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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำหำข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในห้องประวัติศำสตร์ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี
และเพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุที่เหมำะสมกับกำรจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรม กำรวิจัยครั้งนีเ้ ป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขอบเขตกำรศึกษำ
คือ ห้องจัดแสดงวัตถุทำงประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี จำกกำรวิจัยทำให้ได้ชื่อ ที่มำ วิธีใช้ ประโยชน์ใช้สอยและข้อมูล
รำยละเอียดต่ำงๆ ของวัตถุที่จัดแสดง และได้แนวทำงกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ที่เหมำะสมกับห้องจัดแสดงวัตถุทำงประวัติศำสตร์ ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี
คาสาคัญ: 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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ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
กำรท่องเที่ยวขยำยตัวสูงขึ้นมีบทบำทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
สำมำรถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลำรวดเร็วกว่ำภำคผลิต
และบริกำรอื่นๆ ของประเทศ ทั้งเป็นแหล่งรำยได้สำคัญ ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงงำนกำรกระจำยรำยได้และนำควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค
และประเทศ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่ อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่ให้ควำมสำคัญ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม อัต ลักษณ์และ
คุณค่ำของสังคมซึ่งสำมำรถจะสะท้อนให้เห็นสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่
ในอดี ต ได้ เ ป็ น อย่ ำ งดี ไ ม่ว่ ำ จะเป็ น สภำพเศรษฐกิ จ สั งคม หรื อ
ขนบธรรมเนีย มประเพณี เทศกำลและงำนเฉลิม ฉลอง รวมถึ ง
สินค้ำพื้นเมืองในพื้นที่ต่ำงๆ เช่น ประเพณีวันสำรทเดือนสิบของจังหวัด
นครศรีธรรมรำช และประเพณีปล่อยเต่ำของจังหวัดพังงำ ประเพณี
บุญบั้งไฟลำนำงรอง และประเพณีบุญหัวมันใหญ่ ของจังหวัดบุรีรัมย์
จั ดได้ ว่ ำเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรท่ องเที่ ยวที่ มี คุ ณค่ ำทำงวั ฒนธรรม
เช่นเดียวกัน (กำญจนำ แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยำ แสงลิ้มสุวรรณ,
2555, หน้ำ 140)
จัง หวัด กำญจนบุรี เป็น ดิน แดนที่เ ต็ม ไปด้ว ยเรื่อ งรำว
ก่อนประวัติศำสตร์ที่สำคัญของไทย ลุ่มน้ำแควน้อย และลุ่มน้ำแควใหญ่
เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำใสสะอำด สัตว์ป่ำน้อย-ใหญ่
ในน้ำเต็ม ไปด้ว ยกุ้ง หอย ปู ปลำ มีที่ร ำบบริเ วณเชิง เขำ ถ้ำ
ตำมริ ม แม่ น้ำมี พื้ น ที่ ทำกำรเพำะปลู ก พื ช ผลทำงกำรเกษตร
มีกำรขุดค้นพบเครื่องมือมนุษย์สมัยหินเก่ำ โครงกระดูกมนุษย์
สมัยหินกลำง และสมัยหินใหม่ที่บ้ำนเก่ำ จนถึงยุคโลหะตอนปลำย
ที่บ้ำนดอนตำเพชร กำรพบตะเกียงโรมัน (อเล็กซำนเดรีย) ที่ตำบล
พงตึก พบปรำสำทเมืองสิงห์ เป็นต้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ เป็นหลักฐำน
สำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำจังหวัดกำญจนบุรี เป็นแหล่งกำเนิดอำรยธรรม
ที่มีควำมเป็นมำของคนพื้นที่ภูมิภำคตะวันตกได้เป็นอย่ำงดี ต่อมำ
ในสมัยประวัติศำสตร์ครั้งกรุงศรี -อยุธยำเป็นรำชธำนี กำญจนบุรี
มีฐำนะเป็นเมืองด่ำนที่มีควำมสำคัญ ต่อกำรอยู่รอดของไทยอย่ำงมำก
เหตุกำรณ์ที่ปรำกฏ เช่น กำรเดินทัพผ่ำนด่ำนเจดีย์สำมองค์ กำรรบ
ที่ทุ่งลำดหญ้ำ ท่ำดินแดง และสำมสบ จวบจนกำรย้ำยเมืองกำญจนบุรี
มำตั้งที่ปำกแพรกหรือลิ้นช้ำง เหตุกำรณ์ครั้งสงครำมโลกครั้งที่ 2
ที่ญี่ปุ่นได้ใช้เส้นทำงยุทธศำสตร์สำยนี้ เกณฑ์เชลยศึกทำทำงรถไฟ
ไปพม่ำซึ่งเรียกกันว่ำทำงรถไฟสำยมรณะ ทำให้เชลยศึกต้องล้มตำย
เป็น จำนวนมำกและฝัง อยู่ที่สุส ำนทหำรสหประชำชำติม ำจน
ถึงสงครำมอินโดจีน กำญจนบุรีเป็น ดินแดนที่เป็นที่ฝึกซ้อ มรบ
เพื่อเตรียมกำรรบในเวียดนำม ลำวและกัมพูชำ ตลอดจนเรื่องรำว
ของชนกลุ่มน้อ ย และปัญ หำกำรสร้ำ งเขื่อนตอนบนของแม่น้ำ
แควน้อยและแควใหญ่ จังหวัดกำญจนบุรีก็ได้รับกำรสนใจอย่ำงมำก
เพรำะจังหวัดกำญจนบุรีเป็นดินแดนที่พบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์มำกที่สุดตั้งแต่ยุคหินเก่ำ หินกลำง หินใหม่ และยุคโลหะ
ได้พบเครื่องมือเครื่ องใช้ ภำชนะดินเผำ โครงกระดูก เครื่องประดับ
ตลอดจนซำกพืชซำกสัตว์ที่ละทิ้งไว้ตำมพื้นดิน ในถ้ำเพิงผำ แสดงว่ำ
ได้มีมนุษย์อำศัยอยู่เป็นเวลำนำนไม่แพ้แหล่งก่อนประวัติศำสตร์
แหล่งอื่ นๆ ของโลก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี เป็ นสถำนที่
รวบรวม สงวน รั ก ษำ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ วิ จั ย และจั ด แสดงวั ต ถุ
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ทำงวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐำนที่ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรศึ ก ษำ
เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญำ วิ ถี ชี วิ ต ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่
สมัยก่อนประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์สำคัญทำงสงครำม และวัตถุที่ใช้
ในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงสภำพกำรดำเนินชีวิตในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่ที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุ รี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวั ดกำญจนบุรี
บริเ วณหลัก กิโ ลเมตรที่ 14 ถนนสำยกำญจนบุรี – ทองผำภูมิ
อำคำรศู น ย์ วั ฒ นธรรม หรื อ หอวั ฒ นธรรม จั ด สร้ ำ งด้ ว ยเงิ น
สนับสนุนจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด เป็นเงิน 3,3500,596 บำท
โดย มล.ภัค ศุก กำภู ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรีในสมัยนั้น
เป็ น ประธำนในพิ ธี เ ปิ ด และรั บ มอบอำคำรศู น ย์ วั ฒ นธรรม
จำกธนำคำรกสิ ก รไทย จำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล ำคม 2527
กำรจัดแสดงภำยในศูนย์วัฒนธรรม อำคำรศูนย์วัฒนธรรมเป็นอำคำร
2 ชั้น แบ่งเป็น 4 ห้อง ดังนี้ ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้ำน อำทิเช่น
เชี่ยนหมำก ครก ห้องเครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ อำทิเช่น
เครื่องสีฝัด ระหัดชกมวย และอุปกรณ์กำรดักจับสัตว์บกและสัตว์น้ำ
ห้องประวั ติ ศำสตร์ เป็ นห้ องที่ จั ดแสดงโบรำณวั ตถุ ตั้งแต่สมั ยก่ อน
ประวัติศำสตร์และในสมัยต่ำงๆ ที่ค้นพบได้ภำยในจังหวัดกำญจนบุรี
อำทิเช่น กำไลสำริด ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องมือในยุคหิน โลงศพ
ไม้โบรำณ รวมทั้งอำวุธ ของใช้ ภำพถ่ำย ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2
ห้องศำสนำและประเพณี เป็นห้องที่จัดแสดงวัตถุ ที่เกี่ยวกับศำสนำ
ประเพณีของไทย อำทิเช่น พระพุทธรูปปำงต่ำงๆ ภำพเขียนเรื่องเทศน์
มหำชำติ ตู้พระธรรม คัมภีร์ใบลำน ตำลบัตรโบรำณ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์วัฒนธรรมเปิดให้บริกำรบุคคลทั่วไปได้เข้ำชมเพื่อศึกษำหำควำมรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญำ วิถีชีวิตในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์สำคัญทำงสงครำม และวัตถุที่ใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหำและอุปสรรคที่ผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่ไ ม่สำมำรถเอื้ออำนวยควำมสะดวก ตลอดจน
รูปแบบกำรจัดวำงวัตถุโบรำณที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์มำกเกินไป
และปริมำณข้อมูลของตัววัตถุโบรำณที่มีอยู่ในห้องประวัติศำสตร์
ไม่สำมำรถเป็นข้ อมูลเชิงลึกได้จึงทำให้ผู้เข้ำชมไม่ สำมำรถทรำบถึ ง
ประวัติศ ำสตร์ที่ม ำคุณ ลักษณะเป็นชื่ อของวัต ถุ หมำยเลขวัสดุ
สถำนที่ ม ำ รำยละเอี ย ดของวั ต ถุ วิ ธี ท ำและประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ท้องถิ่นที่ใช้ ชื่อผู้จัดหำวัสดุ ชื่อผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปีที่ได้วัสดุ
ได้ แ ท้ จ ริ ง (ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
กำญจนบุรี, 2559, หน้ำ 4)
สืบเนื่องจำกเหตุผลข้ำงต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นกำรทำกำรวิจัย
เรื่ อ งกำรจั ด กำรพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ : กรณี ศึ ก ษำห้ อ งประวั ติ ศ ำสตร์
ศู นย์ วั ฒนธรรม จั งหวั ดกำญจนบุ รี เพื่ อเป็ นข้ อมู ลด้ ำนกำรจั ดวำง
รูปแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีควำมสอดคล้องและเกี่ยวเนื่อง
ในทำงประวัติ ศำสตร์ ตลอดจนได้คุ ณ ลั กษณะเป็ นชื่ อของวัต ถุ
หมำยเลขวัสดุ สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีทำและประโยชน์
ใช้สอย ท้องถิ่นที่ใช้ ชื่อผู้จัดหำวัสดุ ชื่อผู้บริ จำควัสดุ วันเดือนปี
ที่ได้วัสดุ

กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษำห้องประวัติศำสตร์
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี เป็นกรณีศึกษำ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ในกำรศึ ก ษำเพื่ อ จั ด ท ำโครงกำรวิ จั ย เรื่ อ ง“กำรจั ด กำร
พิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
กำญจนบุรี” คณะผู้ศึกษำได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษำหำข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ชื่ อ ของวั ต ถุ
หมำยเลขวัสดุ สถำนที่มำ รำยละเอียดของวัตถุ วิธีทำและประโยชน์
ใช้สอย ท้องถิ่นที่ใช้ ชื่อผู้จัดหำวัสดุ ชื่อผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปี
ที่ได้วัสดุในกำรจัดกำรนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
2. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุ ที่เหมำะสมกับกำรจัด
แสดงในศูนย์วัฒนธรรม
ขอบเขตการวิจัย
ในกำรศึก ษำเพื่อจั ดทำโครงกำรวิจัย เรื่อง “กำรจั ดกำร
พิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
กำญจนบุรี” คณะผู้ศึกษำได้กำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้ ำ นพื้ น ที ่ ศึ ก ษำเฉพำะห้ อ งจั ด แสดงวั ต ถุ
ทำงประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในกำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำในด้ำนต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำหำข้อมูลคุณลักษณะเป็นชื่อของวัตถุ หมำยเลขวัสดุ
สถำนที่ ม ำ รำยละเอี ย ดของวั ต ถุ วิ ธี ท ำและประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ท้องถิ่นที่ใช้ ชื่อผู้จัดหำวัสดุ ชื่อผู้บริจำควัสดุ วันเดือนปีที่ได้วัสดุ
ในกำรจัดกำรนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
2. ศึกษำรูปแบบกำรจัดแสดงวัตถุ ที่เหมำะสมกับกำรจัดแสดง
ในศูนย์วัฒนธรรม
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
จะเน้นศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ตำรำ งำนวิจัย และกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ ตลอดจนกำรออกแบบพิพิธภัณฑ์ภำยในห้องประวัติศำสตร์
ซึ่งผู้วิจัยได้วำงรูปแบบกำรศึกษำวิจัยไว้ดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
1.1 กำรศึกษำพื้นฐำนเบื้องต้น ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
รวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำร ตำรำ รำยงำน บทควำมจำกวำรสำร
และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ แนวควำมคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทุติยภูมิ ทั้งนี้ จะทำให้
ได้กรอบแนวคิดและแนวทำงในกำรศึกษำครั้งนี้
1.2 กำรศึกษำภำคสนำม
2. เครื่องมือในกำรศึกษำ
2.1 ผู้ วิ จั ย ท ำหน้ ำที่ เป็ นผู้ รวบรวมข้ อมู ลวั ตถุ โบรำณ
ภำยในห้องประวัติศำสตร์และตั้งประเด็นคำถำม จดบันทึก วิเครำะห์
ข้ อมู ลทั้ งหมด ในทุ กขั้ นตอนของกำรศึ กษำ แล้ วน ำมำวิ เครำะห์
พิจำรณำเพื่อทำควำมเข้ำใจ

2.2 แบบบั น ทึ ก ผู้ วิ จั ย ได้ ทำกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรสัมภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญ นักโบรำณคดี
รวมถึงประเด็นต่ำงๆ ที่ได้มำจำกผู้ให้ข้อมูลลงในสมุดบันทึกของผู้วิจัย
รวมทั้ง ข้อสงสัยบำงประกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้วิจัยเอง
ในแต่ละครั้งของกำรเก็บข้อมูลในตัววัตถุโบรำณที่ศึกษำ
3. วิธีรวบรวมข้อมูล ในกำรศึ กษำวิ จัยผู้ท ำวิจัยได้ รวบรวม
ข้อมูลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำร ตำรำ รำยงำน
บทควำมจำกวำรสำร และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ แนวควำมคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำห้องประวัติศำสตร์
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี
4. กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูล
ที่ไ ด้จ ำกกำรศึก ษำมำทำกำรวิเ ครำะห์ข้อ มูล รวบรวมรูป แบบ
และแยกหมวดหมู่วัตถุโบรำณ ข้อมูลที่ได้มำนี้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง
ที่มีอยู่ในห้องประวัติศำสตร์ ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัย รำชภัฏ
กำญจนบุรี นำมำวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) อย่ำงยั่งยืน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบห้องประวัติศาสตร์
จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษำ
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปผล
กำรออกแบบภำยในห้องประวัติศำสตร์ ให้มีจุดเด่นที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชม
เกิดควำมประทับใจ ซึ่งตัวห้องประวัติศำสตร์นั้นเป็นกำรจัดแสดง
ตัววัตถุเป็นหลัก เพียงแต่ปรับปรุงให้มีควำมสวยงำมและมีชีวิตชีวำ
กำรปรับปรุงห้องทำงด้ำนกำรจัดวำงให้เหมำะกับกำรจัดนิทรรศกำร
ปรับปรุงระบบไฟให้รองรับกำรติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศกำรถำวร
ควรให้เป็นรูปแบบ (Historical Museum) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมสนใจ
และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้
และเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศกำร เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้ำเยี่ยมชม
อยู่ตลอดเวลำ ผู้วิจัยได้สรุปผลกำรออกแบบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรออกแบบห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี
ไว้ดังนี้

ภำพ 1 แผนผังแสดงแปลน (plan) โดยรวมกำรแบ่งพื้นที่กำรจัด
แสดงภำยในห้องประวัติศำสตร์ศนู ย์วัฒนธรรม
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แปลน (plan) สภำพโดยรวมภำยในหอวัฒ นธรรมนั้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง 8.20 เมตร ยำว 9.45 เมตร ผู้วิจัย
ได้ออกแบบโซนในกำรแบ่งพื้นที่ในกำรจัดแสดงไว้ดังนี้
ทิ ศ ตะวั น ออก ประกอบด้ ว ยประตู ท ำงเข้ ำ และออก
ออกแบบทำงเข้ำให้เ ป็น ซุ้ม ประตูปรำสำทเมืองสิง ห์ ซึ่ง จำลอง
มำจำกปรำงค์ประธำนเป็นศูนย์กลำงของโบรำณสถำนมีลักษณะ
เป็ นปรำงค์ อ งค์ เดี ยวทรงหอสูง คล้ ำยฝั กข้ ำวโพด องค์ ประธำน
ตั้งอยู่บนฐำนย่อมุมไม้ มีมุขยื่นออกไปรับกับมุขด้ำนในของโคปุระ
หรือ ซุ้มประตูเข้ำเป็นอำคำรอยู่ร ะหว่ำงระเบีย งคด ทั้ง 4 ด้ำ น
ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับซุ้มขององค์ปรำงค์ และมีทำงเข้ำเฉพำะซุ้ม
ด้ำนทิศตะวันออก
ออกแบบทำงออกให้เป็นซุ้มประตูเมืองกำญจนบุรี ซึ่งจำลอง
มำจำกประตูเ มือ งกำญจนบุ รีซึ่ง เป็น ประตูเ มือ งก่อ อิฐ ถือ ปูน
ยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น สร้ ำ งในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2374 เมื่อครั้งย้ำยเมืองกำญจนบุรีเก่ำ
จำกต ำบลลำดหญ้ ำ มำตั้ ง ที่ ต ำบลปำกแพรก เดิ ม มี 8 ประตู
ประกอบด้ วย ประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตู
ปัจจุบันคงเหลือเฉพำะประตูเมืองด้ำนหน้ำและกำแพงเมืองบำงส่วน
ที่อยู่ติดกันโดยได้มีกำรบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งกำรออกแบบ
จะจำลองแบบจริง มำย่อส่วนให้เกิดมิติทำงศิลปะและพอดีกับพื้นที่
กับบริเวณห้องประวัติศำสตร์ หอวัฒนธรรม
ทิศ ตะวัน ตก ประกอบด้วยนิทรรศกำรพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ร.9 เสด็จพระรำชดำเนินปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ
จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2529 โดยกำรเพิ่ม
แลนด์มำร์ค (Landmark) หุ่นขี้ผึ้งขนำดเท่ำองค์จริงของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ร.9 ตั้งอยู่ตรงกลำง ฝั่งซ้ ำยและขวำจะประกอบด้วย
นิท รรศกำรภำพถ่ำ ยเก่ำ ในสมัย ที่ท่ำ นเสด็จ พระรำชดำเนิน
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจจังหวัดกำญจนบุรี รวม 10 วำระ โดยเน้น
ควำมเรียบง่ำยและสบำยตำ
ทิศเหนื อ ประกอบด้ วย กำรจัด แสดงวั ตถุ โบรำณในยุ ค
ประวัติศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดแสดงเครื่องปั่นดินเผำ อำวุธสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 โดยเน้นควำมเรียบง่ำยและสบำยตำ แต่เน้นหนักออกแบบ
ให้ ตั ววั ตถุ มี ควำมโดดเด่ นเป็ นจุ ดสนใจของบริ เวณนั้ นๆ เพิ่ มด้ วย
นิทรรศกำรติดฝำผนังประกอบคำบรรยำย เพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับ
ผู้เข้ำมำรับชมภำยในห้องประวัติศำสตร์
ทิ ศใต้ ประกอบด้ วยกำรจั ดแสดงวั ตถุ โบรำณในยุ คก่ อน
ประวัติศำสตร์ ได้แก่ โลงศพรูปเรือ ขวำนหินในยุคต่ำงๆ เป็นต้น
จะมีควำมคล้ำยคลึงกับนิทรรศกำรฝั่งทิศเหนือคือเน้นควำมเรียบง่ำย
และสบำยตำ แต่เ น้น หนัก ออกแบบให้ตัว วัต ถุมีค วำมโดดเด่น
เป็ น จุ ด สนใจของบริ เ วณนั้ น ๆ เพิ่ ม ด้ ว ยนิ ท รรศกำรติ ด ฝำผนั ง
ประกอบคำบรรยำยเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับผู้เข้ำมำรับชมภำยใน
ห้องประวัติศำสตร์
เทคนิคทำงด้ำนแสง ออกแบบให้มีแสงส่องสว่ำงยังตัววัตถุ
ที่จัดแสดงให้เกิด มิติและน่ำสนใจในสิ่ง นั้นประกอบด้วยโคมไฟ
ฮำโลเจน ไฟสปอตไลท์ ไฟส่อ งบอร์ดนิท รรศกำร ไฟส่อ งภำพ
เป็นต้น
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เทคนิคด้ำนสื่อ ออกแบบนิทรรศกำรใส่สติ๊กเกอร์ติดฝำผนัง
และจอทีวี เพื่อเป็นกำรบรรยำยในพื้นที่นิทรรศกำรนั้นๆ

ภำพ 2 แผนผังแสดงแปลน (plan) กำรติดตั้งไฟนิทรรศกำรภำยใน
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม
ลักษณะกำรติดตั้งไฟนั้นเน้นหลอดไฟยุคใหม่ซึ่งคุณภำพ
ในกำรใช้งำนทนและไม่เกิดควำมร้อน เป็นกำรประหยัดในกำรใช้ไฟฟ้ำ
หลอดไฟที่ใช้ เช่น โคมไฟฮำโลเจน ไฟสปอตไลท์ เป็นต้น นอกจำกนี้
ยังไม่รวมหลอดไฟภำยในตู้จัดแสดงนิทรรศกำร

ภำพ 3 แผนผังแสดงแปลน (plan) แบบฝ้ำเพดำนพื้นที่กำรจัดแสดง
ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม
เมื่อนำทุกทิศมำประกอบกันจะได้แผนภำพในกำรดีไซน์
ห้องประวัติศำสตร์ ให้เกิดมิติในกำรนำเสนอให้ครบองค์ประกอบ
ในกำรออกแบบ

ภำพ 4 แผนผั ง แสดงแปลน (plan) พื้ น ที่ ก ำรจั ด แสดงโดยรวม
ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษำ
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี ทำให้ผู้วิจัย
ได้ศึก ษำค้น คว้ำ จำกตำรำและเอกสำรตลอดจนลงพื้น ที่วิจัย
จำกสถำนที่ จ ริ ง ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต่ ำ งๆ ได้ น ำแนวทำงกำรจั ด กำร
พิพิธภัณ ฑ์อื่นๆ มำจัดทำเป็นตัวแบบ (model) ของพิพิธ ภัณ ฑ์
ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งมีจุดเด่นที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมประทับใจ
ซึ่งตัวห้องประวัติศำสตร์นั้นเป็นกำรจัดแสดงเนื้อหำทำงด้ำนตัววัตถุ
โบรำณต่ ำงๆ ที่ ได้ รั บมอบและบริ จำคจำกบุ คคลต่ ำงๆ ทั้ งภำยใน
หน่วยงำน ตลอดจนภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งตัววัตถุที่จัดแสดงนิทรรศกำร
มีควำมน่ำสนใจในตัวของมันเองอยู่แล้ว เพียงแต่ควรปรับ ปรุง
ให้ มี ควำมสวยงำม ทั นสมั ยและมี ชี วิ ตชี วำ เช่ น ปรั บปรุ งห้ องใหม่
ปรับปรุงกำรจัดวำงตัววัตถุ กำรจัดแสดงให้มีควำมโดดเด่น จัดแสดง
ด้วยแสง สี เช่นเดียวกับพิพิธภัณ ฑ์อื่นๆ สอดคล้องกับธันย์ชนก
วิม ลสัน ติรังษี และทรงพัน ธ์ เจิม ประยงค์ (2559, หน้ำ 1-25)
ได้สรุปผลวิจัยว่ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ
เที ยบเท่ ำ ใช้ เวลำในกำรเข้ ำชม พิ พิ ธภั ณฑ์ โดยเฉลี่ ย 79.40 นำที
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกชมนิทรรศกำรตำมควำมดึงดูดของนิทรรศกำร
และประเภทภำพถ่ำยที่นักเรียนถ่ำยมำกที่สุด คือ ภำพถ่ำยแบบ
เฉพำะเจำะจง (macro/close-up) ทั้งนี้นักเรียนให้ควำมสนใจ
กับวัตถุจัดแสดงในนิทรรศกำรมำกที่สุด ปัจจัยหลักที่ดึงดูดควำมสนใจ
ของนักเรียน คือ องค์ประกอบกำรจัดแสดง โดยเฉพำะกำรจัดแสงไฟและ
ตำแหน่งของวัตถุจัดแสดง ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจพบว่ำ นักเรียน
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งในด้ำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
และด้ำนเนื้อหำที่มีกำรจัดแสดง และนักเรียนยังได้รับ ประโยชน์
จำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำรในระดับมำกสุดเช่นเดียวกัน
ตลอดจนกำรปรั บ ปรุ ง ให้ พ ร้ อ มส ำหรั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งทำงด้ ำ นกำรจั ด วำงให้ เ หมำะกั บ กำรจั ด แสดง
นิทรรศกำร ปรับปรุงระบบไฟให้รองรับกำรติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
เป็นต้น ส่วนด้ำนเนื้อหำและรูปแบบนิทรรศกำร นิ ทรรศกำรถำวร

ควรให้เป็นรูปแบบ (Historical Museum) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมสนใจ
และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้
และเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศกำร นอกจำกนี้ ควรจัดให้มี
กำรจำลองตัววัตถุโบรำณที่สำมำรถจับต้องได้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้
และไม่ น่ ำเบื่ อส ำหรั บผู้ ที่ ต้ องกำรสั มผั สตั ววั ตถุ จั ดนิ ทรรศกำร
หมุนเวียนพร้อมๆ กับกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อ กระตุ้น ให้มีผู้เ ข้ำ เยี่ย มชมอยู่ต ลอดเวลำ ในขณะที่ต้อ งมี
กำรประชำสัมพันธ์เ จำะจงไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกที่สุด เช่น
ผู้ บ ริ ห ำร บุ ค ลำกร นั ก ศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ กำญจนบุ รี
ตลอดจนประชำชนทั่วไปในจังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดพื้นที่
ใกล้เคียง จุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์เท่ำที่พบ คือ สถำนที่ที่ตั้งที่ห่ำงไกล
จำกแหล่งชุมชนใหญ่ๆ กำรจัดแสดงตัววัตถุไม่เหมำะสม กระจัดกระจำย
อย่ำงไม่มีรูปแบบแผน รูปแบบห้องและกำรจัดแสดงไม่มีควำมน่ำสนใจ
แสง เสียงในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไม่มี ดังนั้น ควรมีกำรปรับปรุงห้อง
ประวัติศำสตร์ เพื่อรองรับผู้เข้ำเยี่ยมชมต่อไป
อภิปรายผล
งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยผู้วิจัย
จะเน้นหนักไปทำงเรื่องกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ตำรำ งำนวิจัย
ตลอดจนลงพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยในส่วนที่ทำกำรวิจัย
และกำรให้ ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ ตลอดจนกำรออกแบบพิพิธภัณฑ์
ภำยในห้องประวัติศำสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี จะเน้น
ให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้ำที่เป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ (Historical Museum)
และเน้นให้มีผู้เยี่ยมชมมำชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่ำงไม่รู้เบื่อ สำมำรถมำแล้ว
มำอีกได้ สนับสนุนให้เกิดกระแสควำมนิยมในกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพำะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน้นให้
ผู้เยี่ยมชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและบุคคลทั่วไป มีควำมประทับใจ
พิพิธภัณ ฑ์และกำรให้บริกำร จนกระทั่งนำไปบอกต่อและทำให้
มีนัก ท่อ งเที่ย วหน้ ำ ใหม่เ ข้ำ มำชมเพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ สอดคล้อ งกับ
จิรำ จงกล (2532, หน้ำ 2) ได้กล่ำวว่ำ บทบำทและหน้ำที่ของพิพิธภัณฑ์
คือ กำรเป็นสถำบันของประชำชน เป็นศูนย์กลำงของชุมชนให้บริกำร
ประชำชนทุกประเภท ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำ เป็นสถำนที่
ซึ่งให้ควำมรู้ ควำมสนุกเพลิดเพลิน และนำพิพิธภัณฑ์ไปสู่ชุมชน
ทุ ก แห่ ง ที่ อ ยู่ ห่ ำ งไกล หรื อเรี ย กอี ก อย่ ำ งว่ ำ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น
พิพิธภัณ ฑ์ยุคใหม่ จะต้องมีกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในสัง คมยุค ใหม่ไ ด้ มิเ ช่น นั้น พิพิธ ภัณ ฑ์แ ห่ง นั้น
ก็จะกลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำสมัยในวงกำรอำชีพ (นิคม มูสิกะคำมะ,
2521, หน้ำ 2-3) ให้คำจำกัดควำมไว้ว่ำ “พิพิธภัณฑ์ คือ สถำบัน
ที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษำ และจัดแสดงวัตถุอันมีควำมสำคัญ
ทำงวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
และควำมเพลิดเพลิน รวมถึงหอศิลปะอนุสรณ์สถำนทำงประวัติศำสตร์
สวนพฤกษชำติ วนอุ ทยำน สวนสั ตว์ และสถำนที่ อื่ น ๆ ที่ จั ดแสดง
สิ่งมีชีวิต” ดังนั้น กำรศึกษำจำกกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์หรือสถำนที่อื่น
ที่มีควำมหมำยโดยนัยข้ำงต้นที่ไ ด้กล่ำวมำ เป็นกำรศึกษำข้อมูล
ที่ เห็ น ภำพได้ ชั ดเจนเมื่ อเที ยบกั บกำรศึ กษำภำยในระบบภำยใน
ห้องเรียนหรือตำรำ อีกทั้งยังสำมำรถเลือก ศึกษำได้ตำมอัธยำศัย
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พิพิธภัณฑ์ได้ทำหน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดควำมตระหนัก และรัก
ในประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของคนภูมิภำคตะวันตก เข้ำใจรำกเหง้ำ
และควำมเป็นตัวตนของคนภูมิภำคตะวันตก ตลอดจนเผยแพร่
ควำมเป็น คนภูม ิภ ำคตะวัน ตกให้เ ป็น ที ่รู ้จ ัก สอดคล้อ งกับ
อัจจิมำ หนูคง, ไพบูลย์ ดวงจันทร์ , ฉันทัส ทองช่วย และมัณฑนำ
นวลเจริญ (2559, หน้ำ 179-197) ได้ก ล่ำ วไว้ว่ำ กำรส่งเสริม
มรดกศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ป รำกฏจำกหลั ก ฐำนแหล่ ง โบรำณคดี
ประวัติศำสตร์ โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถำปัตยกรรมศำสนสถำน
ภูมิปัญญำ จิตรกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่ทรงคุณค่ำ
คงควำมงดงำมให้ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยื น เป็น อัตลักษณ์ของชำติ
นอกจำกนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
ทำงวัฒนธรรมให้สมสมัย บุคลำกรจะต้องมีควำมพร้อมทั้งสุขภำพ
กำยและใจ อยู่ดี กินดี มี ควำมสุข สำมำรถรังสรรค์กิจกรรมดี ๆ
แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดควำมสนใจกลับมำเที่ยวซ้ำอีก อย่ำงไรก็ตำม
ยุคทองแห่งกำรท่องเที่ยวในหลำยประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
พัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมแข็งแกร่งจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่เป็นเศรษฐกิจหลัก ซึ่งสร้ำงรำยได้สูงสุดในสังคมโลกปัจจุบัน ทั้งนี้
แนวทำงกำรส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ เพื่อกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
ในจังหวั ดภูเก็ต มีแนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรพิพิธ ภัณฑ์ให้ มี
ควำมสมสมัยเหมำะแก่สถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรสร้ำงสิ่งกระตุ้น
ในด้ำนกำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ กำรจัดบริกำรในช่วงเทศกำลต่ำงๆ
กำรสร้ำ งอัต ลัก ษณ์ข องพิพ ิธ ภัณ ฑ์ใ ห้น ัก ท่อ งเที่ย วมีโ อกำส
เลื อ กตำมลั ก ษณะเด่ น ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และกำหนดแนวทำง
ของพิพิธภัณฑ์ให้เหมำะสมโดยร่วมมือในระหว่ำงประเทศ เพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมให้เกิดควำมมั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืนต่อไป
จำกกำรวิจัยผู้วิจัยพบว่ำ หอวัฒนธรรม จังหวัดกำญจนบุรี
ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหนึ่งทำงสังคมที่มีหน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ก็ต้อ งมีก ำรปรับ เปลี่ย นพัฒ นำให้ส อดคล้อ งกับ สภำพแวดล้อ ม
เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้เ ข้ ำ ชมเพื่ อศึ ก ษำหำควำมรู้
ตลอดจนเป็น กำรพัก ผ่อนหย่อ นใจภำยในครอบครัว ทำหน้ำ ที่
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำสังคมให้มำกที่สุด จำกที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่ รอให้ ผู้ คนเข้ ำมำชม โดยมี เพี ยงวั ตถุ จั ดแสดง ป้ ำยข้ อมู ล บอร์ ด
นิทรรศกำรต่ำงๆ ควรเปลี่ยนโฉมมำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ำสนใจ ดึงดูดใจ
และกำรสร้ ำงเรี ยนรู้ สิ่ งส ำคั ญที่ ท ำให้ ผู้ เข้ ำชมสนใจเข้ ำมำเยี่ ยม
พิพิธภัณฑ์ ก็คื อ กำรมำชมพิพิธภัณฑ์ไ ม่ ใช่เรื่องน่ำ เบื่อ น่ำกลั ว
หำกแต่ ได้ รั บควำมสนุ กสนำนเพลิ ดเพลิ นไปพร้ อมๆ กั น อี กทั้ ง
พิพิธภัณฑ์ยังมีอำคำรสถำนที่ที่สวยงำม ทำให้ผู้เยี่ยมชมได้มำผ่อนคลำย
และได้ถ่ำยภำพสวยๆ อีกด้วย และผู้วิจัยยังพบว่ำ พิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ
ของคนส่วนใหญ่ ก็คือ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวำ มีกำรจำลองที่สมจริง
เช่น ยุคก่อนประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงไร ยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่ำงไร
แล้ว ใช้สื่อมัล ติมีเ ดีย เพิ่ม เติม เพื่อ ควำมสมจริง ทำให้พิพิธ ภัณ ฑ์
เป็นสถำนที่ที่เมื่อก้ำวเข้ำมำแล้วได้รับควำมรู้ใหม่ๆ ได้พักผ่อนหย่อนใจ
และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น พื้นที่นั่งเล่นฟรีอินเตอร์เน็ต
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ร้ำนกำแฟ เป็นต้น จำกกำรศึกษำข้อมูลดังกล่ำวต่ำงๆ ทำให้ผู้วิจัยได้
แนวทำงในกำรจั ดกำรพิ พิ ธภั ณฑ์ และน ำไปสู่ กำรจั ดท ำต้ นแบบ
(model) สำหรับอีก 3 คือ ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้ำน ห้องเครื่องมือ
ในกำรประกอบอำชีพ และพระพุทธศำสนำ ที่จะต้องมีกำรปรับปรุง
ในอนำคตเหมำะสมกับสังคมยุคปัจจุบันต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำครั้งนี้
1.1 ยัง คงมีข้อ มูล ตัว วัต ถุที่ยัง ไม่ท รำบรำยละเอีย ด
ควรทำกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติม
1.2 ควรมีกำรสำรวจสถำนที่ และรูปภำพมำเปรียบเทียบ
มีควำมแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง
1.3 ควรมีกำรสัมภำษณ์บุคคลต่ำงๆ เพื่อเก็บข้อมูล
1.4 ควรมีกำรวัดขนำดควำมสูง กว้ำง ยำว ของวัตถุโบรำณ
1.5 ควรมีกำรจัดระบบไฟ แสง สี และสื่อมัลติมีเดีย
1.6 ควรมีกำรจัดทำห้องเก็บตัววัตถุจัดแสดง
2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรใช้ก ระบวนกำรเทคนิค กำรวิจัย ปฏิบัติก ำร
แบบมีส่วนร่วมให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
2.2 ควรมีกำรศึกษำเรื่องรำวที่เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ต่ำงๆ
2.3 ควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำน
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