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บทคดัย่อ 

การศึกษาการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้อตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางจากการส ารวจพบว่า
พิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง มีจ านวน 8 แห่ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี              
ได้ท  าการศึกษาตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วดัจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑสถานเขลางคนคร  
วดัพระเจดียซ์าวหลัง 2. พิพิธภณัฑสถานลานนา วดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม 3. พิพิธภณัฑ์วดั               
ล าปางกลางตะวนัออก  ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์วดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  มีปัญหา  
 2  ส่วน ท่ีท าให้ การบริการพิพิธภณัฑ์ไม่บรรลุเป้าหมาย  ส่วนแรก คือ การบริหารจดัการ เน่ืองจาก  
วดัไม่มีก าลงัคนท่ีจะดูแลและบริการ  จึงท าให้ไม่สามารถเปิดบริการและบ ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์วดัได้
อยา่งสม ่าเสมอส่วนท่ีสอง คือ การจดัแสดงของพิพิธภณัฑ ์ ท่ีมีสภาพการจดัแสดงท่ีไม่เป็นระบบ ไม่มี
เร่ืองราว และส่ือความรู้ท่ีเหมาะสม จึงท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้เท่าท่ีควร              
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้สนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในเขตอ าเภอเมืองล าปางให้มีการ
จดัแสดงท่ีเป็นระบบและเหมาะสมสอดคล้องกับวตัถุหลักฐานท่ีมีอยู่ในพิพิธภณัฑ์วดัแต่ละแห่ง              
โดยควรมีรูปแบบการด าเนินเร่ืองของการจดัแสดงเพื่อส่ือความรู้ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
จงัหวดัล าปาง รวมทั้งวิธีการบริหารจดัการควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ และประสาน
ความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สนับสนุนช่วยเหลือ  เพื่อให้พิพิธภณัฑ์วดัสามารถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
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ABSTRACT 

The study of the temples ‘museum management in Mueang district, Lampang province 
aims to manage the temples ‘museum as learning resource of Lampang’s cultural identity. From the 
survey, it is found that there are 8 temples ‘museum in Mueang district, Lampang province. 
However, only 3 following sample of temples ‘museum were studied: 1. KhelangNakhon Museum, 
PhraChedi Sao Lung temple   2. LannaMuseum,PhraKaeo Don Tao Temple 3.WatLampangKlang 
(east side) Museum. The result of the study found that in temples ‘museum in Mueang district, 
Lampang province, there are 2 problems which cause poor service. First, is the management itself. 
This is because temples’ museums are short in the number of people providing good care and 
service leading to the problem of being unable to open for public visit and constant maintenance. 
Second, is the museums’ displays as they are disorganized and lack of suitable learning media 
leading to then being an unsuccessful learning resource. Therefore, the patterns and methods of 
temples ‘museum management in Mueang district, Lampang province were proposed by arranging 
organized display correspond to evidences kept in each temples ‘museum.  In addition, continuity 
format of display should be managed for the purpose of conducting knowledge that shows 
Lampang’s cultural identity. Furthermore, community should be managed to get involved in 
operation. Finally, the collaboration with local administration for support and sponsorship should 
also be considered in order to create the temples ‘museum as resource to properly learn about story 
of locality.  


