ชอinชดการดำIนินงานโบราณคศึในพืน้ ทีป่ รับปรุงรอบสระนา
(คลองฉะไกรน้อย)
หน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ไต้ขออนญาตกรมศิลปากรซ่อมแซมปรับปรุง
รอบสระนาหน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ซึ่งดั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภฎพระนครศรีอยุธยา
นั้น
เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ ระนัา้ ทีจ่ ะทำการปรับปรุงลังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ชองคลองฉะไกรน้อย
ซึ่งเป็น
คลองโบราณในสมัยอยุธยาทีว่ างตัวไนแนวทีศเหนอ
- ใต้ ป้จจบันยังคงปรากฏแนวคลองอยู่บริเวณข้าง
วัดบรมททธารามและในพื้นที่พิพิธภณทสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากรจ้งชอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎทระนครศรีอยุธยาตำเนํนการขุดศึกษาทางโบราณคดีเพือ่ ตรวจสอบแนวคลองฉะ
ไกรน้อย
และนำข้อมูลทีไ่ ต้จากการขุดศึกษาหางโบราณคดีมาประกอบการพิจารณาช่อมแชมปรับปรุง
รอบสระนัา้ หน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒
มหาวิทยาลัยราชภ้ฎพระนครศรีอยุธยา
จังจะดำเนํนการขุดศึกษาทางโบราณคดีตรวจสอบ
แนวคลองฉะไกรน้อย
เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ต้มาประกอบการพิจารณาช่อมแซมปรับปรุงรอบสระนัา้ หน้า
อาคาร ๑ และอาคาร b ต่อไป
๒. วัดตุประสงค์
๒.๑ ขุดศึกษาทางโบราณคดีคลองฉะไกรน้อย บริเวณหน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏทระนครศรีอยุธยา
เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ต้จากการขุดศึกษาหางโบราณคดีมา
ประกอบการพิจารณาซ่อมแซมปรับปรุงรอบสระนัา้ หน้าอาคาร
(51 และอาคาร b "
๒.๒จัดทำรายงานผลการขุดตรวจศึกษาคลองฉะไกรน้อยบริเวณหน้าอาคาร ๑ และอาคาร
๒ มหาวิทยาลัยราชภ้ฎทระนครศรีอยุธยา
ให้มคี วามถกต้องตามหลักวิชาการโบราณคดี
สามารถ
นำไปใช้อา้ งอิงทางวิชาการและเผยแพร่ออกสูส่ าธารซนไต้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ขุดศึกษาทางโบราณคดีคลองฉะไกรน้อย ด้วยหตุมขุดต้นขนาด ๒ x ๘ x b . ๕ เมตร
(กว้าง X ยาวX ลึก) จำนวน b หลุม
๓.๒ จัดทำรายงานผลการขุดศึกษาทางโบราณคดีคลองฉะไกรน้อย บริเวณหน้าอาคาร ๑
และอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๑ เรอ่ ื ง ๕ เล่ม
๔. พื้นที่ศึกษา
สระนัา้ (คลองฉะไกรน้อย) หน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน
๕.๑
งานเตรียมการก่อนขุดศึกษาทางโบราณคดี
(ร)ิ)
กากถางวัชพืขและสันไมในพืนทีด่ ำเนินงาน
(๒)
สำรวจจัดทำแผนผังพืน้ ทีด่ ำเนนิ งาน
๕.๒ งานขุดศึกษาทางโบราณคดี
ขุดศึกษาหางโบราณคดีคลองฉะไกรป้อย ด้วยหลุมขุดค้นชนาด ๒ X ๘ X ๒.๕ เมตร
(กว้าง X ยาวX ลึก) จำนวน ๒ หลุม รวมปริมาณ ๘0 ลูกบาศก์เมตร
(£.๓ จัดทำเอกลารรายงานผลการขุดศึกษาทางโบราณคดี
(๑) จัดทำเอกสารรายงานผลการขุดศึกษาหางโบราณคดี จำนวน ๑ เรือ่ ง/๕ เล่ม และ
บันทึกเนื้อหารายงานเป็นไฟล์ Microsoft word และไฟล์ pdf ทรอมรูปถ่ายการดำเนินงาน ลงใน
Thumb drive ส่งมอบให้กบผู้วาจัาง
(๒) จัดทำบัญชีโบราณวัตถุที่พบจากการขุดศึกษาทางโบราณคดี
๖ . งบประมาณ
จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนีง่ แสนแปดหมืน่ บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
- ขุดศึกษาหางโบราณคดีคลองฉะไกรปริมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร อัตราลูกบาศก์เมตรละ
๒,๐๐๐.- บาท เปน็ เงนิ ๑ ๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ . - บาท
(เปน็ พืน้ ทีห่ ำงานยากเนอ่ ื งจากมีนา้ ื ท่วมขัง)
- จัดทำเอกสารรายงานผลการขุดศึกษาทางโบราณคดี จำนวน ๑ เรือ่ ง/(ะ เล่ม เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐.- บาท

- อัตราค่าจัางดังกล่าวรวมภาษี กำไร ตลอดจนค่าเนินการต่างๆ แล้ว
๗. เงือ่ นไขการจัาง
๗.๑ ระยะเวลาดำเนินงาน
กำหนดเวลาดำเนินงาน จำนวน ๔๕ วัน
๗.๒ การส่งมอบผลงานและการจ่ายเงิน
ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเลรีจภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดๆ ดังต่อไปนื้
๗.๒.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา
เมือ่ ผูร้ บั จ้างขุดศึกษาหางโบราณคดี
หลุมขุดค้นแล้วเสรีจ จำนวน ๒ หลุม หรีอขุดศึกษาทางโบราณคดี
จนได้ปริมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร ภายใน ๓๐วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง
๗.๒.๒ งวดที่ ๒ (งวดสุดห้าย) กำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตาม
สัญญา เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างหำความสะอาดบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้เรยี บร้อย
จัดทำรายงานการขุดศึกษา
ทางโบราณคดีแล้วเสรีจ ทำนัญชีโบราณวัตถุทพ่ ี บทัง้ หมด
ส่งมอบโบราณวัตถุพร้อมรายงานๆ
ให้กับผู้
ว่าจ้าง ภายใน ๔๕วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง
โดยรายการทีต่ อ้ งส่งมอบในงวดสุดท้าย
ประกอบด้วย
๑) รายงานผลการขุดศึกษาทางโบราณคดีคลองฉะไกรน้อย บริเวณหน้าอาคาร ๑
และอาคาร ๒ มหาวทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ daง ๕ เล่ม เลม่ สี

en

๒)
บันทึกข้อมูลรายงานๆ
และภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดเป็นไฟล์ดจิ ติ อลลงใน
Thumb drive จำนวน ๑ ตัว
๓)โบราณวัตถุทพ่ ี บจากการขุดศึกษาหางโบราณคดีพร้อมบัญชีโบราณวัตถุ
๘. คุณสมบัติของผู้ยี่นข้อเสนอ
๘.๑ ผู้รบจ้างต้องเป็นบุคคล หรือนิตบิ คุ คล ที่มความสามารถ และประสบการณ์ในต้านที่
เกีย่ วข้องกับงานจ้างๆ
และจะต้องไม่เปน็ ผูข้ น้ ึ บัญชีเปน็ ผูล้ ะทิง้ งานของทางราชการ
๘.๒ ผู้รับจ้างต้องมคณะทำงานเป็นนักโบราณคดีที่รประสบการณ์ทำงานโบราณคดีไม่น้อย
กว่า๒ปี
โดยสำเร็จการศึกษาวิชาเอกโบราณคดี(ศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี))คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลยศึลปากร

แผ,บหีแ่ สดงตำแหน่งแนวคลองฉะไกร'นอย หน้าอาคาร 1-2 มหาวัทยาล้ยรา,ชภัฎพระนครค1อยุธยา
{ดัดแปลงจาก แผนหีห่ หารประเทศไทย WGS84, มาตราส่วน 1:50000, จ้งหวัดพระนครศรํอชุธยา,
พับพ'ครั้งที่ 1-RTSD, ลำดับชุด L7018, ระวาง 5137 IV.)
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ภาพถ่ายดาวเทียม แลดงดำแหน่งแนวคลองนะไกรน้อย หน้าอาคาร ๑ - 1 ©
(ดัดแปลงจาก Google Earth)

มหาวิทยาลัยราขภัฎหระนครศรีอยุธยา

มาตรฐานงานชุด3กษาหางโบราณคดี
บุคลากรหี่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานโบราณคดี
1. การดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีในโครงการนีจ้ ะต้องมินกั โบราณคดี1
ปฏิบตั หิ น้าที่
ประจำในภาคสนามหำหน้าทีช่ ว่ ยควบคุมการปฏิบตั งิ าน
(Field Archaeologist) ให้เป็นไปตาม
กระบวนการเก็บข้อมูลทางโบราณคดีและเป็นผูศ้ กึ ษาวเคราะห์เพีอ่ เขียนรายงานการขุดค้น-ขุดตรวจ
ทางโบราณคดี
โดยน้กโบราณคดีของอุทยานประวิดศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นผูค้ วบคุม
2. หากจำเป็นจะต้องจัดหาบุคลากรสาขาอืน่
ที่สามารถปฏิบัติงานเฉพาะหางเข้าร่วมทำงาน
เพอ่ ื ส่งเสริมคุณภาพของงานโบราณคดีให้ดยี ง่ ิ ขึน้
เช่น น้กวิชาการคอมพิวเตอร์(ภูมิศาสตร์สารลนเทศ)2
ทำหน้าทีผ่ ช้ ู ว่ ยน้กโบราณคดีในการปฏิบตั งิ านขุดค้น-ขุดตรวจทางโบราณคดีและช่วยจัดทำรายงาน
การขุดค้น-ขุดตรวจหางโบราณคดี เพือ่ จัดเก็บข้อมูล
นำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการขุดค้น-ขุด
ตรวจทางโบราณคดีและจัดทำรายงานในระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
(GIS)
3. หากจำเป็นจะต้องจัดหาบุคลากรสาขาอืน่
ที่สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางเข้าร่วมทำงาน
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพของงานโบราณคดีให้ดยี ง่ ิ ขึน้
เช่น นักประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปนิก นัก
ประวัตศิ าสตร์สถาปืตยกรรม นักวิชาการช่างศิลป็ ช่างศิลปกรรม ช่างสำรวจ เปน็ ต้น
4. จะต้องจัดหาบุคลากรทัง้ ระตับรี]มิอและคนงานทีม่ คิ วามรูค้ วามสามารถ
มิความชำนาญใน
การปฏิบตั งิ านโบราณคดีโดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้เหยงทอเพือ่ ให้การดำเนินงานได้ทนั เวลา
ถ้าผู้
ควบคุมงานเห์นว่าบุคลากรคนใดของผูร้ บั จ้างไร่ร]ี มิอ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผู้ควบคุมงานมิอำนาจ
เปลีย่ นบุคลากรผูน้ น้ ั
พร้อมหาคนใหม่มาทดแทนโดยเร็ว
ข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน
1. ดำเนินการถากถาง ห้าความสะอาดพื้นที่หำงานเต็มพื้นที่ ให้ปรึกษาผูค้ วบคุมงานก่อนทุกครัง้
2. ต้องหำผังสภาพแหส่งโบราณคดีก่อนจะขุดค้น-ขุดตรวจ โดยการวางผังหลมขุดค้น-ขุด
. ตรวจทางโบราณคดีตอ้ งกำหนดผังหลุมให้ชดเจน และต้องครอบคลุมพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทัง้ หมด
โดยใข้
ระบบการวางผังลีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
(Grid System) ให้มขิ นาดทีเ่ หมาะลมกบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
หากจะ
กำหนดผังหลุมขุดค้น-ขุดตรวจทางโบราณคดีเป็นระบบอืน่ ต้องปรึกษากับผูค้ วบคุมงานก่อน
การวางผังหลุมนัน้ ต้องมิจดุ กำหนดตายตัวของผังทัง้ หมดโดยทำหมดถาวรฝืงไวัสว่ นผังหลุม
ทำหมุดเหล็กหรีอไม้ไว้ทกุ ตำแหน่ง
สามารถใช้ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านได้ตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ าบ

1นักโบราณคดีหมายถึงผู้ที่สำเร็จการดีกษาขั้นดาในระดับปริญญาครึมิจุผํการศึกษาศิลปคาสดรบัณฑิต(ศศ-บ.)

โบราณคดี
2 จะต้องเป็นผู้ที่จบการดีกพระดับปรํญญาด่รึ ต้านภูมศาสตร์ สารสนเทศภูมศาสตร์ห่ร็อลาชาที1่ ภีย่ วข้อง ที่มประสบการณ์
การทำงานโนฐานะผู้ช่วยนักโบราณคดี

2
แต่ทง้ ั นีต้ อ้ งไม่กดี ขวางการปฏิบตั งิ านหรือรกตา
การเลือกตำแหน่งหลุมขุดค้น-ขุดตรวจทาง
โบราณคดี
ให้ปรึกษากับนักโบราณคดีผค้ ู วบคุมงาน
4. วิธีการขุดค้น-ขุดตรวจทางโบราณคดีต้องปฏิบัติตามเทคนิควิชาการโบราณคดีโดยเคร่งครัด
5. ต้องเก็บโบราณวัตถุที่พบในชั้นดินอย่างละเอียด
6. การขุดค้น-ขุดตรวจให้ขดุ ตามระดับชัน้ ดินสมมุตลกครัง้ ละไม่เกิน
10 เซนติเมตร และ/หรือ
ขุดค้น-ขุดตรวจตามระดับชั้นดินธรรมชาติแล้วแต่นักโบราณคดีผู้ควบคุมงาน สำหรับการขุดค้น-ขุด
ตรวจทางโบราณคดีให้ขดุ จนถึงระดับพืน้ ใช้งานล่างลุด
7. การเก็บข้อมูลทางโบราณคดี ต้องบันทีกอย่างละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร แผนผัง
ภาพลายเส้นและภาพถ่าย โดยต้องออกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพือ่ ช่วยในการบันทึกตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและหลักฐานทางโบราณคดี
โดยต้องมีแบบบันทึกอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- บันทึกประจำวัน (Diary Record)
- บัญชีโบราณวัตถุชิ้นสำดัญ (Small Finds List)
- บัญชีของที่พบ (Bag List)
- แบบบันทึกภาพถ่าย (Photo List)
แบบบันทึกการปฏิบตั งิ าน
- แบบบันทึกหลักฐานประกอบ Feature (ถ้ามี)
หรือแบบฟอร์มอย่างอืน่ ทีน่ กั โบราณคดีผค้ ู วบคุมงานเทึนว่า
จะเป็นประโยชน์ตอ่ ภารบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละ
ประเภท
8. การปฏิบตั งิ านทางโบราณคดีตอ้ งทำอย่างระบัดระวัง
ต้องลังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของ
หลักฐานอย่างละเอียด
และให้เก็บตัวอย่างโบราณวัตถุบางประเภทอย่างถูกวิธี
9. โบราณวัตถุชน้ ิ สำดัญให้ทำความสะอาดด้วยวิธที เ่ ีหมาะสมกับวัสคุแต่ละชนิด
แล้วบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการทบเป็นอักษรย่อด้วยขนาดที่เหมาะสมกับวัตถุในตำแหน่งที่ไม่รบกวนสาระสำคัญ
ของโบราณวัตถุดว้ ยหมีกทีI่ ม่ลบเลอนง่ายนัก
โดยให้ประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้
แหล่งโบราณวัตถุทพ่ ี บ
- ปิที่พบ
- ตำแหน่งทีพ่ บ
ภารบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการพบดังกล่าว
หากไม่สามารถหาตำแหน่งทีเ่ หมาะสมหรือพิจารณา
แล้วไม่เหมาะลมทีจ่ ะเชียนลงบนเนีอ้ โบราณวัตถุ
ให้เชยี นลงบนแผ่นพลาสติกหรือโลหะผูกติดไวักไ็ ด้
โบราณวัตถุชน้ ิ สำคัญทีบ่ อบบาง
หรือเปราะให้ใช้กระดาษหรือผ้าทีอ่ อ่ นน่มห้มไวัแล้วเก็บใส่
ภาชนะทีเ่ หมาะสม
โบราณวัตถุทพ่ี บจากการปฏิบตั งิ านหางโบราณคดีให้ทำความสะอาดและเก็บรักษาไวิใน
ถุงหลาสติก ถุงผ้า หรือภาชนะอืน่ อย่างเหมาะสม เมือ่ ศึกษาวิเคราะห์แล้ว
ให้ทำทะเบยนโบราณวัตถุ

มอบให้กรมศิลปากร ส่วนอิฐศิลาแลงหรือส่วนประกอบซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างของโบราณสถานต่าง ๆ
ให้แยกประเภท แยกขนาด หำความสะอาดแล้วเก็บร้กษาไว้ในพีน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้เป็นระเบียบ
โดยโม่
กีดขวางการทำงานและไม่รกตา
10. ต้องศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่หบจากการปฏิบัติงานทั้งหมด
11. ต้องศึกษาวิเคราะห์ชั้นดินทางโบราณคดี ภายหลังการขุดค้น-ขุดตรวจ
12. การทำผังขัน้ ดินหางโบราณคดีให้ทำทัง้
4 ด้าน ลงในกระดาษฟิลม์ เขยนแบบ ขนาด A4
หรือ A3 ตามความเหมาะสม
. ' 13. ดิน อิฐหัก กระเบือ้ ง เศษวัสดุสง่ ิ ของต่าง ๆ ที่ไร้ประโยซนให้นำไปปรับถมพื้นที่บริเวณ
พื้นที่ทำงานหรือขนย้ายออกจากพื้นที่ในที่กำหนดให้Iนระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร หรือไห้เผาทำลาย
หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ให้อยูไ่ นดุลยพินจิ ของนักโบราณคดีผค้ ู วบดุมงานจะเป็นผูส้ ง่ ั การ
14. วิธีปฏิบัติด้านเทคนิควิชาการหรือการปฏิบัติงานอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไร้ แต่เป็น
ประโยชน์ตอ่ งานวิชาการโบราณคดี
ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของนักโบราณคดีผค้ ู วบดุมงาบ
การเขี ย นรายงานหางโบราณคดี

ต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
-

คำนำ

- สารบัญ
- สารบัญภาพถ่าย
- สารบัญภาพลายเส้น
- สารบัญแผนผัง
- บทนำ ความเป็นมาของโครงการ
บทที่ 1
การคำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคดี
-ที่ตั้ง
-ประวิตกิ ารทำงานทีผ่ า่ นมา
-สภาพปิจจุบนั ของโบราณสถาน
-การวางผังหลมขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี
-เทคนิคการขุดแต่งโบราณสถาน
-เทคนิคการขุดค้นทางโบราณคดี
-การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล
บทที่ 2 โบราณสถานภายหลังการขุดแต่ง
-สภาพโดยทัว้ ไปและลักษณะแผนผัง (ภาพโดยรวม)
-ลักษณะโบราณสถานหลังการขุดแต่ง
(รายละเอียดของ
โบราณสถานแต่ละองค์/หลัง)

4
-เจดีย์
-วิหาร
-อุโบสถ
-อืน่ ๆ
-เทคนิคการก่อสร้าง
(อาจจะแทรกอยูใ่ นการอธิบายโบราณสถานแต่ละองค์/หสัง
บทที่ 3 โบราณวัตถุทพ่ ี บจากการขุดแต่ง
.
-โบราณวัตถุทเ่ ี ป็นส่วนประกอบทางสถาป้ตยกรรม
ประเภทดินเผา
ประ๓ทปูนซ้น
ประเภทโลหะ
- สำริด
- เหล็ก
- ตะกัว่
ประเภทไม้
อื่น ๆ
โบราณวัตถุทเ่ ี ป็นรูปเคารพทางศาลนา
พระพุทธรูปประจำศาสนสถาน
พระพุทธรูปบูชา
- สำริด
- ปูนซ้น
- ดินเผา
พระพิมพ์
- ดินเผา
- ชิน
- สำริด
รูปเคารพในศาสนาอื่น
- คริสต์
- พราหมณ์
อื่น ๆ
โบราณวัตถุประเภทเครือ่ งมอเครือ่ งใช้
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทห่ ี ำมาจากโลหร

ก็ได้)

5
- เหล็ก

-

- สำริด
เครือ่ งรอเครือ่ งใข้ทท่ ี ำมาจากดินเผา
เครือ่ งรอเครือ่ งใช้ทท่ ี ำมาจากไม้
-อื่นๆ.
โบราณวัตถุประเภทอาวุธ
โบราณวัตถุเกีย่ วกับโลหะรวม
ภาชนะดินเผาในประเทศ
«3.

Jt fa

ภาชนะคนเผาทินเมอง
- เนอคน
- เนื้อหิน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาแม่นา๊ ั น้อย
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเดาเผาสุโขทัย
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาภาคเหนือ
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาภาคอีสาน
ภาชนะดินเผาต่างประเทศ
V

-

เครือ่ งถ้วยจีน
เครือ่ งถ้วยญีป่ นู

เครือ่ งถ้วยเวียดนาม
โบราณวัตถุอน่ ื ๆ
บทที่ 4 การขุดค้นทางโบราณคดี
อธิบายเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการขุดค้นโดยภาพรวม
หลมขุดค้นที่
- ชนดินธรรมชาติ
- ขั้นดินทางโบราณคดี (วัฒนธรรม)
โบราณวัตถุแปงตามชัน้ ดินสมมุติ
- โบราณวัตถุแบ่งตามชัน้ วัฒนธรรม
(แบ่งประเภทตาม
โบราณวัตถุทไ่ ี ด้จากการขุดแต่ง)
บทวีเคราะห์แปลความ
- สรป
หลมขุดค้นที.่ ..

6
บทที่ 5

หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน

หลุมขุดค้นที.่ .
สรุป
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ด้านประวิฅศาสตร์โบราณคดี
ด้านสถาปึตยกรรมและศิลปกรรม

บทที่ 6 สรุป
เชิงอรรถ
(อาจจะนำMวิในบทก็ได้)
บรรณานุกรม
ภาพถ่าย
(อาจจะจัดแบบแทรกในเนือ้ หาก็ได้)
ภาพลายเส้น
(อาจจะจัดแบบแทรกในเนือ้ หาก็ได้)
แผนผัง
ภาคผนวก
หัวข้อและรายละเอียดรายงาน
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามดุลยพินจิ ของนักโบราณคดี

