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การจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
MUSEUM MANAGEMENT: A CASE STUDY OF A HISTORY SECTION,  

KANCHANABURI CULTURAL CENTER 
 

ศิวะรัฐ ค ำนุ1 
 เศกสิทธิ์ ปกัษ2ี 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำหำข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุท่ีจัดแสดงอยู่ในห้องประวัติศำสตร์ ศูนย์วัฒนธรรม จงัหวดักำญจนบรุ ี
และเพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุท่ีเหมำะสมกับกำรจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรม กำรวิจัยครั้งนีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ โดยมีขอบเขตกำรศึกษำ 
คือ ห้องจัดแสดงวัตถุทำงประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี จำกกำรวิจัยท ำให้ได้ช่ือ ที่มำ วิธีใช้ ประโยชน์ใช้สอยและข้อมูล
รำยละเอียดต่ำงๆ ของวัตถุที่จัดแสดง และได้แนวทำงกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ที่เหมำะสมกับห้องจัดแสดงวัตถุทำงประวัติศำสตร์  ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี 
 
ค าส าคัญ:  กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์   ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี  ห้องประวัติศำสตร์ 
 

Abstract 
 
  The purpose of this study are to study about the information of exhibits Kanchanaburi Cultural Center and 
to study the suitable venue for exhibits in Kanchanaburi Cultural Center. This research is survey research and the 
scope of the study is the historical room in Kanchanaburi Cultural Center. The result of this study, researcher got 
the name, usage and detailed of the exhibits and got a suitable model for museum management approach to the 
historical room, Kanchanaburi Cultural Center.  
 
Keywords:  Museum management, Kanchanaburi Cultural Center, Historical room 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 กำรท่องเที่ยวขยำยตัวสูงขึ้นมีบทบำทส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
สำมำรถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลำรวดเร็วกว่ำภำคผลิต
และบริกำรอื่นๆ ของประเทศ ทั้งเป็นแหล่งรำยได้ส ำคัญ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงงำนกำรกระจำยรำยได้และน ำควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค
และประเทศ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่ให้ควำมส ำคัญ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์และ
คุณค่ำของสังคมซึ่งสำมำรถจะสะท้อนให้เห็นสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่
ในอดีตได้เป็นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็นสภำพเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกำลและงำนเฉลิมฉลอง รวมถึง
สินค้ำพื้นเมืองในพื้นที่ต่ำงๆ เช่น ประเพณีวันสำรทเดือนสิบของจังหวัด
นครศรีธรรมรำช และประเพณีปล่อยเต่ำของจังหวัดพังงำ ประเพณี
บุญบั้งไฟล ำนำงรอง และประเพณีบุญหัวมันใหญ่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
จัดได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยวที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
เช่นเดียวกัน (กำญจนำ แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยำ แสงลิ้มสุวรรณ, 
2555, หน้ำ 140) 
 จังหวัดกำญจนบุรี เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องรำว
ก่อนประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญของไทย ลุ่มน้ ำแควน้อย และลุ่มน้ ำแควใหญ ่
เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ ำใสสะอำด สัตว์ป่ำน้อย-ใหญ่ 
ในน้ ำเต็มไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลำ มีที่รำบบริเวณเชิงเขำ ถ้ ำ  
ตำมริมแม่น้ ำมีพื้นที่ท ำกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตร  
มีกำรขุดค้นพบเครื่องมือมนุษย์สมัยหินเก่ำ โครงกระดูกมนุษย์
สมัยหินกลำง และสมัยหินใหม่ท่ีบ้ำนเก่ำ จนถึงยุคโลหะตอนปลำย
ที่บ้ำนดอนตำเพชร กำรพบตะเกียงโรมัน (อเล็กซำนเดรีย) ที่ต ำบล
พงตึก พบปรำสำทเมืองสิงห์ เป็นต้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ เป็นหลักฐำน
ส ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำจังหวัดกำญจนบุรี เป็นแหล่งก ำเนิดอำรยธรรม
ที่มีควำมเป็นมำของคนพื้นที่ภูมิภำคตะวันตกได้เป็นอย่ำงดี ต่อมำ
ในสมัยประวัติศำสตร์ครั้งกรุงศรี-อยุธยำเป็นรำชธำนี กำญจนบุรี
มีฐำนะเป็นเมืองด่ำนที่มีควำมส ำคัญ ต่อกำรอยู่รอดของไทยอย่ำงมำก 
เหตุกำรณ์ที่ปรำกฏ เช่น กำรเดินทัพผ่ำนด่ำนเจดีย์สำมองค์ กำรรบ
ที่ทุ่งลำดหญ้ำ ท่ำดินแดง และสำมสบ จวบจนกำรย้ำยเมืองกำญจนบุรี
มำตั้งที่ปำกแพรกหรือลิ้นช้ำง เหตุกำรณ์ครั้งสงครำมโลกครั้งที่  2 
ที่ญี่ปุ่นได้ใช้เส้นทำงยุทธศำสตร์สำยนี้ เกณฑ์เชลยศึกท ำทำงรถไฟ
ไปพม่ำซึ่งเรียกกันว่ำทำงรถไฟสำยมรณะ ท ำให้เชลยศึกต้องล้มตำย
เป็นจ ำนวนมำกและฝังอยู่ที่สุสำนทหำรสหประชำชำติมำจน 
ถึงสงครำมอินโดจีน กำญจนบุรีเป็นดินแดนที่เป็นที่ฝึกซ้อมรบ
เพื่อเตรียมกำรรบในเวียดนำม ลำวและกัมพูชำ ตลอดจนเรื่องรำว
ของชนกลุ่มน้อย และปัญหำกำรสร้ำงเขื่อนตอนบนของแม่น้ ำ
แควน้อยและแควใหญ่ จังหวัดกำญจนบุรีก็ได้รับกำรสนใจอย่ำงมำก 
เพรำะจังหวัดกำญจนบุรีเป็นดินแดนที่พบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์มำกที่สุดตั้งแต่ยุคหินเก่ำ หินกลำง หินใหม่ และยุคโลหะ 
ได้พบเครื่องมือเครื่องใช้ ภำชนะดินเผำ โครงกระดูก เครื่องประดับ 
ตลอดจนซำกพืชซำกสัตว์ที่ละทิ้งไว้ตำมพื้นดิน ในถ้ ำเพิงผำ แสดงว่ำ
ได้มีมนุษย์อำศัยอยู่เป็นเวลำนำนไม่แพ้แหล่งก่อนประวัติศำสตร์
แหล่งอื่นๆ ของโลก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี เป็นสถำนท่ี
รวบรวม สงวน รักษำ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและจัดแสดงวัตถุ 

 
ทำงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำ
เกี่ยวกับภูมิปัญญำ วิถีชีวิตในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงสงครำม และวัตถุที่ใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงสภำพกำรด ำเนินชีวิตในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี   
 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่ที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุรี ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ถนนสำยกำญจนบุรี–ทองผำภูมิ 
อำคำรศูนย์วัฒนธรรม หรือหอวัฒนธรรม จัดสร้ำงด้วยเงิน
สนับสนุนจำกธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด เป็นเงิน 3,3500,596 บำท 
โดย มล.ภัคศุก ก ำภู ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรีในสมัยนั้น  
เป็นประธำนในพิธีเปิดและรับมอบอำคำรศูนย์วัฒนธรรม
จำกธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด เมื ่อวันที่ 20 ตุลำคม 2527 
กำรจัดแสดงภำยในศูนย์วัฒนธรรม อำคำรศูนย์วัฒนธรรมเป็นอำคำร 
2 ช้ัน แบ่งเป็น 4 ห้อง ดังนี้ ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้ำน อำทิเช่น  
เช่ียนหมำก ครก ห้องเครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ อำทิเช่น  
เครื่องสีฝัด ระหัดชกมวย และอุปกรณ์กำรดักจับสัตว์บกและสัตว์น้ ำ 
ห้องประวัติศำสตร์ เป็นห้องที่จัดแสดงโบรำณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์และในสมัยต่ำงๆ ที่ค้นพบได้ภำยในจังหวัดกำญจนบุรี 
อำทิเช่น ก ำไลส ำริด ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องมือในยุคหิน โลงศพ
ไม้โบรำณ รวมทั้งอำวุธ ของใช้  ภำพถ่ำย ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 
ห้องศำสนำและประเพณี เป็นห้องที่จัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวกับศำสนำ
ประเพณีของไทย อำทิเช่น พระพุทธรูปปำงต่ำงๆ ภำพเขียนเรื่องเทศน์
มหำชำติ ตู้พระธรรม คัมภีร์ใบลำน ตำลบัตรโบรำณ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์วัฒนธรรมเปิดให้บริกำรบุคคลทั่วไปได้เข้ำชมเพื่อศึกษำหำควำมรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญำ วิถีชีวิตในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงสงครำม และวัตถุที่ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหำและอุปสรรคที่ผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่ไม่สำมำรถเอื้ออ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจน
รูปแบบกำรจัดวำงวัตถุโบรำณที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์มำกเกินไป 
และปริมำณข้อมูลของตัววัตถุโบรำณที่มีอยู่ในห้องประวัติศำสตร์
ไม่สำมำรถเป็นข้อมูลเชิงลึกได้จึงท ำให้ผู้เข้ำชมไม่สำมำรถทรำบถึง
ประวัติศำสตร์ที่มำคุณลักษณะเป็นช่ือของวัตถุ หมำยเลขวัสดุ  
สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีท ำและประโยชน์ใช้สอย 
ท้องถิ่นที่ใช้ ช่ือผู้จัดหำวัสดุ ช่ือผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปีที่ได้วัสดุ
ได้แท้จริง (ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี, 2559, หน้ำ 4) 
 สืบเนื่องจำกเหตุผลข้ำงต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นกำรท ำกำรวิจัย
เรื่องกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลด้ำนกำรจัดวำง
รูปแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีควำมสอดคล้องและเกี่ยวเนื่อง
ในทำงประวัติศำสตร์ ตลอดจนได้คุณลักษณะเป็นช่ือของวัตถุ  
หมำยเลขวัสดุ สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีท ำและประโยชน์
ใช้สอย ท้องถิ่นที่ใช้ ช่ือผู้จัดหำวัสดุ ชื่อผู้บริจำควัสดุ  วันเดือนปี
ที่ได้วัสดุ  
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 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษำห้องประวัติศำสตร์ 
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี เป็นกรณีศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในกำรศึกษำเพื่อจัดท ำโครงกำรวิจัยเรื่อง“กำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
กำญจนบุรี” คณะผู้ศึกษำได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษำหำข้อมูลคุณลักษณะเป็น ช่ือของวัตถุ  
หมำยเลขวัสดุ สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีท ำและประโยชน์
ใช้สอย ท้องถิ่นที่ใช้ ช่ือผู้จัดหำวัสดุ ช่ือผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปี
ที่ได้วัสดุในกำรจัดกำรน ำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 
 2. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุ ที่เหมำะสมกับกำรจัด
แสดงในศูนย์วัฒนธรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในกำรศึกษำเพื่อจัดท ำโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
กำญจนบุรี” คณะผู้ศึกษำได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ดังน้ี 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่ศึกษำ เฉพำะห้องจัดแสดงวัตถุ
ทำงประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในกำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษำหำข้อมูลคุณลักษณะเป็นช่ือของวัตถุ หมำยเลขวัสดุ 
สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีท ำและประโยชน์ใช้สอย 
ท้องถิ่นที่ใช้ ช่ือผู้จัดหำวัสดุ ช่ือผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปีที่ได้วัสดุ  
ในกำรจัดกำรน ำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 
 2. ศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุ ที่เหมำะสมกับกำรจัดแสดง
ในศูนย์วัฒนธรรม 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) 
จะเน้นศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ต ำรำ งำนวิจัย และกำรให้ผู้เช่ียวชำญ
ตรวจสอบ ตลอดจนกำรออกแบบพิพิธภัณฑ์ภำยในห้องประวัติศำสตร์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้วำงรูปแบบกำรศึกษำวิจัยไว้ดังนี้ 
         1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1.1 กำรศึกษำพื้นฐำนเบื้องต้น ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ 
รวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำร ต ำรำ รำยงำน บทควำมจำกวำรสำร 
และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ แนวควำมคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทุติยภูมิ ทั้งนี้ จะท ำให้
ได้กรอบแนวคิดและแนวทำงในกำรศึกษำครั้งน้ี 
 1.2 กำรศึกษำภำคสนำม  
 2. เครื่องมือในกำรศึกษำ 
 2.1 ผู้วิจัย ท ำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลวัตถุโบรำณ
ภำยในห้องประวัติศำสตร์และตั้งประเด็นค ำถำม จดบันทึก วิเครำะห์
ข้อมูลทั้งหมด ในทุกขั้นตอนของกำรศึกษำ แล้วน ำมำวิเครำะห์  
พิจำรณำเพื่อท ำควำมเข้ำใจ  

 2.2 แบบบันทึก ผู้วิจัยได้ท ำกำรบันทึกข้อมูลที่ไ ด้
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรสัมภำษณ์ ผู้เช่ียวชำญ นักโบรำณคดี 
รวมถึงประเด็นต่ำงๆ ที่ได้มำจำกผู้ให้ข้อมูลลงในสมุดบันทึกของผู้วิจัย 
รวมทั้ง ข้อสงสัยบำงประกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้วิจัยเอง 
ในแต่ละครั้งของกำรเก็บข้อมูลในตัววัตถุโบรำณที่ศึกษำ 
         3. วิธีรวบรวมข้อมูล ในกำรศึกษำวิจัยผู้ท ำวิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำร ต ำรำ รำยงำน 
บทควำมจำกวำรสำร และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ แนวควำมคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี 
         4. กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น ำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรศึกษำมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล รวบรวมรูปแบบ
และแยกหมวดหมู่วัตถุโบรำณ ข้อมูลที่ได้มำนี้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง
ที่มีอยู่ในห้องประวัติศำสตร์ ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี น ำมำวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) อย่ำงยั่งยืน 
 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการออกแบบห้องประวัติศาสตร์ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำ
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปผล
กำรออกแบบภำยในห้องประวัติศำสตร์ ให้มีจุดเด่นที่จะท ำให้ผู้เยี่ยมชม
เกิดควำมประทับใจ ซึ่งตัวห้องประวัติศำสตร์นั้นเป็นกำรจัดแสดง
ตัววัตถุเป็นหลัก เพียงแต่ปรับปรุงให้มีควำมสวยงำมและมีชีวิตชีวำ 
กำรปรับปรุงห้องทำงด้ำนกำรจัดวำงให้เหมำะกับกำรจัดนิทรรศกำร 
ปรับปรุงระบบไฟให้รองรับกำรติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศกำรถำวร
ควรให้เป็นรูปแบบ (Historical Museum) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมสนใจ
และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้
และเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศกำร เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้ำเยี่ยมชม
อยู่ตลอดเวลำ ผู้วิจัยได้สรุปผลกำรออกแบบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรออกแบบห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี 
ไว้ดังน้ี 
 

 
 

ภำพ 1 แผนผังแสดงแปลน (plan) โดยรวมกำรแบ่งพื้นที่กำรจัด
แสดงภำยในห้องประวัติศำสตร์ศนูย์วัฒนธรรม 
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 แปลน (plan) สภำพโดยรวมภำยในหอวัฒนธรรมนั้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง 8.20 เมตร ยำว 9.45 เมตร ผู้วิจัย
ได้ออกแบบโซนในกำรแบ่งพื้นที่ในกำรจัดแสดงไว้ดังน้ี 
 ทิศตะวันออก ประกอบด้วยประตูทำงเข้ำและออก 
ออกแบบทำงเข้ำให้เป็นซุ้มประตูปรำสำทเมืองสิงห์ ซึ่งจ ำลอง
มำจำกปรำงค์ประธำนเป็นศูนย์กลำงของโบรำณสถำนมีลักษณะ
เป็นปรำงค์องค์เดียวทรงหอสูงคล้ำยฝักข้ำวโพด องค์ประธำน
ตั้งอยู่บนฐำนย่อมุมไม้ มีมุขยื่นออกไปรับกับมุขด้ำนในของโคปุระ 
หรือซุ้มประตูเข้ำเป็นอำคำรอยู่ระหว่ำงระเบียงคด ทั้ง 4 ด้ำน 
ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับซุ้มขององค์ปรำงค์ และมีทำงเข้ำเฉพำะซุ้ม
ด้ำนทิศตะวันออก   
 ออกแบบทำงออกให้เป็นซุ้มประตูเมืองกำญจนบุรี ซึ่งจ ำลอง
มำจำกประตูเมืองกำญจนบุรีซึ่งเป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูน 
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้ำงในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2374 เมื่อครั้งย้ำยเมืองกำญจนบุรีเก่ำ
จำกต ำบลลำดหญ้ำ มำตั้งที่ต ำบลปำกแพรก เดิมมี 8 ประตู 
ประกอบด้วย ประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตู 
ปัจจุบันคงเหลือเฉพำะประตูเมืองด้ำนหน้ำและก ำแพงเมืองบำงส่วน
ที่อยู่ติดกันโดยได้มีกำรบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งกำรออกแบบ
จะจ ำลองแบบจริง มำย่อส่วนให้เกิดมิติทำงศิลปะและพอดีกับพื้นที่
กับบริเวณห้องประวัติศำสตร์ หอวัฒนธรรม 
 ทิศตะวันตก ประกอบด้วยนิทรรศกำรพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ร.9 เสด็จพระรำชด ำเนินปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ
จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2529 โดยกำรเพิ่ม
แลนด์มำร์ค (Landmark) หุ่นขี้ผึ้งขนำดเท่ำองค์จริงของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ร.9 ตั้งอยู่ตรงกลำง ฝั่งซ้ำยและขวำจะประกอบด้วย
นิทรรศกำรภำพถ่ำยเก่ำในสมัยที่ท่ำนเสด็จพระรำชด ำเนิน
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจจังหวัดกำญจนบุรี รวม 10 วำระ โดยเน้น
ควำมเรียบง่ำยและสบำยตำ  
 ทิศเหนือ ประกอบด้วย กำรจัดแสดงวัตถุโบรำณในยุค
ประวัติศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดแสดงเครื่องปั่นดินเผำ อำวุธสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 โดยเน้นควำมเรียบง่ำยและสบำยตำ แต่เน้นหนักออกแบบ
ให้ตัววัตถุมีควำมโดดเด่นเป็นจุดสนใจของบริเวณนั้นๆ เพิ่มด้วย
นิทรรศกำรติดฝำผนังประกอบค ำบรรยำย เพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับ
ผู้เข้ำมำรับชมภำยในห้องประวัติศำสตร์  
         ทิศใต้ ประกอบด้วยกำรจัดแสดงวัตถุโบรำณในยุคก่อน
ประวัติศำสตร์ ได้แก่ โลงศพรูปเรือ ขวำนหินในยุคต่ำงๆ เป็นต้น 
จะมีควำมคล้ำยคลึงกับนิทรรศกำรฝั่งทิศเหนือคือเน้นควำมเรียบง่ำย
และสบำยตำ แต่เน้นหนักออกแบบให้ตัววัตถุมีควำมโดดเด่น
เป็นจุดสนใจของบริเวณนั้นๆ เพิ่มด้วยนิทรรศกำรติดฝำผนัง
ประกอบค ำบรรยำยเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับผู้เข้ำมำรับชมภำยใน
ห้องประวัติศำสตร์ 
         เทคนิคทำงด้ำนแสง ออกแบบให้มีแสงส่องสว่ำงยังตัววัตถุ
ที่จัดแสดงให้เกิดมิติและน่ำสนใจในสิ่งนั้นประกอบด้วยโคมไฟ
ฮำโลเจน ไฟสปอตไลท์ ไฟส่องบอร์ดนิทรรศกำร ไฟส่องภำพ 
เป็นต้น 

 เทคนิคด้ำนสื่อ ออกแบบนิทรรศกำรใส่สติ๊กเกอร์ติดฝำผนัง 
และจอทีวี เพื่อเป็นกำรบรรยำยในพ้ืนท่ีนิทรรศกำรนั้นๆ 
 

 
 
ภำพ 2 แผนผังแสดงแปลน (plan) กำรติดตั้งไฟนิทรรศกำรภำยใน

ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม 
 
 ลักษณะกำรติดตั้งไฟนั้นเน้นหลอดไฟยุคใหม่ซึ่งคุณภำพ
ในกำรใช้งำนทนและไม่เกิดควำมร้อน เป็นกำรประหยัดในกำรใช้ไฟฟ้ำ 
หลอดไฟที่ใช้ เช่น โคมไฟฮำโลเจน ไฟสปอตไลท์ เป็นต้น นอกจำกนี้
ยังไม่รวมหลอดไฟภำยในตู้จัดแสดงนิทรรศกำร 
 

 
 
ภำพ 3 แผนผังแสดงแปลน (plan) แบบฝ้ำเพดำนพื้นที่กำรจัดแสดง

ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม 
 
 เมื่อน ำทุกทิศมำประกอบกันจะได้แผนภำพในกำรดีไซน์
ห้องประวัติศำสตร์ ให้เกิดมิติในกำรน ำเสนอให้ครบองค์ประกอบ
ในกำรออกแบบ 
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ภำพ 4 แผนผังแสดงแปลน (plan) พื้นที่กำรจัดแสดงโดยรวม

ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำ
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี ท ำให้ผู้วิจัย
ได้ศึกษำค้นคว้ำจำกต ำรำและเอกสำรตลอดจนลงพื้นที่วิจัย
จำกสถำนที่จริงในพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ ได้น ำแนวทำงกำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์อื่นๆ มำจัดท ำเป็นตัวแบบ (model) ของพิพิธภัณฑ์
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม 
จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งมีจุดเด่นที่จะท ำให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมประทับใจ 
ซึ่งตัวห้องประวัติศำสตร์นั้นเป็นกำรจัดแสดงเนื้อหำทำงด้ำนตัววัตถุ
โบรำณต่ำงๆ ที่ได้รับมอบและบริจำคจำกบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยใน
หน่วยงำน ตลอดจนภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งตัววัตถุท่ีจัดแสดงนิทรรศกำร
มีควำมน่ำสนใจในตัวของมันเองอยู่แล้ว เพียงแต่ควรปรับปรุง
ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยและมีชีวิตชีวำ เช่น ปรับปรุงห้องใหม่ 
ปรับปรุงกำรจัดวำงตัววัตถุ กำรจัดแสดงให้มีควำมโดดเด่น จัดแสดง
ด้วยแสง สี เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ สอดคล้องกับธันย์ชนก 
วิมลสันติรังษี และทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (2559, หน้ำ 1-25) 
ได้สรุปผลวิจัยว่ำ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ
เทียบเท่ำ ใช้เวลำในกำรเข้ำชม พิพิธภัณฑ์โดยเฉลี่ย 79.40 นำที 
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกชมนิทรรศกำรตำมควำมดึงดูดของนิทรรศกำร 
และประเภทภำพถ่ำยที่นักเรียนถ่ำยมำกที่สุด คือ ภำพถ่ำยแบบ
เฉพำะเจำะจง (macro/close-up) ทั้งนี้นักเรียนให้ควำมสนใจ
กับวัตถุจัดแสดงในนิทรรศกำรมำกที่สุด ปัจจัยหลักที่ดึงดูดควำมสนใจ
ของนักเรียน คือ องค์ประกอบกำรจัดแสดง โดยเฉพำะกำรจัดแสงไฟและ
ต ำแหน่งของวัตถุจัดแสดง ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจพบว่ำ นักเรียน
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งในด้ำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
และด้ำนเนื้อหำที่มีกำรจัดแสดง และนักเรียนยังได้รับประโยชน์
จำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำรในระดับมำกสุดเช่นเดียวกัน     
 ตลอดจนกำรปรับปรุงให้พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร 
ปรับปรุงห้องทำงด้ำนกำรจัดวำงให้ เหมำะกับกำรจัดแสดง
นิทรรศกำร ปรับปรุงระบบไฟให้รองรับกำรติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย 
เป็นต้น ส่วนด้ำนเนื้อหำและรูปแบบนิทรรศกำร นิทรรศกำรถำวร

ควรให้เป็นรูปแบบ (Historical Museum) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมสนใจ
และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้
และเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศกำร นอกจำกนี้ ควรจัดให้มี
กำรจ ำลองตัววัตถุโบรำณที่สำมำรถจับต้องได้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้
และไม่น่ำเบื่อส ำหรับผู้ที่ต้องกำรสัมผัสตัววัตถุ จัดนิทรรศกำร
หมุนเวียนพร้อมๆ กับกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้ำเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลำ ในขณะที่ต้องมี
กำรประชำสัมพันธ์เจำะจงไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกที่สุด เช่น 
ผู้บริหำร บุคลำกร นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  
ตลอดจนประชำชนทั่วไปในจังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดพื้นที่
ใกล้เคียง จุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์เท่ำที่พบ คือ สถำนที่ที่ตั้งที่ห่ำงไกล
จำกแหล่งชุมชนใหญ่ๆ กำรจัดแสดงตัววัตถุไม่เหมำะสม กระจัดกระจำย
อย่ำงไม่มีรูปแบบแผน รูปแบบห้องและกำรจัดแสดงไม่มีควำมน่ำสนใจ 
แสง เสียงในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไม่มี ดังนั้น ควรมีกำรปรับปรุงห้อง
ประวัติศำสตร์ เพื่อรองรับผู้เข้ำเยี่ยมชมต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey research) โดยผู้วิจัย
จะเน้นหนักไปทำงเรื่องกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ต ำรำ งำนวิจัย 
ตลอดจนลงพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยในส่วนที่ท ำกำรวิจัย 
และกำรให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบ ตลอดจนกำรออกแบบพิพิธภัณฑ์
ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี จะเน้น
ให้พิพิธภัณฑ์ท ำหน้ำที่เป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ (Historical Museum) 
และเน้นให้มีผู้เยี่ยมชมมำชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่ำงไม่รู้เบื่อ สำมำรถมำแล้ว
มำอีกได้ สนับสนุนให้เกิดกระแสควำมนิยมในกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพำะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน้นให้
ผู้เยี่ยมชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและบุคคลทั่วไป มีควำมประทับใจ
พิพิธภัณฑ์และกำรให้บริกำร จนกระทั่งน ำไปบอกต่อและท ำให้
มีนักท่องเที่ยวหน้ำใหม่เข้ำมำชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับ
จิรำ จงกล (2532, หน้ำ 2) ได้กล่ำวว่ำ บทบำทและหน้ำที่ของพิพิธภัณฑ์ 
คือ กำรเป็นสถำบันของประชำชน เป็นศูนย์กลำงของชุมชนให้บริกำร
ประชำชนทุกประเภท ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำ เป็นสถำนที่
ซึ่งให้ควำมรู้ ควำมสนุกเพลิดเพลิน และน ำพิพิธภัณฑ์ไปสู่ชุมชน
ทุกแห่งที่อยู่ห่ำงไกล หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ จะต้องมีกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในสังคมยุคใหม่ได้ มิเช่นนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนั้น
ก็จะกลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำสมัยในวงกำรอำชีพ (นิคม มูสิกะคำมะ, 
2521, หน้ำ 2-3) ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ว่ำ “พิพิธภัณฑ์ คือ สถำบัน
ที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษำ และจัดแสดงวัตถุอันมีควำมส ำคัญ
ทำงวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
และควำมเพลิดเพลิน รวมถึงหอศิลปะอนุสรณ์สถำนทำงประวัติศำสตร์ 
สวนพฤกษชำติวนอุทยำน สวนสัตว์และสถำนที่อื่นๆ ที่จัดแสดง
สิ่งมีชีวิต” ดังนั้น กำรศึกษำจำกกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์หรือสถำนที่อื่น
ที่มีควำมหมำยโดยนัยข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำ เป็นกำรศึกษำข้อมูล
ที่เห็น ภำพได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับกำรศึกษำภำยในระบบภำยใน
ห้องเรียนหรือต ำรำ อีกทั้งยังสำมำรถเลือก ศึกษำได้ตำมอัธยำศัย 
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 พิพิธภัณฑ์ได้ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้สังคมเกิดควำมตระหนักและรัก
ในประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของคนภูมิภำคตะวันตก เข้ำใจรำกเหง้ำ
และควำมเป็นตัวตนของคนภูมิภำคตะวันตก ตลอดจนเผยแพร่
ควำมเป็นคนภูมิภำคตะวันตกให้เป็นที ่รู ้จ ัก สอดคล้องกับ
อัจจิมำ หนูคง, ไพบูลย์ ดวงจันทร์, ฉันทัส ทองช่วย และมัณฑนำ 
นวลเจริญ (2559, หน้ำ 179-197) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรส่งเสริม
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ปรำกฏจำกหลักฐำนแหล่งโบรำณคดี  
ประวัติศำสตร์ โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถำปัตยกรรมศำสนสถำน 
ภูมิปัญญำ จิตรกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่ทรงคุณค่ำ
คงควำมงดงำมให้มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน เป็นอัตลักษณ์ของชำติ 
นอกจำกนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
ทำงวัฒนธรรมให้สมสมัย บุคลำกรจะต้องมีควำมพร้อมท้ังสุขภำพ
กำยและใจ อยู่ดี กินดี มีควำมสุข สำมำรถรังสรรค์กิจกรรมดีๆ 
แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดควำมสนใจกลับมำเที่ยวซ้ ำอีก อย่ำงไรก็ตำม
ยุคทองแห่งกำรท่องเที่ยวในหลำยประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
พัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมแข็งแกร่งจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่เป็นเศรษฐกิจหลัก ซึ่งสร้ำงรำยได้สูงสุดในสังคมโลกปัจจุบัน ทั้งนี้
แนวทำงกำรส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ เพื่อกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
ในจังหวัดภูเก็ต มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ให้มี
ควำมสมสมัยเหมำะแก่สถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรสร้ำงสิ่งกระตุ้น
ในด้ำนกำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ กำรจัดบริกำรในช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวมีโ อกำส
เลือกตำมลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ และก ำหนดแนวทำง
ของพิพิธภัณฑ์ให้เหมำะสมโดยร่วมมือในระหว่ำงประเทศ เพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมให้เกิดควำมมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนต่อไป   
 จำกกำรวิจัยผู้วิจัยพบว่ำ หอวัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี 
ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหนึ่งทำงสังคมที่มีหน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้  
ก็ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนพัฒนำให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เข้ำชมเพื่อศึกษำหำควำมรู้  
ตลอดจนเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจภำยในครอบครัว ท ำหน้ำที่
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำสังคมให้มำกที่สุด จำกที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่รอให้ผู้คนเข้ำมำชม โดยมีเพียงวัตถุจัดแสดง ป้ำยข้อมูล บอร์ด
นิทรรศกำรต่ำงๆ ควรเปลี่ยนโฉมมำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ำสนใจ ดึงดูดใจ 
และกำรสร้ำงเรียนรู้  สิ่งส ำคัญที่ท ำให้ผู้เข้ำชมสนใจเข้ำมำเยี่ยม
พิพิธภัณฑ์ ก็คือ กำรมำชมพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องน่ำเบื่อ น่ำกลัว 
หำกแต่ได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน อีกทั้ง
พิพิธภัณฑ์ยังมีอำคำรสถำนที่ท่ีสวยงำม ท ำให้ผู้เยี่ยมชมได้มำผ่อนคลำย
และได้ถ่ำยภำพสวยๆ อีกด้วย และผู้วิจัยยังพบว่ำ พิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ
ของคนส่วนใหญ่ ก็คือ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวำ มีกำรจ ำลองที่สมจริง
เช่น ยุคก่อนประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงไร ยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่ำงไร 
แล้วใช้สื่อมัลติมีเดียเพิ่มเติมเพื่อควำมสมจริง ท ำให้พิพิธภัณฑ์
เป็นสถำนที่ที่เมื่อก้ำวเข้ำมำแล้วได้รับควำมรู้ใหม่ๆ ได้พักผ่อนหย่อนใจ
และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น พื้นที่นั่งเล่นฟรีอินเตอร์เน็ต 

ร้ำนกำแฟ เป็นต้น จำกกำรศึกษำข้อมูลดังกล่ำวต่ำงๆ ท ำให้ผู้วิจัยได้
แนวทำงในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ และน ำไปสู่กำรจัดท ำต้นแบบ 
(model) ส ำหรับอีก 3 คือ ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้ำน ห้องเครื่องมือ
ในกำรประกอบอำชีพ และพระพุทธศำสนำ ที่จะต้องมีกำรปรับปรุง
ในอนำคตเหมำะสมกับสังคมยุคปัจจุบันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำครั้งน้ี 
 1.1 ยังคงมีข้อมูลตัววัตถุที่ยังไม่ทรำบรำยละเอียด 
ควรท ำกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติม 
 1.2 ควรมีกำรส ำรวจสถำนที่ และรูปภำพมำเปรียบเทียบ 
มีควำมแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง 
 1.3 ควรมีกำรสัมภำษณ์บุคคลต่ำงๆ เพื่อเก็บข้อมูล  
 1.4 ควรมีกำรวัดขนำดควำมสูง กว้ำง ยำว ของวัตถุโบรำณ 
 1.5 ควรมีกำรจัดระบบไฟ แสง สี และสื่อมัลติมีเดีย  
 1.6 ควรมีกำรจัดท ำห้องเก็บตัววัตถุจัดแสดง  
 2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1 ควรใช้กระบวนกำรเทคนิคกำรวิจัยปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วมให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม  
 2.2 ควรมีกำรศึกษำเรื่องรำวที่เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ต่ำงๆ  
 2.3 ควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำน 
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