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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้                  
ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์มรดกวฒันธรรม  และวฒันธรรมประเพณีส าคญัๆ ของเมืองนครล าปางรวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 บริบททางสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 
2.2 ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของเมืองนครล าปาง 
2.3 องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

2.4.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.4.2 แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 
2.4.3 แนวคิดการจดักลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ 

2.5 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5.1 งานวจิยั 
2.5.2 เอกสารและหนงัสือ 

2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1 บริบททางสังคมและวฒันธรรมของจังหวดัล าปาง 

 
แผนที่ 2.1   แสดงแผนท่ีจงัหวดัล าปาง 

ท่ีมา : รายงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าปาง พ.ศ. 2556 

2.1.1 สภาพทีต่ั้งและอาณาเขต  

จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย คือ เมืองเขลางคใ์นอดีต 
จงัหวดัล าปางตั้งอยู่พื้นท่ีตอนในใจกลางภาคเหนือ ละติจูด (รุ้ง) 17.21 ลองติจูด (แวง) 98.45 ตามแผนท่ี 
ทหาร ระวาง4854 || ล าดับ L7017 สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 268.6 เมตร ห่างจาก
กรุงเทพฯตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 602 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ี 12,533,961 ตารางกิโลเมตร หรือ
7,833,726 ไร่ 
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จงัหวดัล าปางมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบัจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียรราย และจงัหวดัพะเยา จุดเหนือสุดอยูท่ี่

ต  าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือจงัหวดัล าปาง 
ทิศใต ้  ติดกบัจงัหวดัตาก จงัหวดัสุโขทยั จุดใตสุ้ดอยู่ท่ีต  าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน

จงัหวดัล าปาง 
ทิศตะวนัออก ติดกบัจงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัสุโขทยั จุดตะวนัออกสุด

อยูท่ี่ต  าบลบา้นแหง อ าเภองาวจงัหวดัล าปาง 
ทิศตะวนัตก  ติดกับจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จุดตะวนัตกสุดอยู่ท่ีต  าบล             

แม่พริก จงัหวดัล าปาง 

2.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
จงัหวดัล าปางมีลกัษณะเป็นรูปวงรี ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขา ท่ีราบสูง และท่ีราบลุ่ม

แม่น ้ าวงั บริเวณตอนกลางของจงัหวดัเป็นแอ่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวงั โดยมีภูเขาลอ้มรอบ ตวัเมืองล าปางอยูสู่ง
จากระดบัน ้ าทะเล 268.80เมตร มีภูเขาส าคญัไดแ้ก่ภูเขาผีปันน ้ า กั้นแดนระหวา่งจงัหวดัล าปางกบัจงัหวดั
เชียงราย ภูเขาขุนตาล กั้นแดนระหวา่งจงัหวดัล าปางกบัจงัหวดัล าพูน และภูผาจอ้ กั้นแดนระหวา่งจงัหวดั
ล าปางกบัจงัหวดัเชียงใหม่ 

มีแม่น ้าส าคญั 5 สาย ดว้ยกนัไดแ้ก่ 

แม่น ้าวัง มีความยาวมากท่ีสุด ยาวถึง 382 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะช่วงท่ีไหลในจังหวดั
ล าปาง)มีตน้น ้ าอยู่ในอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย และอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ไหลจากทางเหนือ              
ลงทางใตผ้่านอ าเภอวงัเหนือ อ าเภอแจห่้ม อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา อ าเภอสบปราบ อ าเภอเถิน อ าเภอ         
แม่พริก และเขา้จงัหวดัตาก ไปบรรจบกบัแม่น ้ าปิง ท่ีเหนือบา้นปากวงั อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 

แม่น ้าตุ๋ย  มีตน้น ้ าอยู่ท่ีอ  าเภอเมืองปาน ไหลผ่านอ าเภอเมืองปาน ไปบรรจบกบัแม่น ้ าวงัใน
เขตอ าเภอเมือง 

แม่น ้ายาว มีตน้น ้ าอยูท่ี่ต  าบลเมืองยาว ไหลผา่นอ าเภอห้างฉตัร ไปบรรจบกบัแม่น ้ าวงัในเขต
อ าเภอเกาะคา 

แม่น า้จาง มีตน้น ้าอยูท่ี่อ  าเภองาว ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ายมในเขตจงัหวดัแพร่ 
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2.1.3 สภาพภูมิอากาศ  

อากาศอบอ้าวตลอดปี อากาศร้อนจดัในฤดูร้อน และอากาศหนาวพอสมควรในฤดูหนาว            
ฤดูหนาวเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เร่ิมประมาณเดือนกุมภาพันธ์                     
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 9 

2.1.4 ล าดับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของจังหวดัล าปาง 

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของบา้นเมืองต่างๆ ในเขตภาคเหนือมกัเกิดจากความเช่ือเดิม
ของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัภูตผี และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ในธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์  ล าปางเป็นจงัหวดั             
ท่ีมีลกัษณะทางภูมิประเทศเป็นท่ีราบระหวา่งหุบเขาและมีแม่น ้าไหลผา่น เหมาะแก่การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่
อาศยั  ความเช่ือพื้นเมืองเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ จึงสะทอ้นออกมาในรูปแบบต านาน
และเร่ืองเล่าต่าง ๆ ท่ีผกูโยงกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งความเช่ือพื้นเมืองและความเช่ือตามพุทธศาสนา 
ประกอบกับการพบร่องรอยการตั้ ง ถ่ินฐานตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และการค้นพบ                       
แหล่งโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัหลายแหล่งในเขตจงัหวดัล าปาง จึงส่งผลใหจ้งัหวดัล าปาง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของภาคเหนือ10 

สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ 

ในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัเดียวท่ีอยู่ในเขตแผนท่ี
ทรัพยากรทางธรณี ก าหนดให้เป็นเขตแร่ลาวาภูเขาไฟ มีปล่องภูเขาไฟร้าง 3 ปล่อง ในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ รวมถึงการพบซากบรรพชีวนิของสัตวดึ์กด าบรรพ ์เช่น ซากฟันและ
งาของ ช้างโบราณท่ีเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ าเภองาว อ าเภอแม่เมาะ ซากหอยน ้ าจืด (หอยขม)                     
ท่ีทบัถมกนัจ านวนมหาศาล (นิยมเรียกกนัว่า สุสานหอย) ในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ าเภอ                   
แม่ เมาะ อีกทั้ งยงัมีแร่ดินขาว ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรณีล ้ าค่าสั่ งสมอยู่ใต้ดินท่ีนักธรณีวิทยาชาว
ต่างประเทศค านวณว่าล าปางเป็นแหล่งสะดือทะเลสมัยธารน ้ าแข็งหิมาลัยน าตะกอนทะเล                            
มาตกตะกอนไวจึ้งเป็นดินขาวชั้นดีบริสุทธ์ิสะอาดหาไดย้ากเกิดข้ึนในยุคนั้นยุคก่อนประวติัศาสตร์               
ในจงัหวดัล าปางพบร่องรอยของมนุษยก์ระจดักระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ และเป็นการพบท่ีแสดง
ความหลากหลาย ซ่ึงร่องรอยหลกัฐานดงักล่าวช้ีแสดงให้เห็นว่าดินแดนแถบน้ีมีมนุษยม์าตั้งแต่สมยั
แรกเร่ิมหรือยุคหินเก่า (Paieolithic period) มีอายุประมาณ 500000 - 10000 ปีมาแลว้ หรืออยู่ในช่วง

                                                        
9 ส านกัศิลปากรท่ี 7 น่าน, วดัพระธาตุล าปางหลวงการบูรณะองคพ์ระเจดีย ์(หา้งหุ้นส่วนจ ากดัช่อฟ้าก่อสร้าง พิมพถ์วาย, 

2553), หนา้ 1 - 3. 
10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5. 
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สมยัไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch) ซ่ึงนบัเป็นช่วงเวลาแรก ๆ ของการเร่ิมตน้หลกัฐานท่ีไดจ้ากการ
ขุดคน้ทางโบราณคดีในเขตจงัหวดัล าปาง ท าให้สามารถขยายขอบเขตความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของ
สังคมมนุษยใ์นดินแดนไทยยอ้นไปไดถึ้งประมาณ 700000 ปีมาแลว้ ก่อนหนา้น้ีไดพ้บเฉพาะเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชข้องมนุษยใ์นยุคน้ีเท่านั้น  ท าให้ไม่สามารถระบุลงไปอยา่งแน่ชดัวา่มนุษยแ์รกเร่ิมในดินแดน
ไทยเกิดข้ึนเม่ือใด เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้พบเป็นของคนท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีหรือเป็นเพียงของกลุ่มคนท่ีผา่น
เขา้มา แต่จากหลกัฐานดงักล่าวท าให้สามารถระบุพฒันาการของสังคมมนุษยใ์นดินแดนไทยไดว้่า  
เขตภูมิภาคตอนบนเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยม์านานนบัแสนปีมาแลว้ การคน้หาร่องรอยของมนุษย์
ยคุแรกเร่ิมในดินแดนไทยเม่ือ พ.ศ. 2542  โดยคณะของ สมศกัด์ิ  ประมาณกิจ  นกัวิจยัจากพิพิธภณัฑ์
และห้องปฏิบติัการเร่ืองก่อนประวติัศาสตร์ สุด แสงวเิชียร โรงพยาบาลศิริราช ท่ีบา้นหาดปู่ ดา้ย ต าบล
นาแส่ง  อ าเภอเกาะคา  พบช้ินส่วนกะโหลกมนุษยดึ์กด าบรรพซ่ึ์งผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิสูจน์และมีความเห็น
ว่าเป็นซากบรรพชีวิน หรือ ฟอสซิลมนุษย์ดึกด าบรรพ์หรือมนุษย์โฮโมอิเรกตัส (Homo erectus)                  
ท่ีเรียกกนัวา่มนุษยเ์กาะคาหรือมนุษยล์ าปาง อายุประมาณ 500000  ปีลกัษณะเป็นมนุษยเ์ดินตวัตรงสูง
ประมาณ 1.60 เมตร มีขนาดของมนัสมองเพียงสองในสามของคนปัจจุบนั มีกะโหลกหนา หนา้กวา้ง 
นับเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างเราๆ (homo sapiens) และยงัพบฟันสัตว์หลายชนิดท่ีสูญพนัธ์ุ               
ไปแลว้11 

ช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 14 ก่อนท่ีจะมีการสถาปนาเมืองหริภุญไชยข้ึนบนท่ีราบแม่น ้ า
ปิง-วงั ดินแดนแถบน้ีมีชาวลัวะอยู่อาศยัเช่นเดียวกับท่ีอ่ืนฯในภาคเหนือ  เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางสังคมคร้ังใหญ่ของดินแดนแห่งน้ีจากการเขา้มาของชนกลุ่มใหม่และมีการสร้างเมือง
ศูนยก์ลางอ านาจข้ึนเป็นเมืองหริภุญไชย เป็นการผลกัดนัให้ชาวลวัะบางส่วนตอ้งอพยพข้ึนไปอยูบ่น 
ท่ีสูง เมืองล าปางท่ีตั้งอยูท่ี่ราบลุ่มแม่น ้ าวงั มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์เคียงคู่มากบัเมืองเชียงใหม่
และเมืองอ่ืนๆ ในลา้นนา โดยเฉพาะหริภุญไชย12 

2.2.  ประวตัิศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของเมืองนครล าปาง 

2.2.1 ประวตัิศาสตร์ของเมืองนครล าปาง 

เมืองเขลางค์นคร:สมัยหริภุญไชย 
จากเอกสารต านานต่างๆ กล่าวว่าเมืองเขลางค์สร้างข้ึนราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 13 

ประมาณปี พ.ศ.1204  ฤๅษีวาสุเทพ ซ่ึงอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ  ได้ร่วมกับสุกกทันตฤษี                   

                                                        
11 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9 – 11. 
12 เกรียงไกร เกิดศิริ, ปงสนุกคนตวัเลก็กบัการอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์อี.ที.พบัลิชซ่ิง, 2550), หนา้ 3. 
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แห่งเมืองละโว ้(ลพบุรี) สร้างเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) แลว้ทูลขอผูป้กครองจากพระเจา้ลพราชกษตัริย์
กรุงละโว ้พระองค์จึงประทาน พระนางจามเทวี พระธิดาให้มาเป็นผูป้กครองนครพร้อมกบัได้น า
พระภิกษุสงฆ์ ผูร้อบรู้พระไตรปิฎก พราหมณ์ราชบณัฑิต แพทย ์ช่างฝีมือดี เศรษฐี คหบดี อย่างละ 
500 คน ตามเสด็จพระนางจามเทวมีาดว้ย ในขณะท่ีเสด็จข้ึนมานั้นพระนางทรงครรภ ์เม่ือประทบัอยูท่ี่
หริภูญไชยได ้7 วนั ก็ไดป้ระสูติโอรสฝาแฝด 2 องค ์นามวา่ มหนัตยศกุมารกบัมหายศ  และอนนัตยศ
กุมารหรืออินทรวร เม่ือกุมารทั้งสองเจริญวยัพระนางจามเทวีไดร้าชาภิเษกเจา้มหายศให้เป็นกษตัริย์
ปกครองหริภุญไชย ส่วนเจา้อนันตยศเป็นอุปราชต่อมาเจา้อนันตยศมีพระประสงค์จะไปสร้างเมือง
ใหม่ ฤๅษีวาสุเทพจึงแนะน าให้ไปหาพรานเขลางค์ ท่ีเขลางค์บรรพตหรือภูเขาสองยอด เม่ือพบแล้ว
พรานเขลางคจึ์งไดพ้าไปพบ สุพรหมฤๅษีบนดอยงาม แลว้ขออาราธนาใหช่้วยสร้างเมือง สุพรหมฤๅษี
และพรานเขลางค์จึงเลือกชยัภูมิท่ีเหมาะสม แลว้สร้างเมืองบนฝ่ังตะวนัตกของแม่วงั(วงักตินที) เม่ือ
พ.ศ.1223โดยสร้างให้มีรูปร่างเป็นรูปหอยสังข์ตามแบบอย่างเมืองหริภุญไชย แล้วขนานนามว่า                    
เขลางค์นคร แลว้อญัเชิญเจา้อนันตยศข้ึนเป็นกษตัริยป์กครองทรงนามว่าพระเจา้อินทรเกิงกร เมือง
เขลางค์มีรูปร่างเป็นรูปหอยสังข์ ก าแพงเมืองสมยัแรกสุดเป็นคนัดิน 3 ชั้น ต่อมามีการสร้างด้วยอิฐ 
สันนิษฐานว่า สร้างต่อเติมข้ึนภายหลัง มีความยาววดัโดยรอบ 4400 เมตร เน้ือท่ีประมาณ 600 ไร่                
มีประตูเมืองส าคญั 7 ประตู ไดแ้ก่ ประตูมา้ ประตูผาบ่อง ประตูท่านาง ประตูนาเหลียว ประตูตน้ผึ้ง 
ประตูนกกด  และแระตูตาล ปูชนียสถานท่ีส าคญัได้แก่ วดัพระแก้วดอนเตา้ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ระหว่าง พ.ศ.1932 – 2011 
นอกจากน้ี ยงัมีโบราณสถานท่ีส าคญัอีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ วดัอุโมงคซ่ึ์งเป็นวดัร้างอยูบ่ริเวณประตูตาล 
ส่วนวดัท่ีอยู่นอกก าแพงเมือง ได้แก่ วดัป่าพร้าว วดัพนัเชิง วดักู่ขาวหรือเสตกุฎาราม ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระสิกขีปฏิมากร วดักู่แดง วดักู่ค  า ระหวา่งวดักู่ขาวมายงัเมืองเขลางคย์งัพบแนวถนน
โบราณทอดเขา้สู่ตวัเมือง สันนิษฐานวา่ สร้างในสมยัท่ีพระนางจามเทวเีสด็จมาประทบัท่ีเมืองเขลางค์
กบัเขตพระราชสถานท่ีเรียกวา่ อาลมัพางคน์คร และใชเ้ป็นเข่ือนกนัน ้าเขา้สู่ตวัเมือง กลุ่มเมืองเขลางค์
ประกอบไปดว้ยตวัเมืองอาลมัพางค ์และเมืองบริวารโดยรอบไดแ้ก่ เวียงไจ เวียงฮี บริเวณบา้นแม่ทะ 
ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท าหนา้ท่ีเป็นเวยีงขา้ศึก เมืองเขลางคเ์ป็นเมืองคู่แฝดของเมือง
หริภุญไชย ภายหลงัจากสมยัพระเจา้อนนัคยศแลว้ สภาพเมืองฝาแฝดกบัหริภุญไชยก็หมดไป เร่ืองราว
ของเมืองภายหลงัสมยัพระเจา้อนนัตยศ ไม่ปรากฏหลกัฐานในต านานหรือในเอกสารใดๆ สันนิษฐาน
วา่เมืองเขลางคมี์ผูป้กครองต่ออีกประมาณ 500 ปีจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 1725 จึงปรากฏของเจา้นายเมือง
เขลางค์พระองค์หน่ึงมีพระนามว่า เจ้าไทยอ ามาตยแ์ห่งเขลางค์ ซ่ึงเป็นขุนนางท่ีหริภุญไชยส่งมา
ปกครองเมืองเขลางค์ได้น าทัพจากเมืองเขลางค์ ไปยึดอ านาจจากพญาพินไตยเจ้าผูป้กครองเมือง                  
หริภุญไชย แลว้สถาปนาตนเองข้ึนปกครองเมืองหริภุญไชยแทน มีเช้ือสายสืบต่อมาอีก 10 พระองค ์
จนถึงสมยัพญายีบา  ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 หลงัจากท่ีพญามงัราย (ตน้ราชวงคม์งัราย) รวบรวมหวั
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เมืองแถบลุ่มน ้ ากกได้แล้ว ต่อมาใน พ.ศ. 1835 จึงยกทพัเข้ายึดเมืองหริภุญไชย พญายี่บาเจ้าเมือง                     
หริภุญไชย จึงไดเ้สด็จหนีไปเมืองเขลางค์ ซ่ึงมีพญาเบิกราชโอรสเป็นครองเมืองอยู ่พญายีบาจึงได้
รวบรวมไพร่พลเพื่อยกมาชิงเมืองหริภุญไชยคืนแต่ไม่ประสบความส าเร็จ มิหน าซ ้ าพระยาเบิกราช
โอรสกลับเสียชีวิตลงในสงคราม พญายี่บาจึงต้องหนีไปพึ่ งพระยาพิษณุโลก เจ้าเมืองสองแคว
(พิษณุโลก) และประทบัอยูท่ี่นัน่จนส้ินพระชนม์ เมืองหริภุญไชยและเมืองเขลางคจึ์งตกเป็นเมืองใน
อ านาจของพญามงัราย ในปี พ.ศ. 1844  จึงนบัเป็นการส้ินสุดเมืองเขลางครุ่์นแรก13 

เมืองเขลางค์: สมัยอาณาจักรล้านนา 

ภายหลังเมืองหริภุญไชยและเมืองเขลางค์ได้ตกเป็นเมืองในอ านาจพญามังราย ส าหรับ  
เมืองหริภุญไชยนั้น พระองค์ทรงปกครองด้วยตนเองในระยะแรก ก่อนท่ีพระองค์จะทรงสถาปนา 
เวียงกุมกามและเมืองเชียงใหม่ตามล าดบั ส่วนเมืองเขลางค์ พระองค์ไดแ้ต่งตั้งขุนไชยเสนาให้เป็น
ผูป้กครองเมือง ขุนไชยเสนาน้ีเอกสารโบราณล้านนา เป็นชนชาติมิลกัขะ (ชนพื้นเมือง) ราว พ.ศ. 
1844  ขุนไชยเสนาไดร้วบรวมผูค้นไปสร้างต่อเติมเมืองให้ขยายออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง 
เมืองเขลางค ์

ลกัษณะเมืองใหม่ท่ีขยายออกไปนั้น เป็นเมืองรูปหลายเหล่ียม ขนาดเล็กกวา่เมืองเก่า มีเน้ือท่ี
ประมาณ 180 ไร่ แรกสร้างใช้คนัดินเป็นก าแพง ภายหลงัจึงก่ออิฐบนแนวคนัดินนั้น มีประตูเมือง
โบราณ 4 ประตู คือ ประตูเชียงใหม่ ประตูนาสร้อย ประตูปลายนา และประตูป่อง โบราณสถานท่ี
ส าคญัไดแ้ก่วดัปลายนา ซ่ึงปัจจุบนัเป็นวดัร้าง และวดัเชียงภูมิ ปัจจุบนัคือ วดัปงสนุก ในระยะต่อมา
ไดร้วมเมืองเขลางคท์ั้งสองแห่งเขา้ดว้ยกนั 

ทั้ งน้ี ตั้ งแต่สมัยพญากือนาแห่งราชวงค์มังรายเป็นต้นไป เมืองเขลางค์มีฐานะเป็นเมือง                  
หน้าด่านของล้านนา ใช้ป้องกันทพัจากสุโขทยัและอยุธยา ปรากฏช่ือในต านานพื้นเมืองว่า “เมือง
นคร” เจา้เมืองมียศเป็นหม่ืน เป็นขา้หลวงคนสนิทของกษตัริย ์เช่น หม่ืนโลกนคร หม่ืนหาญแต่ทอ้ง 
เป็นตน้ เป็นเมืองหน้าด่าน ช่ือเมืองนคร (เขลางค์) ในเอกสารโบราณของลา้นนาส่วนใหญ่จึงปรากฏ
ในด้านการสงครามเช่น ราว พ.ศ. 1929 ด้วยการสนับสนุนจากอยุธยา เจา้มหาพรหมเมืองเชียงราย  
ทรงยกทพัมาชิงราชสมบติัจากพญาแสนเมืองมา คร้ังนั้น พระองคท์รงยกทพัผา่นเขา้มาทางเมืองนคร        
(เขลางค)์ เช่นกนั 

                                                        
13 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, วัฒนธรรม 
พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัล าปาง (กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 23 - 25. 
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เม่ือเขา้สู่สมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ. 1984 – 2030) แลว้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเมืองเขลางค์
กบัเมืองเชียงใหม่ไดก้ระชบัมัน่ยิ่งกว่าสมยัเวลาใด พระเจา้ติโลกราชโปรดให้หม่ืนโลกนคร เจา้เมือง    
เขลางค ์มาเป็นขา้ราชการใกลชิ้ดพระองคใ์นเมืองเชียงใหม่ พระองคอ์นุญาตใหห้ม่ืนโลกนครน้ี มีไพร่
ในความควบคุมของตนเอง เพื่อใช้ป้องกันข้าศึก ท่ีคิดกบฏ ชิงราชสมบติัจากพระองค์ ส่วนเมือง                
เขลางค์ หม่ืนโลกนครให้หม่ืนหาญแต่ทอ้ง ผูบุ้ตรเป็นผูป้กครองแทน ภายหลงันอกจากหม่ืนหาญแต่ทอ้ง 
จะเป็นเจ้าเมืองนครแล้ว ยงัได้เป็นเจ้าเมืองเชลียงด้วยอีกเมืองหน่ึง และหลังจากน้ีเป็นต้นไป  
เจา้เมืองเขลางค ์(นคร) ก็ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้เมืองเชลียงควบคู่กนัไป 

พ.ศ. 2019  พระเจา้ติโลกราชใหเ้จา้หม่ืนค าเพชร มากินเมืองเขลางค ์
พ.ศ. 2022 พระเจา้ติโลกราชเสด็จมานมสัการพระธาตุล าปางหลวง 7 วนั จึงกลบัคืนเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2039  เจา้เมืองหาญสีทตัถม์หาสุรมนตรี มาครองเมืองเขลางค ์(นคร) 
ความรุ่งเรืองของเขลางค์นครหรือเมืองเขลางค์ในระยะเวลาดงักล่าว เห็นได้จากเหตุการณ์              

ท่ีกษตัริยเ์ชียงใหม่ ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตจากเชียงรายสู่เชียงใหม่ ก็จ  าตอ้งอญัเชิญผา่นมาทางเมือง
เขลางค์เสียก่อน เพราะเป็นเมืองใหญ่ ดว้ยการอญัเชิญพระแกว้มรกตจะอญัเชิญไปทางเล็ก ทางแคบ 
ไม่ผา่นเมืองใหญ่หลวงไม่ได ้

พ.ศ. 2052  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ยกทพัมาตีเมืองเขลางค์โดยเขา้ทาง
ประตูนางเหลียว แลว้อญัเชิญพระสิขีปฏิมากร ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปส าคญัไปจากวดักู่ขาว 

เม่ือล้านนาเขา้สู่ยุคเส่ือม ความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองเชียงใหม่กบัเมืองเขลางค์ก็เส่ือมถอย                          
ลดน้อยลงดว้ย เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ก่อกบฏของหม่ืนสร้อยสามลา้น เจา้เมืองเขลางค์ ใน พ.ศ. 2078 
สมยัพญาเมืองเกศเชษฐราช (พระเมืองเกศ พ.ศ. 2067 – 2081) แต่หม่ืนสร้อยสามล้านกระท าการ                
ไม่ส าเร็จถูกพระเมืองเกศจบัได ้จึงถูกประหารชีวติ 

พ.ศ. 2099 สมยัพญาเมกุฏิ ก่อนท่ีพม่าจะเขา้ยดึลา้นนา พระองคท์อดพระเนตรเห็นดาวหางซ่ึง
ถือวา่เป็นอุบาทว ์ขณะมานมสัการพระธาตุล าปางหลวง แลว้ใน พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ก็ตกเป็นเมืองข้ึน
ของพม่า และเมืองเขลางคก์็ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจพม่าเช่นเดียวกนั 

ในยุคพม่าครองลา้นนา ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23ถึงตน้พุทธศตวรรษ 24 (ประมาณ พ.ศ.
2275) พบว่ามีการต่อต้านพม่าในเมืองเขลางค์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเหตุการณ์ส าคญั ได้แก่ เหตุการณ์                   
ท่ีหนานทิพยช์้างขบัไล่กองทพัเทา้มหายศ จากล าพูน ซ่ึงข้ึนกบัพม่า ออกจากท่ีตั้งมัน่ในวดัพระธาตุ
ล าปางหลวง ภายหลงัหนานทิพยช์้างจึงไดเ้ป็นเจา้เมืองนครล าปาง และไดอ้วยยศเป็นพระยาสุลวะลือไชย 
พระองค์ได้ฟ้ืนฟูเมืองใหม่ท่ีเวียงคอกววั (เช่ือกันว่า เป็นบริเวณข้างวดัศรีล้อม ต าบลเวียงเหนือ  
จงัหวดัล าปาง) ดว้ยอ านาจแห่งราชวงคอ์งัวะ ส่งผลให้เม่ือพระยาสุลวะลือไชยครองเมืองล าปางจึงตอ้ง
ส่งบรรณาการใหพ้ม่า กษตัริยพ์ม่าไดพ้ระราชทานนามพระยาสุลวะลือไชยใหม่วา่พระยาไชยสงคราม 
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ต่อมาเมืองนครล าปางเกิดการแยง่ชิงอ านาจกนั เจา้ชายแกว้บุตรพระยาไชยสงครามไดจ้  ากดั
ทา้วล้ินก่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มอ านาจเก่าในเมืองล าปางลงได้ พม่าจึงแต่งตั้งให้เป็นเจา้ฟ้าหลวงชายแก้ว 
พระองคมี์โอรส 7 องค ์ธิดา 3 องค ์รวม 10 องค ์นิยมเรียกกนัวา่ “วงคเ์จา้เจ็ดตน” ซ่ึงเป็นราชสกุลของ
เจา้นายท่ีปกครองเมืองเชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู และล าปาง สืบต่อกนัมา14 

เมืองเขลางค์รุ่นทีส่าม : เมืองล าปาง สมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน 
โอรสของเจา้ฟ้าหลวงชายแก้วองค์แรก คือ เจา้กาวิละ ซ่ึงต่อมาเม่ืออ านาจพม่าอ่อนแอลง               

ไดร่้วมกบัพระยาจ่าบา้น (บุญมา) ขอก าลงัสนบัสนุนจากพระเจา้ตากสิน แห่งกรุงธนบุรี ขบัไล่พม่า
ออกจากเมืองเชียงใหม่ เม่ือการขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ส าเร็จใน พ.ศ. 2317 พระเจา้ตากสิน
จึงแต่งตั้งพระยาจ่าบา้นเป็นพระยาหลวงชิรปราการ ครองเมืองเชียงใหม่ และเจา้กาวลิะครองเมืองนคร 
พร้อมให้น้องทั้ง 6 ช่วยว่าราชการ ดงันั้นเมืองนครสมยัธนบุรี จึงเป็นฐานท่ีมัน่ส าคญัจองฝ่ายลา้นนา
และสยามในการต่อสู้พม่า เน่ืองจากเมืองเชียงใหม่ยงัไม่เขม้แขง็พอและมกัถูกพม่าตีอยูเ่สมอๆ 

ภายหลงัท่ีพระยาหลวงวชิรปราการทิวงคตแลว้ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงให้เจา้กาวิละ 
ครองเมืองเชียงใหม่แทน และให้เจา้ค  าโสม นอ้งเจา้กาวิละ เป็นเจา้เมืองนครล าปาง แทนใน พ.ศ. 2325 
จากนั้นเป็นตน้มา วงคเ์จา้เจด็ตนจึงไดป้กครองเมืองเชียงใหม่ เมืองนครล าปาง และเมืองล าพนู 

ภายหลงัยุคฟ้ืนฟูลา้นนา ราว พ.ศ. 2337 เจา้หอค าดวงทิพย ์(เจา้สุวรรณหอค า ผูป้กครองนคร
ล าปางคนท่ี 3) ไดย้า้ยเมืองจากฝ่ังตะวนัตกมาทางตั้งทางฝ่ังตะวนัออก สร้างก าแพงและขุดคูเมืองใหม่
มีประตูเมืองโบราณ 6 ประตู ไดแ้ก่ ประตูหวัเวียง ประตูศรีเกิด ประตูเวียงชยั ประตูศรีชุม ประตูสวนดอก 
และประตูเชียงราย 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้แบ่งเขตการปกครองประเทศ เป็น
แควน้ต่างๆ คร้ังนั้นเมืองล าปางไดแ้บ่งเป็น 2 แขวง ไดแ้ก่ แขวงเวียงเหนือ คือฝ่ังเมืองเก่า และแขวง
นครล าปาง คือ ฝ่ังเมืองใหม่ และใน พ.ศ. 2447 แขวงเวียงเหนือและแขวงนครล าปางจึงไดยุ้บรวมกนั 
ไปข้ึนกับเค้าสนามหลวงนครล าปาง ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นจงัหวดัล าปาง ตั้ งแต่ พ.ศ. 2459 กระทั่ง
ปัจจุบนั 

การเปล่ียนรูปแบบการปกครองของสยาม เป็นไปเพื่อลดทอนอ านาจผู ้น าท้องถ่ินลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ล้านนาได้เกิดปัญหาระหว่างเจา้เมืองกบัต่างชาติ 
ปัญหาบริเวณหัวเมืองชายแดนและอิทธิพลลทัธิจกัรกรรดินิยมตะวนัตก ท าให้รัฐบาลสยามเร่งเขา้มา
ควบคุมการปกครองในดินแดนลา้นนามากข้ึนจนเกิดการปฎิรูปการปกครอง เพื่อให้สอดรับกบัการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ท่ีอ านาจการปกครองข้ึนกบัพระมหากษตัริยแ์ละรัฐบาล
สยามเท่านั้น 

                                                        
14 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 18, 20. 
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ภายหลงัท่ีเจา้บุญวาทยว์งศ์มานิต เจา้ผูค้รองนครล าปางองค์ท่ี 10 พิราลยัไป เม่ือ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2465 หลงัจากนั้นรัฐบาลสยามไดย้กเลิกต าแหน่งเจา้ผูค้รองเมืองนครล าปาง 

ทั้งน้ี ระหว่าง พ.ศ. 2317 – พ.ศ. 2465 ในช่วงท่ีเมืองนครล าปางเขา้เป็นเมืองประเทศราษฎร์
ของสยามในสมยัรัตนโกสินทร์ มีเจา้ผูค้รองนครล าปาง 10 องค ์ดงัน้ี 

1. เจา้กาวลิะ เจา้วงคเ์จด็ตนผูถ้ว้น 1   ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2317 

2. พระยาค าโสม เจา้วงคเ์จด็ตนผูถ้ว้น  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2327 

3. พระยาดวงทิพย ์ เจา้วงคเ์จด็ตนผูถ้ว้น  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ.2337 

4. พระยาชยัวงศ ์ราชบุตรพระยาค าโสม  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2367 

5. พระยาคนัธิยะ ราชบุตรพระยาค าโสม  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2380 

6. พระยานอ้ยอินทร์  ราชบุตรพระยาค าโสม  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2381 

7. พระยาวรญาณรังสี ราชบุตรพระยาค าโสม  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2393 

8. เจา้พรหมธิพงษธ์าดา ราชบุตรเจา้ดวงทิพย ์  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2416 

9. เจา้นรนนัชยัชวลิตราชบุตรเจา้วรญาณรังสี  ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 2430 

10. เจา้บุญวาทยว์งศม์านิต ราชบุตรเจา้นรนนัชยัชวลิต ปีท่ีข้ึนครอง พ.ศ. 244015 

2.2.2 มรดกวฒันธรรมส าคัญๆ ของเมืองนครล าปาง 

 
ภาพที่ 2.1   พระบรมธาตุดอนเตา้  

                                                        
15 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 17. 
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เขตตวัจงัหวดัล าปางในปัจจุบนั อดีตเป็นท่ีตั้งของเมืองเขลางค์และเมืองนคร (เมืองลคอร)                
มาก่อนโดยบริเวณฝ่ังตะวนัตกริมแม่น ้ าวงัในพื้นท่ีอนัครอบคลุมตั้งแต่ถนนวงัเหนือ ถนนพระแก้วและ
ถนนประตูม้าในสมัยปัจจุบันในอดีตสมัยหริภุญชัยเคยเป็นท่ีตั้ งของเมืองเขลางค์ มีวดัพระแก้วชมพ ู             
(วดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม)เป็นวนัส าคญักลางเมือง16วดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม ตั้งอยู่บริเวณ            
ริมแม่น ้ าวงั ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง แต่เดิมวดัพระแกว้กบัวดัสุชาดารามเป็นคนละวดั
แต่อยู่ติดกัน ต่อมาภายหลังจึงได้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้วดัทั้ งสองเป็นวดัเดียวกัน                 
วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแห่งน้ีเป็นวดัเก่าแก่มีประวติัความเป็นมากว่า 500 ปี  มี คุณค่าและ
ความส าคัญต่อเมืองล าปางหลายประการ ในด้านศิลปกรรมนั้ น วดัพระแก้วมีเจดีย์ใหญ่ทรงล้านนา                     
มีมณฑปยอดปราสาทแบบพม่าท่ีประณีตและงดงาม มีวิหารทรงล้านนาและลวดลายแกะสลักไม้ท่ี                   
บานหน้าต่างขา้งในตวัวิหารมีภาพเขียนฝาผนงัท่ีมีคุณค่าในดา้นศิลปะและประวติัศาสตร์และอดีตเคยเป็น
ท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตองค์ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ วดัพระศรี                
รัตนศาสดารามในปัจจุบนั 

 
ภาพที ่2.2   วดัศรีชุม 

วดัพม่า จงัหวดัล าปางในปัจจุบนัมีศิลปกรรมต่างชาติท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง
อยูอ่ยา่งหน่ึงคือวดัพม่า สาเหตุท่ีท าให้วดัพม่าในจงัหวดัล าปางมีจ านวนมากกวา่10แห่งเพราะแต่เดิม

                                                        
16คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั จดัพมิพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542, เร่ืองเดิม, หนา้  80  –  81.  
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ชาวพม่าไดเ้ขา้มาท าการคา้ขายและท าไมส้ัก วดัพม่าท่ีมีความงดงามและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป อาทิ 
วดัศรีชุม ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวดัล าปางว ัดแห่งน้ีสร้างข้ึนราว พ.ศ.2436                          
มีสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัประกอบด้วยวิหารยอดปราสาท หลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะของพม่า
ประดบัลวดลายไม้แกะสลักและสังกะสีแกะสลัก เป็นลวดลายท่ีมีฝีมือละเอียดอ่อนสวยงามมาก
นอกจากวดัศรีชุมแล้ววดัศรีรองเมือง ตั้งอยู่ถนนท่าครางน้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีลกัษณะ             
การก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกบัวดัศรีชุมภายในวหิารมีวตัถุโบราณ ไดแ้ก่ธรรมาสน์เทศน์ และของใชต่้างๆ               
ท่ีเจา้นายสมยัก่อนมอบไวใ้ห้กบัวดั พระประธานวดัศรีรองเมืองแห่งน้ีสร้างจากท่อนไมส้ักหน้าตกั
ประมาณ 2 เมตรและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ17 

งานช่างท้องถ่ิน  ใน เขตจังหวัดล าปางท่ีปรากฏอยู่ในขณะน้ี  ได้แก่แหล่งผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในเขตตัวเมืองล าปาง แหล่งป้ันหม้อ วดัม่อนเขาแก้ว แหล่งท าครกหินบ้านไร่              
แหล่งผลิตก่องขา้ว บา้นไผป่ง แหล่งท าเคร่ืองเหล็กบา้นขามแดงและบา้นกาดเมฆ แหล่งผลิตกระดาษ
สาบา้นท่าลอ้ ท่าขวั แหล่งไมแ้กะสลกับา้นหลุก แหล่งผลิตเคร่ืองจกัสานบา้นตน้ตอ้ง นอกจากน้ี ยงัมี
แหล่งผลิตน ้ าต้น (คนโท) ดินเผา และหมอ้ดินเผา บา้นป่ายะ รวมทั้ง แหล่งยอ้มผา้หม้อห้อม บ้าน                 
บ่อแฮว้18 

2.2.3 ประเพณสี าคัญๆของเมืองนครล าปาง 
จังหวัดล าปางในสมัยโบราณ เป็นเมืองส าคัญ เมืองหน่ึงของอาณาจักรล้านนา                             

มีขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินคลา้ยคลึงกบัเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจาก
กลุ่มชนท่ีเรียกตนเองวา่ ไทยยวน หรือคนเมือง มีวฒันธรรมและประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ส าหรับกฎเกณฑ์ในการก าหนดการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ของคนเมือง หรือไทยวน ในอาณาจกัรลา้นนา จะเป็นไปตามการนับวนั เดือนปีหรือ
ระบบปฏิทินของตนเอง ประเพณีส าคญัๆของเมืองนครล าปาง อาทิ 

ประเพณีตานข้าวสลากหรือกิ๋นก๋วยสลาก  ประเพณี ทานขา้วสลาก หรือ การ ก๋ินก๋วย
สลาก หมายถึงประเพณีสลากภตัเป็นประเพณีชาวเหนือถือสืบเน่ืองมานานแลว้ ในเขตจงัหวดัล าปาง
จะเร่ิมในเดือนราววนัเพ็ญเดือน 12 เหนือ (คือ เดือน 10 ใต)้ และส้ินสุดในเดือนเก๋ียงดบั (เดือน11ใต)้ 
เร่ิมจากวดัปงยางคก ซ่ึงเป็นวดัตน้ตระกูลของเจา้เจ็ดตน ก่อนแห่งอ่ืนในตวัเมืองล าปางมกัจะเร่ิมจาก
วดัแสงเมืองมาก่อนแห่งอ่ืน19 

                                                        
17 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 87 – 88. 
18 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 94. 
19 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 141. 
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ประเพณีแปดเป็งวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนมสัการสรงน ้ าพระบรมธาตุดอนเตา้ 
พระแกว้ดอนเตา้ ณ วดัพระแกว้ดอนเตา้ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 เหนือ หรือตรงกบัวนัสงกรานต ์
(เดือน 6 ใต)้ ทุกปี ตรงกบัเดือนพฤษภาคม ท่ีแต่เดิมมีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุซ่ึงประกอบดว้ยขบวน
แห่ตน้ครัวทาน ท่ีจดัร่วมกบัวดัอ่ืนในต าบลเวียงเหนือเพื่อแห่ไปร่วมสรงน ้ าพระธาตุท่ีวดัพระแก้ว         
ดอนเตา้สุชาดาราม ในวนัวิสาขบูชา หรือท่ีเรียกว่า เดือนแปดเป็ง ปัจจุบนัชุมชนจึงพยายามร้ือฟ้ืน
กิจกรรมน้ีข้ึน โดยเพิ่มพิธีสวดเบิก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความเช่ือมโยงทางสังคม ผ่านความเช่ือ                            
ทางศาสนาท่ีท าร่วมกนัโดยมีเจา้ผูค้รองนครล าปาง เป็นผูต้ ั้งประเพณีข้ึนมาแต่คร้ังโบราณกาลแลว้20 

ประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวงซ่ึงถือเป็นวดัหลวง                   
ท่ีเจา้ผูค้รองนครล าปางทุกพระองคน์บัแต่ปฐมวงศเ์จา้เจด็ตน้ถึงสมยัเจา้บุญวาทยว์งษม์านิต เจา้ผูค้รอง
นครล าปางองคสุ์ดทา้ย ไดเ้ป็นผูอุ้ปถมัภแ์ละมาเป็นองคป์ระธานในงานประเพณีเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมี
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ได้แก่ การสรงน ้ าองค์พระธาตุ การปิดทองพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า                           
การสวดเบิก การถวายประทีปแด่องคพ์ระธาตุและการแห่ครัวตานเป็นตน้ ประเพณียี่เป็ง วดัพระธาตุ
ล าปางหลวง จึงถือเป็นประเพณีส าคญัของจงัหวดัล าปาง21 

งานประเพณีรดน ้าด าหัวเจ้าพ่อประตูผา ช่วงหลงัเทศกาลปีใหม่เมืองล าปางหรือหลงั
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ทางจงัหวดัล าปางร่วมกบัมณฑลทหารบกท่ี32ค่ายสุรศกัด์ิมนตรี                 
จดังานพิธีรดน ้ าด าหวัเจา้พ่อประตูผา ซ่ึงเป็นประเพณีส าคญัของทอ้งถ่ินมาชา้นาน ในวนังานจะมีการ
บูชาผีเจา้นาย ดนตรี จ๊อย ซอและการน าสินคา้พื้นเมืองมาขายในงาน บรรยากาศจะคลาคล ่าไปดว้ย               
ฝูงชนนับพนัท่ีเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ีตามต านานกล่าวว่าเจ้าพ่อประตูผาเป็นคนบ้านร่องต้า 
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง เคยเรียนคาถาอาคมจากสมภารวดันายาง อ าเภอแม่ทะ จนมีอาคมแกร่งกลา้
สามารถใชแ้ขนแทนโล่รับอาวุธได ้จึงไดรั้บสมญานามวา่ หนานขอ้มือเหล็ก เม่ือคร้ังสงครามลา้นนา
กับพม่า ได้เกิดวีรบุรุษท่ีคิดกอบกู้บ้านเมืองเพื่อปกป้องมิให้พม่าได้เข้ามายงัเมืองเขลางค์นครได ้
จนกระทัง่หนานขอ้มือเหล็ก เสียชีวิตแต่ร่างของท่านยงัยืนพิงผนงัหินซ่ึงมีลกัษณะพร้อมรบ ท่าทางขึง
ขงัน่าเกรงขาม เม่ือขา้ศึกพม่าเห็นจึงเกิดความหวาดกลวัและถอยทพักลบัไปในท่ีสุด นัน่คือประวติัเจา้
พอ่ประตูผาท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวล าปางและภาคเหนือ22 

 
                                                        

20 กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จดัท าโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ จดัท าหนงัสือท่ีระลึกและ
นนัทนาการ, 2547,  หนา้ 42. 

21 ล าปางเมื่อห้วงหน่ึงศตวรรษ, จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสวนัสถาปนาครบรอบ30ปี สถาบนัราชภฏัล าปาง, จิตวฒันาการ
พมิพ,์ 2544, หนา้ 166 – 167. 

22 “การศึกษาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาจังหวัดล าปาง ”, วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง, 2546, หนา้ 63 – 64. 
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2.2.4 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และเทคโนโลยีท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยีท้องถ่ิน  เป็นค าท่ีได้ยินกันอย่าง
แพร่หลายทั้งองคก์รภาครัฐและองคก์รภาคเอกชน โดยความหมายแลว้หมายถึงความรู้ความคิด สติปัญญา
ของชาวบา้นหรือของแต่ละทอ้งถ่ิน ท่ีสั่งสม เรียนรู้ สืบทอดกนัเป็นเวลายาวนานและไดน้ ามาผสมผสาน
กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างต่อเน่ือง บางอย่างก็ยงัรับใช้สังคมไดอ้ยู่ บางอย่างก็ปรับเปล่ียนไปให้
เหมาะสมและบางอย่างก็เหลือเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลงัได้มีโอกาสศึกษาอดีต ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั             
ภูมิปัญญาชาวบ้านอาแบ่งเป็นหลายลักษณะตามแต่ผูรู้้หรือผูท่ี้ศึกษา แต่ถ้าแบ่งเป็นลักษณะกวา้งๆ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ความคิด ความเช่ือ และปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิตอนัรวมถึงหลกัธรรม ค าสอนแต่ละศาสนาภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเร่ืองเฉพาะ
ดา้น ไดแ้ก่ การท ามาหากิน การเกษตรหตัถกรรมศิลปกรรม ดนตรี การละเล่นต่างๆภูมิปัญญาชาวบา้นของ
ชาวล าปาง มีมากมายหลายอย่างทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม แต่พอจะสรุปไดว้่าภูมิปัญญาทั้งหลาย
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั3ส่ิงคือความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน เช่นประเพณีต่างๆ การช่วยเหลือกนัในสังคม
โดยมีกิจกรรมร่วมกนัมากมาย เป็นลกัษณะของการช่วยเหลืออาศยัซ่ึงกนัและกนัความสัมพนัธ์ระหวา่งคน
กบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เช่น คนกบัดิน น ้ า ลม ไฟ ไม ้ป่า สัตวท์ั้งหลาย เป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกับธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมต่างๆความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถ
มองเห็นหรือจบัตอ้งได้ จะเป็นเร่ืองของความเช่ือ จากประเด็นส าคญัทั้ง 3 แห่งท าให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆ
ข้ึนมากมาย ท้าทายให้คนรุ่นหลงัได้ศึกษาความเป็นมา และความส าคญับทบาท หน้าท่ีของภูมิปัญญา
ชาวบา้นเหล่านั้น ส่วนค าวา่เทคโนโลยีทอ้งถ่ิน หรือบา้งแห่งเรียกวา่ เทคนิควิทยาพื้นบา้น หรือเทคโนโลยี
ชาวบา้น โดยความหมายแลว้น่าจะหมายถึง ความรู้ ความคิดของทอ้งถ่ินหรือชาวบา้นท่ีว่าจะท าส่ิงต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการด ารงชีวิต  ภูมิปัญญาชาวบา้นและเทคโนโลยีทอ้งถ่ินของจงัหวดั
ล าปางอาทิ เทคนิควิทยาการปลูกขา้ว เทคนิคการส่งน ้ า การขุดบ่อน ้ า แร้วตกัน ้ า  น ้ าถุง้ เทคนิควิทยางาน
ดิน เช่นเสียม ถุง้ ขอบก(จอบ)  เทคนิควิทยาการเล้ียงววัควาย  ฮอก ซ่ึงมีหลายรูปแบบ หลายขนาด หลาย
เสียง เช่นฮอกก๊ิก ฮอกก๊อก  เทคนิคการเก็บขา้วเปลือก ยุง้ฉาง  เสวียน  ครกมอง  เทคนิคการจบัสัตว ์อาทิ 
แร้วดกันก  ข่าย ขบุ ตงั (ตัง๋) เป็นตน้23 

2.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.3.1 ทีม่าและความหมายของพพิิธภัณฑ์ 

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไดใ้หค้วามหมายของพิพิธภณัฑโ์ดยจากการพิจารณาราก
ศพัท์ของค าวา่พิพิธภณัฑ์เดิมมีรากศพัท์มาจากความวา่ “พิพิธ” แปลวา่ต่างๆ กนัรวมกบัค าวา่“ภณัฑ์” 

                                                        
23 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 153 – 173. 
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แปลวา่ส่ิงของเม่ือน าค าทั้งสองมารวมกนัจึงไดค้วามหมายวา่ส่ิงของต่างๆ ท่ีรวบรวมไวเ้พื่อประโยชน์
ในการศึกษาแต่หากเติมค าว่า “สถาน” ร่วมลงไปเป็นค าว่าพิพิธภณัฑสถานมีความหมายว่าสถาบนั
ถาวรท่ีเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงของต่างๆท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรมหรือดา้นวิทยาศาสตร์โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจโดยค าน้ี              
มีความหมายตรงกบัค าวา่ MUSEUM ของภาษาองักฤษ24 

พิพิธภณัฑ์กล่าวถึงในความหมายโดยทัว่ไปของพิพิธภณัฑ์หมายถึงสถาบนัหน่ึงท่ีถูก
สร้างข้ึนเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ตามศาสตร์สาขาวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ
ศาสตร์นั้นๆในมุมมองของสังคมชาวต่างชาติหรือประเทศท่ีเจริญแลว้มองวา่พิพิธภณัฑ์เป็นพื้นท่ีเปิด
กวา้งให้ส าหรับผูค้นทุกชนชั้นเพื่อประโยชน์ในการไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้และพกัผอ่นในเวลาวา่ง
สามารถเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆได้ท าให้กิจการการก่อตั้ งพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศนั้ นมีอย่าง
แพร่หลาย25 

พิพิธภณัฑ์กล่าวตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมาย
ไวว้่าส่ิงของต่างๆท่ีรวบรวมไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาเช่นโบราณวตัถุศิลปวตัถุเป็นตน้โดยมี
หน้าท่ี 3 ประการคือเก็บรวบรวมสงวนรักษาและแสดงถึงส่ิงต่างๆโดยบรรดาส่ิงต่างๆเหล่านั้นอาจ
เป็นวตัถุธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัภูมิวิทยาดาราศาสตร์หรือชีววิทยาหรือแสดงเก่ียวกบัก าเนิดของมนุษย ์             
ในประวติัศาสตร์ศิลปะวิทยาศาสตร์ วตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ์ของพิพิธภณัฑ์อาจมุ่งเน้นเฉพาะ             
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้ง 3 ประการดงักล่าวขา้งตน้หรือแสดงออกซ่ึงปรัชญาความนิยมความมุ่งหวงั
ตลอดจนทีท่าของชุมชนก็เป็นได้26 

2.3.2 ประวตัิการจัดตั้งพพิธิภัณฑ์ในประเทศไทย 
การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยนั้นพบวา่รากฐานกิจการพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย

นั้นเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายนพ.ศ. 2417 ณหอคองคอเดียหรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของหอสหทยั
สมาคมหรือศาลาสหทยัสมาคมตั้งอยูริ่มทางเสด็จพระราชด าเนินสู่วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ดา้นหลงั
ใกลป้ระตูพิมานไชยศรีโดยในคร้ังนั้นเป็นการจดัแสดงวตัถุท่ีรวบรวมจากของสะสมส่วนพระองค ์               
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5 และเคร่ืองราชบรรณาการจากต่างประเทศ
รวมถึงของสะสมจากราษฎรท่ีร่วมแสดงเพื่อให้พิพิธภณัฑ์ท่ีตั้งข้ึนในคร้ังนั้นมีส่ิงของอนัมีค่าท่ีแสดง
ให้เห็นถึงอารยธรรมอนัสูงส่งความมัง่คัง่และความมัน่คงของอาณาจกัรสยามโดยกิจการพิพิธภณัฑ์

                                                        
24 สุรศักด์ิ  ศรีส าอาง, คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง

วฒันธรรม, 2550), หนา้ 5. 
25 นิคม มูสิกะคามะ, วชิาการพพิธิภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2521), หนา้ 32. 
26 สะอาด ปายะนนัทน,์ การจัดการพพิธิภัณฑ์ (พระนคร: โรงพมิพส์ามมิตร, 2511), หนา้ 1. 
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สมยันั้นเร่ิมมีการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบมีการท าบญัชีศิลปะโบราณวตัถุการจดัแสดงท่ีแบ่งตามเน้ือหา
เพราะ ไดมี้การวา่จา้งชาวต่างชาติผูมี้ความรู้มาช่วยในการดูแลคือนายเฮนร่ีอลาบาสเตอร์มาท าหนา้ท่ี
เป็นผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑจ์นกระทั้งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2427 

ต่อมาในปี พ .ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยา้ย
พิพิธภณัฑ์มาตั้งท่ีพระราชวงับวรสถานมงคลในปี พ.ศ. 2435 สถานะของพิพิธภณัฑ์เร่ิมเปล่ียนแปลง
ไปกรมพิพิธภณัฑ์ไดย้า้ยไปสังกดัอยูก่บักระทรวงต่างๆอยา่งไม่แน่นอน เน่ืองจาก ยงัไม่เคยมีคนไทย
ไดรั้บการศึกษางานดา้นพิพิธภณัฑ์โดยตรงจึงจ าเป็นตอ้งยา้ยหน่วยงานน้ีไปสังกดักบักระทรวงต่างๆ
เพื่อหาคณะผูท้  างานท่ีเหมาะสมแต่ด้วยความประสงค์ของรัชกาลท่ี 5 จึงเร่ิมส่งตวัแทนคนไทยไป
ศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ยงัต่างประเทศบุคคลท่ีถูกส่งไปในขณะนั้นคือเจา้หม่ืนศรีสรลกัษณ์ท่านได้
เดินทางไปดูงานกิจการพิพิธภณัฑ์ท่ียุโรปเม่ือกลบัมาในปี พ.ศ. 2440 ไดมี้ขอ้เสนอให้ปรับปรุงการ                    
จดัแสดงโดยมีเน้ือหาแบ่งเป็นเร่ืองๆ ยึดแนวทางจากวตัถุท่ีมีอยู่และแนวทางการน าเสนอท่ีถือ                
ปฏิบติักนัในต่างประเทศ 

เม่ือเจา้หม่ืนศรีสรลกัษณ์ได้พน้จากต าแหน่งเจา้กรมพิพิธภณัฑ์ไปในปีถดัมาโครงการ
พฒันากิจการพิพิธภณัฑ์น้ีจึงหยุดชะงกัไปแมจ้ะไม่มีการพฒันาพิพิธภณัฑ์ในดา้นวิชาการมากเท่าใด
แต่การพฒันาให้มีนิทรรศการถาวรเพื่อให้บริการผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นประจ าก็เกิดข้ึนในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2436 ในช่ือของ The Royal Museum at Wang Na หรือพิพิธภณัฑ์วงัหนา้การจดัแสดงก็ยงัคงเนน้
ความอลงัการของวตัถุเป็นส าคญัจดัแสดงของช้ินเอกของพระมหากษตัริยเ์ป็นส่วนใหญ่การจดัตั้ง
พิพิธภณัฑ์ในคร้ังน้ีกลบัเป็นเสมือนรากฐานท่ีส าคญัของการจดัตั้งกิจการพิพิธภณัฑ์ของไทยอย่าง
จริงจงัต่อไปในอนาคต 

คร้ันถึงสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 6 ทรงให้ความสน
พระทยัในศิลปะการละครวรรณคดีและดนตรีมากกว่างานทางด้านทศันศิลป์กิจการพิพิธภณัฑ์จึง
หยุดชะงกัไปชั่วขณะต่อมาเม่ือเข้าสู่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 7
พระองคมี์ความสนพระทยัในกิจการพิพิธภณัฑพ์ร้อมทรงเล็งเห็นวา่กิจการพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย
ขาดผูรู้้และผูช้  านาญการจึงทรงมีพระราชด าริให้รวบรวมงานท่ีเก่ียวกบัวรรณกรรมและโบราณคดีเขา้
ไวใ้นสถาบนัเดียวกนัและพระราชทานหมู่พระท่ีนัง่ในพระราชวงับวรสถานมงคลทั้งหมดจดัตั้งเป็น
พิพิธภณัฑสถานและมีพระราชบญัญติัโอนพิพิธภณัฑสถานให้มาอยู่ในความดูแลของหอพระสมุด
ส าหรับพระนครต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้มีประกาศพระราชบญัญติัจดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ส าหรับพระนครรวมถึงแต่งตั้งราชบณัฑิตยสภาให้ดูแลงานด้านโบราณคดีวรรณคดีศิลปากรและ
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติส าหรับพระนครโดยมีสมเด็จพระบรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทรงด ารงต าแหน่งนายกราชบณัฑิตยสภา 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกรมศิลปากรข้ึนสังกดั
กระทรวงธรรมการมีกองพิพิธภณัฑ์และกองโบราณคดีดว้ยกองหน่ึงท่ีสังกดักรมศิลปากรต่อมากองน้ี
ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในสมยันั้นคือกองพิพิธภณัฑแ์ละโบราณวตัถุ จากนั้น
ได้เปล่ียนอีกคร้ังเป็นกองโบราณคดีโดยมีหน้าท่ีด าเนินกิจการพิพิธภัณฑ์และดูแลโบราณสถาน                    
ทั่วอาณาจักรต่อมา พ .ศ. 2477 ได้มีการเปล่ียนช่ือจากพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนครมาเป็น
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส าหรับพระนคร27 

คร้ังในสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 เป็นรัชสมยั                
ท่ีมีการต่ืนตวัในกิจการพิพิธภณัฑ์เป็นอย่างมากทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงมีความสนพระทัยพิเศษ                      
ในการรักษาสมบัติของชาติคร้ังเม่ือพระองค์เสด็จประพาสจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและทรง
ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมยัใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนบนท่ีท่ีเคยเป็นซากโบราณสถานพระองคท์รงตรัสวา่
“...การสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติส าหรับผู้สร้างคนเดียวแต่เร่ืองโบราณสถานเป็นเกียรติ              
ของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวกมี็ค่าควรจะรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยธุยาและกรุงเทพฯแล้วประเทศไทย
กไ็ม่มีความหมาย...ในการท่ีมีโบราณวัตถุสถานและปูชนียสถานอยู่ เป็นอันมากถ้าเรารู้จักวิธีน ามาใช้
เก่ียวกับการอบรมจิตใจของเยาวชนก็จะเป็นประโยชน์มาก ....” เม่ือพระองค์ไดท้รงรับฟังเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคน้พบสมบติัตามแหล่งโบราณสถานการคน้พบทางวชิาการรวมถึงปัญหาการลกัลอบ
ขุดวตัถุโบราณซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์แห่งชาติท่ีสมบูรณ์แบบข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ต่อมา
กิจการพิพิธภณัฑ์สมยันั้น จึงกา้วหนา้ควบคู่ไปกบังานโบราณคดีดว้ยการขดุคน้พบศิลปะโบราณวตัถุ
ในท้องถ่ินต่างๆ พร้อมกับเหล่าพสกนิกรในท้องถ่ินน้อมรับแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ เช่น                
เม่ือพบเห็นงานศิลปวตัถุก็จะน ามาให้กบักรมศิลปากรดว้ยการร่วมมืออยา่งดีจากภาคประชาชนท าให้
เกิดพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในจงัหวดัต่างๆ อีกมากมายหลายแห่งอาทิเช่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
รามค าแหงจงัหวดัสุโขทยัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุรีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่เป็นตน้โดยพิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารดว้ยพระองค์เองทุกคร้ังดว้ย เพราะ
พระองค์ทรงตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์ในการพฒันาสังคมและเสริมความมัน่คงของชาติ                   
จึงทรงสนบัสนุนการจดัตั้งสถาบนัน้ีในทอ้งถ่ินต่างๆ ตลอดมา28 

 
 

                                                        
27 ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, พระมหากษัตริย์ไทยกบัการพพิธิภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสิริราช

สมบติัครบ 50 ปี, 2541), หนา้ 11 - 51. 
28 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 90 - 101. 
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2.3.3 ภารกจิและหน้าทีห่ลกัของพิพธิภัณฑ์ 
จิราจงกลได้กล่าวว่ากิจการพิพิธภัณฑ์มีหน้าท่ี ท่ีต้องค านึงถึงการเป็นสถาบันของ

ประชาชนพิพิธภณัฑต์อ้งเป็นศูนยก์ลางชุมชนบริการชุมชนและบริการประชาชนทุกประเภททุกวยัทุก
ระดบัการศึกษาเป็นสถานทีใหค้วามรู้ความเพลิดเพลินสนองความตอ้งการดา้นความรู้ใหแ้ก่ประชาชน
และสังคมยุคใหม่เป็นท่ีเห็นตรงกันพิพิธภัณฑ์จ  าเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของชุมชน
เช่ือมโยงอดีตปัจจุบนัและอนาคต29 

พิพิธภณัฑโ์ดยทัว่ไปมีภารกิจและหนา้ท่ีหลกัอยู ่8 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
การรวบรวมวัตถุ (Collecting) เป็นหนา้ท่ีประการแรกหากไม่มีการเก็บรวบรวมก็คงไม่

สามารถมีพิพิธภณัฑ์เกิดข้ึนไดจ้ากประวติัพฒันาการกิจการพิพิธภณัฑ์จะเห็นไดว้า่พิพิธภณัฑ์สถาน
เร่ิมตน้จากการสะสมสมบติัของบรรดากษตัริยเ์จา้นายขุนนางและนักบวชนอกจากรวบรวมสะสม
ทรัพยสิ์นสมบติัมีค่าแลว้บรรดานกัธุดงค์รวมถึงพ่อคา้แดนไกลยงัไดร้วบรวมส่ิงของท่ีแปลกและหา
ยากน ามาสะสมรวบรวมเข้าไวเ้พื่อโอ้อวดและแสดงฐานะความมั่นคงของตนกิจการพิพิธภณัฑ ์                   
ในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องเร่ิมต้นจากการสะสมวตัถุส่ิงของโดยวิธีการรวบรวมนั้ นอาจได้แก่
จุดประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

- จากการไดรั้บบริจาคจากประชาชน 
- จากผลการส ารวจและศึกษาวิจยัรวมถึงผลจากการขดุคน้ทางโบราณคดี 
- จากการจดัซ้ือจากการแลกเปล่ียนวตัถุส่ิงของระหวา่งพิพิธภณัฑ ์
- จากการสร้างสรรคก์ารประดิษฐก์ารสร้างสรรคแ์ละจ าลองข้ึนใหม่ 
ตรวจสอบจ าแนกประเภทและศึกษาวิจัย  (Identifying, Classifying and Research)                                 

เม่ือเก็บวตัถุเขา้พิพิธภณัฑแ์ลว้ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเพื่อระบุให้ไดว้า่ เป็นศิลปวตัถุอะไรจ าแนก                     
แยกประเภทก าหนดอายุแบบศิลปะอายุสมยัท่ีมาของวตัถุแหล่งก าเนิดทั้งน้ี หากไม่สามารถตรวจสอบ
และจ าแนกได้จะตอ้งท าการศึกษาวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลเร่ืองราวท่ีแน่นอนโดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ทดลองตรวจสอบและพิสูจน์หาอายุทางวทิยาศาสตร์ศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้เทจ็จริงทางวชิาการเป็นเร่ืองท่ี
มีความส าคญัมากเพราะพิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัทางวิชาการและให้การศึกษาจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ
และความเช่ือถือ 

การท าบันทึกหลักฐาน(Recording) การท าบนัทึกหลกัฐานหมายถึงการจดัท าทะเบียน
วตัถุทุกช้ินท่ีรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์เพื่อเป็นหลกัฐานมิให้สูญหายและเป็นหลกัฐานท่ีแน่นอนแสดง
ท่ีมาและเร่ืองราวทางวิชาการเก่ียวกบัประวติัท่ีมารูปแบบและอายุสมยัของวตัถุเพื่อประโยชน์ในการ
คน้ควา้วตัถุใดไม่มีประวติัวตัถุนั้นก็ไม่มีคุณค่าทางวชิาการ 

                                                        
29 จิรา จงกล, พพิธิภัณฑสถานวทิยา, หนา้ 32. 
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การสงวนรักษา(Preservation) การรวบรวมและเก็บ รักษาเป็นงานพื้ นฐานของ
พิพิธภัณฑ์แต่การสงวนรักษาเพื่อรักษาคุณค่าของวตัถุไว้ให้มีความคงทนถาวรตลอดจนการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้เป็นสมบัติของพิพิธภณัฑ์อย่างย ัง่ยืนเป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของ
พิพิธภณัฑ์ดงันั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพิพิธภณัฑ์ตอ้งมีฝ่ายงานส าหรับการตรวจสภาพท าความสะอาด
การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพของวตัถุภายในพิพิธภณัฑ ์

การจัดแสดง(Exhibition) งานการจดัแสดงเป็นหน้าท่ีส าคญัเป็นงานหน้าฉาก เพราะ
ประชาชนไปพิพิธภณัฑ์ก็เพื่อเขา้ชมการจดัแสดงการจดัแสดงท่ีดีทนัสมยัย่อมเป็นแรงดึงดูดใจให้มี
ประชาชนสนใจเขา้ชมไดม้ากในสมยัโบราณพิพิธภณัฑ์ไม่ค  านึงถึงเทคนิคการจดัแสดงมากนกัเป็น
เพียงการน าว ัตถุ ท่ี มีความส าคัญและน่าสนใจมาจัดแสดงและมีค าบรรยายประกอบเท่านั้ น                           
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการและผูส้นใจจึงเป็นการจดัแสดงท่ีประชาชนทัว่ไป
ไม่สนใจเพราะรู้สึกวา่สูงเกินกวา่จะเขา้ใจปัจจุบนัแนวคิดของพิพิธภณัฑ์เปล่ียนแปลงไปพิพิธภณัฑ ์               
จะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกประเภททุกวยัทุกระดบั
การศึกษาดังนั้ นการจดัแสดงของพิพิธภัณฑ์จะต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจการ                       
จดัแสดงตอ้งใหท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 

การรักษาความปลอดภัย(Museum security) การป้องกนัและคุม้ครองความปลอดภยั
จากการเส่ือมสภาพโจรภยัและอคัคีภยัเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงเพราะวตัถุท่ีรวบรวมไวใ้น
พิพิธภณัฑ์ลว้นแลว้แต่เป็นของมีคุณค่าทั้งทางดา้นราคาและความรู้ดงันั้นจะตอ้งมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัและเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทั้งน้ีถา้พิพิธภณัฑ์มีช่ือเสียงท่ีเสียหายในการรักษาความ
ปลอดภยัแก่วตัถุจดัแสดงแล้วย่อมเป็นท่ีเสียภาพพจน์ขาดความน่าเช่ือถือตลอดจนส่งผลกระทบ                     
ต่อการช่วยเหลือจากภาคต่างๆ 

บริการทางการศึกษา(Education) แต่เดิมพิพิธภณัฑ์ท าหน้าท่ีศึกษาคน้ควา้วิจยัและให้
ความรู้แก่ผูส้นใจในสาขาใดสาขาหน่ึง แต่ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ คือ สถาบนัการศึกษารูปแบบหน่ึง 
เพราะการศึกษาจะมีทั้งการศึกษาในระบบ (Formal education) และการศึกษานอกระบบ (Non-formal 
education) ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ก็คือ สถานท่ีส าคญัส าหรับการศึกษานอกระบบของประชาชนและเยาวชน
ทัว่ไปรวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบอีกดว้ย
กล่าวคือเป็นสถาบนัการศึกษานอกเหนือจากการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ดงันั้น
พิพิธภณัฑ์ในทุกวนัน้ีจะตอ้งมีกิจกรรมและการบริการด้านการศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
พิพิธภัณฑ์ให้กับสาธารณชนด้วยการส่ือสารท่ีเพิ่มเติมไปจากนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจ                   
ให้เกิดข้ึนโดยง่าย เช่น การผลิตอุปกรณ์และส่ือต่างๆอาทิส่ิงพิมพ์วีดิโอวีดีทศัน์เทปบรรยาย ฯลฯ              
เป็นตน้ตลอดจนตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีวทิยากรและอาสาสมคัรไวบ้ริการทางการศึกษาดว้ย 
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การบริการสังคม (Social service) พิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการท าหนา้ท่ี
ต่อสังคมมากข้ึนพิพิธภณัฑ์ไม่อาจตั้งอยูไ่ดถ้า้ขาดความสัมพนัธ์กบัชุมชนหรือกบัสาธารณชนทัว่ไป
หมายความวา่ พิพิธภณัฑ์ตอ้งเป็นสถาบนัท่ีเปล่ียนแปลงปรับตวัไปตามสภาพความเปล่ียนแปลงของ
สังคมพิพิธภณัฑ์จึงตอ้งด าเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตามความตอ้งการของสังคมและ
ให้บริการแก่ชุมชนอาทิมีสถานท่ีให้ประชาชนประชุมสัมมนาจดัอภิปรายจดัการแสดงเป็นสถานท่ี               
จดังานแต่งงานแสดงผลงานนิทรรศการแสดงสินคา้ฯลฯทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสและความเหมาะสมดว้ย
การบริการชุมชนดงักล่าวจึงท าให้พิพิธภณัฑ์หลายแห่งในทุกวนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
(Community center) 

2.3.4 เทคนิคการจัดการและการด าเนินงานพพิธิภัณฑ์30 
เทคนิคการจดัการพิพิธภณัฑ์คือการด าเนินงานขั้นตอนกระบวนการเก่ียวกบัการจดัวตัถุ

ในหอ้งแสดงการออกแบบอาคารการออกแบบหอ้งแสดงการออกแบบครุภณัฑ์การก่อสร้างและติดตั้ง
วตัถุจดัแสดงประเภทต่างๆความรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการจดัพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความรู้
ความเช่ียวชาญจากหลายๆฝ่ายมาร่วมกนัท าเช่นช่างสถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบสถานท่ีมณัฑนากรเป็นผู ้
ตกแต่งภายในเป็นต้นแต่ละเทคนิคในการสร้างพิพิธภัณฑ์นั้ นล้วนแล้วแต่มีความส าคัญทั้ งส้ิน                    
โดยสามารถแบ่งเทคนิคของงานพิพิธภณัฑไ์ด ้ดงัน้ี 

อาคารพพิธิภัณฑ์และองค์ประกอบของอาคาร 
การออกแบบอาคารส าหรับการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ อาคารทางประวติัศาสตร์หรือโบราณสถานเป็นอาคารเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนไวใ้นอดีตเช่นวดั
วงัปราสาทต าหนกัคุม้วหิารป้อมศาลากลางจงัหวดัเป็นตน้   เม่ือเลิกใชห้รือไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน
ต่อไปก็สามารถน ามาเป็นพิพิธภณัฑ์ไดเ้น่ืองจากตวัอาคารมีประวติัศาสตร์ความเก่าแก่อยูแ่ลว้อยา่งไร
ก็ตามยงัตอ้งปรับปรุงบางส่วนของอาคารใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยในแง่ของการจดัแสดงการ
ปรับแต่งจะตอ้งไม่ท าลายองค์ประกอบของอาคารโบราณให้สูญเสียและอีกประเภทหน่ึงคือ อาคาร
พิพิธภณัฑ์สถานท่ีก่อสร้างใหม่สามารถแบ่งการออกแบบอาคารพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ตามปรัชญา
แนวความคิดของสถาปนิกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมีความเห็นว่าการออกแบบอาคารในปัจจุบนั 
เน้นรูปแบบของอาคารให้มากท่ีสุดควรมีลักษณะตามสภาพแวดล้อมของสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 
ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 เห็นว่าการเน้นรูปแบบของอาคารไม่ส าคญัเท่ากบัองค์ประกอบและประโยชน์              
ใชส้อยโดยผูรั้บผิดชอบการออกแบบพิพิธภณัฑ์มีหลายฝ่ายไดแ้ก่สถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบภณัฑารักษ์
เป็นผูเ้สนอความเห็นการใชส้อย 

                                                        
30 นิคม  มูสิกะคามะ, วชิาการพพิธิภัณฑ์, หนา้ 161 - 209. 
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ส าหรับหลกัการส าคญัของการออกแบบอาคารพิพิธภณัฑโ์ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การจดัระบบ
สายงานเพื่อเป็นแนวทางในการท าผงัและประโยชน์ของการใชส้อยอาคารความมีประสิทธิภาพเพื่อให้
การก่อสร้างเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรคและด าเนินไปตามแผนท่ีวางไวก้ารจ าแนกหนา้ท่ีของห้อง
ภายในอาคารเพื่อความชัดเจนในการด าเนินการการขยายเพิ่มเติมในอนาคตการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภณัฑ์ตอ้งค านึงถึงโอกาสในการขยายในอนาคตด้วย ในกรณีท่ีมีจ านวนวตัถุจดัแสดงเพิ่มข้ึน
ความตอ้งการทางโครงสร้างอาคารและกลไกตอ้งค านึงถึงหลกัการก่อสร้างไดจ้ริงความส าคญัของการ
จดัแสดงต้องเป็นหลักส าคัญท่ีสุดของการออกแบบและการค านึงถึงอตัราค่าใช้จ่ายต้องวางแผน
ล่วงหนา้แยกรายละเอียดงบประมาณออกเป็นงบลงทุนและงบด าเนินการเพื่อความรัดกุมและป้องกนั
การผดิพลาด 

การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์  พิพิธภณัฑ์ตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบของ
การจดัแสดงของการชมดงันั้นการจดันิทรรศการจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้ความกา้วหน้า
มากเน่ืองจากมีเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาเป็นส่วนประกอบ   ไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงสีเสียงเพื่อท าให้
นิทรรศการกลายเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลกบัคนดู   ซ่ึงตอ้งอาศยัทฤษฎีการส่ือสารทัว่ไปเขา้
มาประกอบดว้ยโดยระบบการส่ือสารแบ่งออกไดเ้ป็น  2 หมวดใหญ่ๆคือการติดต่อโดยตรงและการ
ติดต่อโดยใช้ส่ือมวลชนมีกระบวนการขั้นตอนส าคญัได้แก่ ต้นตอหรือผูส่้งข่าวสารจะตอ้งเข้าใจ
เร่ืองราวให้ถูกตอ้งและส่งข่าวสารไปอย่างถูกตอ้งสัญญาณข่าวสารจะตอ้งไปถึงผูรั้บหรือจุดหมาย
ปลายทางในเวลาพอดีคือในขณะท่ีผูรั้บสารมีความพร้อมท่ีจะรับฟังและผูรั้บสามารถแปลสัญญาณ
กลบัเป็นข่าวสารเขา้ใจไดถู้กตอ้งโดยข้ึนอยูก่บัขอบเขตของประสบการณ์หรือกรอบอา้งอิงวา่ผูรั้บสาร
จะมีมากหรือนอ้ยเพียงใด 

นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ถือเป็นส่ือการประชาสัมพนัธ์อย่างหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การเผยแพร่เร่ืองราวให้ประชาชนรับรู้ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์หลายแห่งไดจ้  าแนกการจดันิทรรศการ
ตามกลุ่มของประชาชนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่โดยจ าแนกจากระดบัความรู้และปัญญาของผูช้มได้แก่
กลุ่มเด็กอายุประมาณ 12 ปีตอ้งค านึงถึงหลกัจิตวิทยาเด็กเป็นหลกัตอ้งเน้นความต่ืนเตน้มหศัจรรยใ์จ
กลุ่มผูช้มหนุ่มสาวเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นตอ้งพยายามโนม้น้าวให้ผูช้มรับรู้
คุณค่าดึงดูดความสนใจและวิธีการจดัเป็นแบบศิลปะและกลุ่มผูช้มท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญกลุ่มน้ีจะ
มีความรู้และสนใจวิเคราะห์เน้ือหาอย่างละเอียดตอ้งพิจารณาดูวตัถุมากเป็นพิเศษไม่จ  าเป็นตอ้งเน้น
หรือค านึงถึงวิธีการจดัแสดงท่ีเป็นศิลปะควรจดัโดยเนน้หนกัในเร่ืองระเบียบวิธีการเปรียบเทียบวตัถุ
เป็นส าคญั 

นิทรรศการโดยหลักมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทท่ี 1 นิทรรศการประจ า  เป็นการจดัแสดงอย่างถาวรในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงไม่มี

การเปล่ียนแปลงโยกยา้ยดงันั้นตอ้งค านึงถึงการจดัอย่างละเอียดรอบคอบนิทรรศการเพื่อการศึกษา
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คน้ควา้เป็นนิทรรศการถาวรเช่นเดียวกบันิทรรศการแบบท่ี 1 แต่เน้นในเร่ืองวตัถุการจดัแสดงและ
การศึกษาคน้ควา้มากว่าความงามและความเพลิดเพลินเน้นหนกัในเร่ืองของระเบียบวิธีการจดัแสดง
เป็นหลกั มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการเก็บของคงคลงั 

ประเภทท่ี 2 นิทรรศการชัว่คราว หรือนิทรรศการพิเศษเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด
เพราะท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวและสร้างความเพลิดเพลินดึงดูดและเร้าความสนใจของผูช้ม 

ระบบการจัดนิทรรศการ จ าแนกได้พบว่ามีระบบการจดัการนิทรรศการอยู่ 4 ระบบ 
ไดแ้ก่ 

ระบบท่ี 1 ระบบการจดัวตัถุตามแบบธรรมชาติเป็นความนิยมส่วนใหญ่ของพิพิธภณัฑ์
ประเภทธรรมชาติวทิยาเพราะตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความงามความดึงดูดในธรรมชาติ 

ระบบท่ี 2 ระบบการจดัตั้งตามอิริยาบถสัตวค์ลา้ยระบบการจดัในแบบแรกแต่แทนท่ีจะ
จดัแสดงแบบเด่ียวก็จดัรวมกนัเป็นหมู่เช่นภาพฝงูควายกินหญา้ฝงูนกท ารังเป็นตน้เพื่อให้ผูช้มไดเ้ห็น
ชีวติจริงๆของสัตวแ์ต่ละชนิด 

ระบบท่ี 3 ระบบการจดัแสดงตามสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเป็นการแสดงให้เห็น
ความเก่ียวพนักบัของส่ิงแวดล้อมกบัวตัถุจดัแสดงเช่นสภาพชีวิตชาวประมงท่ีสัมพนัธ์กบัสัตวน์ ้ า
อากาศท าใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ระบบท่ี 4 ระบบการจดัแสดงตามความเป็นจริงไดแ้ก่การยา้ยวตัถุจริงๆ มาจดัแสดงใน
พพิิธภณัฑใ์หเ้ห็นอยา่งใกลชิ้ดเช่นการยา้ยหลุมขดุคน้ทางโบราณคดีมาจดัแสดงเป็นตน้ 

บรรยากาศของห้องแสดง 
เพื่อเร้าความสนใจในดา้นความงามเนน้ความงามวตัถุและความงามในการจดัแสดงเพื่อ

เร่งเร้าและดึงดูดความสนใจของผู ้ชมเร้าใจให้เพลิดเพลินเพราะความงามแต่เพียงอย่างเดียว                               
จะก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายแห้งแลง้ไม่น่าเดินชมนานเท่าท่ีควรและเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
อยากคน้ควา้เพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่ิงส าคญัของการเรียนรู้ดงันั้นจึงกระตุน้ให้เกิดความ
เรียนรู้ดว้ยการออกแบบลกัษณะของห้องแสดงให้เร้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือให้ค  าอธิบายวตัถุ    
ในเชิงค าถามเพื่อก่อใหเ้กิดการอยากคน้ควา้หาค าตอบอยา่งไม่ส้ินสุด 

2.3.5 พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นและการจัดการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ความหมายและลกัษณะของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้กล่าวถึงความหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินว่า หมายถึง              

การเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้แก่คนในทอ้งถ่ินรวมถึงยงัเป็นกลไกท่ีช่วยสนบัสนุนการรวมตวัของคน 
ในชุมชน เพื่อร่วมกันกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกันด าเนินกิจการของท้องถ่ิน เพื่อคน                      
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ในทอ้งถ่ินนั้นๆ เองซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมือกนัในการพฒันาทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลท่ีตอ้งการขยายการมีส่วนร่วมในการพฒันาแก่ชุมชนอนัเป็นแนวทางของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเป็นกระแสความคิดแนวใหม่ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ภายในประเทศ
ไทย แมปั้จจุบนัจะมีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินตามจงัหวดัต่างๆ แต่กระนั้นก็เป็นส่วนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั
จ านวนชุมชนและทอ้งถ่ินจ านวนมากในประเทศไทยท่ียงัขาดแคลนขุมคลงัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวใ้ห้
ลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาท้องถ่ินของตน
แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเร่ิมข้ึนเม่ือไม่ก่ีปีโดยเกิดจากแนวความคิดในการ
อนุรักษ์และหวงแหนงานศิลปกรรมอนัมีค่าของคนในชุมชนผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไปมกัจะ
มองเห็นส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานโดยเน้นท่ีตวัวตัถุเป็นส่วนใหญ่แต่มีน้อยคนนักท่ีจะมี
วสิัยทศัน์มองรวมถึงภูมิปัญญาความคิดหรือจิตวญิญาณของผูป้ระดิษฐ์โดยส่ิงท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนมานั้น
ถูกหล่อหลอมดว้ยสภาพส่ิงแวดลอ้มภูมิปัญญาการศึกษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ิน
หน่ึงอนัเฉพาะ 

ลกัษณะพิเศษของกิจการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีแตกต่างไปจากพิพิธภณัฑสถานทัว่ไป              
โดยประการแรกส่ิงท่ีเป็นตวัช้ีเด่นชดัส าหรับพิพิธภณัฑ์ประเภทน้ีไดแ้ก่ทอ้งถ่ินตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมจดัท า
และด าเนินการเองโดยพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริงจะตอ้งเกิดจากความตอ้งการหรือเกิดจากการริเร่ิม
ของชาวบา้นบางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมช่วยเหลือบา้งแต่กิจกรรมหลกันั้นข้ึนตรงกบั
ชาวบา้นจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการจดัการดูแลรักษาและด าเนินการกนัเอง 

ประการต่อมาเน้ือหาท่ีน าเสนอในพิพิธภณัฑ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
ในด้านต่างๆเช่นประวติัความเป็นมาของชุมชนการท ามหากินศาสนาประเพณีความเช่ือตลอดจน
ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนหรือท้องถ่ินอาจมีการกล่าวถึงสังคมภายนอกอ่ืนๆในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทอ้งถ่ินของตนเช่นมีการติดต่อสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวฒันธรรมกบัสังคมอ่ืนๆ 
ทั้งน้ีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งนั้นมกัจะมีลกัษณะพิเศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนท่ีไม่
เห มือนกัน ลักษณะเด่นด้าน น้ีท าให้ เกิดการเรียน รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย                         
ทางวฒันธรรมอนัน าไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัของสังคมได ้

ประการสุดท้าย ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมักเน้นท่ีความเรียบง่าย แต่มี
ความหมายต่อชุมชนส่ิงของท่ีจดัแสดงมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของมีค่าอาจเป็น
ศิลปวตัถุทางศาสนาท่ีทางวดัเก็บรวบรวมไวห้รือศิลปหตัถกรรมประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบั
ชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น31 

                                                        
31 เหมือนพมิพ ์ สุวรรณกาศ, ประสบการณ์พพิิธภัณฑ์ท้องถิน่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเลก็-ประไพวริิยะพนัธ์ุ, 2552), หนา้ 11 - 14. 
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มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพนัธ์ุ  ได้กล่าวว่า วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน คือ ตอ้งการเปล่ียนทศันคติต่อผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์วา่ไม่ใช่เป็นเพียงท่ีเก็บของเก่าให้มองวา่เป็น
สถานท่ีเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งอดีตปัจจุบนัและช่วยเสริมสร้างความรู้ในอนาคต
เม่ือนั้นความรู้ท่ีมีอยู่จึงจะสามารถน ามาใช้ให้อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีได้กล่าวถึง
ตวัอย่างของลกัษณะกิจการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในต่างประเทศนั้นมกัเคยเป็นบา้นหรือท่ีอยู่อาศยัของ
ชาวเมืองเก่ามาก่อนต่อมาจึงอุทิศให้เป็นพิพิธภณัฑ์ส่วนผูน้ าชมพิพิธภณัฑ์มกัจะเป็นชาวบ้านใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆซ่ึงจะเสียสละหมุนเวียนกนัมาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งใดๆโดยมากมกัเป็นผูสู้งอายุเม่ือเขา้
น าพาชมก็จะอธิบายดว้ยความภาคภูมิใจสามารถแลกเปล่ียนองค์ความรู้ต่อผูม้าเยี่ยมชมไดเ้ปรียบกบั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในบ้านเราท่ีฝึกให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่มาเป็นผูน้ าเท่ียวชมเพื่อเป็นการเร่ิมปลูก
จิตส านึกในการรักและหวงแหนสมบติัของทอ้งถ่ินของตนเองพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินควรจะเป็นพิพิธภณัฑ์
ทั้งหมู่บา้นไม่วา่จะเป็นท่ีศูนยจ์ดัแสดงหรือบริเวณภายนอกอาคารก็ควรให้มีบรรยากาศของวฒันธรรม
เหลืออยูท่ ั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีหลกัของคนในชุมชนตอ้งร่วมมือกนัจดัการ 

อาจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดมไดก้ล่าวถึงพฒันาการทอ้งถ่ินในประเทศไทยท่ีน าไปสู่การ
เกิดของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินว่าส านึกในเร่ืองความตอ้งการมีของเก่าเป็นส านึกของมนุษยชาติทุกคน
เพราะมนุษยย์่อมอยากท่ีจะรู้จกัตนเองหัวใจของการเกิดกระบวนการทอ้งถ่ินพฒันาจึงเร่ิมจากจุดน้ี             
เร่ิมมาจากการมองส่ิงใกล้ๆตวัท่ีมีการสะสมเร่ือยมาจนน ามาสู่การ “คิดเป็น” แต่ในอดีตสังคมไทย             
ตกอยู่ในกระบวนการจัดพิพิธภัณฑ์เพื่อชาติแต่ในสมัยน้ีสังคมไทยได้เกิดความเปล่ียนแปลง                        
และซับซ้อนมากข้ึนจึงไม่สามารถมีการเน้นวฒันธรรมส่วนกลางเพียงอย่างเดียวไม่พอ เน่ืองจาก
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกได้ลงไปยงัท้องถ่ิน ถ้าชาติไม่ เข้มแข็ง ท้องถ่ินก็อยู่ไม่ได ้
เพราะฉะนั้นจ าเป็นตอ้งลงไปถึงทอ้งถ่ินปลุกจิตส านึกคนภายในทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งรู้จกัคิดเป็นท าเป็น
ซ่ึงพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ืองน้ี32 

ลกัษณะของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาเพื่อดูวา่บา้นเมือง
วฒันธรรมชีวิตคนเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรไม่เช่นนั้นแลว้ก็จะกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีตายดา้นถา้เราท า
พิพิธภณัฑ์ตรงน้ีไดก้็จะปลุกจิตส านึกได้หลายๆ อย่างเพราะขณะน้ีสังคมไทยก าลงัเขา้สู่ช่วงเปล่ียน
ผา่นของการทิ้งถ่ินฐานดั้งเดิมท าให้ขาดความเป็นชุมชนขาดความเป็นครอบครัวคนจ านวนหน่ึงตอ้ง
ยา้ยไปอยู่ในถ่ินท่ีไม่ใช่ของตนเขาจึงไม่รู้สึกตอ้งรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ินใหม่ท่ีเขา้ไปอยู่การจะเป็น
ชุมชนไดน้ั้นตอ้งมีเวลามีการสังสรรคเ์กิดความเช่ือความคิดอ่านมีรูปแบบประเพณีท่ีร่วมกนัไดห้นา้ท่ี
ของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจึงไม่เพียงแต่สอนให้คนรู้จกัคิดเป็นหรือท าให้เกิดสติปัญญาเท่านั้น ยงัปลูก
ส านึกความรักในมาตุภูมิหรือทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

                                                        
32 ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, เอกสารสัมมนาทางวชิาการพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย, หนา้ 3 - 6. 
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นอกจากน้ี ยงักล่าวถึงความหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินว่าเป็นเสมือนคลังแห่ง              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินลักษณะของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ คนท้องถ่ินสร้างแล้วเก็บสะสมภูมิปัญญาท่ี       
บรรพชนไดส้ร้างสมไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดรั้บรู้เป้าหมาย คือ ใหค้นไทยในทอ้งถ่ินไดรู้้จกัตนเองปัจจุบนั
ทัว่โลกมีการเคล่ือนไหวมากในเร่ืองของความจ าเป็นตอ้งรักทอ้งถ่ินผูค้นภายในทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งรู้จกั
ตนเองตอ้งเข็มแข็งคิดเป็นเพื่อตา้นส่ิงท่ีมากระทบจากภายนอกไดด้งันั้นวตัถุในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจึง
ไม่ใช่เพียงของเก่าแต่เป็นวตัถุท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินและแสดงความหมายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวตัถุ
ภาพของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไม่จ  าเป็นตอ้งจดัแสดงของท่ีมีราคาและไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บของชนิดเดียวกนั
ซ ้ าๆแต่เก็บของท่ีมีความหมายไดค้วามรู้ของทอ้งถ่ินไดค้วามรู้เร่ืองเก่ียวกบัชีวิตวฒันธรรมของแต่ละ
ทอ้งถ่ินซ่ึงความหลากหลายน้ีจะช่วยเสริมในการพฒันาให้ถูกตอ้งทั้งน้ีกิจการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจะ
ส าเร็จไดห้รือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งให้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสร้างความเป็นสมานฉนัทใ์นทอ้งถ่ินและทอ้งถ่ิน
ตอ้งท าเองเท่านั้น33 

องค์ประกอบหลกัในการจัดตั้งพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธรไดก้ล่าวว่าในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินนั้นกิจการหลายๆ

อยา่งจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีเก้ือหนุนกนัดงัน้ี34 
คณะท างานการจดัท าพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนั 
ชาวบา้นคือกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุดถือว่าเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงถา้คนใน

ทอ้งถ่ินไม่มีความตอ้งการหรือไม่เห็นความส าคญัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินก็เกิดข้ึนไดย้ากแมเ้กิดมาแลว้ยอ่ม
ไม่มีความหมายชาวบา้นจึงมีความส าคญัมากท่ีสุดทั้งในแง่ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัและท่ีมาของวตัถุท่ี
จดัแสดงโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นกลุ่มท่ีตอ้งดูแลรักษาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป 

ฝ่ายวิชาการเป็นคณะท างานท่ีมีความส าคญัไม่แพก้นัท าหน้าท่ีในการศึกษาวิจยัทอ้งถ่ิน
เพื่อให้ได้เน้ือหาในการจดัแสดงค าบรรยายประกอบเร่ืองราวตลอดจนการก าหนดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้กลุ่มคณะน้ีอาจประกอบด้วยชาวบ้านท่ีมีความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินของตนเป็นอย่างดีหรือ
พระสงฆค์รูอาจารยน์กัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถ่ินเป็นตน้ 

ภณัฑารักษ์เป็นผูดู้แลพิพิธภณัฑ์หลกัท าหนา้ท่ีในการจดัท าทะเบียนวตัถุท าความสะอาด
วตัถุซ่อมแซมวตัถุท่ีเสียหายตลอดจนคัดเลือกวตัถุท่ีจะจัดแสดงโดยในการท างานจ าเป็นต้อง
ประสานงานกบัฝ่ายวชิาการ 

                                                        
33 มูลนิธิเลก็ประไพ วริิยะพนัธ์ุ, เอกสารรายงานสัมมนา “พพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ในเขตภาคเหนือตอนบน”, หนา้ 1 - 2. 
34 ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, เอกสารสัมมนาทางวิชาการ “พพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย”, หนา้ 123 - 129 . 
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งบประมาณในการจัดตั้ งเป็นความเช่ือท่ีผิดในการใช้งบประมาณสูงในการจัดตั้ ง
พิพิธภณัฑ์ถึงแมจ้ะมีงบประมาณน้อยก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคส าคญัในการจดัท าพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินทั้งน้ี
ควรพิจารณาและด าเนินการไปตามอตัภาพโดยถือคติท าเท่าท่ีมีหรือเท่าท่ีท าไดดี้กวา่ไม่ท าเลย เพราะ
พิพิธภณัฑน์ั้นเป็นกระบวนการท่ีมีจุดเร่ิมตน้แต่หาจุดส้ินสุดไดย้ากจ าเป็นตอ้งค่อยๆ พฒันาอาจเร่ิมตน้
จากเล็กๆ แล้วค่อยขยายใหญ่ไม่ควรมองว่าจะตอ้งให้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวส่ิงส าคญัในการจดัตั้ง
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินนั้นคือการสร้างความเขา้ใจแก่คนในทอ้งถ่ินให้ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญั
ของพิพิธภณัฑ์ท่ีมีต่อท้องถ่ินเม่ือเข้าใจแล้วท้องถ่ินจะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทุนหรือความ
ร่วมมือลงแรงก็ตาม 

เนื้อหาที่น าเสนอในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมกัเป็นการน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ินในด้านต่างๆ เช่น ภูมิประเทศภูมิอากาศส่ิงแวดล้อมนิทานหรือต านานโบราณคดีความเช่ือ
ศาสนาประเพณีการละเล่นประวติับุคคลส าคัญในท้องถ่ินการท ามาหากินของผูค้นในอดีต และ
ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ของคนภายในทอ้งถ่ินรวมทั้งความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม และ
วฒันธรรมกบัสังคมและชุมชนภายนอกจากการท่ีพิพิธภณัฑ์ได้รวบรวมความรู้เก่ียวกบัท้องถ่ินไว้
มากมายจึงกลายเป็นศูนยร์วมองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 

ส่ิงของที่ใช้ในการจัดแสดงส่ิงของท่ีน ามาจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน คือ ส่ิงท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของมีค่าเพราะส่ิงส าคญัคือความหมายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวตัถุ
ไม่ใช่มูลค่าท่ีเกิดข้ึนในตวัวตัถุ ตวัอยา่งเช่น ท่ีพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นวดัม่วงจดัแสดงส่ิงของท่ีเป็นสมบติั
ของวดัแต่โบราณเช่นธรรมมาสน์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจารคมัภีร์ใบลานผา้ห่อใบลานตน้ฉบบั
หนงัสือและต าราต่างๆตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ศิลปวตัถุท่ีพบในเขตลุ่มน ้ าแม่กลองอาทิขวานหิน
ขวานส าริดก าไลลูกปัดเคร่ืองปันและเคร่ืองเคลือบดินเผาส าหรับบางคนมองอาจเห็นวา่เป็นส่ิงไม่มีค่า
แต่ของเหล่าน้ีมีความหมายและแสดงถึงส่ิงท่ีผา่นมาเป็นตน้ 

สถานที่ในการจัดแสดงอาจเป็นบา้นตึกอาคารโกดงัเก่าห้องเรียนวิหารศาลาการเปรียญ
หรือศาลาวดัการใชว้ดัส าหรับจดัพิพิธภณัฑ์นบัวา่มีความเหมาะสมอยา่งยิ่งเพราะนอกจากวดัจะเป็นท่ี
ใหก้ารศึกษาอบรมในอดีตและเป็นศูนยก์ลางชุมชนแลว้วดัยงัเป็นศูนยร์วมศิลปวตัถุตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชข้องชุมชนท่ีชาวบา้นในอดีตมีศรัทธาไปถวายวดัเพื่อเป็นพุทธบูชามากกวา่จะเก็บสะสมไวท่ี้
บา้นกรณีท่ีมีงบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะให้ออกแบบตวัอาคารโดยพิจารณาถึงการ
ใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเช่นจะจดักิจกรรมอะไรบ้างใครบ้างท่ีมาใช้พิพิธภณัฑ์ ทั้ งน้ี อาคาร
พิพิธภณัฑท่ี์ดีตอ้งตอบสนองการใชส้อยไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและตอบสนองประชาชนผูม้าใชบ้ริการดว้ย 
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บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ก่อนท่ีจะเกิดพิพิธภณัฑ์ในโลกแห่งน้ีแต่เดิมนั้นผูค้นต่างแสวงหาท่ีเก็บของมีค่ามานาน

แล้วแต่เดิมสถานท่ีเก็บส่ิงของดังกล่าวได้แก่วดัหรือโบสถ์โดยมีนักบวชเป็นผูดู้แลถือเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิและเหมาะสมต่อการเก็บรักษาส่ิงมีค่าแต่เม่ือเกิดการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนบนโลกใบน้ีจึง
กลายเป็นท่ีเก็บของมีค่าแทนวดัและโบสถน์ั้นเอง 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาวงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทัว่โลกมีการต่ืนตวัและมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเป็นอยา่งมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการโดย
ค านึงถึงการให้บริการแก่สังคมเป็นส าคญัพิพิธภณัฑ์หลายแห่งในปัจจุบนัน้ีจึงกลายเป็นสถาบนัท่ีจดั
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลทัว่ไปในสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานดงักล่าวพิพิธภณัฑ์จึงตอ้งพฒันาบทบาทของตนให้สมกบัเป็นสถาบนัท่ีมีคุณค่าสถาบนั
หน่ึงดว้ย 

ในการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนั้นส่ิงท่ีจ  าเป็นจะต้องตระหนักถึง คือ
คุณประโยชน์ท่ีเป็นผลมาจากการพฒันาจะตอ้งตกอยู่กบัคนในทอ้งถ่ินสังคมและประเทศชาติเป็น
ส าคญับทบาทหน้าท่ีท่ีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งปรับเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 บทบาทหนา้ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันากา้วหนา้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนในดา้นต่างๆ
อย่างมากมายสืบเน่ืองมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม่สัมพันธ์กับความเติบโตทาง
วฒันธรรมประกอบกบัความเจริญทางการส่ือสารท าให้ทอ้งถ่ินไดรั้บข่าวสารจากทุกส่ือแมจ้ะมีผลดี
ในด้านการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วข้ึนท าให้ชาวบ้านรู้ข่าวความเจริญด้านต่างๆแต่ในทางกลับกัน
ความรู้ท่ีกล่าว่า “ดีกว่า – ด้อยกว่า” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการท่ีชาวบา้นเห็นค่าในส่ิงท่ีเจริญกว่า
ความทันสมยักว่าส่งผลกระทบให้ชาวบ้านลดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนจึงท าให้ละเลย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดกันมา และปรับวิถีการด าเนินชีวิตตามค่านิยมสมยัใหม่
สถานการณ์เช่นน้ีจะท าใหม้รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสูญหายไปไดใ้นท่ีสุด 

มีนกัวชิาการพิพิธภณัฑ์ท่านหน่ึงกล่าวไวว้า่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินมีหนา้ท่ีหลกัในการสงวนรักษา
อนุรักษจ์ดัแสดงและให้การศึกษามรดกทางวฒันธรรมจึงสมควรท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการน ามาซ่ึง
ความภาคภูมิใจความมัน่ใจและสามารถสร้างพลังให้แก่คนในท้องถ่ินสามารถพฒันาไปได้อย่าง             
ค่อยเป็นค่อยไปตามศกัยภาพของตนพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจึงควรมีบทบาทต่อสังคมและวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินต่างๆเช่นมีบทบาทในการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินการเป็นองค์กรท่ีสงวนรักษาอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
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เป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินมีบทบาทในการให้บริการการศึกษาให้แก่คนในทอ้งถ่ินและ
คนต่างถ่ินรวมถึงบทบาทในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 

บทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจพิพิธภณัฑ์สามารถมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจของชาติไดท้ั้ง
ในส่วนกลางและในส่วนทอ้งถ่ินแมว้า่บทบาทดา้นเศรษฐกิจจะไม่เด่นชดัเท่าบทบาททางสังคมแต่การ
ในพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินต่างๆ นั้น พิพิธภณัฑ์น่าจะ
เป็นองคก์รกลางท่ีสะทอ้นถึงความคงอยูแ่ละความเปล่ียนแปลงไปของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี บทบาท                 
ท่ีพิพิธภณัฑน่์าจะปรับใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทาง 
เศรษฐกิจนั้นมีหลายอย่างอาทิเช่นบทบาทในการสร้างกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมนอกจากการอนุรักษ ์               
โดยการสร้างห้องสมุดดีๆ สร้างโรงหนังโรงละครและเวทีการแสดงต่างๆ เพื่อสอดคล้องรับความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมการสร้างกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นโอกาสท่ีสามารถขอความสนบัสนุนจาองคก์ร
ภาครัฐและภาคเอกชนไดร้วมถึงบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัภารกิจของพิพิธภณัฑ์การพฒันาเศรษฐกิจในท้องถ่ินด้วยการขยายอาชีพใหม่ เช่น การท าของ                 
ท่ีระลึกการแสดงเสริมกิจกรรมหลักบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พิพิธภณัฑ์แล้วร้านคา้ร้านอาหาร
โรงแรมตลาดในชุมชนก็สามารถสร้างรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวดว้ยพิพิธภณัฑ์ถือว่ามีบทบาทในการ
สร้างงานท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑส์ าหรับเยาวชนและคนในทอ้งท่ี 

บทบาททางการเมืองพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างความรู้สึกท่ีเป็น
ค่านิยมใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ินโดยปลูกฝังให้คนในทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาพฒันาการ
ของสังคมภูมิปัญญาดั้งเดิมของทอ้งถ่ินและเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินไดศึ้กษาถึงรากเหงา้และเห็น
คุณค่าของทอ้งถ่ินของตนความรู้สึกเหล่าน้ีจะท าให้คนในทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกรักถ่ินฐานหวงแหน
และสามารถชกัจูงในคนในชุมชนให้ส านึกในวฒันธรรมอนัดีให้คิดตระหนกัอนุรักษสื์บเน่ืองต่อไป
และยึดคนให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสร้างความมัน่คงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาตินอกจากนั้นพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินจะเป็นตวัประสานและเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ให้คนต่างถ่ินเขา้ใจถึงความเป็น
ทอ้งถ่ินของชุมชนไดอี้กดว้ย 

2.3.6 เทคนิคการจัดการและการด าเนินงานพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
เทคนิคการจัดการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญาบัวสรวงได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดท าและ

ด าเนินงานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไวด้งัน้ี35 

                                                        
35 ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 123. 



 

 35  
 

1) คณะท างานการจดัท าพิพิธภณัฑ์จะส าเร็จได้ต่อเม่ืออาศยัความร่วมมือจากบุคลากร
หลายฝ่ายเรียงล าดบัตามความส าคญัคือชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินนั้นเพราะเป็นท่ีมาของ
แหล่งขอ้มูลและท่ีมาวตัถุจดัแสดงนอกจากน้ีจะยงัเป็นผูรั้กษาให้พิพิธภณัฑ์คงอยูต่่อไปต่อมา คือ ฝ่าย
วิชาการอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านท าหน้าท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองราวต่างๆ ต่อมา คือ
ภณัฑารักษเ์ป็นผูท้  าทะเบียนท าความสะอาดวตัถุโบราณต่างๆ และคดัเลือกวตัถุจดัแสดงอีกดว้ย 

2) งบประมาณแม้เป็นหน่ึงในองค์ประกอบแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาท่ีส าคัญของการท า
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเพราะส่ิงส าคญัคือการใหค้วามร่วมมือของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ในการช่วยเหลือ 

3) เนื้อหาที่น าเสนอน าเร่ืองราวในท้องถ่ินมาน าเสนอไม่ว่าจะเป็นสังคมวฒันธรรม
ประเพณีความเช่ือหรือสภาพภูมิประเทศลกัษณะทางกายภาพของทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
เพื่อใหพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นศูนยร์วมความรู้ของทอ้งถ่ิน 

4) ส่ิงของที่จัดแสดงเป็นของท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัชุมชนไม่ทางตรงก็ทางออ้มโดยไม่
จ  าเป็นต้องเป็นวตัถุมีค่าทางราคาเพราะความส าคัญของวตัถุท่ีจัดแสดงก็คือเร่ืองราวท่ีซ้อนอยู่
เบ้ืองหลงัวตัถุช้ินนั้นๆ 

5) สถานทีจั่ดแสดงใชอ้าคารท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้เช่นบา้นเรือนสถานท่ีราชการวดัโรงเรียนเป็น
ต้นหรืออาจสร้างอาคารข้ึนใหม่เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยก็ได้ซ่ึงในการออกแบบอาคารส าหรับ
พิพิธภณัฑน์ั้นตอ้งค านึงประโยชน์ใชส้อยมากท่ีสุด 

การด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
1) การมีส่วนรวมของชุมชนอนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินชุมชน

จะต้องมีความพร้อมก่อนเป็นอนัดับแรกและน าไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการท า
พิพิธภณัฑอ์ยา่งจริงจงั 

2) ศึกษาวิจยัขอ้มูลในทอ้งถ่ินเน่ืองจากในทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ินนั้นยอ่มมีเร่ืองราวสังคม
และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งยงัมีรายละเอียดมากมายดงันั้นจึงควรมีการก าหนดหวัขอ้และ
ขอบเขตของเร่ืองท่ีจะน าเสนอให้เพียงพอกบัการจดัแสดงวตัถุและจะตอ้งเป็นหัวขอ้เร่ืองท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีโดยอาจแบ่งหวัเร่ืองหลกัออกไดเ้ป็น 4 เร่ืองคือประวติัศาสตร์
ความเป็นมาของทอ้งถ่ินการด าเนินชีวิตของชุมชนศาสนาและความเช่ือพิธีกรรมและความสัมพนัธ์
ของคนในทอ้งถ่ินการน าเร่ืองราวเหล่าน้ีมาเป็นวตัถุดิบในการจดัแสดงนั้นอาจไดม้าจากการสอบถาม
สัมภาษณ์ผูสู้งอายพุระสงฆห์รือปราชญท์อ้งถ่ินหรืออาจไปขอขอ้มูลจากสถานศึกษาภายในทอ้งถ่ินให้
ช่วยเหลือดว้ยก็ได ้

3) จดัท าทะเบียนและจดัหมวดหมู่วตัถุสามารถท าไดเ้ลยหลกัจากท่ีมีความตั้งใจท่ีจะท า
พิพิธภณัฑ์และพอจะมีวตัถุจดัแสดงอยู่บ้างและอาจท าไปพร้อมๆ กบัการท าวิจยัเน้ือหาเพื่อท าให้
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สามารถมองเห็นวตัถุจดัแสดงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาก่อนการท าทะเบียนและจดัหมวดหมู่นั้น
ควรมีการตรวจสภาพวตัถุก่อนหากพบว่าวตัถุช้ินใดช ารุดก็ควรซ่อมแซมหรือท าความสะอาดให้มี
สภาพสมบรูณ์การท าทะเบียนวตัถุนั้นควรประกอบไปดว้ยขอ้มูลพื้นฐานอนัไดแ้ก่เลขทะเบียนวตัถุช่ือ
วตัถุค าบรรยายรูปร่างลกัษณะขนาดและน ้าหนกัประวติัและหมายเหตุเพื่อให้ระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นลงไป 

4) ก าหนดเน้ือหาและการท าค าบรรยายเร่ืองราวโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวิจยั
และพิจารณาจากจ านวนของวตัถุจดัแสดงวา่อะไรคือส่ิงท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของ 

ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์อยา่งไรก็ตามก็ควรละเลยขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างใหเ้น้ือหามีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

5) การคดัเลือกส่ิงของท่ีจะจดัแสดงตามเน้ือหาท่ีไดก้ าหนดไวใ้หพ้ิจารณาวา่วตัถุใดบา้งท่ี
จะให้ค  าอธิบายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เน้ือหามีความสมบรูณ์มากท่ีสุดวตัถุนั้ นจะต้องมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ความเช่ือประเพณีเพื่อจะไดน้ าความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน 

6) การจดัแสดงเน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องให้ความรู้ความเพลิดเพลินแก่ผูช้ม               
ในหลายกลุ่มหลายระดบัดงันั้นในแต่ละพิพิธภณัฑ์จึงมีแนวทางในการจดัแสดงแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่
การจดัแสดงท่ีเนน้ความหมายของส่ิงของเนน้วตัถุท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินให้ความเป็นมา
เป็นไปของส่ิงของนั้นๆการจดัแสดงท่ีสะทอ้งสภาพปัญหาของทอ้งถ่ินเพื่อเช่ือมโยงใหผู้ช้มเป็นปัญหา
ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากอดีตโดยมากมกัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มการจดัแสดงท่ีเนน้ความ
มีชีวิตชีวาอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบันมาช่วยเสริมลูกเล่นต่างๆเช่นการใส่ไฟการเพิ่มเสียงหรือ
ภาพเคล่ือนไหวสลบัไปกบัการจดัแสดงวตัถุการจดัแสดงท่ีเนน้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการจดั
แสดงอยูเ่สมอเพื่อดึงดูดใหผู้ช้มกลบัมาชมอยูเ่สมอ 

7) การจดัการและการด าเนินงานตอ้งค านึงว่าจะท าอย่างไรให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน               
ท่ีย ัง่ยืนชุมชนร่วมกนัดูแลต่อไปโดยจะตอ้งจดักลุ่มคนเขา้มาให้ท าหน้าท่ีจดัการหรือบริหารอาจจดัอยู่
ในรูปคณะกรรมการประกอบด้วยผูน้ าชุมชนท่ีชาวบ้านเคารพนับถือหรืออาจมีนักวิชาการจาก
สถานศึกษาภายนอกประกอบไปด้วยก็ได้และหลงัจากเปิดพิพิธภณัฑ์เรียบร้อยแล้วควรมีการดูแล
รักษาเอาใจใส่ท าความสะอาดอยูเ่สมอป้องกนัการช ารุดทรุดโทรมนอกจากน้ีควรจดักิจกรรมเพื่อดึงดูด
คนมาเยี่ยมชมอยู่อย่างต่อเน่ืองมีการติดต่อประสานความร่วมมือกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งหรือพิพิธภณัฑ์
ขา้งเคียงเพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และทา้ยท่ีสุดควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารของ
พิพิธภณัฑ์อยูเ่สมอเพื่อให้ทุกคนทราบวา่พิพิธภณัฑ์ท่ีเปิดน้ีเป็นของทอ้งถ่ินท่ีทุกคนสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมได ้
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งามพิศ  สัตยส์งวนได้จดัหมวดหมู่และเทคนิคของการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน
ระดบัชุมชนเพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มูลทั้งหมดอนัจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจชุมชนดงัน้ี36 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้งลกัษณะ
ท่ีตั้งภูมิประเทศภูมิอากาศสถานท่ีส าคญัของชุมชนโรงเรียนวดัเป็นตน้ 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรแสดงขอ้มูลจ านวนประชากรเพศอายอุาชีพโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
แสดงสถิติเพื่อท าใหว้เิคราะห์สังเคราะห์ไดง่้ายข้ึน 

3) ข้อมูลเก่ียวกับเครือญาติ เน่ืองจาก บางชุมชนผูค้นภายในชุมชนเป็นเครือญาติกัน                       
จึงควรเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นน้ีไวเ้พื่อเรียนรู้วา่ใครเป็นญาติใครบา้ง 

4) ประวติัความเป็นมาเน่ืองจากในทุกๆชุมชนมีเร่ืองเล่าสืบต่อๆกนัมาเก่ียวกบัท่ีมาของ
การตั้งหลักแหล่งหรือท่ีมาของช่ือชุมชนส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่าน้ีมกัได้จากการสอบถามสัมภาษณ์
เก่ียวกบัผูบุ้กเบิกเป็นใครมาจากไหน 

5) ข้อมูลเก่ียวกับวงจรชีวิต1 ปีของชุมชนจดัแสดงเก่ียวกับข้อมูลชีวิตประจ าวนัของ
ชาวบ้านหรือประชากรในชุมชนการใช้ชีวิตในรอบปีตลอดทั้ งข้อมูลประเพณีพิธีกรรมต่างๆใน
ครบรอบ 1 ปี 

6) ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มทางสังคมแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสมาคมชมรมท่ีชาวบา้นรวมกลุ่มกนั
เพื่อท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเช่นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มสตรีทอผา้กลุ่มท าสวนเล้ียงสัตวเ์ป็นตน้ 

7) ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมทางวตัถุและเทคโนโลยีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมทาง
วตัถุเช่นลกัษณะบา้นเรือนของคนรวยคนจนเส้ือผา้เคร่ืองใช้ในบา้นอนัจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นสภาพ
สังคมของชุมชนนั้นๆ 

8) ประวติัชีวิตขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัวประวติัของบุคคลส าคญัภายในชุมชนในแต่ละ
ช่วงวยัวา่มีชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งไรเพื่อใหเ้ห็นภาพชุมชนในหลากหลายมิติ 

9) ภาษาทอ้งถ่ินและศิลปะแสดงขอ้มูลผลผลิตของวฒันธรรมท่ีแสดงออกออกมาในรูป
ของภาษาเช่นวรรณกรรมพื้นบา้นเพลงการละเล่นการฟ้อนร า 

10) วฒันธรรมดา้นต่างๆไดแ้ก่ดา้นครอบครัวเศรษฐกิจการเมืองการปกครอบศาสนาและ
ความเช่ือการศึกษาการแพทยก์ารคมนาคมส่ือสารหรือนนัทนาการ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 
2.4.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

                                                        
36 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 21. 
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อรอนงค์  ธรรมกุลไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม  โดยทัว่ไปหมายถึงการเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัและ
อย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลการมีส่วนร่วมในอ านาจการตดัสินใจและหน้าท่ีความรับผิดชอบการมี             
ส่วนร่วมนั้นจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่ส่ิงท่ีผูมี้สิทธ์ิไดรั้บประโยชน์หรือส่ิงท่ีผูค้นตอ้งการมากท่ีสุดนั้น
จะไดรั้บการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึน แสดงถึง ส่ิงท่ีท าไปนั้นจะเกิดตรงกบัความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงความแตกต่างระหวา่งการมีส่วนร่วมกบัการให้ความร่วมมือไดแ้ก่การมีส่วนร่วม
จะตอ้งคู่กบัความรู้สึกเป็นเจา้ของส่วนการท่ีคนอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืนเขา้มาร่วมด้วยนั้น ถือว่า เป็นการให้
ความร่วมมือ37 

ทวีทอง หงส์ววิฒัน์ ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนไวว้า่ หมายถึง การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการควบคุมการใชแ้ละการกระจาย
ทรัพยากรในปัจจยัท่ีมีในสังคมเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการ
ก าหนดชีวติของตนเอง38 

อคิน ระพีพัฒน์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง การท่ี
ประชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหาเป็นผูน้ าทุกอยา่งไม่ใช่มีการก าหนดเอาไวแ้ลว้หรือเพียงแค่ใหป้ระชาชน
เขา้มาร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีคิดข้ึนมา39 

นงเยาว์ หลีพันธ์ สาระของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาส                
ให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมการพิจารณาตดัสินใจการร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมี
ผลกระทบถึงตวัประชาชนเองการท่ีจะสามารถท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาแกไ้ขและ
น ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีดีข้ึนขณะเดียวกนัจะตอ้งยอมรับดว้ยความบริสุทธ์ิมนุษย์
นั้นสามารถพฒันาไดถ้า้มีโอกาสและการช้ีแนะท่ีถูกตอ้ง40 

อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีชุมชนหรือประชาชนได้มี
โอกาสเขา้ร่วมในกระบวนการวางแผนด าเนินการปฏิบติัและประเมินผลตลอดจนไดร่้วมกนัแสดง
ความคิดเห็นและแสดงบทบาทเพื่อตดัสินใจกระท าการอนัเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกฝ่ายอยา่งเท่า

                                                        
37 อรอนงค์ ธรรมกุล, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2539, หนา้ 11. 
38 สุกญัญา เรือนสอน, “กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ”, 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2543, หนา้ 11. 
39 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11. 
40 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11. 
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เทียมกันอีกด้วยโดยมีเง่ือนไขเร่ืองเพศอายุอาชีพเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส่งผลให้กระบวนการ
ตดัสินใจจะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด41 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐส่งเสริม
ชกัน าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคม
มูลนิธิและอาสาสมคัรรูปต่างๆให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง
รวมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว้42 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปรัชญาเวสารัชน์กล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

พื้นท่ีเพื่อท ากิจการในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่43 
- ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและความ

ปลอดภยั 
- ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผูน้ าผูป้กครองทอ้งถ่ินเช่นก านนัผูใ้หญ่ 
- ปัจจยัท่ีเป็นรางวลัตอบแทนได้แก่ค่าตอบแทนแรงงานเงินปันผลจากสหกรณ์ออม

ทรัพย ์
- ปัจจยัภายในตวับุคคลไดแ้ก่ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนร่วมความรู้สึกเกรงใจไม่

กลา้ปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวนหรือความรู้สึกวา่เป็นพนัธะท่ีตอ้งเขา้ร่วมเพื่อใหเ้กิดความสามคัคี 
William W. Reederนักวิชาการชาวต่างชาติได้สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไวด้งัน้ี 
- การปฏิบติัให้คลอ้ยตามความเช่ือพื้นฐานหมายถึงการเลือกใช้วิธีการท่ีสอดคลอ้งกบั

ความเช่ือพื้นฐานของตนในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 
- มาตรฐานคุณค่าในการปฏิบติัมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณค่าของตนเอง 
- เป้าหมายการท่ีบุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมปกป้องและรักษาเป้าหมายของตนเอง 
- ประสบการณ์ท่ีผดิปกติธรรมดาพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในบางคร้ัง 
มีรากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดาจึงเป็นจุดสนใจต่อการเขา้มามีส่วนร่วม

ของประชาชน 

                                                        
41 กุลแก้ว คลา้ยแก้ว, “การอนุรักษ์บ้านเรือนแพล าน ้าน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2548, หนา้ 14. 
42 เร่ืองเดียวกนั, หนา้  15. 
43 อรอนงค ์ธรรมกลุ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาท้องถิน่”,  หนา้ 19. 
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- ความคาดหมายการประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหวงัว่าจะตอ้งประพฤติในสถานการณ์
เช่นนั้นและชอบท่ีจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีคาดหวงัจากผูอ่ื้นเช่นกนั 

- การมองตวัเองการกระท าส่ิงต่างๆท่ีคิดวา่ตวัเองตอ้งกระท าเช่นนั้น 
- การบีบบงัคบัการกระท าส่ิงต่างๆท่ีรู้สึกวา่ตนถูกบีบบงัคบัใหท้  า 
- นิสัยและประเพณีท่ีสืบทอดกนัมารวมถึงการกระท าส่ิงต่างๆตามอุปนิสัยท่ีชอบกระท า

เม่ืออยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ 
- โอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะในทางท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและชนิดของโอกาสซ่ึงโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
กระท าเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาไดรั้บรู้มา 

- ความสามารถการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างท่ีตนมองเห็นว่าสามารถให้ส่ิงท่ี
ตอ้งการเกิดข้ึนในสถานการณ์เช่นนั้น 

- การสนบัสนุนการเร่ิมปฏิบติัการเม่ือเขารู้สึกวา่เขาไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีพอให้กระท า
เช่นนั้น 

อรอนงค์ ธรรมกุล ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ประเด็นไดแ้ก่44 

- ดา้นความผกูพนัเป็นเครือญาติและความสัมพนัธ์เป็นสายใยในชุมชน 
- ดา้นการมีภาวะร่วมทางเศรษฐกิจ 
- ดา้นการมีปัญหาร่วมกนั 
- ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกหมู่บา้น 
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
The International Association for Public Participation ได้ ก ล่ าว ถึ งก ระบ วน ก าร มี            

ส่วนร่วมของชุมชนมี 5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดบัท่ีส าคญัท่ีสุดโดยการใหข้อ้มูล 
ในช่องทางต่างๆเช่นเอกสารส่ิงพิมพ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ การจดั

นิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล

ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นการ
ส ารวจความคิดเห็นการจดัเวทีสาธารณะเป็นตน้ 

                                                        
44 อรอนงค ์ ธรรมกลุ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาท้องถิน่”, หนา้ 19. 
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ระดับท่ี 3 การสร้างความเก่ียวขอ้ง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม              
ในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ชุมชนว่าความคิดเห็นหรือความตอ้งการของชุมชนจะถูก
น าไปใช้พิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะประชาพิจารณ์การจดัตั้ งคณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็น
นโยบาย เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 4 ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้กลุ่มชุมชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วน
ร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐทุกขั้นตอนของการตดัสินใจและมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น
คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายชุมชนร่วมเป็นกรรมการเป็นตน้ 

ระดบัท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ชุมชน (Empower) เป็นขั้นท่ีให้บทบาทชุมชนในระดบัสูง
ท่ีสุดโดยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆท่ีมอบอ านาจให้
ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมดเป็นตน้ 

2.4.2 แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 
พยุงศิลป์ ประจุศิลป์ กล่าวถึง แนวคิดการออกนิทรรศการวา่ เป็นหลกัการเช่นเดียวกบั

งานศิลปะทัว่ไป แต่ส่ิงส าคญัคือตอ้งเหมาะสมในด้านรูปแบบ เน้ือหากบังานจดัแสดงท่ีจดัข้ึน โดย
หลกัการในการออกแบบนิทรรศการมีอยู ่7 หลกัการ คือ 

ความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึง การจดัรูปแบบของนิทรรศการใหมี้ความสัมพนัธ์กนั  
ความสมดุล (Balancing) หมายถึง การจดัวสัดุส่ิงของในการจดัแสดงให้สมดุลไม่เอียง

มากไปขา้งใดขา้งหน่ึง  
การเนน้ (Emphasis) หมายถึง การจดันิทรรศการโดยการให้ความส าคญัแก่จุดท่ีน่าใจใน

การจดัแสดงนิทรรศการนั้นๆ  
ความแตกต่าง (Contrast) หมายถึง การแก้ปัญหาการจดันิทรรศการท่ีเกิดรูปแบบการ

ซ ้ าซากเกิดข้ึน โดยมีการเพิ่มส่วนท่ีสร้างความขดัแยง้ในการจดัแสดงเพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผูช้ม  
ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การพิจาณาในส่วนรวมทั้งหมด ถึงแมจ้ะมีบางอยา่ง

ในการจดัแสดงแตกต่างกนัก็ตาม แต่เม่ือมองดูแลว้รู้สึกผสมผสานกลมกลืนกนั  
ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจดัแสดงท่ีมุ่งเนน้ความพอดีในการใหข้อ้มูลแก่

ผูช้ม ทั้งในเร่ืองขอ้มูล วสัดุ การออกแบบ  
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ความสมบูรณ์ขั้นส าเร็จ (Finish) หมายถึง การส ารวจขั้นสุดทา้ยท่ีจะสรุปการออกแบบ
โดยมีผลโดยตรงต่อส่วนรวมทั้งหมด สามารถท าให้เห็นส่วนบกพร่องไม่เหมาะสมต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการแกไ้ข ต่อไป45 

จนัทรา มาศสุพจน์ กล่าวถึง การจดันิทรรศการ เป็นการน าเอาวสัดุอุปกรณ์และส่ือต่างๆ 
มาผสานกนัเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นความสนใจและท าให้ผูช้มเขา้ใจในเน้ือหาของนิทรรศการ เช่น 
น าเอาภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง การสาธิต การน าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ เอกสารต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี จึง
ตอ้งมีการใช้ส่ืออ่ืนๆ มาผสมผสานกัน ดังนั้น จึงได้มีการจดัประเภทของส่ือท่ีใช้ประกอบการจดั
นิทรรศการ ดงัน้ี  

วสัดุกราฟฟิค คือ ส่ือท่ีผลิตข้ึนโดยมีองค์ประกอบหลกั คือ เส้น ค า รูปภาพ สัญลกัษณ์ 
และการจดัวางท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลในการส่ือความหมาย อธิบายเน้ือหาให้ผูช้มทราบตามท่ี
ผูอ้อกแบบตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ 

วสัดุสามมิติ คือ วสัดุท่ีมีความกวา้ง ยาว ลึก ซ่ึงเป็นวตัถุจ าลองเพื่อสร้างบรรยากาศ
เสมือนจริงในการจดัแสดงนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ  

วสัดุประดบัตกแต่ง คือ การสร้างบรรยากาศในนิทรรศการให้มีความสวยงาม มีชีวติและ
กระตุน้ความสนใจไปเน้ือหาเร่ืองราวในการจดัแสดงนิทรรศการ  

ส่ือกิจกรรม คือ การน าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆมาจดัแสดงรวมกนัโดยใชกิ้จกรรม หรือวิธีการ
เป็นหลกั ส่ือชนิดน้ีท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ขอ้มูลไดจ้ากประสาทสัมผสัทั้ง 5 รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการจดัแสดงนิทรรศการนั้นๆ  

ส่ือนิทรรศการประเภทอ่ืน คือ ส่ิงท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา เช่น ภาพประกอบ สไลด ์
ภาพโปร่งใส โสตทศันูปกรณ์ประเภทฉาย โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเคร่ืองเสียง ส่ือคอมพิวเตอร์                
เป็นตน้46 

2.4.3  แนวคิดการจัดกลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ 
นิทรรศการคือส่วนประกอบส าคัญของพิพิธภัณฑ์ถ้าปราศจากนิทรรศการแล้ว

พิพิธภณัฑ์ก็ไม่แตกต่างไปจากโกดงัเก็บของนิทรรศการเปรียบไดก้บัหนงัสือหรือภาพยนตร์ดีๆท่ีจะ
น าผูช้มไปพบกบัประสบการณ์หรือโลกใหม่ขณะเดียวกนัก็มีความแตกต่างนั่นคือนิทรรศการเป็น
ประสบการณ์ทางสังคมมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มมีการแบ่งปันคุณค่าและเชาวน์ปัญญาให้กบัผูช้มไป
พร้อมๆกบัการพกัผอ่น  

                                                        
45 พยงุศกัด์ิ  ประจุศิลป์, การออกแบบส าหรับนิทรรศการ (กรุงเทพ : โรงพมิพ ์ส.ศิริการพมิพ,์ 2531), หนา้  27 – 29. 
46 จนัทรา  มาศสุพจน์, หลกัการจดันิทรรศการ (กรุงเทพ : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส์, 2540), หนา้ 70 – 71. 
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วิวรรธน์ จนัทร์เทพย์ กล่าวถึง รูปแบบการจดักลุ่มห้องจดัแสดงมีผลต่อทางสัญจรของ            
ผูเ้ขา้ชมและผงัการจดัแสดงของนิทรรศการ รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดักลุ่มห้องแสดงต่างๆ 
ดงัน้ี  

การจดัแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement) คือ การชมนิทรรศการ โดยไม่
ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม   

ขอ้ดี ประหยดัเน้ือท่ี และผูเ้ขา้สามารถรับเร่ืองราวอยา่งมีล าดบั 
ขอ้เสีย ไม่อาจจะเลือกชมส่วนใดส่วนหน่ึงไดถ้า้เป็นพิพิธภณัฑใ์หญ่เม่ือ ปิด หอ้งใด

หอ้งหน่ึงจะกระทบกระเทือนอีกหอ้งหน่ึง 
 

 
ภาพที ่2.2  แสดงการชมนิทรรศการ โดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม 

ท่ีมา: ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์ การจัดแสดงและนิทรรศการ (กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง, 
พ.ศ. 2548), หนา้ 31. 

การจดัแบบมีโถงจ่าย (Corridor Room Arrangement) เป็นการเดินยาว และมีทางแยกเขา้
สู่ส่วนแสดง 

ขอ้ดี เลือกชมไดส้บาย   
ขอ้เสีย การแสดงขาดความต่อเน่ืองเปลืองเน้ือท่ีแสดง 

 
ภาพที ่2.3  แสดงการชมนิทรรศการท่ีมีทางเดินยาว และ มีทางแยกเขา้สู่ส่วนแสดง 

ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์ เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 31. 
การจัดแบบมีศูนย์กลาง (Central Arrangement) คือการน าการจดักลุ่มห้องข้างต้นมา

รวมกนั มี โถงตรงกลางเป็นส่วนแยกต่างๆ เม่ือเปิดหอ้งใดหอ้งหน่ึงก็ใช ้โถงเป็นตวัแจกได ้  
ขอ้ดี สามารถเปิดชมไดห้มดทุกส่วน 
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ภาพที ่2.4  แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยก 

ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์ เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 31. 

การจดัแบบมีโถงจ่ายและห้องต่อห้อง (Nave to Room Arrangement) เป็นการจดักลุ่ม
ห้องแสดง ท่ีมีห้องโถงเป็นศูนยก์ลางหรือ Central Courtแลว้จากห้องโถง สามารถเขา้ถึงส่วนแสดง
ต่างๆ ไดเ้ป็นการเลือกเอาขอ้ดี ขอ้ 1 และ 2 มาใช ้โดยสามารถเลือกชมไดต้ามใจชอบ47 
 

 
ภาพที ่2.5  แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยก และ มีทางเช่ือมต่อ 

ระหวา่งห้องจดัแสดงหอ้งต่างๆ 
ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์ เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 32. 

 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 งานวจัิย 
สายันต์  ไพรชาญจิตร์ งานวิจัยเร่ือง “กระบวนการโบราณคดีชุมชนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรมในจังหวดัน่าน”สรุปเร่ืองราวว่าการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมประเภท
ทรัพยากรทางโบราณคดีโบราณสถาน วตัถุโบราณท่ีด าเนินการอยูใ่นประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศ
ไทยเป็นภาระหนา้ท่ีขององคก์รหรือหน่วยจดัการท่ีมกัจะสังกดัอยูใ่นภาครัฐซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีมีอ านาจ

                                                        
47 วิวรรธน์ จนัทร์เทพย ,์ การจัดแสดงและนิทรรศการ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั หมู่บา้นจอมบึง, 2548), หน้า 

31 - 32. 
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ทางการเมืองมากท่ีสุดในสังคมองคก์รหรือหน่วยจดัการในภาครัฐมกัมีแบบแผนการจดัการในลกัษณะ
รวมศูนยอ์  านาจใช้วิธีการควบคุมบงัคบัดว้ยกฎระเบียบอย่างเขม้ขน้และด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางตามหลกัวิทยาการและเทคนิควธีิทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ท่ีมุ่งตอบสนองวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างความมั่นคงให้กับตัวทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและส่ิงก่อสร้างในฐานะท่ีเป็น
หลกัฐานยืนยนัประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ี รุ่งเรือง เก่าแก่ ซ่ึงแบบแผนการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรมเช่นน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดและแนวปฏิบติัทางการพฒันาชุมชนท่ีเนน้เร่ืองกระบวนการ
มีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ การพึ่ งตนเอง การกระจายอ านาจ การยอมรับสิทธิในการจดัการ
ทรัพยากรและกระบวนการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดการฟ้ืนฟูพลงัหรือความเขม้แข็งของชุมชนจึงเป็นผลให้
ชุมชนต่างๆท่ีแมมี้ทรัพยากรทางวฒันธรรมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อการ
พฒันาชุมชนของตนเองให้เขม้แขง็ได ้ผลจากการลงพื้นท่ีการวจิยัเชิงปฏิบติัการพฒันาแบบมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในจงัหวดัน่านใน
พื้นท่ีต าบลบ่อสวกเพื่อการปฏิบติังานวิจยัและพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีชีวิตปกติของชาวบา้นในการ
จดัการแหล่งเตาเผาเมืองน่านบา้นบ่อสวกตลอดจนถึงพื้นท่ีต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จนกระทัง่
ชาวบา้นในพื้นท่ีสามารถจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ชุมชนสะทอ้นให้เห็นเป็นประจกัษว์า่การจดัการทรัพยากร
ทางวฒันธรรมของหน่วยจดัการระดบัปัจเจกและครอบครัวท่ีแห่งเตาเผาบา้นบ่อสวกและพิพิธภณัฑ์
เฮือนบา้นสวกแสนช่ืนได้เช่ือมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทอ่ืนๆซ่ึงการเช่ือมโยงให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงคุณค่าและความส าคัญของอดีตหรือเร่ือง
โบราณคดีไม่ใช่จะสามารถท าให้เกิดข้ึนไดส้ าเร็จในระยะเวลาอนัสั้นๆแต่ตอ้งท าในลกัษณะค่อยเป็น
ค่อยไปไม่เร่งรัด ซ่ึงการวิจยัดงักล่าวพบวา่กิจกรรมท่ีช่วยสร้างจิตส านึกรักอดีตใกลต้วัของชาวบา้นได้
ดีท่ีสุดใหผู้สู้งอายุเล่าเร่ืองเก่าๆ ให้เด็กฟัง การจดักลุ่มเด็กๆและผูสู้งอายใุห้ศึกษาเร่ืองต่างๆ ของชุมชน 
เช่นพิธีกรรมความเช่ือ ตน้ไมใ้บหญา้ วิธีการท ามาหากินผา่นวตัถุส่ิงของและสถานท่ีเก่าแก่ กิจกรรม
ลกัษณะน้ีนอกจากจะท าใหไ้ดข้อ้มูลวฒันธรรมชุมชนและประวติัศาสตร์ชุมชนแลว้ ส่วนส าคญัคือการ
ไดฟ้ื้นฟูระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวยั48 

สุ จ ารี ย์  จ รัส ด้ ว งวิท ยานิพน ธ์  เร่ือง  “ก ารบ ริห ารจัดก ารพิ พิ ธภัณฑ์ ท้อ ง ถ่ิ น
กรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นท่ีฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี จากการคดัเลือก
กรณีศึกษาจ านวน 4 แห่ง คือเขตวงัทองหลาง เขตพญาไทย เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกใหญ่          

                                                        
48 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, “การวจิัยเชิงปฎิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชน

ท้องถิน่ในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมในจังหวดัน่าน” รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548, หนา้ 28. 
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ถึงรูปแบบในการด าเนินงานและการบริหารจดัการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผล
การศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็น ดงัน้ี 

การบริหารจดัการ การวางแผนงานพบว่า มีการวางแผนงานในการด าเนินงานและ
บริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั ถึงแมพ้ิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีการก าหนดเป้าหมาย
และพนัธกิจขององค์กรเป็นไปตามมติของท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร คือ ก าหนดให้พิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าท่ีในการศึกษารวบรวมขอ้มูล วตัถุ ส่ิงของและองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองราวประวติัศาสตร์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมีส านกังานพื้นท่ีปกครองเป็นผูดู้แลบริหาร
จดัการจึงก าหนดให้ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคมเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการด้านต่างๆของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เช่นการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ การบริหารจดัการดา้นการให้บริการและประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ดงันั้นจึงท าให้การวางแผนงานในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครจาก
กรณีศึกษามีรูปแบบการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งและแตกต่างกนัในประเด็นส าคญัเช่น การวางแผนใน
การเลือกสถานท่ีตั้งและอาคารจดัแสดง การบริหารจดัการดา้นงบประมาณ การบริหารจดัการดา้นการ
ให้บริการประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมการเรียนรู้  โครงสร้างองค์กร การบริหารจดัการด้าน
บุคลากร การมีสวน่ร่วมของทอ้งถ่ิน49 

วิปาลี  จันทรวิโรจน์ วิทยานิพนธ์ เร่ือง “แนวทางก าหนดนโยบายและการวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทย” ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเฉพาะนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างพิพิธภณัฑ์ 3 แห่งคือพิพิธภณัฑ์วดัม่วง จงัหวดัราชบุรีพิพิธภณัฑ์จนั
เสน จงัหวดันครสวรรค ์และหอวฒันธรรมนิทศัน์วดัศรีโคมค า จงัหวดัพะเยา  ถึงสภาพการด าเนินงาน
ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์ท่ีบุคลากรในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้
ด าเนินการ โดยผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบการน าเสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและ
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีท้องถ่ินนั้นมีความ
จ าเป็นตอ้งเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์เพื่อเสริมสร้างให้
คนในท้องถ่ินเกิดความเข้าใจต่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการมีส่วนร่วมด าเนินกิจการ นโยบายการ
ประชาสัมพนัธ์ของพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงผลวจิยัผูศึ้กษาสรุปเป็นประเด็นส าคญัๆดงัน้ี 

                                                        
49สุจารีย ์จรัสดว้ง,“การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552, หนา้ 3. 
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ผูป้ฎิบัติการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในแต่ละแห่งไม่ได้เป็นผู ้ก  าหนดนโยบายและ
แผนการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑ์ การรับรู้ของผูค้นท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยส่วนมากเป็นการรับรู้
ในช่วงระยะเวลาการเปิดพิพิธภณัฑใ์หม่ๆโดยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัคือขาดการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ระหวา่งส่ือบุคคล ส่ือมวลชน อาทิโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ินท่ีส าคญัและจะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจแก่คนในทอ้งถ่ินควรจะมีการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เพิ่มเติมถึงประเด็นต่างๆ ให้มี
ความชดัเจนตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมสามารถร่วมกิจกรรมของพิพิธภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน 

สรุปแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินผูมี้ส่วนรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินควรจะเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีทอ้งถ่ินนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของพิพิธภณัฑม์ากข้ึนกวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยใชก้ารวางแผนประชาสัมพนัธ์ท่ีผูค้นในพื้นท่ีสามารถรับรู้
ไดถึ้งจริงใจท่ีผูมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินตอ้งการพลงัขบัเคล่ือนของ
ภาคประชาสังคมอนัจะก่อให้เกิดผลดีในทางกายภาพคือความย ัง่ยืนกบัพิพิธภณัฑ์และสังคมทอ้งถ่ิน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินไม่เพียงเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวในมิติเดียว
เท่านั้น50 

โชค  ไกรเทพวทิยานิพนธ์ เร่ือง “โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น (ไทย-รามญั) จงัหวดั
ปทุมธานี ”งานวจิยัดงักล่าวผูศึ้กษาตระหนกัถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าใหจ้  าเป็นตอ้งจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
พื้นบา้นเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพบว่า                 ใน
พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีไม่มีการเก็บรวบรวมมรดกทางศิลปวฒันธรรมส่งผลให้ส่ิงของต่างๆ อาทิ  อิฐ
โบราณ หม้อน ้ า ตุ่ม พระพุทธรูป กระจายอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ โดยไม่มีการศึกษาแต่อย่างใด ซ่ึง             
ผูศึ้กษาเห็นว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลักฐานและร่องรอยทางด้านประวติัศาสตร์ท้องถ่ินเป็นอุปกรณ์                     
ในการศึกษาและเรียนรู้ประวติัความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชน การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยั           
เชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะเสนอแนะการจดัตั้ งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลอดถึงวิธีการและ
แนวทางในการบริหารจดัการ โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นประเด็นต่างๆ  การสัมภาษณ์
บุคคล ทั้ งปราชญ์ท้องถ่ิน ผูมี้แนวโน้มท่ีจะใช้บริการ เช่น ประชาชนในพื้นท่ี นักเรียน นักศึกษา                 
เพื่อก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา                 
เห็นด้วยกับแนวทางการจดัตั้ งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และมีความเห็นเร่ืองสถานท่ีจดัตั้ งพิพิธภัณฑ ์            
หลายแห่งด้วยกัน อาทิ กลุ่มนักท่องเท่ียว ประชาชนทั่วไปเห็นว่าควรจดัตั้ งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน                     
ณ  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต หรือจดัตั้งในวดัเจดียห์อย อ าเภอลาดหลุมแกว้ ส่วนกลุ่มประชากร

                                                        
50 วปิาลี  จนัทรวิโรจน์, “แนวทางก าหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสัมพนัธ์พิพธิภัณฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย”, 

วทิยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543, หนา้ 1. 
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นักเรียน นักศึกษา มีความเห็นว่าควรจัดตั้ งในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  
ศูนยรั์งสิต หรือมหาวทิยาลยักรุงเทพ อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมแลว้ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงั
ในพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นแห่งน้ีจะน ามรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชนชาว
ไทยเช้ือสายรามญัและส่ิงของจดัแสดงศิลปวฒันธรรมอ่ืนๆ จดัแสดงร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผูช้มในอนาคต51 

วรวิทย์  องค์ครุฑรักษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “พิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่” สรุปเร่ืองราววา่ในการศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงคใ์นดา้นส่ิงดึงดูดใจดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสามารถสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้น
ให้ความเห็นวา่ส่ิงท่ีดึงดูดใจของพิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงคน์ั้นอนัดบัแรกอาคารของพิพิธภณัฑ์ควรเป็น
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบทอ้งถ่ินและสถาปัตยกรรมท่ี
ทนัสมยัในแบบท่ีลงตวัประเภทของพิพิธภณัฑ์ท่ีอยากชมไดแ้ก่พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์พิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยาและประเพณีพื้นเมืองในดา้นการจดัแสดง
วตัถุนั้นมีความเห็นวา่จดัแสดงวตัถุท่ีจ  าลองมาไดแ้ต่ตอ้งสามารถจบัและทดลองส่ิงของท่ีจดัแสดงได้
ส าหรับในการเขา้ชมนกัท่องเท่ียวยงัคงตอ้งการเจา้หน้าท่ีน าชมเจา้หน้าท่ีน าบรรยายและเจา้หนา้ท่ีใน
การน าการสาธิตทดลองโดยในการน าเสนอเน้ือหานั้นไม่จ  าเป็นต้องน าเสนอเน้ือหาท่ีละเอียดแต่
ตอ้งการให้น าเสนอเน้ือหาอย่างกวา้งๆไม่ใช้ค  าอธิบายท่ียากและง่ายต่อการเขา้ใจส่วนด้านกิจกรรม
ของพิพิธภณัฑ์ท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจไดแ้ก่กิจกรรมตามเทศกาลหรือช่วงเวลาส าคญักิจกรรมท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภณัฑ์แห่งอ่ืนๆและกิจกรรมการแสดง
และการละเล่นใหช้มในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของพิพิธภณัฑด์า้นบริเวณสถานท่ีดีท่ีนกัท่องเท่ียว
ตอ้งการมาเยี่ยมนั้นไดแ้ก่ห้องน ้ าท่ีสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการมีสถานท่ีจอดรถท่ี
สะดวกและปลอดภยัมีร้านอาหารเคร่ืองด่ืมและของว่างจ าหน่ายมีสวนหย่อมและบริเวณพกัผ่อนท่ี
ร่ืนรมยส์วยงามมีเกา้อ้ีจุดนัง่พกัและถงัขยะท่ีเพียงพอส าหรับดา้นกิจกรรมของพิพิธภณัฑท่ี์พึงมีอนัดบั
แรกได้แก่การมีเจา้หน้าท่ีบริการน าชมและให้ขอ้มูลท่ีช านาญแม่นย  าสามารถตอบขอ้สักถามได้มี
เอกสารและหนังสือเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจดัแสดงจ าหน่ายทั้งน้ีการท่ีมีเอกสารและหนังสือจ าหน่ายนั้น
เป็นการให้ผูส้นใจหาความรู้เชิงลึกไดมี้ต าราในการศึกษาอีกทั้งยงัเป็นการหารายไดเ้ขา้สู่พิพิธภณัฑ์มี
ห้องฉายวีดีทศัน์ฉายภาพเคล่ือนไหวให้ความรู้มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์แห่ง
อ่ืนๆ และทา้ยสุดคือการมีห้องสมุดท่ีสามารถรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์

                                                        
51โชค ไกรเทพ, “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน(ไทย-รามัญ) จังหวัดปทุมธานี”,โครงการทางวฒันธรรมหลกัสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2549, หนา้ 1 - 3, 210 – 211. 
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ดงักล่าวจดัเก็บรักษาไวเ้พื่อง่ายต่อการมาหาความรู้ในด้านความสะดวกในการเขา้ถึงพิพิธภณัฑ์นั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งเสมือนเป็นการประชาสัมพนัธ์และการบริการดงักล่าวอนัดบัแรกคือการมีป้ายบอก
ชดัเจนของการเดินทางไปพิพิธภณัฑ์จ าเป็นตอ้งมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางพร้อมทั้งตอ้งกระจายข่าวสารแก่รถรับจา้งทัว่ไปให้รับรู้ถึงต าแหน่งท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์เพื่อให้
รถรับจา้งเหล่าน้ีสามารถพาไปได้เส้นทางการเดินทางควรเน้นการบอกท่ีถนนสายหลกัส าหรับการ
กระจายข่าวสารนกัท่องเท่ียวจะรับรู้การมีอยูข่องพิพิธภณัฑ์จากป้ายประกาศระหวา่งเส้นทางมากท่ีสุด
รองลงมาคือการรับรู้ผ่านทางวารสารและนิตยสารเช่นการลงบทความแนะน าการท่องเท่ียวเยี่ยมชม
การเสนอข่าวของพิพิธภณัฑ์นั้นๆส่วนการรับข่าวสารจากทางศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวจะนอ้ยท่ีสุดแต่
ก็ยงัสามารถใหบ้ริการความรู้แก่นกัท่องเท่ียวได้52 

พิณวลี  อังศุพันธ์ุ  วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจังหวดันครราชสีมา” สรุปเร่ืองราวว่า
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทั้ง 4 แห่งไดแ้ก่พิพิธภณัฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภณัฑว์ดัพรหมราชพิพิธภณัฑ์โคกศรีสะเกษและพิพิธภณัฑสื์บสานภูมิปัญญาชาวนาไทยพบวา่ส่ิง
ท่ีท าใหพ้ิพิธภณัฑ์ด ารงและพฒันาอยูไ่ดคื้อการมีผูดู้แลกิจกรรมท่ีสามารถให้ความรู้ชุมชนจดักิจกรรม
ให้พิพิธภณัฑ์มีความเคล่ือนไหวดว้ยความร่วมมือจากคนในชุมชนนั้นๆแต่จากการเก็บขอ้มูลพบว่า
พิพิธภณัฑ์ทั้ง 4 ยงัไม่มีการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองและเป็นระบบท าให้พิพิธภณัฑ์มีขีดความสามารถ
ดงัน้ี 

มีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนในการจดัตั้งโดยผูต้ ั้งไดแ้ก่เจา้อาวาสและผูน้ าชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และประโยชน์แก่ผู ้เข้าชมทรัพยากรในการบริหาร 4M ได้แก่ ด้านมนุษย์ (MAN) ยงัขาด
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญและยงัไม่สามารถเปิดท าการไดต้ลอดดา้นเงินทุน (MONEY) ไม่มีงบท่ีสนบัสนุน
เก่ียวข้องจากภาครัฐและผูเ้ก่ียวข้องดูแลถึงแม้ชุมชนจะร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เงินทุนท่ีได้มาก็ไม่
สม ่าเสมอบางคร้ังไดเ้งินทุนจากนักการเมืองทอ้งถ่ินกองทุนพฒันาชุมชนจากธนาคารสนบัสนุนได้
จากการบริจาคเป็นต้นด้านวสัดุเคร่ืองใช้  (METERIAL) วตัถุไม่ค่อยสมบูรณ์เส่ือมสลายไปตาม
กาลเวลาส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรสานแต่บางทอ้งถ่ินมีช่างฝีมือเป็นผูช้  านาญการอยูบ่า้งแต่ทั้งน้ีการเก็บ
รักษาคงสภาพวัตถุก็ เป็นปัญหาของพิพิธภัณฑ์ทั้ ง  4 แห่งด้านความสามารถในการจัดการ
(MANAGEMENT) มีความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานคลา้ยกนัเช่นดา้นสุขาท่ีจอดรถ
แต่มีปัญหาเร่ืองป้ายบอกทางเร่ืองเอกสารประชาสัมพนัธ์และส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษามีโครงการท่ีจะท า
แต่ยงัขาดงบประมาณการบริหารงานจ ากดัในวงเล็กๆแต่เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยมากเป็นงาน

                                                        
52วรวิทย์  องค์ครุฑรักษา, “พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ”, 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2544, หนา้ 59 - 73. 
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ระหวา่งเจา้อาวาสผูน้ าชุมชนและคณะกรรมการวดัแต่งานเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้เพราะกรรมการวดัตอ้ง
ท างานประจ าร่วมด้วยการประสานงานระหว่างกันของทรัพยากรพิพิธภัณฑ์ทั้ ง 4 แห่งขาดการ
ประสานงานดา้นงบประมาณและบุคลากรจึงท าให้มีปัญหาดา้นการบริหารงานในดา้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนพบวา่ชุมชนมีการประชุมร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปในการด าเนินงานแต่ก็ข้ึนอยูก่บัประธานใน
การประชุมไดแ้ก่เจา้อาวาสและชาวบา้นในชุมชนชาวบา้นมีส่วนส าคญัในการร่วมปฏิบติัแต่ยงัขาด
การมีส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการบริหารทรัพยากร 4M ดา้นบุคลากรงบประมาณวสัดุเคร่ืองใช้
และความสามารถในการบริหารรวมไปถึงการบริการดว้ยในดา้นการมีส่วนร่วมของการรับประโยชน์
ไดผ้ลประโยชน์ทางดา้นสังคมเป็นหลกัเพราะเป็นท่ีรู้จกัในชุมชนอ่ืนๆการไดผ้ลประโยชน์ดา้นวตัถุ
พบวา่พิพิธภณัฑ์โคกศรีสะเกษไดรั้บเงินจากผูเ้ขา้ชมและน าไปมอบให้เด็กๆเพื่อให้เป็นผูน้ าชมต่อไป
และพิพิธภณัฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทยไดรั้บประกาศนียบตัรจากการจดัตั้งและการบริหารงาน
ให้พิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมในการจดัการบริหารท่ี
น้อยลงส่งผลกระทบให้ขีดความสามารถของการบริหารพิพิธภณัฑ์น้อยลงอีกด้วยตวัอย่าง 314 วดั
พบว่าวดัส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์และไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางวดัส่วน
ใหญ่มีบทบาทต่อชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางส่วนใหญ่เป็นบทบาททางด้านศาสนาและพิธีกรรม
รองลงมาได้แก่บทบาทด้านการพัฒนาและประชาคมกระตุ้นให้เกิดโครงการพัฒนาชุมชนเช่น
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าด่ืมน ้ าใช้โครงการพฒันาถนนในหมู่บ้านบทบาทด้านบริการชุมชนเช่น
ให้บริการด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้อาคารแก่ผูม้าขอใช้บริการอ านวยความสะดวกแก่กิจกรรมทาง
การเมืองเป็นตน้ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทของวดัต่อชุมชนในชุมบทไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ของ
วดักบัชุมชนการสนบัสนุนจากชุมชนและภาวะผูน้ าชุมชนปัญหาและอุปสรรคการแสดงบทบาทวดัต่อ
ต่อชุมชนในชนบทพบว่าวดัส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรในวดัท าให้บทบาทของวดัล่าช้าและไม่
ต่อเน่ืองขอ้เสนอแนะกล่าวว่าปัจจยัส าคญัดา้นการจดัการไดแ้ก่ภาวะผูน้ าและปัจจยัดา้นชุมชนผูน้ ามี
ความส าคญัเพื่อพาองคก์รไปสู่เป้าหมายผลการวิจยัคร้ังน้ียงัสนบัสนุนแนวคิดการมีส่วนร่วมกล่าวคือ
การสนบัสนุนดา้นทรัพยด์า้นแรงงานและการมีส่วนร่วมโดยมองถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบั
ชุมชนความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการคน้หาปัญหาการวางแผนการลงทุนการปฏิบติังานและการติดตาม
ผลความสัมพนัธ์กบัชุมชนมีอิทธิพลต่อบทบาทของวดัต่อชุมชนในชนบทดงันั้นวดัและชุมชนควรให้
ความส าคญัซ่ึงกนัและกนัควรให้ความร่วมมือกนัมากๆในการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัจดักิจกรรม
หรือโครงการต่างๆชุมชนควรสนับสนุนดา้นแรงงานให้บุตรหลานเขา้บวชเรียนบริจาคท่ีดินให้วดั
บริจาคข้าวสารเพื่อให้น าไปมอบแก่คนยากจนวดัควรสร้างศกัยภาพด้านศาสนาและพิธีกรรมจดั
กิจกรรมดา้นศาสนาให้การศึกษาแก่ภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาพยาบาลเบ้ืองตน้พฒันาประชาคมท า
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หน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางต่างๆเช่นศิลปวฒันธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขา้ร่วมเครือข่ายพฒันา
ทอ้งถ่ิน53 

อรอนงค์  ธรรมกุล วิทยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน” สรุป
เร่ืองราววา่กลไกท่ีท าให้องคก์รชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม คือ ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัองค์กรชาวบา้น ไดแ้ก่
บทบาทขององคก์รชาวบา้นโดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมการพฒันาต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุน
อาหารกลุ่มจัดท านาไร่กลุ่มสหกรณ์กลุ่มชมรมแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้ามาร่วมท าให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ท าให้ชาวบา้นเช่ือมัน่ในว่าจะสามารถเขา้มาบริหารงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองมีการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมบทบาทน้ีจึงเป็นกลไกผลักดันเร่ือยมาผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
รวมตวัจดัตั้งองคก์รชาวบา้นผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจใหช้าวบา้นเขา้ร่วม เช่น กิจกรรมกองทุนอาหาร
กลางวนักิจกรรมร้านคา้เป็นตน้ระบบเครือญาติและความสัมพนัธ์ในชุมชนความเช่ือและวฒันธรรม
เป็นกลไกควบคุมให้คนในสังคมปฏิบติัดีต่อกนัเก้ือกูลกนัเขา้ร่วมงานประเพณีโดยสมาชิกในชุมชน
เช่ือวา่จะไดบุ้ญและแสดงออกถึงน ้ าใจประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีไดรั้บกิจกรรมการบริหารต่างๆ
ทางภาครัฐและเอกชนคาดหวงัวา่ชาวบา้นจะไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้จากการท่ีตนมีส่วนมีสิทธ์ิเป็น
เจา้ของร่วมกนับทเรียนต่างๆ เป็นส่วนเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป
ความรับผิดชอบของผูน้ าจากการศึกษาพบวา่คณะกรรมการโดยเฉพาะประธานกรรมการหากมีความ
เสียสละมีอุดมการณ์ในการจะช่วยพฒันาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจะไดรั้บคดัเลือกเป็นใน
หลายสมยัวธีิการท่ีองคก์รชาวบา้นมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินพอสรุปได ้ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมในการประชุมและอภิปรายคนในชุมชนรวมตวัเพื่อตั้งองคก์รชาวบา้นโดยการ
สนับสนุนจากผูน้ าคณะกรรมการหมู่บ้าน คนในหมู่บ้าน ครูใหญ่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และเอกชน เม่ือ
ด าเนินการแลว้จึงเลือกประธานกลุ่มกิจกรรมส าคญัคือการประชุมกลุ่มทุกวนัท่ี 1 ของเดือนเพื่อปรึกษา
ด าเนินการพฒันาต่างๆ ทราบความกา้วหนา้ของกิจกรรมร่วมอภิปรายปัญหา และอุปสรรคและหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมองค์กรชาวบา้นไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมท างานเสริม
รายได้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อพฒันาหมู่บ้านช่วยเหลือประเพณี เช่น ดูแลเหมืองฝาย
ช่วยงานบุญเขา้กิจกรรมกองทุนอาหารกลางวนัเด็กเพื่อแสดงถึงน ้าใจ 

การมีส่วนร่วมในการออกเงินบริจาคและออกแบบวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนร่วมสละเวลาเขา้
ร่วมในกิจกรรมรูปแบบท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินมีทั้งโดยตรงโดยออ้มและ
โดยเปิดโอกาสซ่ึงพิจารณาในการมีส่วนร่วมไดแ้ก่การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการการมีส่วนร่วม

                                                        
53 พิณวลี องัศุพนัธ์, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิน่จังหวดันครราชสีมา”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2551, หนา้ 144 - 147. 
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วางแผนและด าเนินงานการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากประโยชน์ทางตรงท่ีไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติัใน
โครงการและประโยชน์ทางออ้มโดยไดรั้บการช่วยเหลือจากกลุ่มต่างๆ การมีส่วนร่วม 

สรุปผลและประเมินผล 
ปัจจยัท่ีท าให้องคก์รชาวบา้นมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินไดแ้ก่ปัจจยัความ

ผกูพนัเป็นเครือญาติการปกครองในชุมชนเป็นไปในระบบเครือญาติและระบบผีเรือนท าให้มีความ
เคารพและผูกพนัปฏิบติัต่อกนัด้วยแนวทางอนัดีปัจจยัการประสบปัญหาร่วมกนัเป็นแรงผลกัดนัให้
ชาวบา้นรวมกลุ่มกนัเพื่อแกปั้ญหานั้นๆปัจจยัการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บ
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและเอกชนในการจดัการปัญหาโดยให้ค  าช้ีแนะสนับสนุนให้ท า
กิจกรรมเงินทุนความรู้และทกัษะปัจจยัภาวะทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ดีข้ึนผลและการ
เปล่ียนแปลงท่ีท าให้องคก์รชาวบา้นมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินไดแ้ก่ดา้นความต่อเน่ือง
ของกิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอท าให้ชาวบา้นรู้สึกตนเป็นเจา้ของกิจกรรมนั้นๆดา้น
ความเขม้แข็งของกลุ่มเม่ือชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมเสนอสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มข้ึนเกิดเป็นพลงั
ต่อรองเสนอขอและเจรจาตกลงดา้นการกระจายผลประโยชน์ชาวบา้นเขา้ร่วมดว้ยความไวว้างใจและ
แบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมด้านการมีอิสระในการบริหารกิจกรรมการมีอิสระในการบริหาร
จดัการโดยปราศการการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีรัฐและเอกชนท าให้กิจกรรมโตข้ึนเร่ือยๆสาเหตุท่ีคนใน
ชุมชนไม่เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนไดแ้ก่การติดภาระเล้ียงบุตรความชราอายุเกิน 70 ปีเป็นบุคคลต่างถ่ิน
เป็นตน้54 

2.5.2 เอกสารและหนังสือ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารการสัมมนาวิชาการเร่ือง 

“พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย”ได้รวบรวมค าอภิปรายน าเสนอบทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย  ซ่ึงมีนักวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ พระภิกษุ ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้อง             
ไดใ้ห้ความเห็นไปในทางเดียวกนัถึงการเกิดข้ึนของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในประเทศไทยวา่ ทอ้งถ่ิน ใน
ประเทศไทยนั้น พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมกัเกิดข้ึนภายในวดัเป็นหลกั  โดยมี พระสงฆ ์ครู ผูน้  าชุมชนเป็นผู ้
ท่ีมีบทบาทท่ีก่อให้เกิดพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน อนัสืบเน่ืองมากจากความนิยมท่ีจะสะสมของเก่า ความรัก
ในทอ้งถ่ินจึงน าไปสู่การรวบรวมวตัถุทางวฒันธรรม และการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อให้
คนในท้องถ่ินได้มีโอกาสช่ืนชมส่ิงของเหล่านั้น อนัส่งผลให้สามารถมองเห็นภาพของวฒันธรรม 
สังคมท้องถ่ิน ว่ามีประวติัความเป็นมาอย่างไร โดยภาพรวมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย  
นอกจากเป็นสถานท่ีให้ความรู้แล้ว  ยงัเป็นกลไกท่ีช่วยสนับสนุนการรวมตวัของคนในชุมชนเพื่อ
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมด าเนินกิจการของท้องถ่ิน  องค์ประกอบส าคญัในการจดัตั้ ง

                                                        
54 อรอนงค ์ธรรมกลุ, “การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพฒันาท้องถิน่”, หนา้ 134 - 150. 
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พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้ประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายอาทิ 
ชาวบ้านซ่ึงเป็นกลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่างแท้จริงถ้าคนในท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะเกิดข้ึนไม่ได้ ฝ่ายวิชาการซ่ึงหมายถึงมีภาระหน้าท่ีในการศึกษาวิจยัท้องถ่ิน 
เพื่อให้ได้เน้ือหาจดัแสดง ค าบรรยาย ประกอบเร่ืองราวตลอดจนก าหนดกิจกรรมเผยแพร่ซ่ึงความรู้
กลุ่มน้ีอาจประกอบดว้ยพระสงฆ ์ครู อาจารย ์หรือนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถ่ิน 55 

ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  หนงัสือเร่ือง “คู่มือ
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินว่าพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน”ได้รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในมิติ
ต่างๆ เพื่ อให้ เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกส าคัญ ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่ อเป็น            
แหล่งเรียนรู้ส าหรับบริการประชาชนทุกเพศวยั ขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินตอ้งมีองค์ประกอบ  
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ อาทิ การจดัท าทะเบียนวตัถุ
พิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ การดูแลรักษาวตัถุพิพิธภัณฑ์ งานการศึกษาและ           
การจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ การรักษาความปลอดภยัในพิพิธภณัฑ์ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พิพิธภณัฑสถานทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีลว้นแต่ส าคญัในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน
และเพื่อการบริหารจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 56 

เปร่ือง กุมุท หนังสือเร่ือง “เทคนิคการจัดนิทรรศการ” กล่าวถึงความส าคัญของ
นิทรรศการวา่เป็นวิธีการอนัทรงประสิทธิภาพในการกระตุน้ให้ผูส้นใจในวตัถุ แนวความคิดอ่าน เป็น
วธีิท่ีมกัเขา้ถึงประชาชนได ้ทั้งน้ีเพราะเกิดจากเสน่ห์อนัเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพส่ิงทั้งหลาย 
การคดัเลือกและการจดัแสดงท่ีดี เป็นเสมือนแม่เหล็กอนัใหญ่ท่ีดึงดูดให้คนเหล่านั้นเขา้มาไดโ้ดยง่าย 
ทั้งน้ีนิทรรศการอาจจ าแนกออกเป็น 3 แบบคือนิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราวและนิทรรศการ
เคล่ือนท่ี ซ่ึงนิทรรศการแต่ละประเภทมีวตัถุประสงค์ท่ีตรงกนักล่าวคือ การมุ่งหวงัให้ผูเ้ขา้ชมไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีจดัแสดงตลอดจนความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ องค์ประกอบส าคญัท่ี
จะต้องค านึงถึงให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ คือ เน้ือหาหลักในการจัดนิทรรศการ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูเ้ขา้ชม ขนาดของนิทรรศการ การติดตั้ง ค  าและอกัษรท่ีใชใ้นการบรรยาย หลกัการ
ควบคุมแสงสวา่งในสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนกิจกรรมประกอบเพื่อกระตุน้ความสนใจในการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์อาทิ การจดัเสวนา การฉายภาพยนตร์ ปาฐกถา เป็นตน้57 

                                                        
55ศรีศักด์ิ  วลัลิโภดม, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย เอกสารการสัมมนาวิชาการ ล าดับที่ 6   (กรุงเทพฯ : ศูนย์

มานุษยวทิยาสิรินธร, 2539), หนา้ 5. 
56ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : บริษทัสยาม

ศิลปะการพมิพ ์จ ากดั, 2553), หนา้ 8. 
57เปร่ือง  กมุุท, เทคนิคการจัดนิทรรศการ (กรุงเทพฯ: สุจริตการพมิพ,์ 2529), หนา้ 1. 
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กรมศิลปากร หนังสือเร่ือง “การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน” ได้
รวบรวมความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑสถาน ซ่ึงข้อมูลพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบจดันิทรรศการมีองค์ประกอบท่ีควรค านึงถึงหลายประการด้วยกัน อาทิ      
การให้ความส าคญักบัสถาปัตยกรรมพิพิธภณัฑ์ว่าอาคารพิพิธภณัฑ์มีรูปแบบลกัษณะพื้นท่ีใช้สอย
อยา่งไรเพื่อประโยชน์ในการแบ่งพื้นท่ีให้สมดุลและการใชส้อยพื้นท่ีให้มีความเหมาะสม นอกจากน้ี
พิพิธภณัฑก์บัผูช้มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใหค้วามส าคญักบัลกัษณะของผูช้มประเภทต่างๆ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเขา้ชม การรับรู้ของผูช้ม ความตอ้งการในขอ้มูลของผูช้ม การป้องกนัความเส่ือมของ
วตัถุจดัแสดง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและถือเป็นขอ้ปฏิบติัส าคญัในการบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 58 

ศรีศักร วัลลิโภดม บทความเร่ือง “พิพิธภณัฑ์กบัการศึกษานอกระบบ” ไดแ้สดงแนวคิด
เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นแหล่งท่ีอบรมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองประวติัศาสตร์และมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติให้แก่คนในสังคม ช่วยให้คนในสังคมแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาครู้จกัตนเอง และ
เป็นการแสดงให้คนภายนอกไดรู้้ถึงความเป็นมาทางวฒันธรรมของบา้นเมืองและทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์
ควรน าเสนอเน้ือหาความรู้ทางสภาพแวดลอ้มธรรมชาติของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคความรู้ทางหลกัฐาน
ทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค ความรู้ทางชาติพนัธ์ุวรรณาของทอ้งถ่ินหรือ
ภูมิภาคเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มชนท่ีสืบอยู่ในปัจจุบนัว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ตลอดจนความรู้
และลกัษณะพิเศษทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวฒันธรรมระหวา่งทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคนั้น อีกทั้ง
ยงัควรใหค้วามส าคญัของเน้ือหาในมุมมองของคนทอ้งถ่ินทัว่ไป และไม่จ  ากดัขอบเขตเฉพาะเร่ืองราว
ของหลวงหรือศาสนา เพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะของท้องถ่ินในมิติท่ีกวา้งขวางมากข้ึน โดยวตัถุ                   
จดัแสดงไม่จ  าเป็นตอ้งมีราคาค่างวด หากแต่ว่ามีความหมายเพียงพอ กระตุน้ให้คนในทอ้งถ่ินเกิด
ความสนใจ ความรัก และความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเป็นส าคญั59 

 
 
 
 
 

 
 

                                                        
58กรมศิลปากร, การออกแบบจัดนิทรรศการในพพิธิภัณฑสถาน (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพมิพ ์(1997) จ ากดั, 2533), หนา้ 8. 
59ศรีศกัร วลัลิโภดม, พพิธิภัณฑ์กบัการศึกษานอกระบบ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), หนา้ 28. 
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2.6.   กรอบแนวคิดการศึกษา 
  
  ตัวแปรอสิระ      
 
 
 
 
   
 
 
 ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 

ข้อมูลภาคเอกสาร 

-ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ประเพณี
ของเมืองนครล าปาง พิพิธภณัฑข์องวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 

ข้อมูลภาคสนาม 

- การสังเกตการณ์และส ารวจ
(Observation) เพื่อท าการส ารวจและเก็บ
ขอ้มูลตวัอยา่งพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางตลอดจนสภาพ
ปัญหาของพิพิธภณัฑ ์อาทิ การจดัแสดง การ
บริหารจดัการ  จ านวน 3 แห่ง 

-การสัมภาษณ์ (Interview) 

สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อาทิพระภิกษุ 
กรรมการวดั นกัวชิาการทอ้งถ่ิน ประชาชน
ในทอ้งถ่ินผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์และผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นพิพิธภณัฑ ์

รูปแบบและวิธีการจดัการแสดงและ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ของวดัใน
ท้องถ่ิน อ.เมือง จ.ล าปาง  ให้บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้อตั
ลักษณ์ทางวฒันธรรมของจังหวัด
ล าปาง 

การศึกษาวเิคราะห์ 

1.รูปแบบการจดัแสดงและการ
บริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์ของวดั
ในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

2. การวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบและ
วธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการ
พิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

 


