั้น/
ราวกั้น เพื่อป้องกันการ
เข้าใกล้วัตถุมากเกินไป
โดยไม่ได้เจตนา

-ติดตั้งภายใต้พรมเพื่อ
ดักจับความเคลื่อนไหว
หรือแรงกดทับที่เกิดจาก
การเดินเข้ามาในพื้นที่
-ห้องจัดแสดงในอาคาร
โบราณสถานที่ประดับ
ตกแต่งพื้นด้วยพรม

-ติดตั้งกับตัววัตถุ 
แท่นจัดแสดง หรือ
โครงสร้างของตู้จัดแสดง 

-เครื่องมือจะปล่อย
สนามของประจุไฟฟ้า
ขนาด ๔-๖ นิ้วโดย
รอบวัตถุ เพื่อจับการ
เคลื่อนที่ของแหล่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าที่เข้ามา
ในพื้นที่
-จะส่งสัญญาณเสียง
เตือนเพื่อให้ผู้ชมทราบ
ว่าอยู่ใกล้กับวัตถุมาก
เกินไป เพื่อป้องกันการ
สัมผัสวัตถุ โดยเตือน
ก่อนการสัมผัสวัตถุ

แรงกดทับ

การสั่นสะเทือน

Capacitance 
Motion 
Detection

Pressure Mats

Vibration 
or Shock 
Detection

ประเภทของระบบ ชนิดการเคลื่อนไหว สถานที่ติดตั้ง สาเหตุที่ระบบทำางานผิดปกติ
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-เครื่องตรวจจับความถี่
ติดตั้งแบบซ่อนใกล้กับ
กระจกที่ต้องการป้องกัน
-แถบฟอยล์จะต้องถูกติด
ตั้งโดยตรงลงไปที่กระจก 
(จึงอาจไม่เหมาะส�าหรับ
การใช้งานในอาคาร
โบราณสถาน) 

-ติดตั้งด้านใต้ของพื้น 
บันได และพื้นที่อื่นที่
ผู้บุกรุกอาจเดินผ่าน
-ติดตั้งใต้แท่นหรือยกพื้น
ที่วางวัตถุมีมูลค่าสูง
เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่
ของวัตถุ เซนเซอร์จะ
ปรับตามน�้าหนักของวัตถุ 
หากวัตถุมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เครื่องมือ
จะท�างานและส่ง
สัญญาณเตือน

Glass Break 
Detection

Strain 
Sensors

- เครื่องตรวจจับ
ความถี่ของเสียง
ที่เกิดจากการแตก
ของกระจก
-แถบฟอยล์ตะกั่วหรือ
สายไฟขนาดเล็กที่เป็น
ตัวน�าสายไฟ ติดตั้ง
โดยรอบด้านนอกของ
กระจกหน้าต่าง 
เมื่อกระจกแตก 
จะท�าลายวงจรของ
กระแสไฟฟ้า และท�าให้
เกิดสัญญาณเตือน

การยืดตัวของ
โครงสร้างรองรับ
น�้าหนักพื้น หรือยกพื้น 
ที่เกิดขึ้นจากน�้าหนัก
กดทับลงบนพื้นผิว
ด้านบน

-เครื่องตรวจจับความถี่ : 
เสียงพื้นลั่น, เสียงลมผ่าน
เครื่องปรับอากาศใน 
ระบบ HVAC, เสียงรบกวน
ของเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ
-แถบฟอยล์ : ความเสียหาย
จากอุบัติเหตุ ความเสียหายจาก
น�้าฝน แสงอาทิตย์ 
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

-สัตว์ขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่

ประเภทของระบบ ชนิดการเคลื่อนไหว สถานที่ติดตั้ง สาเหตุที่ระบบทำางานผิดปกติ



108 การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 อัคคีภัยเป็นเหตุภัยพิบัติท่ีสร้างความเสียหายสูงสุด และความเสียหายนั้นไม่
สามารถกู้คืนได้ ในขณะท่ีวัตถุท่ีสูญหายหรือเสียหายอาจติดตามคืนและซ่อมแซมได้  
แต่วัตถุท่ีถูกไฟไหม้ไม่สามารถน�ากลับคืนมาได้ อัคคีภัยในพิพิธภัณฑสถานมักมีสาเหต ุ
มาจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร วัตถุไวไฟ การท้ิงก้นบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวัง โดยเกิดขึ้น 
จากองค์ประกอบสามอย่างด้วยกัน ได้แก่ วัสดุท่ีเป็นเชื้อไฟ อากาศ (ออกซิเจน) และ
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงมากพอจนท�าให้วัสดุติดไฟ อัคคีภัยยังสามารถแบ่งออกเป็น  
๓ ประเภท ได้แก ่ ไฟประเภท A เกิดจากวัสดุท่ีเปน็เชื้อไฟท่ัวไป เชน่ กระดาษ ผ้า  
และไม้ การดับไฟสามารถท�าได้โดยใช้ความเย็น การปดิกั้นออกซิเจน หรือใช้น�้า ไฟ
ประเภท B เกิดขึ้นจากน�้ามัน สี และของเหลวไวไฟ การดับไฟสามารถท�าได้ด้วยการ
ปิดกั้นออกซิเจน ไฟประเภท C เกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การดับไฟ
ท�าได้ด้วยการใช้สารเคมี
 ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากอคัคภียัในพพิธิภณัฑสถานมอีตัราท่ีเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีใ่ช้งานเป็นระบบไฟฟ้าแทบทัง้หมด และเป็นแหล่งก�าเนิดไฟ การ
จดัวางวตัถอุย่างแออดัจงึมคีวามเส่ียงต่อความเสียหายสูงในกรณท่ีีเกิดอคัคภียั เนือ่งจาก
แม้แต่ไฟท่ีไม่ร้ายแรงกอ็าจสร้างความเสียหายแก่วตัถจุ�านวนมาก หากมีการจดัเกบ็วัตถุ
อย่างแออัดในพื้นที่เดียว

อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย

 ระบบอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
	 n อปุกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เมือ่อณุหภมูสูิงขึน้เกนิกว่าอณุหภมิู 
ที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะท�างานด้วยการส่งสัญญาณเสียงเตือน ประกอบด้วย 
 (๑) อุปกรณ์ตรวจจับความรอ้นแบบคงท่ี (Fixed Temperature) จะท�างาน
ตรวจจับอัคคีภัยเม่ืออุณหภูมิภายในพื้นท่ีท่ีติดตั้งสูงขึ้นถึงจุดท่ีตั้งไว้ล่วงหนา้โดยท่ีตัว
อุปกรณ์อยู่ในต�าแหน่งที่สัมผัสความร้อนนั้นโดยตรง
 (๒) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเพิม่ขึน้จนถงึจดุท่ีตัง้ไว้ (Rate Compensate) 
จะท�างานตรวจจับอัคคีภัยเม่ืออุณหภูมิภายในพื้นท่ีท่ีติดตั้งสูงขึ้นถึงจุดท่ีตั้งไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งอุปกรณ์สามารถตรวจจับความร้อนบริเวณรอบ ๆ จุดท่ีติดตั้งห่างออกไปได้ในระยะ
ที่ก�าหนดไว้ได้
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 (๓) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเพิม่ขึน้ตามสัดส่วนท่ีตัง้ไว้ (Rate of Rise) จะ
ท�างานตรวจจับอัคคีภัยเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นท่ีท่ีติดตั้งสูงขึ้นแต่ไม่มีการตั้งไว้ล่วงหน้า
ว่าจะตรวจจับ ณ ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง เป็นการตรวจจับเมื่อมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิ
ภายในพื้นที่นั้นขยับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามสัดส่วน (องศาต่อนาที)
 n อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ซึ่งจะท�างานเมื่อเกิดควันจากการ
เผาไหม้ ด้วยการส่งสัญญาณเสียงเตือนเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย
 (๑) แบบประจุไฟฟ้า (Ionization Type) ท�างานโดยอาศัยการตรวจวัดการน�า
กระแสไฟฟ้าของประจุไฟฟ้า (Ion) ท่ีปล่อยออกมาจากแหล่งก�าเนิดภายในตัวอุปกรณ์
นั้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีควันไฟผ่านเข้ามาในห้องตรวจจับ (Detection Chamber) 
ของอปุกรณ์ ประจไุฟฟ้าจะไปเกาะตดิกบัอนภุาคของควนัไฟ ท�าให้ปรมิาณกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านภายในวงจรมีค่าลดลง 
 (๒) แบบพลังแสง (Photoelectric Type) อุปกรณ์ตรวจจับแบบพลังแสง 
แบ่งตามลักษณะการตรวจจับเป็นแบบจุด (Spot Type) และแบบต่อเนื่อง (Linear 
Type) เมื่อมีควันลอยเข้ามาในช่องรับควันของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเปน็ในลักษณะบัง  
หรอืเป็นเงาสะท้อนกจ็ะเกิดการเปลีย่นแปลงของล�าแสง ซึง่จะกระตุ้นให้อปุกรณ์เกิดการ
ท�างานขึ้น
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-บนเพดานหรือผนัง 
ระยะอย่างน้อย ๖ นิ้ว 
(๑๕ เซนติเมตร) 
จากมุมของเพดาน
และผนัง
-ทศิทางที่ลมผ่าน 
เพื่อควันจะได้ลอยถึง
อุปกรณ์

-พื้นที่ห้องจัดแสดง
ขนาดใหญ่
-ห้อง Auditorium

ติดตั้งเช่นเดียวกับ Spot 
Type Photoelectric 
Smoke Detector 

Photoelectric 
Smoke 
Detector 
(Spot Type)

Photoelectric 
Beam Smoke 
Detector 
(Line Type)

Ionization 
Detector 
(Spot Type)

ใช้ตรวจจับไฟที่
ประทุขึ้นอย่างช้า ๆ 
และท�าให้เกิดควัน
เป็นจ�านวนมาก

-ใช้ในพื้นที่โล่ง 
ขนาด ๙ x ๙ เมตร 
หรือใหญ่กว่า และ
มีความสูงเพดาน > 
๓.๖๐ เมตร 
-ตรวจจับไฟที่ประทุ
ขึ้นอย่างช้า ๆ

ตรวจจับไฟที่ลุกไหม้
อย่างรวดเร็ว เกิดเป็น
เปลวไฟ แต่อาจไม่มี
ควันมากนัก

-ติดตั้งอุปกรณ์ในต�าแหน่งที่อยู่
ตรงกับช่องลมของเครื่องปรับ
อากาศ หรือช่องลมกลับ
-พื้นที่ที่มีอากาศร้อน 
หรือเย็นเกินไป
-พื้นที่ที่อากาศไม่หมุนเวียน
-พื้นที่ที่มีควันหรือไอน�้า
ตลอดเวลา 
-พื้นที่ที่มีฝุ่น
-ภายนอกอาคาร
ข้อควรระวัง : แมลงขนาดเล็ก
มาก เช่น แมงมุมขนาดเล็ก 
อาจเข้าไปในอุปกรณ์และท�าให้
สัญญาณดัง

-ติดตั้งอุปกรณ์ในระดับต�่ากว่า 
๘ นิ้ว (๒๐ เซนติเมตร) 
ถ้าล�าแสงขาดหาย หรือถูกบัง
เป็นบางส่วน จะท�าให้สัญญาณ
ดัง
-หลีกเลี่ยงปัจจัยเช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ประเภท Spot Type

-หลีกเลี่ยงปัจจัยเช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ประเภท 
Photoelectric Smoke 
Detector
ข้อควรระวัง : แมลงไม่เป็น
ปัญหาส�าหรับอุปกรณ์ประเภทนี้ 
แต่จะมีปัญหากับไอน�้าร้อน หรือ
ฝุ่นขนาดเล็กที่เกิดจากการเผา
ไหม้ในห้องเครื่อง

ประเภท การใช้งาน ตำาแหน่งติดตั้ง ปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยง

ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย
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ประเภท การใช้งาน ตำาแหน่งติดตั้ง ปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยง

Air Sampling 
Smoke 
Detector

Flame 
Detector

Heat Detector

บริเวณที่ต้องการตรวจ
จับการเกิดอัคคีภัยก่อน
การลุกไหม้เป็นเปลวไฟ

เช่นเดียวกับ Air 
Sampling Smoke 
Detector โดยทั่วไป
จะใช้ตรวจจับการเกิด
ระเบิดและเปลวไฟ

พื้นที่ทีม่ีสภาพแวดล้อม
ท�าให้ Smoke 
Detector 
ท�างานผดิปกติ และ
เกิดสัญญาณเตือน 
หรือสภาพแวดล้อม 
(ร้อน เย็น ความชื้น) 
ไม่เหมาะสม ท�าให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

บริเวณที่จัดเก็บวัตถุมี
มูลค่าสูง เช่น ห้องนริภัย 
หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายสูงหากเกิด
เพลิงไหม้ เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์

บริเวณที่มีแก๊สไวไฟ
หรือฝุ่นจากการเผาไหม้
หนาแน่น

ติดตั้งเช่นเดียวกับ 
Spot Type 
Photoelectric 
Smoke Detector 
หรือ Spot Type 
Ionization Detector 

บริเวณที่มีการจุดเทียน 
เตาไฟ หรือ การจุดไฟในที่โล่ง 
อย่างสม�่าเสมอ

หลีกเลี่ยงปัจจัยเช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ประเภท 
Air Sampling Smoke 
Detector

บริเวณที่ต้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับแรก 
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อุปกรณ์ดับเพลิง

 อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐานในอาคารมี ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้ ระบบหัวกระจายน�้า
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle Systems) ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส (Gas Systems) 
และอปุกรณ์ดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ี หรอืถงัดบัเพลิง (Portable Fire Extinguishers) 
โดยแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อด้อยดังต่อไปนี้

ระบบหัวกระจายนำ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle Systems)

 อปุกรณ์ดบัเพลงิประเภทนีน้บัว่ามปีระสิทธิภาพมากส�าหรบัการดบัเพลงิในอาคาร
ท่ัวไป แต่มีขอ้ถกเถียงถึงความเหมาะสมส�าหรับการดับเพลิงในพื้นท่ีคลัง เนื่องจากน�้า
สามารถสร้างความเสียหายให้แก่วัตถุพิพิธภัณฑ์บางประเภท อย่างไรก็ดี ส�าหรับตู้เก็บ
วัตถุท่ีมีวัสดุเป็นเชื้อไฟและสามารถติดไฟได้ อุปกรณ์ประเภทนี้จะช่วยไม่ให้ไฟลุกลาม
จากตู้หนึ่งไปยังอีกตู้หนึ่ง โดยวัตถุที่อยู่ภายในตู้จะยังปลอดภัยจากน�้าท่ีใช้ดับเพลิง
 ส�าหรบัคลงัท่ีมีอปุกรณ์จดัเกบ็ส่วนใหญ่ท�าจากวัสดเุป็นเชือ้ไฟ หรอืมตีู้ชัน้ท่ีมคีวาม
สูงกว่าปกติ การติดตั้งระบบดับเพลิงประเภทนี้ที่เพดานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจ
จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ระหว่างชั้นหรือตู้ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการดับเพลิง
 ระบบหัวกระจายน�้าดับเพลิงอัตโนมัติจะท�างานด้วยตัวมันเอง และเฉพาะหัว
ท่ีสัมผัสความร้อนสูงกว่าระดับอุณหภูมิท่ีตั้งไว้เท่านั้นจึงจะท�างาน และไฟสามารถ
ควบคุมได้เพียงใช้หัวกระจายน�้าไม่กี่ตัว ๘๐-๙๐% ของอาคารท่ีเกิดอัคคีภัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมได้เพียงใช้หัวกระจายน�้าไม่เกิน ๑๐ หัว และในบางกรณี 
เพียง ๒-๓ หัวก็สามารถระงับเหตุได้แล้ว

ประเภทของระบบหัวกระจายนำ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Type of Automatic Sprinkler Systems) 

 ๑. ระบบท่อเปียก (Wet Pipe Systems) ระบบนีเ้หมาะสมท่ีจะใช้งานกบัพืน้ท่ี
ป้องกนัเพลิงไหม้ท่ีอณุหภมูแิวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ท�าให้น�า้ในเส้นท่อ
เกิดการแขง็ตวั น�า้จากหัวกระจายน�า้ดบัเพลงิจะฉดีออกมาดบัเพลงิทันทีท่ีเกิดเพลงิไหม้
 ๒. ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe Systems) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานส�าหรับ
พืน้ท่ีป้องกนัท่ีมอีณุหภมูโิดยท่ัวไปต�า่กว่าจดุเยอืกแขง็ ซึง่ท�าให้เกิดการแขง็ตวัของน�า้ใน
เส้นท่อได้ โดยในระบบท่อจะมกีารอดัอากาศเข้าภายในแทนน�า้ เหมาะส�าหรบัประเทศท่ี
มีภูมิอากาศหนาวจัด
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 ๓. ระบบท่อแห้งแบบชะลอน�้าเข้า (Pre Action Systems) ระบบนี้เหมาะ
ส�าหรบัพืน้ท่ีป้องกนัท่ีต้องการหลกีเลีย่ง การท�างานหัวกระจายน�า้ดบัเพลงิท่ีอาจผดิพลาด 
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น ห้องคลัง หรือ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ๔. ระบบเปดิ (Deluge Systems) ระบบนี้เหมาะส�าหรับพื้นท่ีป้องกัน
อัคคีภัยพิเศษ ท่ีต้องการน�้าดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน�้าดับเพลิง 
แบบเปิด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว
 อย่างไรก็ดี ระบบดับเพลิงประเภทนี้อาจไม่เหมาะสมในพื้นท่ีคลังบางพื้นท่ี  
หากประเภทของวตัถพุพิธิภณัฑ์ท่ีจดัเกบ็มคีวามเส่ียงต่อความเสียหายท่ีเกิดจากน�า้ เช่น 
กระดาษ หนังสือและเอกสารโบราณ ภาพพิมพ์ หรือแสตมป์หายาก พื้นที่บริเวณนี้ควร
ใช้ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สจึงจะมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อวัตถุมากกว่า

ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส (Gas Systems)

 ระบบดับเพลิงประเภทนี้มี  ๒ ประเภท ได ้แก ่ ระบบดับเพลิงด ้วยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Systems) ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงด้วยการ
ปดิกั้นออกซิเจนจากการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเก็บกักไว้ในท่อ คาร์บอนไดออกไซด์ 
จะไม่ท้ิงสารตกค้าง สามารถลดออกซเิจน หนึง่ในปัจจยัท่ีท�าให้เกดิอคัคภียั ในเมือ่ระบบนี้
ท�างานด้วยการลดออกซเิจนเพือ่ระงับเพลงิไหม้ ดงันัน้ การน�าคนออกจากพืน้ท่ีโดยทันที
จึงเป็นความจ�าเป็นสูงสุด คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น อย่างไรก็ดี 
อาจมีการเพิ่มหมอกเข้าไปในระบบเพื่อเป็นการเตือนว่ามีการปล่อยแก๊สเข้าไปในพื้นท่ี
หรอืในอากาศแล้ว แต่หมอกกอ็าจท�าให้การมองเห็นไม่ชดัเจน จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นส�าหรบั
บุคลากรท่ีท�างานในบริเวณนี้จะต้องทราบว่าระบบดับเพลิงมีอันตรายอย่างไร และจะ
ต้องมีสัญญาณเตือนติดตั้งเพื่อเตือนว่ามีการปล่อยแก๊สออกมาจากระบบ และทางออก
ทุกทางจะต้องสามารถมองเห็นได้ในภาวะที่มีหมอกปกคลุม
 ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สฮาลอน (Halon) มีคุณสมบัติในการดับไฟเช่นเดียวกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่เป็นอันตรายกับมนุษย์น้อยกวา่ สามารถใช้ป้องกันวัตถุมีค่าใน
ห้องขนาดเล็ก เช่น แสตมป์ หรือวัตถุอื่นท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน โดยระบบแก๊สฮา
ลอนสามารถน�ามาตดิตัง้ภายในตู้จดัเกบ็ท่ีเป็นโลหะเพือ่ป้องกนัวัตถท่ีุอยู่ภายใน หากเกิด 
อัคคีภัย การดับเพลิงภายในห้องอาจเป็นการใช้ระบบหัวกระจายน�้าดับเพลิงอัตโนมัติ 
และภายในตู้ท�างานโดยการใช้แก๊สฮาลอน
 แก๊สฮาลอนเป็นก๊าซท่ีมรีาคาแพงมากเมือ่เปรยีบเทียบกบัวัสดดุบัเพลงิประเภทอืน่ 
โดยมีราคาสูงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง ๘๐ เท่าเมื่อเทียบกับน�้าหนักที่ ๑ ปอนด์ 



ข้อดอ้ยอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการดับเพลิงข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของแก๊ส 
โดยไม่สามารถสรปุได้ว่าอคัคภัียประเภท A (เกิดขึน้จากเชือ้ไฟท่ีเป็นผ้าหรอืกระดาษ) จะ
สามารถดบัได้ด้วยแก๊สฮาลอนความเข้มข้นน้อยกว่า ๒๐ % ท้ังนี ้เป็นท่ีทราบกนัว่าความ
เข้มข้นของแก๊สฮาลอนที่มากกว่า ๗ % เป็นอันตรายต่อมนุษย์เว้นแต่จะเป็นเพียงการอยู่
ในสภาพแวดล้อมระยะสั้นเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว แก๊สฮาลอนเป็นก๊าซที่สะอาด แต่หาก
ต้องการใช้เพ่ือการดบัเพลงิประเภท A อย่างมปีระสิทธิภาพ จะต้องน�ามาตดิตัง้ในความ
เข้มข้นที่สูงกว่าปกติ
 ความเข้มข้นของแก๊สฮาลอนท่ีอยู่ระหว่าง ๕-๗ % สามารถควบคมุไฟได้ในระดบั
หนึ่ง แต่ไม่สามารถควบคุมอัคคีภัยขนาดใหญ่ได้ การเปดิประตูคลังเพื่อส�ารวจความ 
เสียหายอาจท�าให้ความเข้มข้นของแก๊สเจือจางลง อากาศท่ีเข้าไปใหม่อาจจุดไฟขึ้น 
อีกครั้ง และยากจะที่ตรวจสอบได้เนื่องจากระบบเตือนอัคคีภัยหยุดการท�างานไปแล้ว 
 ข้อด้อยอกีประการหนึง่คอืการท�างานโดยท่ียงัไม่ได้เกิดอคัคภียั เนือ่งจากความไว
ต่อสัญญาณเตอืนท่ีมากกว่าปกต ิจงึควรตดิตัง้กบัระบบเซนเซอร์ควบคมุ ๒ ระบบ คอืท้ัง 
อปุกรณ์ตรวจจบัควนั และอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน โดยท่ีมสีวติช์ควบคมุแยกต่างหาก
เพือ่ไม่ให้ท�างานโดยทันทีเม่ือมีสัญญาณเตอืนอคัคภียั เนือ่งจากหากเป็นการเกิดอคัคภียั
ท่ีไม่ร้ายแรง อาจสามารถดบัได้โดยใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิแบบเคลือ่นท่ีและเจ้าหน้าท่ีรกัษา
ความปลอดภัย โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้แก๊สฮาลอน

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (ถังดับเพลิง)

 ถังดับเพลิงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการดับเพลิงขั้นต้น กฎหมายควบคุมอาคาร
จะมีข้อก�าหนดส�าหรับจ�านวนของถังดับเพลิงท่ีจะต้องติดตั้งภายในอาคาร โดยเบื้องต้น
จะคิดค�านวณจากวัสดุโครงสร้างและจ�านวนของผู้ใช้งานอาคาร ไม่ใช่จากประเภทของ
การใช้พื้นท่ีอาคาร ดังนั้น จ�านวนของถังดับเพลิงส�าหรับคลัง จึงควรมีจ�านวนมากกว่า
จ�านวนที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดของอาคารทั่วไป
 ถังดับเพลิงจะมี ๕ ประเภท ได้แก่ 
 ถังชนิดผงเคมีแห้ง ส่วนใหญ่เป็นสีแดง สามารถดับไฟได้เกือบทุกประเภท A, 
B, C มีราคาไม่แพง หาซื้อง่าย แต่ก็มีข้อด้อยคือเมื่อฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย ทิ้งคราบ
เปื้อนเหมือนผงแป้งสีขาว และเมื่อฉีดแล้วจะหมดหรือไม่หมด แรงดันจะตก ไม่สามารถ
ใช้งานได้อีก ต้องส่งบรรจุใหม่ อายุการใช้งานประมาณ ๕-๑๐ ปี
 ถังชนิดผงเคมีสูตรนำ้า ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง  
ไม่ท้ิงคราบสกปรก สามารถดับไฟได้ทุกประเภท A, B, C มีราคาสูง เหมาะกับการ 
ใช้งานในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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 ถังชนิดที่บรรจุสารฮาโลตรอน หรือน�้ายาท่ีมีชื่อว่า “ABFFC” ท่ีใช้ส�าหรับ 
การดบัไฟได้ด ีไม่เป็นส่ือน�าไฟฟ้า สามารถดบัไฟได้ทุกประเภท A, B, C ราคาจะสูงกว่า
ถังชนิดผงเคมีแห้ง เหมาะกับใช้งานในบ้าน เพราะสามารถดับไฟท่ีเกิดจากน�้ามันทอด 
ในครัวเรือนได้ และหากมีการใช้งานแล้ว แต่ยังไม่หมด สามารถใช้งานต่อจนหมดได้  
ตัวถังมีหลายสี ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย เช่น สีฟ้า สแตนเลส หรือสีเขียว
 ถังชนิดบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์มีสีแดง ปลายกระบอกฉีดจะใหญ่
เป็นพิเศษ เมื่อฉีดออกมาจะมีไอเย็นจัด คล้ายน�้าแข็งแห้ง ช่วยลดความร้อนของไฟไหม้
ได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับไฟประเภท B, C ได้ เหมาะกับห้องท่ีมีเครื่องจักรกล
 ถังชนิดบรรจุโฟม เม่ือฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงท่ีลุกไหม้  
จงึสามารถดบัไฟประเภท A, B แต่ไม่สามารถดบัไฟประเภท C ได้ เพราะเป็นส่ือน�าไฟฟ้า 
เหมาะส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ใช้ดับเชื้อเพลิงพวกทินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ
 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ท�าความเสียหายแก่วตัถเุช่นเดยีวกบัการใช้น�า้ แต่เป็น
สารอันตรายและอาจท�าความเสียหายให้แก่กระจกได้ ผงเคมีแห้งจะทิ้งคราบขาวไว้ แต่
ไม่ท�าอันตรายต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ น�้าหนักของถังดับเพลิงอยู่ระหว่าง ๐.๙๐-๙ กิโลกรัม 
อย่างไรก็ดี ควรเลือกถังดับเพลิงท่ีมีน�้าหนักเบา เพื่อเจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถใชง้าน 
ได้สะดวก 
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การอนุรักษ์วัตถุภายในคลัง

และคลังเพื่อการศึกษา

 การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ในท่ีนี้หมายถึงการป้องกันความเสียหายของวัตถ ุ
อนัเนือ่งมาจากฝีมอืมนษุย์หรอืสภาพแวดล้อม วตัถจุะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ
สมตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่บริเวณพื้นท่ีใดภายในพิพิธภัณฑสถาน เช่น คลัง คลังเพื่อ
การศึกษา ห้องจัดแสดง หรือพื้นที่เพื่อการศึกษาค้นคว้า การเปลี่ยนแปลงความชื้นและ
อุณหภูมิอย่างฉับพลัน ฝุ่นละออง มลพิษ อากาศที่ไม่หมุนเวียน และแสงสว่าง สามารถ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมสภาพแวดล้อมของวัตถุ
ภายในคลังให้มีความเหมาะสมต่อประเภทของวัตถุจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักถึง
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ประเภทวัสดุของวัตถุภายในคลัง

 วัสดุมีการตอบสนองแตกต่างกันเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง วัตถุทาง
โบราณคดีและธรรมชาติวิทยา สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบ
ทางเคมีของวัสดุออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ วัสดุที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ 
และวัสดุผสม ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
 วัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุท่ีท�ามาจากพืช หรือสัตว์ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า  
หนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูก ฟัน งาช้าง หญ้า เปลือกไม้ ขี้ผึ้ง สีบางชนิด ฟอสซิล 
บางประเภท และวัตถุทางธรรมชาติวิทยา วัสดุประเภทนี้ ประกอบด้วยคาร์บอน  
และโครงสร ้างโมเลกุลท่ีสามารถเส่ือมสภาพได้ง ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น สามารถดูดและ 
คายความชื้น เพื่อพยายามรักษาสมดุลย์ของความชื้นในตัววัสดุ มีความไวต่อแสง 
เป็นพิเศษ เป็นแหล่งอาหารของเชื้อรา แมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่น ๆ ใน
พิพิธภัณฑสถาน
 วัสดุที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีองค์ประกอบของแร่ธาตุ เช่น 
โลหะ กระเบือ้ง กระจก หิน แร่ธาต ุฟอสซลิบางประเภท และสีบางประเภท วสัดปุระเภทนี้
มคีวามคงทนแขง็แรง สามารถทนทานความร้อนและแรงดนัสูง ไม่เส่ือมสภาพในอณุหภูมิ
ปกต ิแต่อาจท�าปฏกิิรยิาเคมกีบัสภาพแวดล้อม เช่น เกิดสนมิ อาจมรีพูรนุ (กระเบือ้งและ
หินที่ไม่ได้เคลือบ) และดูดซับสิ่งปนเปื้อน (น�้า เกลือ มลพิษ และกรด) โดยปกติจะไม่ไว
ต่อแสงสว่าง เว้นแต่กระจกและสีบางประเภท 
 วัสดุผสม เปน็วัสดุท่ีมีส่วนผสมมาจากวัสดุสองขนิดหรือมากกว่า วัสดุท่ีผสม
อาจมีท้ังวัสดุธรรมชาติและวัสดุท่ีไม่ได้มาจากธรรมชาติ โดยอาจมีคุณลักษณะของวัสดุ
ท้ังสองชนิด ซึ่งมีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมในลักษณะท่ีแตกตา่งกัน วัสดุท้ังสองชนิด
อาจท�าปฏกิิริยาทางเคมีต่อกัน ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเป็นเหตุให้
เกิดการเส่ือมสภาพ ยกตวัอย่างเช่น หนงัสือ (ท่ีอาจประกอบด้วยกระดาษ หนงัสัตว์ ด้าย 
และกาว) ภาพเขียน (เฟรมและโครงไม้ด้านหลัง ผ้าใบ สีท้ังท่ีท�ามาจากวัสดุธรรมชาติ 
และไม่ใช่วสัดธุรรมชาต)ิ เครือ่งดนตร ี(ไม้ หนงัสัตว์ท่ียงัไม่ได้ฟอก สี) และเครือ่งประดบั 
(โลหะ หิน แร่ ขนนก เป็นต้น) 
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับการอนุรักษ์วัตถุ

 สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงของอณุหภมูแิละความชืน้สัมพทัธ์มากเกิน
ไปหรือเกิดข้ึนแบบเฉียบพลัน มีการป้องกันแสงสว่างท่ีมองเห็นได้ รังสีอัลตราไวโอเลต 
(UV) แสงอินฟราเรด (IR) และมลพิษทางอากาศ โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับควบคุมการเส่ือมสภาพของวัตถุ สามารถท�าได้โดยการออกแบบหรือปรับปรุง
พื้นที่จัดเก็บวัตถุ ดังต่อไปนี้
 ในพื้นที่จัดเก็บวัตถุ จะต้องไม่มีแสงที่มองเห็นได้ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และ
แสงอินฟราเรด (IR) โดยใช้แสงไฟประดิษฐ์ ที่ไม่มี UV หรือ IR ในอาคารโบราณสถาน
ท่ีมกีารตกแต่งภายในด้วยเครือ่งเรอืน ห้องจดัแสดง และศนูย์บรกิารนกัท่องเท่ียว จะต้อง
ป้องกันแสงสว่างจากธรรมชาติ ด้วยวิธีปิดทับหรือกรองแสง ระดับความเข้มของแสงไฟ
ประดิษฐ์ที่ใช้จะต้องอยู่ในระดับที่ต�่า ปราศจาก UV และ IR
 วัตถุจะต้องจัดแสดงภายในตู้จัดแสดงท่ีปดิสนิท และจัดเก็บภายในตู้เหล็กท่ีปดิ
สนทิ เพ่ือสามารถป้องกนัการเส่ือมสภาพจากสภาพแวดล้อม และแสงสว่าง แยกพืน้ท่ีจดั
เกบ็ส�าหรบัวตัถท่ีุต้องการความชืน้สัมพทัธ์และอณุหภมูท่ีิแตกต่างจากวตัถโุดยท่ัวไป ห้าม
เปิดตู้ระหว่างช่วงเวลาที่มีความชื้นสูงโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความชื้นตกค้างภายในตู้
 การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของคลัง อาจท�าได้ ๓ วิธี ได้แก่ ระบบ
ควบคมุสภาพแวดล้อม การใช้เครือ่งปรบัอากาศ (Air-conditioning) และการควบคมุ
แสงสว่าง (Lighting)

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม

 เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ควบคมุสภาพแวดล้อมท่ีสามารถปรบัอณุหภมูแิละความชืน้
ในอากาศ ประกอบด้วย ระบบท�าความร้อน ระบบท�าความเย็น ระบบเพิ่มความชื้นใน
อากาศ และระบบลดความชื้นในอากาศ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความเหมาะสม สร้างการ
หมุนเวียนของอากาศ กรองสิ่งปนเปื้อน สิ่งสกปรก และมลพิษจากอากาศ
 การติดตั้งระบบท�าความรอ้น ระบายอากาศ และปรับอากาศ (HVAC) เพื่อ
ควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความเหมาะสม กรองส่ิงสกปรกและ
มลพิษในอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้างของอาคารท่ีไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบ
นี้โดยเฉพาะ และท�าให้อาคารโบราณสถานเกิดการเสื่อมสภาพได้
 ดังนั้น ก่อนน�าระบบ HVAC มาใช้งานในอาคารโบราณสถาน ควรศึกษาความ
เป็นไปได้และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เพือ่เป็นการป้องกนัท้ังการเส่ือมสภาพของวตัถแุละ
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โครงสร้างของอาคาร ควรปรกึษาผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน เช่น ผูเ้ชีย่วชาญด้านการอนรุกัษ์
วตัถ ุผู้เชีย่วชาญด้านการอนรุกัษ์อาคาร วศิวกรโครงสร้าง วศิวกรเครือ่งกล วศิวกรไฟฟ้า 
เป็นต้น เพือ่สรปุหาวิธีการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการอนรุกัษ์วัตถแุละโครงสร้าง
อาคารไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ควรใช้ระบบป้องกันแบบพื้นฐานในส่วนที่สามารถท�าได้
ก่อนการน�าอุปกรณ์ควบคุมเข้ามาใช้ในอาคาร

การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม

 ในท่ีนี้ หมายถึงการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ  
การกรองอากาศเพื่อก�าจัดมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี และจุลินทรีย์
 การประหยัดพลังงานด้วยการปดิเปดิเครื่องปรับอากาศ ระหว่างช่วงกลางวันท่ี
มีผู้ใช้บริการ และช่วงกลางคืนท่ีพิพิธภัณฑ์สถานปดิบริการ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์วันละสองครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบนี้ 
สามารถสร้างความเสียหายได้หลายประการ อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
(โดยสามารถเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า จากทุก ๆ การเพิ่มอุณหภูมิ  
๑๐ �C) ดังนั้น อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะเร่งกระบวนการเส่ือมสภาพของวัสดุ ท�าให้สูญเสีย
คุณสมบัติหลายอย่างไป ยกตัวอย่างเช่น เส้นใยจะสูญเสียความยืดหยุ่น และแข็งตัวจน
แตกบิ่น วัสดุบางประเภท เช่น ขี้ผึ้ง เรซิน และพลาสติกบางประเภทจะอ่อนตัวลง วัสดุ
บางประเภทจะสูญเสียองค์ประกอบทางเคมีและแข็งตัวผิดปกติ โลหะและพลาสติกบาง
ประเภทจะขยายตวัเม่ืออณุหภูมิสูงขึน้ อณุหภมิูท่ีต�า่เกินไปจะท�าให้วัสดแุขง็ตวัและเปราะ 
อาจท�าให้เกิดการรอยแตก การกลั่นตัวของไอน�้าเมื่ออุณหภูมิต�่าท�าให้โลหะหลายชนิด
เป็นสนิม เป็นต้น
 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยา่งช ้า ๆ อาจไม่มีป ัญหามากนัก หาก
ความชื้นสัมพัทธ์ยังอยู่ในระดับคงท่ี การน�าวัตถุท่ีอยู่ในสภาพเย็นจัดออกมายังพื้นท่ีท่ี
อุ่นกว่า ไม่ควรท�าในทันที ควรปรบัสภาพแวดล้อมของวัตถใุห้ค่อย ๆ  อุ่นขึน้ เพือ่ป้องกนั
การกลั่นตัวของไอน�้า การจัดเก็บวัตถุบางประเภทในพื้นท่ีเย็นจัดอาจมีความจ�าเป็น
ส�าหรบัการป้องกนัการเส่ือมสภาพของวัตถแุละป้องกนัแมลงรบกวน อย่างกด็ ีควรเตรยีม
พืน้ท่ีพิเศษส�าหรบัการปรบัสภาพอณุหภมิูของวัตถ ุเม่ือต้องการน�าวัตถอุอกจากตู้เยน็เพือ่
การจดัแสดงหรอืศกึษาค้นคว้า โดยค่อยๆปรบัอณุหภูมิภายในห้องลงวันละ ๑  �C จนกว่า
จะได้อุณหภูมิตามต้องการ
 ภายในพื้นท่ีคลังท่ัวไป ระดับอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง ๑๕ �C-๒๒ �C เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน อุณหภูมิและความชื้นสามารถปรับขึ้นลงได้เล็กน้อยตามฤดูกาล แต่
จะต้องเป็นไปอย่างสม�่าเสมอตลอดท้ังปี ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน โดยการ
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เปล่ียนแปลงนี้จะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือเมื่อมี
การเคลื่อนย้ายวัตถุภายในคลังไปยังพื้นที่อื่นในพิพิธภัณฑสถาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการให้ยืมวัตถุพิพิธภัณฑ์ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานอื่น 
 พพิิธภณัฑสถานทุกแห่งควรมแีผนส�ารองในกรณท่ีีเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
เพือ่ป้องกันการเปลีย่นแปลงอุณหภมูแิละความชื้นสมัพทัธ์อย่างรวดเร็วจนอาจท�าให้เกิด
การเส่ือมสภาพ กระบวนการเหล่านีอ้าจประกอบด้วย ปิดช่องเปิด ประต ูหน้าต่าง ทางเข้า
ออกทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายเทอากาศระหว่างภายนอกและภายในอาคาร จัดเก็บ
วัตถุภายในตู้ที่ปิดสนิท ห่อหุ้มวัตถุที่ไม่สามารถจัดเก็บภายในตู้ และจัดท�ารายการวัตถุที่
มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
 การเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในพื้นที่คลังเป็นปัญหาส�าคัญที่สุดใน
การใช้ระบบปรบัอากาศ เป็นท่ีทราบกนัดว่ีาความชืน้สัมพทัธ์ท่ีต�า่หรอืสูงจนเกินไปสามารถ
ท�าอันตรายต่อวัสดุบางประเภท และความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับ
อุณหภูมิ ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิภายในคลังให้คงที่จึงมีความส�าคัญเป็นอันดับแรก 
 วัตถุพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญป่ระกอบด้วยวัสดุท่ีท�าปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ 
โดยท�าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงขนาดเม่ืออยู่ในความชื้นท่ีไม่เหมาะสม จึงมีความจ�าเป็นต้อง
ควบคมุระดบัความชืน้สัมพทัธ์ให้คงท่ีอยู่ตลอดเวลา ระดบัความชืน้ท่ีไม่เหมาะสมหรอืไม่
เสถียร ท�าให้วัตถุเปลี่ยนรูป เกิดรอยแยก พื้นผิวลอก แตก ล่อน เป็นต้น ระดับความชื้นที่
สูงเกินไปท�าให้เกิดราและการกัดกร่อน ระดับความชื้นที่ต�่าเกินไปท�าให้แตกบิ่น และเกิด
การสะสมของไฟฟ้าสถิตซึ่งดึงดูดฝุ่นที่ท�าให้เกิดการกัดกร่อน
 วัตถุท่ีประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติ (ไม้ กระดาษ ฝ้าย ลินิน เปน็ต้น) จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลง วัสดุที่มีความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่ง 
คือ วัตถุท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบโปรตีน เช่น สัตว์ นก ปลา หรือ แมลง (วัตถุทาง
ชีววิทยา) รวมถึง ผ้าไหม ขนสัตว์ หนังสัตว์ ขนนก เขาสัตว์ กระดูก และงา วัสดุสมัยใหม่ 
เช่น ไนลอน โพลีเอสเตอร์ และโพลีเอทิลิน มีความเสถียรและไม่ดูดซับความชื้น
 โลหะไม่ดูดซับความชื้น แต่อาจเส่ือมสภาพจากความชื้นท่ีสูงเกินไป ซึ่งเกิดจาก
การสัมผัสกับคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คลอรีน หรือกรดท่ีเกิดจากไม้ 
โลหะกลุ่มเหล็กจะเป็นสนิมท่ีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป ในภาวะท่ีอากาศปนเปื้อน
ด้วยสารประกอบคลอไรด์ ทองแดง และโลหะผสมทองแดงจะเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพ
เนือ่งจากการกดักร่อนในภาวะความชืน้สัมพทัธ์ท่ีสูงกว่าปกต ิเช่นเดยีวกบัสัมฤทธ์ิ ในขณะ
ท่ีเงินจะเกิดซลัไฟด์เมือ่ความชืน้สูง ทองและแพลทินมัปกตจิะมคีวามเสถยีร แต่จะไม่รวม
ถึงโลหะผสมทอง
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 วัตถุที่เป็นหินมักเป็นรูพรุน ความชื้นสามารถผ่านได้ดี จึงมีผลกระทบในระหว่าง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เห็นได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี วัตถุท่ีเป็นหินและ
เครื่องปั้นดินเผาจะมีคราบเกลือสะสมอยู่ตอนท่ีน�าออกมาจากหลุมขุดค้น วัตถุท่ีเป็น
เครื่องแก้วโบราณจะมีปฏิกิริยากับความชื้น โดยอาจเกิดรอยแตกหรืออ่อนตัว
 การเลอืกระดบัความชืน้สัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมส�าหรบัวตัถทุุกประเภทเป็นเรือ่งยาก 
ภาพเขียนบนแผ่นไม้อาจเส่ียงตอ่การขยายและหดตัว เครื่องเรือนมีความเส่ียงต่อการ
บิดงอหรือแตก วัตถุทางมานุษยวิทยาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนมีความเส่ียงต่อการเปลี่ยน
รูปและแตกหักเสียหาย วัตถุท่ีถูกสร้างจากองค์ประกอบของวัสดุหลายประเภทยิ่งยาก
ต่อการปอ้งกัน อย่างไรก็ดี วัตถุส่วนใหญ่สามารถคงสภาพได้ในระดับความชื้นสัมพัทธ์
เดียวกัน ดังนั้น หากสามารถควบคุมระดับความชื้นให้มีความเหมาะสมและคงท่ีตลอด
เวลา ก็จะป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 มีวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างง่าย ๆ หลายวิธี โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ระบบ
อุปกรณ์ควบคุมราคาแพง สามารถน�ามาใช้ได้ในพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็ก เช่น การใช้
แผ่นโพลเีอทิลนีห่อหุ้มวตัถเุพือ่ป้องกนัฝุ่นละอองและน�า้ โดยเป็นการห่อหุ้มแบบหลวม ๆ  
ไม่ให้แน่นจนเกินไป เป็นการช่วยควบคุมความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบวัตถุ เพิ่มการป้องกัน
ด้วยการใช้แผ่นส�าลใีส่คัน่ระหว่างชัน้ของแผ่นโพลเีอทิลนี เสรมิให้ความชืน้สัมพทัธ์ภายใน
มีความคงที่ แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกก็ตาม
 การควบคมุสภาพแวดล้อมเฉพาะจดุ (Microclimate control) เป็นอกีวิธีหนึง่
ส�าหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีพิเศษ ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมระดับความชื้นท่ี
มีประสิทธภิาพและประหยัดงบประมาณในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในตู้จัดแสดง ตู้เก็บวัตถุ 
หรอืห้องขนาดเล็ก สามารถท�าได้โดยการใช้วัสดดุดูความชืน้ เช่น ซลิกิาเจล หรอืวสัดอุืน่
ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ดูดความชื้น

ระดับความชื้นและอุณหภูมิที่มีความเหมาะสม
  มาตรฐานของระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส�าหรับวัตถุแต่ละ
ประเภทมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน หากแต่การใช้งานต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง 
เนื่องจากเป็นการก�าหนดไว้ในระดับท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น การควบคุมสภาพแวดล้อมยังต้อง
ค�านึงถึงประวัติความเป็นมาของวัตถุ โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และสภาพเดิม
ก่อนการน�ามาจัดเก็บ เช่น วัตถุท่ีท�าด้วยไม้จากบริเวณท่ีอากาศร้อนและแห้ง (โดยไม่
เคยน�าออกมาจากพ้ืนท่ีนั้นมาก่อน) ระดับความชื้นภายในวัตถุจะต�่ากว่าไม้จากบริเวณ
ท่ีอากาศชื้นกว่า ดังนั้น การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของวัตถุชิ้นนี้อาจไม่จ�าเป็นต้องใช ้
หลักการเดียวกับไม้ชิ้นอื่นหรือไม้โดยท่ัวไป (๕๐% + ๕%) โดยอาจใช้ระดับความชื้นท่ี 
ต�่ากว่า (๒๕-๓๐%) แต่จะต้องเป็นระดับความชื้นที่มีความเสถียรตลอดเวลา
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 การกรองอากาศเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากฝุ่นละออง
หรอืมลพิษในอากาศสามารถท�าอนัตรายต่อวตัถพุพิธิภณัฑ์ โดยการกรองอากาศในห้อง
คลังและห้องจัดแสดงควรอยู่ในระดับอัตราส่วนเดียวกัน เพื่อป้องกันท้ังวัตถุพิพิธภัณฑ์
และบุคลากรท่ีท�างานในพิพิธภัณฑสถาน โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดการรั่วของสารเคมีท่ีใช้
ควบคุมแมลง หรือเชื้อราภายในตู้จัดแสดง หรือตู้เก็บวัตถุ วัสดุบางประเภท เช่น ไม้อัด 
สีบางประเภทสามารถปล่อยไอระเหยที่เป็นอันตราย  ผนังคอนกรีต เกลือในอากาศ ฝุ่น
ละอองและส่ิงปนเป้ือนท่ีน�าเข้ามาในอาคารโดยมนษุย์ สามารถสร้างปัญหาได้ท้ังส้ิน ท้ังนี้ 
ระบบกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถกรองฝุ่นละอองและส่ิงสกปรกลงถงึระดบั 
๑ หรือ ๒ ไมครอน 
 บรเิวณทางเข้าออกของผู้เข้าชม ระหว่างทางเข้าออกของพืน้ท่ีส�านกังาน และพืน้ท่ี
คลัง ควรเป็นพื้นท่ีปดิสนิทไม่มีอากาศเข้า (Airlock) เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของฝุ่น
ละอองและมลพษิในอากาศ พืน้ท่ีส�าหรบัขนส่งหีบห่อ (Loading dock) จะต้องสะอาด 
และรถบรรทุกจะต้องดบัเครือ่งยนต์ระหว่างการขนส่งหีบห่อ การบรรจวุตัถลุงหีบห่อและ
การน�าวัตถุออกจากหีบหอ่ท�าให้เกิดฝุ่นละอองและส่ิงปนเปื้อน จึงเป็นข้ันตอนท่ีไม่ควร
ท�าภายในพื้นที่คลัง แต่จะต้องมีพื้นที่เฉพาะส�าหรับบรรจุหีบห่อ (Crating room) อีก
บรเิวณหนึง่ท่ีควรเป็นพืน้ท่ี Airlock คอืพืน้ท่ีระหว่างพ้ืนท่ีบรรจหีุบห่อ (Crating room) 
และพื้นที่คลัง เพื่อป้องกันการแพร่ขยายตัวของฝุ่นละออง 
 นอกจากนี้ จะต้องท�าความสะอาดพื้นเป็นประจ�าทุกวัน การรักษาความสะอาด
พื้นท่ีคลังจะต้องท�าอย่างสม�่าเสมอ วัสดุท่ีน�ามาใช้ออกแบบเป็นอุปกรณ์จัดเก็บจะต้อง
ปลอดภัย ไม่ปล่อยไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อวัตถุ 



การจัดแสดงนิทรรศการ

ในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา
123

ระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิที่เหมาะสมสำาหรับวัตถุพิพิธภัณฑ์

กระดาษ

กระดาษที่อยู่
ในเฟรมหรือ
กรอบรูป

ภาพถ่าย/ ฟิล์ม

แผ่นหนังส�าหรับ
ใช้เขียนหนังสือ/
ปกหนังสือ

หนังสัตว์

ผ้า (จากเส้นใย
ธรรมชาติ)

๖๐ ๔๕
(๔๕% เป็นระดับที่ดีที่สุด)

๖๐ ๔๕

๔๕ ๓๐

ระดับคงที่ (๕๕%)

๖๐ ๔๕

๖๐ ๔๕

อากาศที่แห้งและเย็นจัดจะท�าให้
เสียความยืดหยุ่น

ฉากกั้นห้องที่ท�าจากกระดาษ 
ภาพวาดลายเส้น ภาพเขียนสี
พาสเทลขึงบนเฟรม จะเกิด
รอยย่นและฉีกขาดเนื่องจาก
อากาศแห้ง

ความชื้นที่สูงเกินไปจะท�าให้
เจลาตินเหลวและอาจละลาย
ความชื้นที่ต�่าเกินไปท�าให้
กระดาษและเจลาติน เปราะ

ความชื้นไม่เสถียร อากาศที่แห้ง
เกินไปท�าให้เสียความยืดหยุ่น

ขึ้นอยู่กับกระบวนการฟอกสี 
ส่วนใหญ่จะเกิดการหดตัว
เมื่อเปียกน�้า

ผ้าบิดตัว เกิดจากผ้าจะหดตัว
เมื่อใยผ้าขยายตัว และขยายตัว
เมื่อใยผ้าหดตัว ท�าให้เกิดการบิด
ของผ้า ไหมและผ้าขนสัตว์จะ
เสียหายจากความชื้นได้ง่าย
กว่าผ้าฝ้ายและลินิน โดยเฉพาะ
ผ้าเขียนสีจะเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นทันที

มีโอกาสสูงมากที่จะ
เกิดรา

มีโอกาสสูงมากที่จะ
เกิดรา

มีโอกาสสูงมากที่จะ
เกิดรา

ปานกลาง

ขึ้นอยู่กับประเภท
ของหนัง

มีโอกาสสูง

ระดับความชื้นสัมพัทธ์

 สูง (%)            ตำ่า (%)

วัสดุ การเกิดราการเปลี่ยนแปลงขนาด
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ระดับความชื้นสัมพัทธ์

 สูง (%)            ตำ่า (%)

วัสดุ การเกิดราการเปลี่ยนแปลงขนาด

ไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลง งา
จะเสี่ยงต่อความเสียหายจาก
ความชื้นมากกว่ากระดูก ควร
หลีกเลี่ยงการใช้แสงสว่างจาก
ดวงไฟส่องเน้นที่วัตถุ

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ 
ขึ้นอยู่กับความหนาของไม้และ
วัสดุเคลือบผิว การเปลี่ยนแปลง
ใช้ระยะเวลาเป็นอาทิตย์ และเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

อากาศที่แห้งจะท�าให้ไม้หดตัว 
และจะท�าความเสียหายให้กับไม้
ที่ใช้เป็นโครงสร้างของวัสดุอื่น 
เช่น ฉากกั้นไม้เขียนสี เป็นต้น 
ประติมากรรมไม้ เครื่องเรือน 
หุ่นจ�าลอง เครื่องดนตรี 
และวัสดุตกแต่ง อาจเคลือบทับ
ด้วยวัสดุอื่นก่อนปิดทองหรือ
เขียนสี วัสดุเคลือบมักไม่มีผล
กระทบจากความชื้นไม่เสถียร 
แต่หากไม้หดตัว อาจท�าให้วัสดุ
เคลือบแยกตัว และแตกล่อน
ออกมา ในบางสถานการณ์ เช่น 
น�้าท่วม การกลั่นตัวของไอน�้า 
หรือพื้นผิวเปียก วัสดุเคลือบ 
กาว และสี อาจอ่อนตัวและ
ละลาย

๖๐ ๔๕

๖๐ ๔๕

๖๐ ๔๕

กระดูก/งา

ไม้

ไม้เขียนสี

ยากที่จะเกิดรา 
เว้นแต่อยู่ในสภาพที่
ความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก

ยากที่จะเกิดรา 
เว้นแต่อยู่ในสภาพที่
ความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก

ยากที่จะเกิดรา 
เว้นแต่อยู่ในสภาพที่
ความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
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ระดับความชื้นสัมพัทธ์

 สูง (%)            ตำ่า (%)

วัสดุ การเกิดราการเปลี่ยนแปลงขนาด

ในสภาพความชื้นต�่ากว่า ๓๐% 
และความชื้นสัมพัทธ์ต�่ากว่า 
๑๕% วัสดุประเภทนี้จะแข็งตัว
และเปราะ จนแตกหักได้ง่าย 
หากทิ้งไว้จนสภาพความชื้นกลับ
มาเป็นปกติ วัสดุจะดูดความชื้น
และกลับสู่สภาพเดิม โดยไม่เกิด
ความเสียหาย

ไม่มีปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น แต่บางประเภทมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดเมื่ออุณหภูมิ
ไม่เสถียร

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด
เนื่องจากความชื้น โลหะจะ
เปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อย่างรุนแรง เหล็กจะไม่
เกิดการกัดกร่อนในสภาพ
ความชื้นสัมพัทธ์ ๑๕% หรือ
ต�่ากว่า ในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ 
๓๐% เหล็กจะกัดกร่อนหลังจาก
ระยะเวลา ๙ เดือน และเหล็ก
จะกัดกร่อนภายในเวลา ๑ วัน 
ในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ๙๐%
ทองเหลืองและสัมฤทธิ์จะไม่
หมองในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ 
๑๕% หรือต�่ากว่า

ปานกลาง

บางประเภทจะ
เกิดราในสภาพที่
ความชื้นสัมพัทธ์สูง
เกินไป

๖๐ ๔๕

๓๐% หรือต�่ากว่า

เชือกมะนิลา/
เชือกจากเยื่อไม้/
ขนนก

พลาสติก

โลหะ
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ระดับความชื้นสัมพัทธ์

 สูง (%)            ตำ่า (%)

วัสดุ การเกิดราการเปลี่ยนแปลงขนาด

ส่วนใหญ่จะทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์
และอุณหภูมิ อย่างไรก็ดี ความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นในสภาพที่
อุณหภูมิสูงหรือร้อนจัด และ
อุณหภูมิ/ความชื้นอยู่ในสภาพ
เย็นจัด (เยือกแข็ง)

ส่วนใหญ่จะทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์อย่างฉับพลัน
และรุนแรง 

วัตถุที่ได้จากการขุดค้นทาง
โบราณคดีจะถูกฝังไว้ใต้พื้นดิน
เป็นระยะเวลายาวนาน และมัก
ถูกกัดกร่อนด้วยเกลือ ซึ่งเกิด
จากการดูดความชื้นเข้าไปใน
ตัววัสดุ การเก็บไว้ที่แห้งจะช่วย
รักษาสภาพของวัตถุไม่ให้เกิด
การเสื่อมสภาพ

๖๐ ๔๕

แห้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หิน /วัสดุตกแต่ง
ที่ท�าจากหนิ/ 
เครื่องกระเบื้อง/
ตะกั่ว/ดีบุกผสม
ตะกั่ว

กระจก

วัตถุทาง
โบราณคดี : 
สัมฤทธิ์ หิน
ปลาสเตอร์
กระเบื้องดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา
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ระดับความชื้นสัมพัทธ์

 สูง (%)            ตำ่า (%)

วัสดุ

๖๐ ๔๐

๖๐ ๔๐

๖๐ ๔๐

๖๐ ๔๐

๖๐ ๔๐

๖๐ ๕๐

๖๐ ๔๕
(๕๐ เป็นระดับที่ดีที่สุด)

๖๐ ๔๕

โครงกระดูก/วัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา

วัตถุทางโบราณคดี

วัตถุทางมานุษยวิทยา- แผ่นไม้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องจักสาน หน้ากาก

วัตถุทางชีววิทยา

แมลง

เครื่องเขิน

ภาพเขียนบนผ้าใบหรือแผ่นไม้

ฉากกั้นห้องที่ท�าจากผ้าหรือกระดาษ

ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมสำาหรับวัตถุที่มีความเสี่ยงสูง

ที่มา: William R. Leisher, Conservator, National Gallery of Art, 
Washington D.C.

การใช้อุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนที่

 การใช้อปุกรณ์ควบคมุสภาพแวดล้อมแบบเคลือ่นท่ี เช่น เครือ่งดดูความชืน้ เครือ่ง
ท�าความชื้น เครื่องท�าความร้อน และเครื่องปรับอากาศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับ
อาคารโบราณสถาน ซึ่งมีโครงสร้างไม่เอื้อต่อการน�าระบบ HVAC มาใช้ในอาคาร เป็น
วธีิการท่ีประหยดัและสร้างผลกระทบน้อยกว่าการตดิตัง้ระบบ HVAC อปุกรณ์เคลือ่นท่ี
เหล่านี้ ยังสามารถน�ามาใช้เพื่อปรับสภาพแวดล้อมตามต้องการภายในพื้นที่หนึ่งๆด้วย
 อย่างไรก็ดี อุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ต้องการการดูแลอย่างสม�่าเสมอ เช่น เติมน�้า  
(ส�าหรับเครื่องท�าความชื้น) หรือเทน�้าท้ิง (ส�าหรับเครื่องดูดความชื้น) เพื่อป้องกัน 
ความเสยีหายที่อาจเกิดจากน�้า ไฟฟ้าลัดวงจร และต้องท�าความสะอาดตลอดระยะเวลา
การใช้งาน 
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 เครื่องทำาความชื้น (Humidifiers) เป็นเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ 
และท�าให้ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ใช้ส�าหรับช่วงเวลาท่ีอากาศแห้ง เช่น ในฤดูหนาว  
ข้อควรระวัง คือ เครื่องท�าความชื้นสามารถเพิ่มความชื้นท่ีอาจกลั่นตัวบนพื้นผิวของตู้ 
ประตู หน้าต่าง และผนัง
 เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifiers) เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศ 
และลดความชื้นสัมพัทธ์ อย่างไรก็ดี ไม่ควรใช้เครื่องดูดความชื้นส�าหรับการแก้ปญัหา
ในระยะยาว ควรหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดความชื้นในอากาศ และแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุจะมี
ประสิทธภิาพมากกว่า
 เม่ือน�าเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งาน จะต้องแน่ใจว่าอากาศมีการไหลเวียน 
และมกีารระบายอากาศ อาจโดยการใช้พดัลมระบายอากาศ ควรปรกึษาวศิวกรเครือ่งกล
เพ่ือเลือกขนาดและรุ่นของเครื่องดูดความชื้น และเครื่องท�าความชื้นท่ีมีความเหมาะ
สมกับการใช้งาน โดยวิเคราะห์จากขนาดของพื้นท่ี ความสามารถในการระบายอากาศ  
ความแตกต่างของอากาศภายในและภายนอกอาคาร และจ�านวนผู้ใช้งานในพื้นที่

แสงสว่าง (Lighting)

 ไม่ควรมีแสงธรรมชาติภายในพื้นท่ีคลัง ส�าหรับวัตถุท่ีมีความเส่ียงต่อความ 
เสียหายจากแสงสว่าง ระดับของแสงสว่างโดยทั่วไปควรอยู่ที่ ๑๐๐ ลักซ์ หรือ ๑๐ ฟุต
แคนเดิล ควรใช้วัสดุกรองแสงในบริเวณที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ไม่ควรใช้หลอดไฟที่
มคีวามร้อน เช่น หลอดไส้ หรอืฟลอูอเรสเซนต์ภายในตู้หรอืลิน้ชกั ความร้อนจากดวงไฟ
จะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ส่งผลต่อความชื้นสัมพัทธ์ภายในพื้นที่ปิดที่มีขนาดเล็ก

ประเภทของวัสดุกรองแสง (UV filter)

 วัสดุกรองแสงท่ีสามารถน�ามาใช้ภายในคลัง คลังเพื่อการศึกษา ห้องจัดแสดง 
และอาคารโบราณสถาน มีหลายประเภท แบ่งออกเป็นวัสดุท่ีใช้กับโครงสร้างอาคาร  
ตู้จัดแสดง และกรอบของผลงานศิลปะ ได้แก่
 n	กระจกหรืออะคริลิกตัดแสง ส�าหรับใช้กับหน้าต่างและกรอบของผลงานศิลปะ
 n	กระจกกรองแสงสองชั้นส�าหรับใช้กับหน้าต่าง
 n	แผ่นกรองแสงส�าหรับแขวนหรือปิดทับด้านหน้ากระจกธรรมดาเพื่อให้แสงลอด
ผ่าน
 n	ม่านกรองแสง หรือผ้าม่านส�าหรับหน้าต่าง ไม่ควรติดฟิล์มกรองแสงบนกระจก
หน้าต่างของอาคารโบราณสถาน เนือ่งจากอาจท�าให้กระจกโบราณเกิดความเสียหายได้ 
 n แผ่นกรองแสงส�าหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
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 วสัดกุรองแสงท่ีเป็นพลาสตกิจะแตกหักเสียหายง่ายกว่าการเคลอืบด้วยวสัดกุรอง
แสงท่ีเป็นสารเคมี ควรเปลี่ยนวัสดุกรองแสงตามระยะเวลาการใช้งาน และเมื่อวัสดุ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือแตกบิ่น ท�าการตรวจระดับของรังสีอัลตราไวโอเลต อย่างน้อย
ทุก ๆ ๕ ปี เพื่อตรวจสอบประสิทธภิาพการใช้งานของวัสดุกรองแสง
 ควรท�างานร่วมกับนักอนุรักษ์เพื่อก�าหนดรูปแบบของแสงสว่างท่ีมีความเหมาะ
สมต่อการใช้งาน โดยที่วัตถุไม่เกิดการเสื่อมสภาพ และสามารถมองเห็นได้ในแสงสว่าง
ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ควรยึดหลักของการอนุรักษ์วัตถุเป็นอันดับแรก

มาตรฐานการใช้งานของแสงสว่างในพิพิธภัณฑสถาน

 ป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ท่ีอาจเกิดความเสียหายจากแสงธรรมชาติและแสงไฟ
ประดิษฐ์ โดยก�าจัดรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet หรือ UV) และ อินฟราเรด 
(Infrared หรือ IR) ลดปริมาณของแสงสว่าง (ลดแสงสว่างท่ีมองเห็นได้ (Visible 
light) ในระดับท่ีต�่าท่ีสุด และใช้แสงไฟประดิษฐ์ในระดับต�่า) แสงสว่างท่ีใช้ในการจัด
แสดงนิทรรศการจะมีความแตกต่างจากแสงสว่างท่ีใช้ภายในคลัง ดังนั้น การออกแบบ
นิทรรศการจะต้องค�านึงถึงความร้อนของ IR ที่เกิดขึ้นจากแสงสว่างท่ีใช้ในการจัดแสดง 
รวมถึงดวงไฟและอุปกรณ์ วัตถุจัดแสดงจะสัมผัสกับแสงสว่างตลอดเวลา เนื่องจาก 
ผู้ชมจะต้องมองเห็นวัตถุที่น�ามาจัดแสดงในนิทรรศการ อย่างไรก็ดี จะต้องค�านึงถึงการ
อนุรักษ์วัตถุควบคู่ไปกับการมองเห็นของผู้เข้าชม ท้ังนี้ ต้องให้ความส�าคัญแก่หลักการ
อนุรักษ์ก่อน เพื่อยืดอายุของวัตถุพิพิธภัณฑ์ให้ยาวนานที่สุด
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กระดาษและผ้าทุกชนิด เป็นวัตถุที่มีความไวต่อแสงเป็นพิเศษ แสงสว่างที่เหมาะสมสำาหรับการจัดแสดง 
จงึไม่ควรมีระดับความสว่างของแสงสูงกว่า ๕๐ ลักซ์

วัสดุระดับของแสงสว่าง (แสงที่มองเห็นได้)

วัสดุที่มีความไวต่อแสงเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ เช่น 
วัตถุทางธรรมชาติวิทยา พิมพ์เขียว เครื่องจักสาน หนังสือ 
ภาพวาดลายเส้น วัสดุธรรมชาติย้อมสี ขนนก ขนสัตว์ 
หนังสัตว์ เอกสารโบราณ กระดาษ ภาพถ่าย พลาสติก 
ภาพพิมพ์ พรมทอมือ ผ้า กระดองเต่า ภาพเขียนสีน�้า 
กระดาษปิดผนัง งานศิลปะบนกระดาษ เป็นต้น

วัสดุที่มีความไวต่อแสงมาก ได้แก่ เครื่องเขิน ภาพเขียน
สีฝุ่น วัสดุธรรมชาติไม่ย้อมสี (เครื่องจักสาน เขาสัตว์ 
กระดูก งาช้าง วัสดุที่ท�าจากพืช ฟัน)

วัสดุที่มีความไวต่อแสงปานกลาง ได้แก่ ภาพเขียนสีน�้ามัน
และอะคริลิก เครื่องเรือน ฉากกั้นห้องเขียนสี วัตถุที่มีพื้น
ผิวด้านนอกเป็นไม้

วัสดุที่ไม่ไวต่อแสง ได้แก่ โลหะ หิน เครื่องเคลือบดินเผา 
และแก้วบางชนิด

๕๐ ลักซ์ (๕ ฟุตแคนเดิล) หรือต�่ากว่า

๑๐๐ ลักซ์ (๑๐ ฟุตแคนเดิล) หรือต�่ากว่า

๑๕๐ ลักซ์ (๑๕ ฟุตแคนเดิล) หรือต�่ากว่า

๓๐๐ ลักซ์ (๓๐ ฟุตแคนเดิล) หรือต�่ากว่า

ตารางแสดงมาตรฐานการใช้งานของแสงสว่างในพิพิธภัณฑสถาน
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วตัถทุีม่คีวามไวตอ่แสง เชน่ ภาพเขยีนสนี้ำามัน สามารถจดัแสดงไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีมรีะดบัความสวา่งของแสง
ไม่สูงกว่า ๑๕๐ ลักซ์

วัสดุระดับปริมาณการรับแสงสว่างสูงสุด
ในระยะเวลา 1 ปี

วัสดุที่มีความไวต่อแสงมากเป็นพิเศษ เช่น พิมพ์เขียว 
หนังสือ ภาพวาดลายเส้น วัสดุธรรมชาตยิ้อมสี

วัสดุที่มีความไวต่อแสงมาก เช่น วัสดุธรรมชาติ 
(วัตถุทางธรรมชาติวิทยา ขนนก ขนสัตว์ หนังสัตว์ 
เอกสารโบราณ กระดาษ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ 
พรมทอมือ ผ้า กระดองเต่า ผลงานศิลปะบนกระดาษ 
ภาพวาดสีน�้า กระดาษปิดผนัง) พลาสติก

วัสดุที่มีความไวต่อแสงปานกลาง เช่น เครื่องเขิน 
วัสดุธรรมชาติไม่ย้อมสี (กระดูก เขาสัตว์ งาช้าง 
วัสดุที่ท�ามาจากพืชไม่ย้อมสี)

วัสดุที่มีความไวต่อแสงน้อย เช่น ภาพเขียน 
(สีน�้ามัน สีฝุ่น อะคริลิก) เครื่องเรือน วัตถุที่มีพื้นผิวเขียนสี 
วัตถุที่มีพื้นผิวเป็นไม้

โลหะ หิน เครื่องเคลือบดินเผา และแก้วบางชนิด

๕๕,๐๐๐ ชั่วโมงลักซ์
(๑๕ ลักซ์ x ๑๐ ชั่วโมง x ๓๖๕ วัน)

๑๘๐,๐๐๐ ชั่วโมงลักซ์
(๕๐ ลักซ์ x ๑๐ ชั่วโมง x ๓๖๕ วัน)

๓๖๕,๐๐๐ ชั่วโมงลักซ์
(๑๐๐ ลักซ์ x ๑๐ ชั่วโมง x ๓๖๕ วัน)

๕๕๕,๐๐๐ ชั่วโมงลักซ์
(๑๕๐ ลักซ์ x ๑๐ ชั่วโมง x ๓๖๕ วัน)

๗๓๐,๐๐๐ ชั่วโมงลักซ์
(๓๐๐ ลักซ์ x ๑๐ ชั่วโมง x ๓๖๕ วัน)

ตารางแสดงมาตรฐานระดับปริมาณการรับแสงสว่างสูงสุดในระยะเวลา 1 ปี (แสงที่มองเห็นได้)
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วัสดุที่มีความไวต่อแสงมากเป็นพิเศษ (๑)

ภาพถ่ายลงสี พิมพ์เขียว สีและสีย้อมที่ไม่เสถียร 
กระดาษและผ้าไหมที่เริ่มเสื่อมสภาพ ภาพพมิพ์สีที่
มีอายุก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

วัสดุที่มีความไวต่อแสงมากเป็นพิเศษ (๒)

หนังสือ วัสดุธรรมชาติ เช่น วัตถุทางธรรมชาติวิทยา 
เครื่องจักสานหรือวัตถุที่ท�าจากพืชย้อมสี ขนนก 
ขนสัตว์ หนังสัตว์ เอกสารโบราณ กระดาษ (เอกสาร 
งานศิลปะบนกระดาษ กระดาษปิดผนัง) ภาพเขียนที่
มีองค์ประกอบของสีมาจากวัสดุธรรมชาติ พลาสติก 
กระดองเต่า ภาพถ่ายเก่า พรมทอมือ ผ้าที่เริ่ม
เสื่อมสภาพ หรือย้อมด้วยสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีน�้า

วัสดุที่มีความไวต่อแสงมาก
วัสดุธรรมชาติ เช่น กระดูก เขาสัตว์ งาช้าง 
เครื่องจักสานหรือวัตถุที่ท�าจากพืชไม่ย้อมสี 
หนังสัตว์ (ย้อมสี) สีพาสเทล ผ้าที่อยู่ในสภาพดี 
เครื่องเขิน ภาพเขียนสีฝุ่น

วัสดุที่มีความไวต่อแสงปานกลาง

วัตถุที่มีวัสดุเคลือบผิว เครื่องเรือนและวัตถุที่มี
พื้นผิวเป็นไม้ หนังสัตว์ (ไม่ย้อมสี) วัตถุที่มีพื้นผิว
ลงสี ภาพเขียน (สีน�้ามัน อะครีลิค)

วัสดุที่ไม่มีความไวต่อแสง

เครื่องเคลือบดินเผา โลหะ หิน เครื่องประดับที่ท�า
มาจากเหล็กและหิน

๕๐ ลักซ์ 
(๕ ฟุตแคนเดิล)

๕๐ ลักซ์ 
(๕ ฟุตแคนเดิล)

๑๐๐ ลักซ์ 
(๑๐ ฟุตแคนเดิล)

๑๕๐ ลักซ์ 
(๑๕ ฟุตแคนเดิล)

ไม่ก�าหนด

๓ เดือน ในช่วงระยะ
เวลา ๕ ปี

๖ เดือน ในช่วงระยะ
เวลา ๕ ปี

๑๒ เดือน ในช่วงระยะ
เวลา ๕ ปี

๒๔ เดือน ในช่วงระยะ
เวลา ๕ ปี

ไม่ก�าหนด

ระยะเวลาสูงสุด ระดับความส่องสว่างวัสดุ

ตารางแสดงระยะเวลาและระดับความส่องสว่างที่เหมาะสมสำาหรับวัตถุจัดแสดง
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การรมควันเพื่อกำาจัดเชื้อราและแมลง (Fumigation)

 ก่อนการน�ามาจัดเก็บภายในคลัง วัตถุทุกชิ้นจะต้องผ่านการตรวจสอบและการ
อนุรักษ์เบื้องต้นตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของวัตถุแตล่ะชิ้น 
การอนุรักษ์จะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพเบื้องต้น การท�าความสะอาดด้วยน�้า
หรือก�าจัดฝุ่น การรมควันเพื่อฆ่าเชื้อราและแมลง และการอนุรักษ์โดยนักวิทยาศาสตร์  
วตัถพุพิธิภัณฑ์ควรมกีารตรวจสอบสภาพอย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่าจะถกูจดัแสดงในคลังเพือ่
การศึกษา หรือเก็บรักษาไว้ภายในคลังปิด ซึ่งไม่ใช่พื้นที่บริการ เพื่อตรวจหาการเกิดรา 
หรือการแพร่กระจายของแมลงภายในพื้นที่คลัง
 การรมควนัเพือ่ก�าจดัเชือ้ราและแมลงจะต้องค�านงึถงึความปลอดภยัของผู้ใช้งาน
คลัง เนือ่งจากสารเคมจีากไอระเหยเป็นพษิสามารถท�าอนัตรายแก่มนษุย์ ดงันัน้ จึงควรท�า
ด้วยความระมดัระวงั และจ�ากดับรเิวณในพืน้ท่ีท่ีไม่มกีารใช้งานเป็นประจ�าทุกวนัเท่านัน้

การสั่นสะเทือน  (Vibration)

 การส่ันสะเทือนในท่ีนี้อาจมาจากอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนท่ีไดภ้ายในคลัง เช่น  
ระบบแผงและรางเคลื่อนท่ี ระบบอุปกรณ์จัดเก็บส�าเร็จรูปชนิดพิเศษ ซึ่งมีแผงและชั้น
ขนาดใหญ่มีวัตถุจัดเก็บอยู่เป็นจ�านวนมากสามารถเคล่ือนท่ีทบเก็บได้จึงประหยัดเนื้อท่ี 
แต่การเคลื่อนย้ายเพื่อหาวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจท�าให้เกิดการส่ันสะเทือนไปยังวัตถุชิ้น
อื่น ๆ ระบบจัดเก็บแบบตู้ลิ้นชักท่ีเกิดการส่ันสะเทือนเมื่อเลื่อนปดิเปดิลิ้นชัก ดังนั้น  
การเลือกอุปกรณ์จัดเก็บและการใช้งานจึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อลดการส่ัน
สะเทือนที่อาจส่งผลกระทบไปยังวัตถุหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 การส่ันสะเทือนอีกประเภทหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอก ชึ่งอาจมาจากรถไฟฟ้า
ใต้ดิน รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ จ�าเปน็
ต้องเลือกท�าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงการออกแบบพื้นท่ีใช้สอย การเลือกใช้
วสัดโุครงสร้างส�าหรบัอาคารและคลงั หากต้องสร้างอาคารในบรเิวณท่ีมปัีญหาเรือ่งการ
สั่นสะเทือนดังกล่าว

กระเบื้องเคลือบ เครื่องแก้ว และเครื่องเงิน เป็นตัวอย่างวัตถุที่มีความไวต่อแสงน้อย สามารถจัดแสดงในระดับความสว่าง
ของแสงที่สูงได้ (๓๐๐ ลักซ์)
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ปัจจัยด้านการอนุรักษ์ที่ต้องคำานึงถึงสำาหรับระบบการจัดเก็บ
ภายในคลัง

 การเลือกระบบจัดเก็บท่ีเหมาะสมส�าหรับวัตถุแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยดัง
ต่อไปนี้
 n	 ระดบัความไวต่อแสงสว่างของวตัถ ุจะต้องค�านงึถงึระดบัแสงท่ีเหมาะสมส�าหรบั
วัตถุแต่ละประเภทและระยะเวลาท่ีวัตถุสามารถสัมผัสแสงได้โดยไม่เป็นอันตราย ยก
ตวัอย่างเช่น ภาพพมิพ์และภาพวาดลายเส้นจะมคีวามไวต่อแสงมากเป็นพเิศษ แสงสว่าง
ยังสร้างความเสียหายให้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ งาช้าง วัตถุทางมานุษยวิทยา
บางประเภท ภาพเขียน และแม้แต่วัตถุทางชีววิทยาท่ีเก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์บรรจุ
ภายในขวดโหลแก้ว วัตถุเหล่านี้จะต้องมีการแยกประเภท และจัดเก็บตามความเส่ียง
ของการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง
 n	 ระดับความไวต่อความชื้นสัมพัทธ ์ของวัตถุ ในภาวะท่ีความชื้นมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่เสถียร ความชื้นสัมพัทธ์จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัตถุบาง
ประเภท เช่น ภาพเขียน เครื่องเรือน ภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น เครื่องเงิน ภาพถ่าย/
ฟลิม์ โลหะ เปน็ต้น ฝาปดิของโหลแก้วบรรจุวัตถุทางชีววิทยามักท�าจากโลหะ ซึ่งท�า
ปฏิกิริยากับความชื้นสัมพัทธ์ท่ีสูงเกินไป แม้ว่าวัตถุท่ีอยู่ภายในจะไม่มีปัญหาความเสีย
หายจากความชื้น ดังนั้น จึงควรมีการก�าหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ดทีี่สุดส�าหรับวัตถุ
แต่ละประเภท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บ
 n	 ระดับความไวต่ออุณหภูมิของวัตถุ ในภาวะท่ีอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ไม่เสถียร ระดับของอุณหภูมิต�่าสุดและสูงสุด และภายในช่วงระยะเวลาเท่าใด วัตถุจึง
ยังไม่เป็นอันตรายหรือเสื่อมสภาพ 
 n	 ระดบัความไวต่อฝุ่นละอองและมลพษิในอากาศของวัตถ ุประเภทของไอระเหย
จากสารเคมท่ีีอาจเป็นอนัตรายต่อวตัถ ุส่ิงทอและวสัดหุลายประเภทอาจเสียหายจากการ
สะสมของฝุ่นท่ีอยูบ่นพืน้ผวิ ปัญหานีแ้ก้ไขได้ด้วยการกรองอากาศหรอืการห่อหุ้มวัตถเุพือ่
ป้องกันฝุ่น
 n	 ระดบัความไวต่อการกระทบกนัของวัตถ ุซึง่อาจเกิดข้ึนระหว่างการจดัเกบ็ เช่น 
การแขวนหรือม้วนวัตถุที่เป็นสิ่งทอ/ผ้า เป็นต้น
 n	 หลีกเลี่ยงวัสดุที่อาจสร้างความเสียหายแก่วัตถุบางประเภท เช่น งาช้างไม่ควร
สัมผัสถูกแผ่นยาง กาวยาง เหล็ก โลหะผสมตะกั่ว หรือวัสดุที่เป็นสี แม้แต่ราวแขวนเสื้อ
เคลอืบพลาสตกิกค็วรหลีกเล่ียงส�าหรบัแขวนวตัถท่ีุเป็นเส้ือผ้า วัสดแุต่ละประเภทจะต้อง
มรีายการของวสัดหุรอืสารประกอบทางเคมท่ีีควรหลกีเล่ียงส�าหรบัการเลอืกใช้ระบบการ
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จัดเก็บ แม้แต่วัตถุพิพิธภัณฑ์บางประเภทก็อาจปล่อยไอระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อวัตถุ
ประเภทอื่นที่เก็บไว้ในบริเวณใกล้เคียงได้
 n	 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรบัการตรวจสอบสภาพเพือ่การอนรุกัษ์ในวตัถแุต่ละ
ประเภท เช่น การเกิดราหรือการแพร่กระจายของแมลง เป็นต้น
 n	 ความเส่ียงต่อความเสียหายของวตัถเุมือ่เกิดอบุตัเิหตเุกีย่วกบัน�า้ หรอือณุหภมูิ
ที่สูงหรือต�่าเกินไป
 n	 ความเส่ียงต่อความเสียหายของวัตถุจากแมลงรบกวน วัตถุทางมานุษยวิทยา
ส่วนใหญ่ท�ามาจากวสัดธุรรมชาต ิจงึมคีวามเส่ียงต่อแมลงหรอืมอดรบกวน การออกแบบ
พื้นท่ีจัดเก็บส�าหรับวัตถุประเภทนี้ ควรค�านึงถึงความสะดวกในการรมควันเพ่ือก�าจัด
แมลง
 n	 ความเส่ียงต่อการส่ันสะเทือนของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นความส่ันสะเทือนท่ีมาจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น หรือการสั่นสะเทือนจากการใช้งาน
อุปกรณ์จัดเก็บ เช่น ลิ้นชักหรือระบบอุปกรณ์จัดเก็บแบบเคลื่อนที่ 
 n	 ความเสี่ยงต่อความเสียหายจากอัคคีภัย วัตถุบางประเภท เช่น กระดาษ และ
ไม้ จะเกิดความเสียหายทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย แอลกอฮอล์ที่ใช้รักษาสภาพของวัตถุทาง
ชีววิทยาก็อาจเป็นวัสดุท่ี มีความเส่ียงสูง รวมถึงวัสดุท่ีน�ามาใช้เปน็อุปกรณ์จัดเก็บบาง
ประเภทก็อาจเป็นเชื้อไฟ และเกิดความเสียหายในระหว่างเพลิงไหม้
 n	 การเพิม่ระดบัการรกัษาความปลอดภยัส�าหรบัวัตถมีุค่าบางประเภท เช่น เครือ่ง
ประดบัท่ีมรีาคาสูง เครือ่งเงิน หรอืวัตถท่ีุซือ้ขายได้ง่าย เป็นท่ีต้องการของท้องตลาด หรอื
วัตถุที่มีขนาดเล็กสูญหายได้ง่าย
 n	 การเพิม่จ�านวนของวตัถพุพิธิภณัฑ์ในอนาคต และอตัราส่วนของการเพ่ิมขึน้ใน
แต่ละปี
 n	 ความถีข่องการเยีย่มชมคลงัและวตัถพุพิธิภณัฑ์จากกลุ่มของอาจารย์ นกัเรยีน
นักศึกษา นักวิชาการ นักออกแบบ เป็นต้น
 n	 ความถีข่องการน�าวตัถพุพิธิภัณฑ์ภายในคลงัออกมาศกึษาค้นคว้า จดัแสดง หรอื
ให้ยืม เพื่อเลือกใช้ระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 n	 ขนาดของพื้นท่ีคลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับการจัดเก็บวัตถุ
ทั้งหมด
 n	 งบประมาณท่ีครอบคลุมส�าหรบัการด�าเนนิการท้ังหมด และงบประมาณท่ีได้รบั
ในปัจจุบัน
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การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำาหรับวัตถุ

 n	 vแยกประเภทวัตถุตามวัสดุ และความไวต่อสภาพแวดล้อม เพื่อการควบคุม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับวัตถุแต่ละประเภท
 n	 จัดเก็บวัตถุภายในตูเ้หล็กท่ีปดิสนิท เพ่ือป้องกันการเส่ือมสภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และแสงสว่าง
 n	 ห่อหุ ้มชั้นท่ีเปดิโล่งและวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่ด้วยผ้าฝ้ายมัสลิน หรือแผ่น 
โพลีเอทิลิน 
 n	 จัดเก็บวัตถุท่ีมีความไวตอ่สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีควบคุมสภาพแวดล้อม 
แบบพิเศษ ใช้วิธีควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะจุด (Microclimate) ส�าหรับวัตถุท่ีท�า
จากวัสดุที่ไม่มีความเสถียร

การป้องกันความเสียหายจากการนำาวัตถุมาศึกษาค้นคว้า

 เมื่อนักวิชาการน�าวัตถุพิพิธภัณฑ์มาศึกษาค้นคว้า วัตถุจะมีความเส่ียงต่อ 
ความเสียหายเนื่องจากแสงสว่าง จึงควรแยกพื้นท่ีท�างานและพื้นท่ีส�าหรับการศึกษา
ค้นคว้าออกจากพืน้ท่ีจดัเกบ็ เพือ่ป้องกนัไม่ให้วตัถท้ัุงหมดได้รบัผลกระทบจากแสงสว่าง 
เมื่อต้องการศึกษาวัตถุเพียงบางชิ้น 
 n	 ควรให้วัตถุสัมผัสแสงเฉพาะเมื่อเวลานักวิชาการศึกษาวัตถุชิ้นนั้นเท่านั้น
 n	 บรรจุวัตถุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เช่น กล่องและแฟ้ม
 n	 น�าวัตถุออกมาจากตู้จัดเก็บเฉพาะเมื่อเวลานักวิชาการศึกษาพร้อมท่ีจะศึกษา
วัตถุเท่านั้น
 n	 จ�ากัดเวลาท่ีวัตถุสัมผัสแสงให้น้อยท่ีสุด และก�าหนดค่าของลักซ์ ตามประเภท
ของวัตถุ
 n	 จ�ากัดจ�านวนครั้งของการถ่ายเอกสารวัตถุท่ีเปน็เอกสารโบราณ ควรท�าส�าเนา
ของเอกสารที่ถูกน�ามาศึกษาค้นคว้าบ่อยครั้ง ส�าหรับการให้บริการด้านการศึกษา
 n	 ท�าส�าเนาภาพถ่ายของวัตถุชิ้นเยี่ยม หรือมีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑสถาน  
น�าออกมาเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการเผยแพร่ออนไลน์
 n	 จ�ากัดแหล่งก�าเนิดแสงอื่น ๆ เช่น จากแสงไฟแฟลช เป็นต้น
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การหมุนเวียนวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ

 การหมนุเวยีนวตัถจุดัแสดงในนทิรรศการจะช่วยจ�ากดัระยะเวลาท่ีวตัถสัุมผสัแสง 
และป้องกันอันตรายอันเกิดจากแสงสว่าง จึงควรมีการจัดตารางเพื่อหมุนเวียนวัตถุจัด
แสดงท่ีมีความไวต่อแสงตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถึงระยะเวลาและความ
เข้มของแสง รวมถึงประเภทของวัสดุที่น�ามาจัดแสดงนิทรรศการ วัสดุบางประเภท เช่น 
กระดาษและผ้ามคีวามไวต่อแสงมากเป็นพเิศษ จงึควรจดัแสดงโดยใช้แสงสว่าง ๕๐ ลกัซ์ 
ในระยะเวลาส้ัน และมกีารหมนุเวียนวัตถตุลอดเวลา ยกตวัอย่างเช่น การจดัแสดงเอกสาร
โบราณท่ีเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือ ภายในตู้จดัแสดงท่ีปลอดจากรงัสีอลัตราไวโอเลต 
ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจท�าให้เกิดการเสื่อมสภาพ 
เอกสารท่ีมีสภาพทนทานกว่าประเภทแรก อาจหมุนเวียนจัดแสดงภายในระยะเวลา ๖ 
เดือน แต่ไม่ควรให้ระยะเวลายาวนานกว่านั้น และควรจัดแสดงวัตถุท่ีมีความบอบบาง
ภายใต้ระดับแสงสว่างที่ต�่า



 เดมิคลังพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิตัง้อยู่ภายในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
ซึ่งในอดีตคือพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) โดยจัดเก็บโบราณวัตถุท่ีไม่ได ้
จดัแสดงไว้ตามระเบยีงหมู่พระวิมาน ชัน้ต�า่ของพระวิมาน หรอืห้องใต้หลงัคา ต่อมาเมือ่
โบราณวัตถุเพิ่มจ�านวนมากขึ้น จึงเกิดข้อจ�ากัดในด้านการใช้พื้นท่ีใช้สอย พื้นท่ีจัดเก็บ 
ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ หรือความชื้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในคลัง
แออัด ไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของวัตถุ
 จากพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีกรมศลิปากรจงึปรบัพืน้ท่ีใช้สอยอาคารพพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาติ กาญจนาภิเษก จ�านวน ๒ หลัง ซึ่งเดิมมีแผนจะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถาน
ด้านชาติพันธุ์วิทยา เมื่อปี ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๑ น�ามาใช้เป็นคลังกลาง โดยเคลื่อน
ย้ายโบราณวัตถุศิลปวัตถุ จากห้องคลังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ห้องคลัง
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม จงัหวัดพระนครศรอียธุยา ตลอดจนจดัเกบ็โบราณ
วัตถุท่ีถูกโจรกรรม ลักลอบน�าเข้า ส่งออกอยา่งผิดกฎหมาย รวมถึงโบราณวัตถุท่ีได้รับ
มอบจากประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้  ประกอบด้วยอาคาร ๒ หลัง  
มีการจัดเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ดังต่อไปนี้

คลังกลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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 อาคารหลังที่ ๑
 ห้องคลังหิน จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินและเครื่องประดับยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา ชิ้นส่วนประดับตกแตง่ศาสนสถาน  
หรือโบราณสถาน ศิลาจารึก 
 ห้องคลังปูนปั้น จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา 
และชิ้นส่วนลวดลายประดับสถาปัตยกรรม
 ห้องคลังหนังใหญ่ จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทหนังใหญ่ ประกอบด้วยหนังใหญ่
สมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั รชักาลท่ี ๒ อายรุาวต้นครสิต์ศตวรรษท่ี ๑๘
 ห้องคลังศิลปวัตถุเพื่อการศึกษา จัดเก็บสิ่งเทียมโบราณวัตถุ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างของแท้กับของท�าเทียม ทั้งด้านเทคนิคการผลิต รูปแบบ
ศิลปะ เป็นต้น
 ห้องคลังของกลางระหว่างคด ีจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ถูกยึดมาจากการ
ลักลอบค้าโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินคดีตามกฎหมาย

ห้องคลังหินซึ่งอยู่ในอาคารหลังที่ ๑ 
จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทหิน ได้แก่ 
เครื่องมือเครื่องใช้ก่อนประวัติศาสตร์ 
ประติมากรรมรูปเคารพ ชิ้นส่วน
สถาปัตยกรรม ศิลาจารึก เป็นต้น 
ซึ่งเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่และนำ้าหนัก
มากกว่าโบราณวัตถุประเภทอื่น
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ห้องคลังเครื่องปั้นดินเผา จัดเก็บโบราณวัตถุในรูปแบบ
ของคลังเพื่อการศึกษา (แบบ Visible Storage) 
มีการจัดวางวัตถุเป็นระบบหมวดหมู่ในลักษณะกึ่งการจัดเก็บ
กึ่งการจัดแสดง โดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ คำานึงถงึทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
ในการจัดเก็บวัตถุ รวมถึงแสดงให้เห็นการทำางานเบื้องหลัง
ของพิพิธภัณฑสถานซึ่งเป็นแนวความคิดของการออกแบบ
คลังเพื่อการศึกษาตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา

 อาคารคลังหลังที่ ๒
 ห้องคลังเครื่องปั้นดินเผา จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  
ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ท่ีพบในประเทศไทย รวมถึง
ภาชนะจากแหล่งเรอืจมในอ่าวไทย ประตมิากรรมรปูเคารพในศาสนา และเครือ่งประดบั
ตกแต่งโบราณสถาน
 ห้องคลังผ้าและกระดาษ จดัเกบ็โบราณวัตถศุลิปวัตถปุระเภทเครือ่งแต่งกาย 
ส่ิงของเครื่องใช้ในศาสนา เช่น ผ้าพระบฎ ผ้าปักประดับศาสนาสถาน ตาลปัตร ฯลฯ 
คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ต�าราสมุนไพร เป็นต้น
 ห้องคลังเครื่องดนตรี จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทเครื่องดนตรีท้ังของไทย 
และต่างประเทศ
 ห้องคลังเครื่องใชโ้ลหะและเทคโนโลยี จัดเก็บวัตถุประเภทเครื่องมือ 
เครื่องใช้พื้นบ้านท่ีใช้ในการเกษตรและชีวิตประจ�าวัน รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ใน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ห้องคลังอาวุธ จัดเก็บโบราณวัตถุประเภทอาวุธโบราณ



ห้องคลังเครื่องใช้โลหะและเทคโนโลยี จัดเก็บวัตถุประเภทเครื่องมือพื้นบ้านที่ใช้ในการประกอบอาชีพกสิกรรม
และชีวิตประจำาวัน เช่น กบไสไม้ กระต่ายขูดมะพร้าว ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษาแบบ Visible Storage

โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ทำาด้วยไม้แกะสลักที่เกี่ยวเนื่องใน
ศาสนา เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ตู้พระธรรม ภายในห้อง
คลังศาสนวัตถุ โดยมีการจัดวางวัตถุบางส่วนในลักษณะที่
สื่อความหมาย และเล่าเรื่องตามลักษณะของการใช้งานจริง 
ตามหลักการของ Visible Storage

บริเวณด้านหน้าของห้องคลังประณีตศิลป์ ออกแบบเป็นผนังกระจกที่มีความโปร่ง สามารถมองผ่าน
เข้าไปได้ การเข้าชมวัตถุจึงเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายนอกและภายใน โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้
มีความต่อเนื่องไปในพื้นที่อาคารคลังหลังที่ ๒ เป็นการออกแบบพื้นที่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ห้องจัดแสดง เปลี่ยนผนังและประตูที่ปิดทึบให้เป็นกระจกหรือวัสดุอื่นที่มีความโปร่งใส 
สามารถมองผ่านเข้าไปได้ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเป็น
งานเบื้องหน้าและห้องคลังที่อยู่เบื้องหลังจงึถูกลดทอนลง
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 ห้องคลังศาสนวัตถ ุจดัเกบ็โบราณวตัถศุลิปวัตถท่ีุท�าด้วยไม้แกะสลักท่ีเกีย่วเนือ่ง
ในศาสนา
 ห้องคลังประณตีศลิป์ จดัเกบ็โบราณวตัถศุลิปวัตถท่ีุท�าด้วยไม้แกะสลกัประเภท
เครื่องประกอบสถาปัตยกรรมและเครื่องเรือน
 ห้องเครือ่งจกัสาน จดัเกบ็วตัถปุระเภทเครือ่งมือเครือ่งใช้พืน้บ้านท่ีท�าด้วยไม้ไผ่
และหวาย
 อาคารทั้งสองหลังมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่สามารถรองรับ
ปริมาณวัตถุท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี อาคารหลังท่ี ๑ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาคารคลัง  
เมื่อใช้เป็นพื้นท่ีจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทหินท่ีมีขนาดใหญ่และน�้าหนักมากเกินกว่า
ความสามารถรับน�้าหนักต่อตารางเมตร จึงเกิดปัญหาด้านโครงสร้างอาคาร เสาและ 
พื้นทรุดตัว ต่อมา กรมศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อก่อสร้าง
อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังใหม่ โดยมีพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็น 
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดเก็บโบราณวัตถุได้มากถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
รายการ โดยห้องคลังหินและปูนปั้นสามารถรับน�้าหนักได้ถึง ๓ ตันต่อตารางเมตร  
นับเป็นอาคารคลังกลางแห่งแรกของประเทศไทยท่ีท�าหน้าท่ีเป็นคลังเก็บโบราณวัตถุท่ี
ได้มาตรฐาน การก่อสร้างอาคารคลังกลางใช้เวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ การติด
ตั้งอุปกรณ์จัดเก็บ/ระบบการจัดเก็บ ระบบรักษาความปลอดภัย การบรรจุหีบห่อ และ
เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารหลังเดิมเข้าไปจัดเก็บในอาคารคลังหลังใหม่ ใช้ระยะ
เวลาการด�าเนินการ ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
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พื้นที่ชั้นล่างสุดซึ่งเป็นสำานักงาน ส่วนให้บริการทางการศึกษา 
ห้องสมุด ห้องบรรยายสรุปและโถงต้อนรับ

การกำาหนดพื้นที่ใช้สอยของอาคารคลังกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังใหม่

 อาคารคลงักลางพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตหิลงัใหม่มพีืน้ท่ีใช้สอยภายใน ๒๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร แบ่งออกเป็น ๔ โซน คือ A B C D การแบ่งพื้นที่ค�านึงถึงขนาดและน�้าหนัก
ของโบราณวัตถุแต่ละประเภท ดังนั้น ชั้นล่างสุด พื้นที่โซน A จึงเป็นพื้นที่ส่วนส�านักงาน 
และพื้นที่ปฏิบัติการด้านงานทะเบียนโบราณวัตถุ โซน B จัดเป็นพื้นที่ส�าหรับให้บริการ
ทางการศกึษาแก่ผู้มาใช้บรกิารห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถ ุห้องบรรยายสรปุ
และโถงต้อนรับ ส่วนโซน C และ D ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง ๓,๕๐๐ ตารางเมตร เป็น
ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้น มีการออกแบบพื้นให้สามารถรองรับ 
น�้าหนักได้มากท่ีสุดถึง ๓ ตันต่อตารางเมตร พื้นท่ีชั้น ๒ โซน A และ D บางส่วนเป็น
ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุประเภทโลหะ ส่วนโซน B และ C เป็นห้องคลังเก็บโบราณ
วัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา พื้นที่ชั้น ๓ โซน A และ D เป็นห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ
ประเภทไม้แกะสลักและเครื่องจักสาน โซน B เป็นห้องคลังเก็บโบราณวัตถุประเภทหนัง
และกระดูกสัตว์ โซน C เป็นห้องคลังเก็บโบราณวัตถุประเภทผ้าและกระดาษ
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ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคารคลังกลาง

 อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้รับการออกแบบให้มีทางเข้าออก 
แยกชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใชบ้ริการ รวมถึง
ทางเข้าออก พ้ืนท่ีในส่วนห้องคลังเก็บโบราณวัตถุท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อการรักษา
ความปลอดภัย มีการใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยตามเวลา
จริง ใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ก่อนบันทึกเข้าระบบดิจิทัลอัตโนมัติ แยก
เป็นไฟล์ย่อยที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันที
 ๑. ระบบตรวจสอบสถานะประตู (Door status monitoring system)  
ประตทุูกบานท่ีสามารถเชือ่มต่อไปยงัส่วนอืน่ ๆ  ภายในห้องคลงัจะถกูตดิตัง้ระบบแสดง
สถานะของประตูไว้ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าประตูบานใดถูกเปดิหรือ 
ปิดไม่สนิท โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
เมือ่ประตบูานใดถกูเปิด ระบบจะบนัทึกข้อมลูผู้เปิดไว้ในระบบดจิทัิล โดยจะท�างานควบคู่
ไปกับระบบกล้องวงจรปิดและระบบตรวจสอบการผ่านเข้าออกตามเวลาจริง
 ๒.ระบบตรวจสอบการผ่านเข้าออก (Access control system) เปน็ระบบ
ตรวจสอบการผ่านเข้าออกของบุคคลด้วยการก�าจัดสิทธ์ิบางประการ เช่น การใช้บัตร
เจ้าหน้าท่ียนืยนัตวัตนส�าหรบัการเข้าออกพืน้ท่ีส่วนส�านกังาน และส่วนให้บรกิารทางการ
ศึกษา รวมถึงระบบการยืนยันตัวตนด้วยลักษณะจ�าเพาะบุคคล คือ การสแกนนิ้วมือ 
ส�าหรับเข้าออก พื้นท่ีภายในห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ ซึ่งจะสงวนเฉพาะบุคลากร 
บางต�าแหน่งเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีภายในห้องคลังได้ โดยระบบจะท�าการบันทึก
ข้อมูลแบบดิจิทัลอัตโนมัติเก็บลงในฐานข้อมูล และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได ้
ตลอดเวลา
 ๓.ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (แก๊สไนโตรเจน N2 (IG-100) จะติดตั้งใน 
ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุประเภทกระดูก งา และ เขาสัตว์ และคลังเก็บโบราณวัตถุ
ประเภทผ้าและกระดาษ เนื่องจากโบราณวัตถุมีความเส่ียงต่อการเสียหายมากท่ีสุด  
โดยมีการออกแบบให้มีระบบจัดการอาคารเต็มรูปแบบ มีระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้  
ระบบดับเพลิงด้วยน�้า และถังดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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คลังเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุประเภทกระดูก งา และ เขาสัตว์ และคลังเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
ประเภทผ้า และกระดาษ จะมีระบบจัดการอาคารเต็มรูปแบบ ใช้ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด 
(แก๊สไนโตรเจน N2 (IG-100)  เนื่องจากวัตถุมีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการเสียหายมากกว่า
วัตถุประเภทอื่น

อาคารคลังกลางปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์จัดเก็บ และระบบควบคุมอาคาร

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

 ระบบเฝ ้าระวังอุณหภู มิและความชื้นในห ้องคลัง  (Humidity and  
Temperature Monitoring) เป็นระบบจับสัญญาณ (Sensor) เก็บข้อมูลความชื้น
และอุณหภูมิตามเวลาจริง ในทุกห้องคลังโดยจะแสดงผลไปยังส�านักงานของคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยไม่ต้องเปดิห้องคลัง และเชื่อมต่อโปรแกรมเพื่อส่ังงาน
ระบบปรบัอากาศและระบบควบคมุความชืน้ให้ท�างาน ในกรณท่ีีมอีณุหภูมหิรอืความชืน้ 
เกินค่าท่ีตั้งไว้ส�าหรับโบราณวัตถุในแต่ละประเภท เพื่อให้ห้องคลังแต่ละห้องมีสภาพ
ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษาตามประเภทวัตถุ
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สภาพปัจจุบันของห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บและระบบอาคาร

 ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น เป็นระบบปรับอากาศและความชื้นท่ี
ติดตั้งในห้องคลังโดยใช้ โปรแกรมท�างานร่วมกับระบบมอนิเตอร์ในการส่ังการ ท้ังนี้  
ระบบควบคุมต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
อาคารของผู้ปฏิบตังิาน ระบบรกัษาความปลอดภัยจะมห้ีองท่ีเป็นศนูย์ควบคมุอยู่บรเิวณ
เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอด ๒๔ ชัว่โมง ส่วนระบบเฝ้าตดิตามสภาพ
แวดล้อมภายในห้องคลงั จะมศีนูย์รวมอยู่บรเิวณส�านกังานของอาคาร พร้อมระบบสืบค้น
ย้อนหลงัในกรณท่ีีมเีหตกุารณ์เกิดขึน้ ซึง่ระบบท้ังหมดเป็นแบบบรูณาการ (Integrated) 
พร้อมระบบส�ารองไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟส�าหรับควบคุมระบบต่าง ๆ ในกรณีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคหยุดจ่ายกระแสไฟ

ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน

 ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประเภทหิน อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของ
อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถาน มีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร มีการออกแบบ
พื้นของห้องให้สามารถรองรับน�้าหนักได้มากสุด ๓ ตันต่อตารางเมตร เพื่อรับน�้าหนัก
โบราณวตัถแุละศลิปวตัถปุระเภทหินท่ีมขีนาดใหญ่และมีน�า้หนกัมาก เช่น ประตมิากรรม
รูปเคารพในศาสนา ชิ้นส่วนลวดลายประดับสถาปัตยกรรม ส�าหรับตกแต่งศาสนสถาน
หรือโบราณสถาน ศิลาจารึก เป็นต้น ซึ่งจะเคลื่อนย้ายมาจากห้องคลังหินและปูนปั้น
ภายในอาคารคลังหลังท่ี ๑ เดิม เพื่อน�ามาจัดเก็บภายในอาคารคลังกลางหลังใหม่  
ในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษา
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โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทหิน ในหมวดหมู่ของประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา และ
ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม ซึ่งจัดเก็บในอาคารคลังเดิม และจะถูกเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บ
ในคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน บริเวณชั้นล่างของอาคารคลังกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่

บริเวณด้านหน้าของห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน 
ออกแบบเป็นผนังกระจกโปร่งใส สามารถมองเห็นวัตถุที่จัดเก็บภายใน
คลังจากภายนอกได้ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองในการเข้าชมตามหลักการของ
คลังเพื่อการศึกษา (Visible Storage)
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 ในการจัดผังพื้นท่ีของห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน จะแบ่ง
การใช้งานออกเป็น ๒ ประเภท คือ พื้นที่ส่วนจัดแสดงเป็นคลังเพื่อการศึกษา (Visible 
Storage) สามารถมองเห็นได้จากทางด้านหน้าของห้องคลัง ซึ่งออกแบบเป็นผนัง
กระจกใส และพ้ืนท่ีส่วนจดัเกบ็วัตถใุนรปูแบบของคลงัท่ัวไป ไม่เน้นการจัดแสดงให้เข้าชม  
แต่เป็นการจัดเก็บวัตถุตามมาตรฐานของคลังพิพิธภัณฑสถาน
 ประเภทของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ แบ่งออกเป็น ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม  
ทับหลงั เสาประดบักรอบประต ูภาพสลกันนูต�า่ ประตมิากรรม ศวิลงึค์และฐานรปูเคารพ 
ครุฑยุดนาค/หัวสะพานนาค กลีบขนุน/บันแถลง/ปราสาทจ�าลอง พระพุทธรูป ใบเสมา 
ศิลาจารึก เครื่องมือเครื่องใช้/เครื่องประดับก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์จัดเก็บแบ่งตามประเภทของวัตถุ ชั้น แท่นฐาน ผลิตด้วยวัสดุที่เป็น
เหล็กเนื่องจากมีความแข็งแรงสามารถรับน�้าหนักของวัตถุประเภทหินได้และมีความ
เสถยีร ชัน้จดัเกบ็วตัถจุะเป็นชัน้ปรบัระดบัเพือ่สะดวกต่อการใช้งาน และมีความยดืหยุ่น
ตามขนาดของวัตถุที่จะน�ามาจัดเก็บ โดยมีขนาดความกว้างของชั้นเป็น ๔๐ เซนติเมตร 
๖๐ เซนติเมตร ๘๐ เซนติเมตร ๑ เมตร และ ๑.๒๐ เมตร ตามล�าดับ เพื่อสามารถปรับ
การใช้งานตามความเหมาะสมของขนาดวัตถุซึ่งมีความแตกต่างกัน
 อย่างไรก็ดี ชั้นจัดเก็บวัตถุเหล่านี้ เมื่อเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุน�ามา
จัดเก็บถาวร จะต้องมีการปรับรูปแบบของการใช้งานตามความเหมาะสมต่อประเภท
และขนาดของวตัถ ุรวมถงึลกัษณะของการใช้งานของวตัถตุามสภาพความเป็นจรงิ ท้ังนี้ 
ส�าหรับในพื้นท่ีส่วนท่ีจะน�าวัตถุมาจัดแสดงในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษา (Visible 
Storage) จะต้องมีการออกแบบชัน้ แท่นฐาน ใหม่ เพือ่ความเหมาะสมต่อการน�ามาใช้
งานในรปูแบบของการจดัแสดงวตัถ ุซึง่จะมคีวามแตกต่างจากการจดัเกบ็วัตถตุามระบบ
ของคลังพิพิธภัณฑสถานทั่วไป

ผังห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน แบ่งตามประเภทของวัตถุที่
นำามาจัดเก็บภายในคลัง
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รูปแบบของการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทเสาประดับสถาปัตยกรรม กึ่งการจัดเก็บ
กึ่งการจัดแสดง โดยปรับการใช้งานของชั้นเหล็กปรับระดับ ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร 
ให้มีความสอดคล้องกับขนาดของวัตถุ จัดวางในลักษณะของการใช้งานเสาประดับประติมากรรม
ในพื้นที่จริง
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รูปแบบของการจัดเก็บโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุประเภททับหลัง กึ่งการจัดเก็บ
กึ่งการจัดแสดง โดยจัดวางวัตถุในลักษณะ
ของการใช้งานในสถานที่จริง
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รูปแบบของแท่นฐานสำาหรับจัดเก็บใบเสมา ที่ออกแบบขึ้นเพื่อจัดเก็บใบเสมาบาง
ส่วนในลักษณะของการใช้งานตามสภาพความเป็นจริง ทำาจากโครงเหล็กพ่นสี 
มีโครงสร้างปรับระดับภายในสำาหรับการยึดใบเสมาไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการจัดเก็บ

รูปแบบของการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม 
และปราสาทจำาลอง โดยจัดแสดงรูปแบบของปราสาทที่มีการนำาชิ้นส่วนของ
สถาปัตยกรรม เช่น ทับหลัง ประติมากรรม ฯลฯ มาประดับตามลักษณะของการใช้
งานในสถานที่จริง เพื่อแสดงรูปแบบของสถาปัตยกรรมตามความเป็นจริง
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 แม้ว่าห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน จะมีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 
คลังเพื่อการศึกษา (Visible Storage) เพื่อการเข้าชมการจัดเก็บวัตถุจากภายนอก
ห้องผ่านกระจกใส และพื้นท่ีจัดเก็บวัตถุในรูปแบบของคลังพิพิธภัณฑสถานซึ่งมองไม่
เห็นจากมุมมองด้านหน้า พื้นท่ีด้านหลังนี้ ยังสามารถเปดิให้บริการในรูปแบบของคลัง
เพือ่การศกึษา (Visitable Storage) ได้ โดยเปิดให้เห็นกระบวนการจดัเกบ็วตัถซุึง่เป็น
งานเบื้องหลังของพิพิธภัณฑสถานตามสภาพความเป็นจริง (Behind the Scenes)  
และผู้ชมจะสามารถศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ภายในห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Study Room) ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณประตูทางเข้า 
ห้องคลัง 
 การด�าเนินการออกแบบคลังเพื่อการศึกษาในห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและ 
ศิลปวัตถุประเภทหิน คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ยังคงอยู ่ในระยะต้น  
เนื่องจากยังไม่มีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเข้ามาสู่พื้นท่ีจริง ดังนั้น  
การด�าเนินการจึงอยู่ในช่วงของการวางผังการจัดเก็บวัตถุตามประเภทและหมวดหมู่  
โดยค�านงึถงึขนาดของวตัถ ุวธีิการจดัเกบ็ ขนาดของชัน้ และแท่นฐานท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานตามประเภทของวตัถ ุรวมถงึวิธีการน�าวัตถอุอกจดัแสดงในรปูแบบของคลัง
เพือ่การศกึษา (Visible Storage) ซึง่เป็นการจดัแสดงวัตถกุึง่การจดัแสดงและกึง่การ
จดัเกบ็ในระบบของคลัง อย่างไรกด็ ีรปูแบบดงักล่าวนี ้ยงัต้องมกีารพฒันาในระยะต่อไป  
เพื่อสามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริง และเป็น 
ต ้นแบบส�าหรับการออกแบบคลังเพื่อการศึกษาในห ้องคลังเก็บโบราณวัตถุ  
และศิลปวัตถุประเภทอื่นของคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในล�าดับต่อไป
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ทัศนียภาพของพื้นที่จัดแสดงในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษา 
(Visible Storage) ภายในห้องคลังเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทหิน 
คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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