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บทที ่4 

พพิธิภณัฑ์วดัและสภาพปัญหาของพพิธิภณัฑ์วดัในท้องถิน่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในบริบทของพิพิธภณัฑ์วดัท่ีเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา  ท่ีตั้ง  ลกัษณะกายภาพ  อาคารพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงและการบริหารจดัการ  
ตลอดจนสภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1 การศึกษาและส ารวจพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 

4.2 การคดัเลือกตวัอยา่ง (Sampling) พิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง
เพื่อส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

4.3 การศึกษาตวัอยา่ง (Sample) พิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
4.3.1  พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวยีงเหนือ 
4.3.2  พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพู 
4.3.3  พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั  ต าบลตน้ธงชยั 

4.4.  วิเคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการพิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

4.4.1  ความส าเร็จของพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 
4.4.2  ปัญหาของของพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1 การศึกษาและส ารวจพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

การส ารวจและศึกษาพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีกระบวนการและ
ขั้นตอนท าการส ารวจด้วยแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีเป็นประชาชน  
พระสงฆ ์และผูน้ าชุมชน จ านวน 150 คน เพื่อสอบถามหารายช่ือและสถานท่ีตั้ง  ตลอดจนส ารวจเก็บ
ขอ้มูลในรายละเอียดเบ้ืองตน้ของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการส ารวจ
และเก็บข้อมูลพบว่า  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีพิพิธภัณฑ์ของวัด จ านวน  8 แห่ง  ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) พพิธิภัณฑ์วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต าบลเวยีงเหนือ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา หรือลานนามิวเซียม ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องพระอุโบสถหรือ
พระวิหารหลวง เป็นอาคารกวา้ง 8 เมตร ยาว 38 เมตรเศษ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2505 สมัยพระมหาอุ่น  
สุมงัคโล เป็นเจา้อาวาส เดิมเป็นท่ีตั้งของศาลาการเปรียญต่อมาร้ือออกและสร้างอาคารใหม่ทดแทน 
เพื่อรวบรวมและจดัเก็บรักษาศิลปวตัถุและโบราณวตัถุ ศิลปะลา้นนา อาทิไมแ้กะสลกั ไมแ้กะสลกั 
ครุฑ ตราอาร์ม สัตภัณฑ์หรือเชิงเทียน พระพุทธรูป หีบธรรม  เคร่ืองเขิน ฯลฯเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาศิลปวฒันธรรมของประชาชนทัว่ไป60 

 
ภาพที ่ 4.1  อาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

 

                                                        
60

 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวฒันธรรม เล่ม 12 (กรุงเทพฯ: บริษทันิพลฟิลม์ 2004 จ  ากดั, 2549), หนา้ 34. 
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2) พพิธิภัณฑ์วดัพระเจดีย์ซาวหลงัต าบลตน้ธงชยั 

มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ “พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร” เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2
ชั้นสร้างข้ึนโดยการน าของพระราชจินดานายก เจา้คณะจงัหวดัล าปาง เจา้อาวาสวดัพระเจดียซ์าวหลงั
รูปปัจจุบนัท่ีสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆทั้งท่ีไดรั้บจากการบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาและการสะสมจาก
ตวัท่านเอง61 

 

 
ภาพที ่4.2  อาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั 

3) พพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก ต าบลชมพ ู

ตั้งอยู ่ณ วดัล าปางกลางตะวนัออก ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ.
2554โดยพระอธิการวรรณ   สิกขสโภ เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออกรูปปัจจุบนั ร่วมกบัคณะศรัทธา
วดัล าปางกลางตะวนัออกได้จดัสร้างพิพิธภณัฑ์ข้ึนโดยดัดแปลงชั้นล่างของหอไตร วดัล าปางกลาง
ตะวนัออก เป็นพิพิธภณัฑ์ของวดั โดยวตัถุจดัแสดงอาทิ พระพุทธรูป วิหารจ าลอง หอสรง ภาพเก่า 
และส่ิงของท่ีไดรั้บจากการบริจาคของชาวบา้นประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก62 

                                                        
61 สัมภาษณ์ พระครูไพจิตเมตตยาทร อาย ุ47 ปี ต าแหน่งผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเจดียซ์าวหลงั, 16  พฤษภาคม 2557.  
62 สัมภาษณ์ พระอธิการวรรณสิกขาสโภ อาย ุ30 ปี ต าแหน่งเจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออก, 18  พฤษภาคม 2557.  
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ภาพที ่ 4.3  อาคารพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

 
4) พพิธิภัณฑ์วดัพระธาตุเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 
ตั้งอยู ่ณ วดัพระธาตุเสด็จ จดัสร้างคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2499โดยพระครูรัตนาคม อดีตเจา้

อาวาสวดัไดย้ึดแนวพระราชด าริของพระองคเ์จา้จุมพฏพงษ์ บริพตัร เพื่อเก็บรักษาโบราณวตัถุของวดั 
จนกระทั่งปี  พ.ศ.2553-2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  น าโดยสถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยล์  าปางไดข้บัเคล่ือนเพื่อสร้างพิพิธภณัฑว์ดัพระธาตุเสด็จแห่งใหม่ร่วมกบั
ชุมชนในพื้นท่ีโดยปรับปรุงอาคารศาลาบาตร วดัพระธาตุเสด็จ และเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือ พ.ศ.2555 
เป็นตน้มาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั63 

 
ภาพที ่ 4.4  อาคารพิพิธภณัฑ์วดัพระธาตุเสด็จ 

                                                        
63 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, พระธาตุเสด็จ วัดชุมชนคนพิพิธภัณฑ์  (ล  าปาง: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2555), หนา้ 286 - 287. 
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5) พพิธิภัณฑ์วดัปงสนุกเหนือ  ต าบลเวยีงเหนือ 
ตั้งอยู่ ณ วดัปงสนุกเหนือ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เกิดข้ึนภายหลงั

โครงการอนุรักษว์หิารพระเจา้พนัองคว์หิารจตุัรมุขส าคญัของวดัปงสนุกเหนือเม่ือ พ.ศ.2547 เม่ือพบวา่
บนชั้นเรือนยอดของวิหารจตุัรมุขหลงัดงักล่าวมีพระพุทธรูปไมจ้ านวนมากถึง 200องค์ เก็บซอนอยู ่
เม่ือมีการอญัเชิญพระพุทธรูปไมต่้างๆ ท าทะเบียนและปริวรรตจารึกฐานพระพุทธรูปดงักล่าวแลว้ ใน
ปีเดียวกนัน้ี ทางวดัปงสนุกเหนือจึงไดจ้ดัจดัสร้างพิพิธภณัฑ์พระพุทธรูปไมแ้ละตุงค่าวธรรมข้ึน เพื่อ
จดัแสดงและถ่ายทอดเร่ืองราวองคค์วามรู้ต่างๆให้ผูเ้ขา้ชมไดรั้บทราบโดยอาคารพิพิธภณัฑ์ดงักล่าว
เดิมเป็นกุฏิไมส้องชั้นของเจา้อาวาสวดัปงสนุกเหนือรูปปัจจุบนั64 

 

 
ภาพที ่4.5  อาคารพิพิธภณัฑ์วดัปงสนุกเหนือ 

6) พพิธิภัณฑ์เวยีงลคร  วดัพระเจ้าทนัใจ ต าบลตน้ธงชยั 
ตั้งอยู่ ณ วดัพระเจ้าทันใจ ต าบลต้นธงชัยอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางก่อตั้ งอย่างเป็น

ทางการเม่ือปี พ.ศ.2548 มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ “พิพิธภณัฑเ์วียงลคร” เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2
ชั้น มีตูจ้ดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุของวดัพระเจา้ทนัใจ ซ่ึงพระครูพุทธิธรรมโสภิตเจา้อาวาสวดั
พระเจา้ทนัใจรูปปัจจุบนัสะสมเก็บรักษาส่ิงของต่างๆท่ีไดรั้บบริจาคและจดัหาดว้ยตวัท่านเอง65 

 
 

                                                        
64 สัมภาษณ์ พระนอ้ย นรุตตโม, ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัปงสนุกดา้นเหนือ,  3 มิถุนายน 2557. 

65 สัมภาษณ์ พระครูพทุธิธรรมโสภติ, เจา้อาวาสวดัพระเจา้ทนัใจ, 3 มิถุนายน 2557. 
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ภาพที ่4.6  อาคารพิพิธภณัฑเ์วยีงลคร 

7) พพิธิภัณฑ์วดัเชียงราย ต าบลสวนดอก 
ตั้งอยู่ ณ วดัเชียงราย ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีช่ือเรียกอย่างเป็น

ทางการวา่ “พิพิธภณัฑ์พระเทพวสุิทธิโสภณ”ก่อตั้งอยา่งเป็นทางการเม่ือ ปีพ.ศ.2555โดยด าริของพระ
ปลดัสมโภช เจา้อาวาสวดัเชียงราย รูปปัจจุบนัและคณะกรรมการจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงพระปลัด
สมโภช ไดเ้ชิญใหค้ าปรึกษาในการวางโครงสร้างแนวทางการจดัพิพิธภณัฑ ์โดยภายในอาคารจดัแสดง
ส่ิงของเคร่ืองใช้อฐับริขารของพระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวดัเชียงรายและเจ้าคณะจงัหวดั
ล าปาง นอกจากน้ียงัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องเจา้ผูค้รองนครล าปางองคสุ์ดทา้ย 66 

 
ภาพที ่4.7 อาคารพิพิธภณัฑว์ดัเชียงราย 

                                                        
66 สัมภาษณ์ พระครูปลดัสมโภช,  เจา้อาวาสวดัเชียงราย, 4 มิถุนายน 2557. 



 

 71  
 

8) พพิธิภัณฑ์วดัป่าตันกุมเมือง ต าบลปงแสนทอง 
ตั้งอยู ่ณ วดัป่าตนักุมเมือง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีช่ือเรียกอย่าง

เป็นทางการว่า “หอพระไตรพิพิธภณัฑ์” สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2546โดยนางกาญจนาประชาพิพฒัน์                
สร้างถวายอุทิศเจา้พ่อหนานสม เจา้แม่บุ ทาปลูกผูสื้บเช้ือสายตระกูลณ ล าปาง  ภายในพิพิธภณัฑ์
จดัเก็บโบราณวตัถุล ้ าค่า และจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบพื้นเมือง เป็น
จ านวนมาก67 

 

 
ภาพที ่4.8  อาคารพิพิธภณัฑ์วดัป่าตนักุมเมือง 

4.2.   การคัดเลือกตัวอย่าง (Sampling) พิพิธภัณฑ์วัดในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดล าปางเพื่อ
ส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีเป้าหมายท่ีจะศึกษาตวัอย่าง (Sample) พิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน 3 แห่ง  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการศึกษา  จึงใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling)โดยวิธีจบัฉลากพิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จ านวน 3 แห่ง  จากพิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ทั้งหมด 8 แห่งท่ีไดส้ ารวจใน
ตอนท่ีผา่นมา  ซ่ึงผลการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) พิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
เพื่อท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 (1)  พพิิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวยีงเหนือ 
 (2)  พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพู 
 (3)  พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั  ต าบลตน้ธงชยั 

                                                        
67 สัมภาษณ์ พระนาถ, เจา้อาวาสวดัป่าตมักมุเมือง, 9 มิถุนายน 2557. 
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4.3 การศึกษาตัวอย่าง (Sample) พพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 
ในหวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงเป็น

ตวัอย่าง (Sample) ของการศึกษาคร้ังน้ี  ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ท่ีตั้ง  ลกัษณะ
กายภาพ  อาคารพิพิธภณัฑ ์ การจดัแสดงและการบริหารจดัการ  ตลอดจนสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์
ของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางดงัมีรายละเอียดของผลการศึกษาตามล าดบั
ต่อไปน้ี 

4.3.1 พพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
1) ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคมพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา ตั้งอยู ่ณ วดัพระแกว้ดอนเตา้

สุชาดารามต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 
แผนที ่4.1   แสดงท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคมวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
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แผนผงั 4.1   วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

2) ประวตัิความเป็นมา 
พิ พิ ธภัณฑ์ ว ัดพ ระแก้วดอน เต้า สุ ช าด าราม  มี ช่ื อ เรียกอย่าง เป็ นท างก ารว่ า 

“พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา” ตามประวติัการก่อตั้งกล่าววา่พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างเป็นคร้ังแรกเม่ือ 
พ.ศ. 2505 สมยัพระมหาอุ่น สุมงัคโล เป็นเจา้อาวาส เป็นอาคารกวา้ง 8 เมตร ยาว 38 เมตร จากการ
สัมภาษณ์เจา้อาวาสและคณะศรัทธาวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ท าให้ทราบวา่พระอธิการค าปิง อุ
ตโม เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม รูปท่ี 3 ท่านมีความชอบและความสนใจเป็นพิเศษใน
ของเก่า โดยเล็งเห็นถึงคุณค่าของโบราณวตัถุท่ีถูกละเลย จึงไดร้วบรวมและจดัแสดงตามศาลาบาตร
ภายในวดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม ต่อมา พระมหาอุ่น สุมงัคโล เจา้อาวาสวดัพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม รูปท่ี 4 ไดส้ร้างอาคารเพื่อจดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุต่างๆและน าส่ิงของจากวดัอ่ืนๆท่ี
ได้รับการบริจาคมาจดัแสดงเพิ่มเติม ต่อมาพระครูพิพิธพฒันาภิรัต เจา้อาวาสวดัพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม รูปท่ี 7 ไดป้รับปรุงอาคารหลงัดงักล่าวและจดัแสดงโบราณวตัถุต่างๆ ภายในตูจ้ดัแสดง
พระจินดารัตนาภรณ์ เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม รูปปัจจุบนัไดซ่้อมแซมปรับปรุงอาคาร
พิพิธภณัฑด์งักล่าวและเปิดใหผู้ส้นใจเขา้ชมจนจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี68 

                                                        
68 สัมภาษณ์ พระจินดารัตนาภรณ์, เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม, 19 เมษายน 2557. 

ค าอธิบาย 

วิหารหลวง 

พพิธิภัณฑ์ 
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3)  กจิกรรมและการบริการ 
ส าหรับกิจกรรมและการบริการ การเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา ไม่มีการ

จ าหน่ายบตัรส าหรับการเก็บค่าเขา้ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการจ าหน่ายหนงัสือประวติัของวดั อยูบ่ริเวณ
จุดจ าหน่ายวตัถุมงคล ในบางคร้ังท่ีมีผูเ้ขา้ชมมาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นกลุ่มคณะ องคก์ร ทางวดัจดั
ใหมี้การบริการน าชม โดยก าหนดเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.ทุกวนั 

4)  สถิติจ านวนผู้เข้าชม 

จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา โดยมากเป็นชาวไทย จากสถิติท่ีมีการจด
บนัทึกไวใ้นสมุดทะเบียนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์และจากการสัมภาษณ์พระจินดารัตนาภรณ์ เจา้อาวาสวดั 
สามารถประมาณการได้โดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเท่ียวทั้งคนใน
จงัหวดัล าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงจ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑพ์อประมาณการได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงประมาณการจ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 

รวมผูเ้ขา้ชมเฉล่ียประมาณการทั้งปี 1,400  คน 

 

 

ประเภทของผู้เข้าชม 

 

จ านวนผู้เข้าชมในวนั 

ท าการ(จันทร์-ศุกร์) 

จ านวนผู้เข้าชมใน
วนัหยุดราชการ 

ประมาณการผู้เข้าชม
ตลอดปี 

1.กลุ่มนกัเรียน   
นกัศึกษา 

2.นกัท่องเท่ียว
ต่างจงัหวดั 

3.นกัท่องเท่ียว
ประชาชนทัว่ไปใน
จงัหวดัล าปาง 

400 

 

100 

 

200 

300 

 

150 

 

250 

700 

 

250 

 

450 

รวม 700 700 1,400 
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5)  อาคารและแผนผงัของพพิธิภัณฑ์ 
ลกัษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารโถง 1 ชั้น ยกพื้นสูง 90 เซนติเมตร

ลกัษณะตวัอาคารเป็นห้องส่ีเหล่ียมผืนผา้ห้องเดียว  ไม่มีการแบ่งเป็นห้องๆทรงหลงัคาประดบัดว้ย 
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  โครงสร้างปูนซีเมนต์ มีปีกอาคาร 2 ขา้ง ทางเขา้พิพิธภณัฑ์มีขนาดความ
กวา้ง 2.5เมตรขนาดพื้นท่ีมีความกวา้ง 4.20 เมตร  

ส่วนการใชพ้ื้นท่ีการจดัแสดง จดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
โบราณคดีภาคเหนือ รวมถึงศิลปะในประเทศไทย อาทิ เคร่ืองใช้เจา้นายฝ่ายเหนือ เคร่ืองใช้พื้นบา้น 
งานประณีตศิลป์ภาคเหนือ เคร่ืองถว้ยชาม เบญจรงค ์เคร่ืองถว้ยจีน 

แผนผงัการใช้สอยโดยภาพรวมของอาคารพิพิธภณัฑ์ไม่มีการแบ่งพื้นท่ีส าหรับ
กิจกรรมอ่ืนฯมุ่งเน้นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆ พื้นท่ีภายในโดยรวมของอาคารพิพิธภณัฑสถาน             
แห่งลานนา  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  มีพื้นท่ีโดยประมาณ 180 ตารางเมตร ด้วยข้อจ ากัด             
ของพื้นท่ีใช้สอยไม่เพียงพอต่อวตัถุจดัแสดง เพราะวตัถุจดัแสดงมีจ านวนมากและวตัถุจดัแสดง
บางอยา่งมีขนาดใหญ่ ทางวดัจึงน าวตัถุจดัแสดงบางรายการออกจากพิพิธภณัฑ์น าไปจดัแสดง ณ ศาลาราย
ของวดั 

 
ภาพที ่4.9   ภาพปัจจุบนัอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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ภาพที ่4.10   ศาลาราย จดัแสดงวตัถุขนาดใหญ่ 

6)  การจัดแสดง (Exhibition) ของพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 

หัวข้อน้ี เป็นการศึกษาการจัดแสดงของของพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

6.1)  เร่ืองราวและศิลปวตัถุทีจั่ดแสดง 
การจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา

รามไม่มีการก าหนดหัวเร่ืองและเร่ืองราวท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆ ท่ีมีอยู่
ตามสะดวกทั้งภายในตูจ้ดัแสดงท่ีมีอยู ่6 ตู ้และส่วนหน่ึงจดัวางภายนอกตูว้ตัถุท่ีจดัแสดงภายในอาคาร
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา เป็นวตัถุจดัแสดงท่ีรวบรวมตั้งแต่พระมหาอุ่น สุมงคโล เจา้อาวาสวดั 
พระแกว้ดอนเตา้ รูปท่ี 5 จนกระทัง่ถึงพระครูพิพิธพฒันาภิรัต เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
รูป ท่ี  7 จ าก ข้ อ มู ล เบ้ื อ งต้ น จ าก ก ารส า ร ว จ  พ บ ว่ า ใน พิ พิ ธ ภัณ ฑ ส ถ าน แ ห่ งล าน น า 
มีวตัถุจดัแสดง จ านวนมากกวา่ 202 รายการ 
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ตารางที ่4.2   แสดงจ านวนวตัถุจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
 

ล าดับ รายการโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และงานพุทธศิลป์ จ านวน (เบือ้งต้น) หมายเหตุ 

ประเภทพระพุทธรูป 

1. พระพุทธรูปส าริด ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

2. พระพุทธรูปไม ้ ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

ประเภทช้ินส่วนองค์ประกอบอาคารหลงัเดิม 

3. หนา้บนั/หนา้แหนบ 8  

4. รวงผึ้ง 6  

5. นาคตนั/คนัทวย 42  

6. หมัยนต ์ 2  

7. ช่อฟ้า 7  

8. ป้ันลม 20  

9. งานปูนป้ันประดบัอาคาร ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

ประเภทงานพุทธศิลป์ 

10. อาสนาพระเจา้ 7  

11. เคร่ืองสูง 4  

12. สัตภณัฑ ์ 6  

13. แท่นค า 3  

14. หีบธรรม 7  

15. ขนัดอก 25  
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ล าดับ รายการโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และงานพุทธศิลป์ จ านวน (เบือ้งต้น) หมายเหตุ 

16. ขนัแกว้ทั้งสาม 3  

17. ขนัโกฐาก 3  

18. ขนัหมากเขิน 5  

19. ขนัดอกต่อมกอ้ม 2  

20. แผงพระพิมพ ์ 3  

21. หงส์จ าลอง 3  

22. มณฑปปราสาท 2  

23. วหิารนอ้ย 9 ช ารุด 7 

24. พุทธบลัลงัค ์ 1 ศิลปะพม่า 

25. เทวดาไมแ้กะ 2 ศิลปะพม่า 

26. ไมแ้กะสลกัแบบต่างๆ ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

27. ผอบใส่พระธาตุ 2  

28. ขนัโตก 5  

ประเภทเคร่ืองใช้ 

29. ก าป่ันเหล็ก 6  

30. ปืน 3  

31. เคร่ืองแกว้ ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

32. โคม/ตะเกียง 4  

ประเภทงานเคร่ืองถ้วย เซรามิก 

33. ถว้ย/ชาม ไม่สามารถระบุได ้  

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
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ล าดับ รายการโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และงานพุทธศิลป์ จ านวน (เบือ้งต้น) หมายเหตุ 

  ในเบ้ืองตน้  

34. เคร่ืองเคลือบดินเผา ไม่สามารถระบุได้
ในเบ้ืองตน้ 

 

ประเภทเคร่ืองดนตรี 

35. กลองยาว 6  

36. กลองปูชา 3  

37. ระนาด 2  

38. กลองทึดท่ึง 1  

 

6.2)  การออกแบบและการจัดแสดง 

หัวขอ้น้ี เป็นการศึกษาการออกแบบและการจดัแสดงของพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา            
ซ่ึงมีการจดัแสดงอยู่ 2 ส่วน  คือ  ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์  และภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์  ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

การจัดวางและจัดแสดงศิลปวตัถุ ภายในอาคารพพิธิภัณฑ์ 

วิธีการจัดวางและจัดแสดงศิลปวัตถุ  ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์  ส่วนมากหากเป็น
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุขนาดใหญ่ การจดัแสดงทางพิพิธภณัฑ์ไดน้ าแท่นฐานจดัวางวตัถุจดัแสดงส่วน
วตัถุจดัแสดงขนาดเล็ก จดัแสดงภายในตู ้ลกัษณะของตูเ้ป็นตูไ้มส้ัก มีชั้นวาง 4 ชั้น มีตูจ้ดัแสดงหลกั 
จ านวน 6 หลงั จดัแสดงส่ิงของต่างๆโดยไดแ้บ่งประเภท จดักลุ่ม ไวบ้า้งแลว้ ดงัน้ี 

1) ตู้จัดแสดงที ่ 1 จดัแสดงพระพุทธรูปไมป้างต่างๆ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 200 องค ์
มีทั้งพระพุทธรูปท่ีช ารุด และพระพุทธไมท่ี้สมบูรณ์สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พระพิมพดิ์นเผา 
แมไ้ม่ระบุวา่ยคุสมยัใดแต่ก็มีจ  านวนมากท่ีจดัแสดงในตูห้ลงัดงักล่าวน้ี 

2) ตู้จัดแสดงที่ 2 จดัแสดงคัมภีร์ใบลาน ป๊ับสา สมุดข่อย อยู่ชั้ นบนสุดของตู ้
คมัภีร์ใบลานหลายผกู มีสภาพแตกหกั ผา้ห่อคมัภีร์ท่ีผ่านกาลเวลามายาวนานมีคราบฝุ่ นเกาะคลุมอยู่

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
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ทัว่ นอกจากน้ียงัมี ภาชนะเคร่ืองใช้ท่ีสร้างข้ึนจากทองเหลืองประเภทต่างๆ อาทิหมอ้ แจกนั ถาด
ทองเหลือง ร่วมไปถึงฆอ้งกงัสดาลท่ีมีจารึกระบุไว ้

3) ตู้จัดแสดงที่ 3 ตู้จดัแสดงเคร่ืองถ้วยเซรามิค  รูปแบบต่างๆ อาทิ สิงโตจีน 
แจกนัดอกไมล้ายดอกโบตัน๋ 

4) ตู้จัดแสดงที่ 4 ตู้จ ัดแสดงศาสตราวุธล้านนา เช่น ดาบเมือง และ ตะเกียง
โบราณ และตะเกียงเจา้พาย ุ

5) ตู้จัดแสดงที ่5 ตูจ้ดัแสดงเคร่ืองเขิน  แอบหมาก ผอบพระธาตุ  
6) ตู้จัดแสดงที ่6 ตูจ้ดัแสดงเคร่ืองป้ันดินเผา 

 
ภาพที ่4.11  โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุขนาดใหญ่ จดัแสดงบนแท่นฐาน 

 
ภาพที ่4.12   โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุขนาดเล็ก จดัแสดงในตู ้
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การจัดวางและจัดแสดงศิลปวตัถุ ภายนอกอาคารพพิธิภัณฑ์ 

ส่วนมากเป็นช้ินส่วนสถาปัตยกรรม อาทิ หน้าบันวิหารเก่า คนัทวย ช่อฟ้า ใบระกา มี
จ านวนมากกวา่ 30 ช้ินซ่ึงลว้นแต่เป็น งานประณีตศิลป์ การจดัแสดงตั้งอยูบ่ริเวณศาลาราย บางส่วนก็
หอ้ยติดผนงัระเบียง ช่อฟ้าขนาดใหญ่ มีการท าแท่นฐานจดัวางโดยมีสลิงยึดติดกบัผนงั นอกจากน้ียงัมี
ป้ายอธิบายวตัถุจดัแสดงใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้ 

 
ภาพที ่ 4.13  โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุจดัวางและจดัแสดงศิลปวตัถุ ภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ 

 

 
ภาพที ่4.14  โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุจดัวางและจดัแสดงศิลปวตัถุ ภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ 

6.2.1)  แผนผงัการจัดแสดง 
หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาแผนผงัการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนาซ่ึงมี

การจดัแสดงอยู ่2 ส่วน  คือ  ภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์ และภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์  ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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แผนผงัการจัดแสดงภายในอาคารพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 

 
ภาพลายเส้นที ่  4.1   แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าอาคารพิพิธภัณฑ์  มีการจัดวางศิลปวตัถุในการจัดแสดงของ
พิพิธภณัฑ์กระจายไปตามมุมต่างๆโดยรอบจากประตูทางเขา้เม่ือเขาไปทางซ้ายมือ จะมีวตัถุจดัแสดง
ขนาดใหญ่ อาทิ อาสนา เคร่ืองสูง ซ่ึงเป็นเคร่ืองใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทอ้งถ่ินอีกดา้น
หน่ึงจะมีตูจ้ดัแสดงหลกั จ านวน 4 หลงั การจดัวางวตัถุจดัแสดง ไม่มีการแบ่งประเภท หรือคดัแยก
ตามหมวดหมู่ ซ่ึงถัดจากตู้จดัแสดง 4 หลัง จะจดัแสดง สัตตภัณฑ์ ช้ินงานแกะสลัก ดาวเพดาน 
ประติมากรรมเทวดาซ่ึงจดัซ้อนกนัอยูห่ลายช้ินถดัจากล้ินส่วนงานไมแ้กะสลกั จะพบตูจ้ดัแสดง หลงั5
ท่ี จดัวางศิลปวตัถุประเภทเคร่ืองเขิน เคร่ืองจกัสาน ช้ินส่วนทองเหลือง เคร่ืองดนตรี ปะปนกนัส่วน
แท่นฐาน พบว่ามีการจดัวางศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ อาสนะสงฆ์โบราณ แผงพระพิมพ์ จดัวางบน
แท่นฐานเดียวกนั 

 
ภาพที ่4.15   การจดัวางศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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ภาพที ่ 4.16  การจดัวางศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 

 

ภาพที ่4.17  การจดัวางศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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แผนผงั 4.2 แผนผงัการจดัแสดงภายนอกอาคาร พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  

วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

จากแผนผงั ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ชมได ้โดยมีประตูทางเขา้ออก 2แห่ง การจดัวางศิลปวตัถุ
ภายนอกอาคารพิพิธภณัฑ์ พบวา่เป็นวตัถุจดัแสดงช้ินใหญ่ ผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกชมวตัถุจดัแสดงได้
ตามอธัยาศยั โดยมีป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง บอกช่ือวตัถุจดัแสดง อายสุมยั การใชง้าน 

 

ภาพที ่4.18   การจดัแสดงศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของแผนผงัการจดัแสดงไม่มีแผนผงัและรูปแบบท่ีแน่นอน เพียงแต่
จดัไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีมีอยูต่ามสะดวก ภายในอาคารพิพิธภณัฑ์มีลกัษณะเป็นห้องเก็บ
ของมากกวา่ 
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6.2.2)   การจัดวางศิลปวตัถุ 
1)  การจัดวางศิลปวตัถุภายในอาคารพพิธิภัณฑ์ 

 1.1)  จดัวางศิลปวตัถุนอกตู ้

การจดัวางศิลปวตัถุนอกตูจ้ดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
มีการจดัวางศิลปวตัถุจ านวนหลายช้ินบนพื้นท่ีเดียวกนัและชิดติดผนังของตวัอาคาร วตัถุจดัแสดง
บางอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่จะถูกจดัวางในลกัษณะแนวขวางเพื่อให้สามารถจดัน าวตัถุจดัแสดงช้ินอ่ืนๆ 
จดัวางไดอี้ก วตัถุจดัแสดงบางอยา่งมีแท่นฐานส าหรับวางวตัถุจดัแสดง 

 
ภาพที ่4.19   แสดงการจดัวางศิลปวตัถุนอกตูใ้นอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

 
 ภาพที ่4.20   แสดงการจดัวางศิลปวตัถุนอกตูใ้นอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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1.2)  จดัวางศิลปวตัถุในตู ้
การจดัวางศิลปวตัถุในตู้มีจ  านวน 6 หลัง ผูศึ้กษาพบว่ามีการจดัวางศิลปวตัถุ

ต่างๆดงัน้ี 
1) การจดัวางศิลปวตัถุในตู ้ท่ี  1 จดัวางพระพุทธรูปไม ้พระพิมพ ์
2) การจดัวางศิลปวตัถุในตู ้ท่ี 2 จดัวางคมัภีร์ใบลาน ป๊ับสา สมุดข่อย ภาชนะ

เคร่ืองใช้ท่ีสร้างข้ึนจากทองเหลือง ประเภทต่างๆ อาทิหมอ้ แจกนั ถาดทองเหลือง ร่วมไปถึงฆอ้ง
กงัสดาล 

3) การจัดวางศิลปวตัถุในตู้ท่ี 3 จัดวางเคร่ืองถ้วย  เซรามิค  อาทิ สิงโตจีน 
แจกนัดอกไมล้ายดอกโบตัน๋ 

4) การจดัวางศิลปวตัถุในตู้ท่ีจดัวางศาสตราวุธลา้นนา อาทิ ดาบเมือง ตะเกียง
โบราณ  

5) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 5 จดัวางเคร่ืองเขิน  แอบหมาก  ผอบพระธาตุ  
6) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 6 จดัวางเคร่ืองป้ันดินเผา 

6.2.3)  ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 
 (1)  ระบบแสงสว่าง 

ระบบแสงสว่างท่ีใช้เป็นระบบแสงสวา่งท่ีผสมผสานกบัธรรมชาติกบัแสงสวา่ง
ประดิษฐ์ ในส่วนของระบบแสงสวา่งจากธรรมชาติ ตวัอาคารมีช่องแสงธรรมชาติเขา้ผา่นทางประตู
ทางเขาพิพิธภัณฑ์และช่องหน้าต่าง จ านวน  24 ช่อง เหนือช่องหน้าต่าง มีอิฐช่องลม รูปดอกไม ้
สามารถให้แสงธรรมชาติและเป็นทางให้ลมลอดผ่านได้ โดยในเวลากลางวนัเม่ือเปิดให้เข้าชม
พิพิธภณัฑ์นอกจากแล้วภายในตวัอาคารพิพิธภณัฑ์มีการติดตั้งระบบการใช้แสงจากหลอดนีออน 
จ านวน 7 ชุด แต่ไม่มีการใชแ้สงสปอร์ตไลทเ์นน้วตัถุแสดง 

 (2)  ระบบความปลอดภัย 
ระบบการรักษาความปลอดภยัจะมีการติดเหล็กดดัท่ีหน้าต่างทุกบาน และการ

ติดตั้ งกล้องวงจรปิดผ่านภายนอกของตัวอาคารครอบคลุมพื้นท่ีของวดัโดยทั่ว ทางวดัได้ว่าจ้าง 
เจา้หนา้ท่ีส าหรับตรวจตราความเรียบร้อยภายในวดั โดยมีเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 2 คนผลดัเปล่ียนกนัเดินดู
บริเวณอาคารต่างๆ วา่มีส่ิงใดผดิปกติหรือไม่ 
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ภาพที ่4.21  แสดงระบบแสงสวา่งภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

6.2.4)  ค าอธิบายประกอบการจัดแสดง 
ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา จดัท าโดยโครงการ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมภาคเหนือ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือล าปาง เป็นแผ่นป้าย
ค าอธิบายขนาดเล็ก จึงท าให้พื้นท่ีเน้ือหามีจ านวนน้อย และขาดความสมบูรณ์ ลกัษณะค าอธิบาย
ประกอบการจดัแสดงเป็นการพิมพอ์กัษรลงบนแผน่กระดาษ และทบัดว้ยแผน่อะคริลิค ชนิดใสโดยมี
ขนาดความกวา้งของป้าย 15 เซนติเมตร ความกวา้งของป้าย 10 เซนติเมตร เน้ือหาอธิบายช่ือวตัถุจดั
แสดง อายสุมยั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และดา้นล่างของป้ายระบุผูจ้ดัท า 

ค าอธิบายประกอบการจดัแสดงสามารถท าให้ผูเ้ขา้ชมในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา เขา้ใจ
รายละเอียดคราวๆของวตัถุจดัแสดงต่างๆ อยา่งไรก็ตามพบวา่ปัจจุบนัป้ายค าอธิบายประกอบการจดั
แสดงเหล่าน้ีมีสภาพช ารุด เสียหาย แตกหกัและไม่ไดจ้ดัวางตรงต าแหน่งวตัถุจดัแสดงเป็นจ านวนมาก 
ค าอธิบายต่างๆหมายถึงความเขม้ของตวัอกัษรเร่ิมเลือนรางหรือหมดสภาพ ป้ายค าอธิบายบางส่วน
พบวา่ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงเกินไป ส่งผลใหผู้เ้ขา้ชมมาสามารถอ่านได ้เป็นตน้ 

 
ภาพที ่4.22  แสดงป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
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ภาพที ่4.23 แสดงป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
 

 

 
ภาพที ่4.24   แสดงป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 

6.2.5)  ส่ืออืน่ๆ ประกอบการจัดแสดง 
นอกจากตวัวตัถุจดัแสดงและค าอธิบายประกอบการจดัแสดง ภายในพิพิธภณัฑสถาน        

แห่งลานนาแลว้ ไม่ปรากฏวา่มีส่ืออ่ืนๆ อาทิแผน่พบั ป้ายบอร์ดนิทรรศการ  ท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้ชมเกิดการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง   

พบเพียง ป้ายจารึกหินแกรนิต ท่ีกระจายอยู่ภายนอกของตวัอาคารพิพิธภณัฑ์ ท่ีระบุ
ประวติัย่อของโบราณสถานส าคัญภายในวดั เช่น วิหารหลวง พระอุโบสถ มณฑป ซ่ึงป้ายจารึก
หินแกรนิตเหล่าน้ี  
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ภาพที ่ 4.25   แสดงป้ายหินแกรนิต ท่ีจารึกประวติัยอ่สถานท่ีส าคญัภายในวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.26   แสดงป้ายหินแกรนิต ท่ีจารึกประวติัยอ่สถานท่ีส าคญัภายในวดั 

 

6.4)  การวเิคราะห์การจัดแสดงของพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 

หัวข้อน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของการจัดแสดงของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนาวา่  บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ตาม
หลกัการของการจดัการพิพิธภณัฑสถานอยา่งไร  ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี   
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   1)  ก าหนดเร่ืองราวการจัดแสดง 

การก าหนดเร่ืองราวการจดัแสดง ของพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา พบวา่ไม่มีการ
ก าหนดหัวเร่ือง เป็นการจดัแสดงไปตามศิลปวตัถุเม่ือเขา้ไปในอาคาร จะมีตู ้จดัแสดงโบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ ต่างๆจดัแสดงในในตู ้และมีค าประกอบการอธิบายบางส่วนเท่านั้น 

2)  การออกแบบการจัดแสดง 
 ไม่มีการออกแบบการจดัแสดง การออกแบบเป็นไปตามความสะดวก เน้นการจดั

แสดงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดยน าวตัถุส่ิงของท่ีมีอยูม่าจดัแสดงเท่านั้น 

3)  ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 
ระบบแสงสว่าง อาศยัการใช้แสงธรรมชาติผสมผสานกับแสงสว่างประดิษฐ์จาก

หลอดนีออนในเวลากลางวนัท่ีมีการเปิดใหเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์จะมีการเปิดหนา้ต่างบางส่วนและใชแ้สง
จากหลอดนีออนช่วยให้สวา่ง ส่วนระบบรักษาความปลอดภยัก็มีระบบกลอ้งวงจรปิดบา้งแต่เป็นการ
ติดตั้งภายนอกตวัอาคารพิพิธภณัฑ์ จ  านวน 2 จุด โดยทางวดัมีเจา้หน้าท่ีเดินตรวจบริเวณพิพิธภณัฑ์           
ในทุกวนัช่วงเวลา 13.00 น.และช่วงเวลา 18.00 น. 

4) ค าอธิบายประกอบการจัดแสดง 
  ค าบรรยายประกอบการจดัแสดงเป็นส่วนประกอบพื้นฐานทัว่ไปในการสร้างความ
เขา้ใจในการจดัแสดงวตัถุ แมว้า่พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา ดูเสมือนวา่เป็นห้องเก็บของมากกวา่การ
เป็นพิพิธภณัฑ์แต่ก็มีการจดัท าค าอธิบายประกอบการจดัแสดง วตัถุจดัแสดงจ านวนหน่ึง ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูล เช่น ช่ือ แหล่งท่ีมา ประวติัยอ่ ผูจ้ดัท า ซ่ึงสะทอ้นถึงความพยายามท่ีจะส่ือความรู้เท่าท่ีมี
ก าลงัความสามารถแมจ้ะไม่ครบถว้นก็ตาม  

5)  ส่ืออืน่ๆ ประกอบการจัดแสดง 
นอกจากของจดัแสดงศิลปวตัถุและค าอธิบายประกอบการจดัแสดงแล้ว  ส่ืออ่ืนๆ              

ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้เขา้ใจในศิลปวตัถุ หรือแผ่นพบั ส าหรับบริการผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่ง 
ลานนา หนงัสือประเภทน าชมพิพิธภณัฑ์ของวดั วิดิทศัน์ในการน าเสนอพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 
ป้ายประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ แผนท่ีเส้นทางการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ขอ้ปฏิบติัในการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์ไม่มีแต่อยา่งใด  
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7)   การบริหารจัดการพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 

7.1) ผู้รับผดิชอบการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ 
จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามพบวา่ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดั

พระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม มีพระจินดารัตนาภรณ์ ต าแหน่ง เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
เป็นผูบ้ริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

 
7.2) คณะท างานและเจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์ 
คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์  จากการสัมภาษณ์พระจินดารัตนาภรณ์                   

เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ท่านไดม้อบหมายหน้าท่ีให้กบับุคลากรภายในของวดัและ
ส่วนหน่ึงไดม้อบหมายใหบุ้คลากรภายนอกของวดั ด าเนินการตามภารกิจดงัต่อไปน้ี 

- พระครูสิริรัตนโสภิต ต าแหน่งผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม          
ท  าหน้าท่ีในการเป็นวิทยากรน าชมพิพิธภณัฑ์และบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานส าคญัๆ
ภายในวดั กรณีท่ีมีคณะกลุ่มบุคคล ท าหนงัสือแจง้มายงัวดัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- นายยุทธภูมิ มัน่ตรง ศิษยว์ดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ไดรั้บมอบหมายให้เป็น
ผูป้ระสานงานจดัอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม ส าหรับบริการคณะ องคก์รท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

- อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ เป็นบุคคลภายนอกท่ีพระจินดารัตนาภรณ์ให้ความ
ไวว้างใจในการท าความสะอาดโบราณวตัถุ ส่ิงของจดัแสดง ภายในพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงจะท าความสะอาด 
เพียงปีละคร้ัง 

- การท าความสะอาดพิพิธภัณฑ์และท าหน้าท่ี เปิด -ปิด พิพิธภัณฑ์ พระจินดา
รัตนภรณ์ เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม มอบหมายใหพ้รท าหนา้ท่ีดงักล่าว 

7.3) การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม เป็นโบราณสถานส าคญัของจงัหวดัล าปาง วดัแห่งน้ี

จึงเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละวนัจะมีผูเ้ข้าชมวดัแห่งน้ี
ตลอดเวลาจนกระทัง่ถึงเวลา 18.00น.ซ่ึงเป็นเวลาปิดของวดั ส่วนราชการในทอ้งถ่ินหลายแห่งมกัน า
รูปพระบรมธาตุดอนเต้าลงในเว็บไซต์ของตน อาทิ เว็บไซต์จงัหวดัล าปาง เว็บไซต์สมาคมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัล าปาง หรือหนังสือแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัต่างๆในประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์วดัในส่วนน้ีทางวดัไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด นอกจากน้ียงัมีป้ายเส้นทางมายงัวดั 
ตาม ถนนสายหลกัของตวัเมือง จงัหวดัล าปาง  
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ภาพที ่4.27   การประชาสัมพนัธ์วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  

มรดกทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง ในเวบ็ไซตป์ระจ าจงัหวดัล าปาง 
ท่ีมา:http://www.lampang.go.th/main1.php 

 
ภาพที ่4.28   ป้ายบอกทางไปวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

ท่ีมา :http://www.chiangraifocus.com 
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7.4) งบประมาณและรายได้ 
งบประมาณและรายได ้ส าหรับบริหารจดัการ พิพิธภณัฑข์องวดั อาทิ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทางวดัน าเงินบริจาคท่ีผูมี้จิตศรัทธาร่วมท าบุญใส่ตูบ้ริจาคในอาคารพิพิธภณัฑ ์
แต่และจากตูบ้ริจาคท่ีวดัตั้งไวต้ามจุดต่างๆ มาเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 

7.5.  วเิคราะห์การบริหารจัดการของพพิธิภัณฑสถานแห่งลานนา 
จากขอ้มูลการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  พบวา่พิพิธภณัฑ์แห่ง

น้ี มีปัญหา 2 ส่วน ท่ีท าให้การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ไม่บรรลุเป้าหมาย  ส่วนแรกคือ การบริหาร
จดัการเน่ืองจากวดัไม่มีก าลงัคนท่ีจะดูแลและบริการเพราะเป็นพิพิธภณัฑ์วดั  จดัการโดยวดั รายไดใ้น
การน ามาบริหารจดัการพิพิธภณัฑมี์จ ากดั  จึงท าใหไ้ม่สามารถเปิดบริการและบ ารุงรักษาพิพิธภณัฑว์ดั
ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนท่ีสองคือ การจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์  ท่ีมีสภาพการจดัแสดงท่ีไม่เป็นระบบ  
ไม่มีเร่ืองราว และส่ือความรู้ท่ีเหมาะสม จึงท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้เท่าท่ีควร 

 

4.3.2 พพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

1) ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคม 
พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกตั้งอยูท่ี่ วดัล าปางตะวนัออก ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 

จงัหวดัล าปาง  

 
แผนที ่4.2     แสดงท่ีตั้งและเสน้ทางคมนาคมวดัล าปางกลางตะวนัออก 
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แผนผงั 4.3     ต าแหน่งพิพิธภณัฑภ์ายในวดัล าปางกลางตะวนัออก 

2) ประวตัิความเป็นมา 

พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเม่ือ ปี พ.ศ.2554 โดยพระ
อธิการวรรณสิกขาสโภ เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออกรูปปัจจุบนั ไดส้ร้างพิพิธภณัฑ์ของวดัเพื่อ
รวบรวมและจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆของวดัและผูท่ี้น ามาบริจาค  พระอธิการวรรณสิกขาสโภ 
ไดเ้ล่าเร่ืองราวของแรงจูงใจส าคญัของการจดัสร้างพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีอยา่งน่าสนใจ 2ประการ คือเดิมที
เม่ือเป็นพระนิสิตศึกษาอยูท่ี่วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง ไดเ้รียนรู้เร่ืองพิพิธภณัฑ์ และมีโอกาสศึกษาดู
งานพิพิธภัณฑ์ตามวดัต่างๆแล้วเห็นว่าวดัล าปางกลางตะวนัออก มีส่ิงของเคร่ืองใช้ โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ หลายประการ หากน ามาจดัแสดงในรูปแบบพิพิธภณัฑ์วดัคงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ทอ้งถ่ินไดภ้าคภูมิใจในความเป็นทอ้งถ่ินตนไดม้าก ประการท่ี2 วดัล าปางกลางตะวนัออก เป็นวดัท่ีมี
อดีตเจา้อาวาสผูท้รงภูมิรู้ภูมิธรรมหลายประการ อาทิ ครูบานญัไชย (จนัทร์) เจา้อาวาสล าดบัท่ี5 ท่านมี
ความช านาญในการแกะสลกัพระพุทธรูปไม ้และปรากฏวา่พระพุทธรูปไมจ้  านวนไม่นอ้ยท่ีจดัแสดง
ในพิพิธภณัฑ์ก็เป็นผลงานของท่าน ต่อมาในยุคของครูบากนัทวงษ์กนัทวงัโส เจา้อาวาสวดัล าปาง
กลางตะวนัออก ระหว่างปี พ.ศ. 2470 - 2487 ท่านมีความเช่ียวชาญดา้นยาสมุนไพรพื้นบา้น เอกสาร
โบราณหลาบฉบบัยงัคงถูกจดัเก็บ ต่อมาในสมยัพระครูวิสาลกิตติคุณ เจา้อาวาสระหว่างพ.ศ.2506         
-2550 ท่านได้รวบรวมส่ิงของต่างๆของวดัจดัเก็บไวใ้นหอไตร และสร้างหอไตรเพื่อจดัเก็บคมัภีร์
ต่างๆของวดั เม่ือท่านมรณภาพ พระอธิการวรรณสิกขาสโภ เจา้อาวาสรูปปัจจุบนัจึงไดมี้แนวคิดใน
การจดัสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกข้ึน โดยแบ่งพื้นท่ีชั้นล่างของหอไตรเป็น

 

   วหิาร 

 ซุม้ประต ู             ศาราราย 

ศาลา
บ าเพญ็บุญ 

พิพิธภณัฑ ์

กุฎิเจา้อาวาส 
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สถานท่ีจดัเก็บและจดัแสดงส่ิงของต่างๆของวดัในประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชม จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั69

  

 

ภาพที ่4.29  วดัล าปางกลางตะวนัออก 

3)  กจิกรรมและการบริการ 
ส าหรับกิจกรรมและการบริการ การเขา้ชมพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก ผูเ้ขา้ชม

ไม่ตอ้งเสียค่าเขา้ชม ทางวดัไม่มีการจ าหน่ายบตัรส าหรับการเก็บค่าเขา้ชม  มีการเปิดให้เช่าบูชาวตัถุ
มงคลของวัด  การจ าห น่ ายโปสการ์ด  การให้บ ริการบรรยายส าห รับผู ้เข้าชมพิพิ ธภัณฑ ์
ซ่ึงเป็นชาวบา้นในชุมชนล าปางกลางตะวนัออก พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเปิดท าการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 9.00-
15.00 น. 

4)  สถิติจ านวนผู้เข้าชม 

 จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก โดยมากเป็นคนในพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองและอ าเภอเกาะคา  จากการสัมภาษณ์พระอธิการวรรณ เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออก 
สามารถประมาณการได้โดยพิจารณาจากจ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์พอประมาณการได้ ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

                                                        
69 สัมภาษณ์ พระอธิการวรรณสิกขาสโภ, เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออก,  6  เมษายน  2557.  



 

 96  
 

ตารางที ่4.3  แสดงประมาณการจ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

รวมผูเ้ขา้ชมเฉล่ียประมาณการทั้งปี 670  คน 

 

5) อาคารและแผนผงัของพพิธิภัณฑ์ 

อาคารพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารโถง 2 ชั้ น ลักษณะเป็นทรงพื้นเมืองประยุกต์   สร้างเม่ือ พ.ศ.2554 ขนาดพื้นท่ีมี 
ความกวา้ง 8 เมตร มีความยาว 7 เมตร จากระดบัพื้นสูงจรดเพดาน 3 เมตร  มีช่องกระจกให้แสงสวา่ง 
จ านวน 17 ช่องแสงมีช่องแสงขนาดใหญ่รูปคร่ึงวงกลมดา้นขา้งอีก 1 แห่ง มีประตูเขา้ออก เพียงทาง
เดียว มีบนัได  3 ขั้น 

ส่วนการใช้พื้ น ท่ีการจัดแสดงแบ่งด้วยลักษณะของอาคารท่ี เป็น 2 ชั้ น   ชั้ นบน 
เป็ นหอไตร ซ่ึ งท างว ัดล าป างกลางตะวัน ออก   จัด เก็ บ หีบธรรมโบราณ   จ านวน  5 ใบ  
ส่วนชั้น1 เป็นพื้นท่ีส าหรับจดัแสดงส่ิงของภายในพิพิธภณัฑ ์ 

พื้นท่ีภายในโดยรวมของชั้น 1 ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ของวดั มีพื้นท่ี ประมาณ 56 ตารางเมตร
ใช้จดัแสดงส่ิงของต่างๆ การใช้สอยภายในอาคาร มีตูจ้ดัแสดงหลกั จ านวน 5หลงั ผูเ้ขา้ชมสามารถ
เดินชมไดโ้ดยรอบ  

 
 

ประเภทของผู้เข้าชม 

 

จ านวนผู้เข้าชมในวนั 

ท าการ(จันทร์-ศุกร์) 

จ านวนผู้เข้าชมใน
วนัหยุดราชการ 

ประมาณการผู้เข้าชม
เฉลีย่ประมาณการทั้งปี 

1.กลุ่มนกัเรียน   
นกัศึกษา 

160 

 

150 

 

310 

 

2.นกัท่องเท่ียว
ต่างจงัหวดั 

3.นกัท่องเท่ียว
ประชาชนทัว่ไปใน
จงัหวดัล าปาง 

40 

 

200 

120 

 

250 

160 

 

200 

รวม 400 520 670 
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ภาพที ่2.30  อาคารพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพลายเส้น  4.2   แสดงแผนผงั ชั้น 1 
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แผนผงัที ่4.4  อาคารและแผนผงัของพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.31  แสดงมุมกวา้งผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 
 

 จากแผนผงัท่ี และภาพลายเส้นท่ี พบว่าภายในห้องจัดแสดงมีการน าศิลปวตัถุ
ต่างๆหากเป็นช้ินเล็กจะน าจดัแสดงภายในตูจ้ดัแสดง หากเป็นศิลปวตัถุช้ินใหญ่จะจดัแสดงบนพื้น
ส่วนมากพบวา่จดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และงานประณีตศิลป์ภาคเหนือ ไม่มีพื้นท่ีส าหรับจดั
นิทรรศการ หรือจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวียนอย่างใด พบเพียงภาพถ่ายเก่าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ การตั้งถ่ินฐาน สภาพวถีิชีวติ ประเพณี ท่ีจดัวางบนพื้น 

6) การจัดแสดง (Exhibition) ของพพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก  
 หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก ซ่ึงพบวา่
มีเพียงการจดัแสดงเฉพาะภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์รายละเอียดดงัน้ี 
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6.1) เร่ืองราวและศิลปวตัถุทีจั่ดแสดง 
จดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ์  วดัล าปางกลางตะวนัออก ไม่มีการก าหนดหัวเร่ือง

และเร่ืองราวท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยู่ตามสะดวกทั้งภายในตูจ้ดัแสดง 
และส่วนหน่ึงจดัวางภายนอกตู้อาทิ หอสรงน ้ าพระพุทธรูป   วิหารจ าลอง   และส่ิงของประเภท 
เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพในอดีต  อาทิ เคร่ืองจกัสาน  เคร่ืองมือจบัปลา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
เช่น กระบุง ตะกร้า เป็นตน้ 
  ท่ีมาของวตัถุจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ์  วดัล าปางกลางตะวนัออก เป็นวตัถุ
จดัแสดงท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมของท่านเจา้อาวาส พระอธิการวรรณสิกขสโภและเป็นวตัถุจดั
แสดงท่ีวดัเก็บไวแ้ต่เดิม โดยมากแลว้วตัถุจดัแสดงท่ีไดรั้บมาจากการบริจารจากชาวบา้นล าปางกลาง
ตะวนัออก จะเก่ียวขอ้งประเภท เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพในอดีต  หรืออุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 

- เคร่ืองใช้ไม้สอยเก่ียวกับการหาเล้ียงชีพ ในอดีต เคร่ืองมือทางการเกษตร 
เคร่ืองมือจบัสัตว ์ซ่ึงสะทอ้นถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นในทอ้งถ่ินแห่งน้ีวา่มีชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งไร 

- เคร่ืองใช้ทัว่ไป โดยมากแลว้เป็นส่ิงของท่ีพบยากในปัจจุบนั บางส่วนก็เลิกผลิต 
เช่นเตารีด นาฬิกา ถว้ยชาม ตะเกียง วทิยกุระจายเสียง ดาบ กัว๋ขา้ว  

- ส่ิงพิมพโ์บราณอาทิ ภาพถ่ายเก่า ธนบตัร 
- งานพุทธศิลป์และศิลปกรรมโบราณ อาทิ พระพุทธรูปไม ้ไมแ้กะสลกั พญาครุฑ 

หงส์ เป็นตน้ 

วตัถุจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก มีตูจ้ดัแสดง จ านวน            
4หลงั ทางวดัได้น าคมัภีร์ทางศาสนาฉบบัใบลาน จดัเก็บไวบ้นชั้นสูงสุดของตู้และชั้น 2 ลงมาจดัวาง              
เป็นพระเคร่ือง พระบูชา เหรียญคณาจารย ์ เคร่ืองทองเหลือง ไมป้ระกปัธรรม เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่4.32   แสดงวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 
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ภาพที ่4.33  แสดงวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

 
ภาพที ่4.34  แสดงวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

 

 

 ผูเ้ขา้ชมสามารถชมวตัถุจดัแสดงภายในตูจ้ดัแสดงหลกัและวตัถุจดัแสดงอ่ืนๆ วิหาร
น้อย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง พบวดัท่ีมีวิหารน้อยไม่ก่ีแห่ง วิหารน้อย วดัล าปางกลาง
ตะวนัออก จึงเป็นวตัถุจดัแสดงของวดัท่ีมีคุณค่าอยา่งมากอีกทั้งยงัมีภาพถ่ายเก่าภาพประเพณี พิธีกรรม
ต่างๆของทอ้งถ่ินซ่ึงปรากฏวา่ในภาพเก่าเหล่านั้นมีภาพวตัถุจดัแสดงอยูใ่นภาพดว้ย ผูเ้ขา้ชมสามารถ
เขา้ใจไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไรบา้ง 
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ภาพที ่4.35  วหิารนอ้ยหรือวิหารจ าลอง วดัล าปางกลางตะวนัออก 

6.2) การออกแบบและการจัดแสดง (Exhibition) 
หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาการออกแบบและการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลาง

ตะวนัออกซ่ึงมีการจดัแสดงเฉพาะภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

6.2.1) แผนผงัการจัดแสดง 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาแผนผงัการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์วดัล าปาง
กลางตะวนัออก ซ่ึงมีการจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

แผนผงัที ่ 4.5   แผนผงัการจดัแสดงพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 
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 เม่ือผูเ้ขา้ชมเดินจากประตูทางเขา้ ไปยงัภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ดา้นซ้ายมือจะพบตูจ้ดัแสดง
ขนาดใหญ่วางขวางในลกัษณะการกั้นพื้นท่ีออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยฝ่ังซ้ายนบัจากตูจ้ดัแสดง หมายเลข 5 3 
1และ ข.ค. ในส่วนน้ี ตูห้มายเลข 5 จดัวางพระพุทธรูป พระพิมพ ์เหรียญคณาจารย ์คมัภีร์ใบลาน ตูถ้ดั
จากนั้น สัญลกัษณ์ ข คือการจดัวางหอสรงน ้ าพระ ซ่ึงทุกปีทางวดัจะน าพระพุทธรูปประดิษฐาน
ภายในหอสรงดงักล่าวเปิดโอกาสให้ชาวบา้นสรงน ้ า สัญลกัษณ์ ค จดัวางวิหารจ าลอง (วิหารน้อย) ตู้
จดัแสดงหมายเลข 3 จดัวางอุปกรณ์ประกอบอาชีพในอดีตของชาวบ้าน ขนัโตก คมัภีร์ใบลาน ตู ้จดั
แสดงหมายเลข 1 และ 2 จดัวางวตัถุส่ิงของต่างๆปะปนกันอาทิ งานประณีตศิลป์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เซรามิค และตูจ้ดัแสดงหมายเลข 4 จดัวางแจกนั ชุดชา นอกจากตูจ้ดัแสดงแลว้ยงัมีการจดัวาง นาฬิกา 
โทรทศัน์ วทิย ุอุปกรณ์จบัสัตวน์ ้า  เป็นตน้  

 จากแผนผงัการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกสรุปได้ว่าไม่มี
แผนผงัและรูปแบบท่ีแน่นอน เพียงแต่จดัไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของวตัถุ
จดัแสดงต่างๆ ในพิพิธภณัฑ ์

 
  ภาพที ่4.36   แสดงการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่4.37  แสดงการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 
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6.2.2) การจัดวางศิลปวตัถุ 
การจดัวางศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ 

1. จดัวางศิลปวตัถุนอกตู ้

การจดัวางศิลปวตัถุนอกตู้ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วดัล าปางกลาง
ตะวนัออก พบว่า ส่ิงของท่ีจดัวางนอกตู ้มีจ  านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผูค้นในทอ้งถ่ิน และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด อาทิ โทรทศัน์ วิทยุ นาฬิกา นอกจากนั้นยงัพบ เคร่ือง
จกัสาน ภาพเก่า วหิารจ าลอง ช้ินส่วนสถาปัตยกรรม จดัวางเป็นกลุ่ม รอบอาคารพิพิธภณัฑ ์ 

2. จดัวางศิลปวตัถุในตู ้
การจัดวางศิลปวตัถุในตู้ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วดัล าปางกลาง

ตะวนัออก พบว่ามีการน าวตัถุจดัแสดงประเภท คมัภีร์ใบลาน ไมป้ระกปัธรรม พระพุทธรูป เหรียญ
คณาจารย ์เคร่ืองเขิน อุปกรณ์เคร่ืองมือช่างทอ้งถ่ิน เชิงเทียน ชุดชาเซรามิค พานแวน่ฟ้า จดัวางไวใ้นตู ้
โดยชั้นบนสุดของตู ้จะจดัวางพระพุทธรูป คมัภีร์ใบลาน เป็นหลกั ส่วนชั้นจดัวางถดัมาก็จะพบการจดั
วางวตัถุส่ิงของท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จดัวางอยู ่

6.2.3) ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 
 1)  ระบบแสงสว่าง 
ระบบแสงสว่างท่ีใช้เป็นระบบแสงสว่างท่ีผสมผสานกับธรรมชาติกับ              

แสงสวา่งประดิษฐ์ ในส่วนของระบบแสงสวา่งจากธรรมชาติ ตวัอาคารมีช่องแสงธรรมชาติเขา้ผ่าน
ทางประตูทางเขา้พิพิธภณัฑ์และมีช่องแสง จ านวน  17ช่องผนงัดา้นขา้งมีช่องกระจกใส เป็นรูปตวั U 
คว  ่า ท าใหช่้วงเวลากลางวนัเม่ือเปิดใหเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟจากหลอดนีออน 

 
ภาพที ่4.38   ช่องแสงอาคารพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 
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ภาพที ่4.39   ช่องแสงอาคารพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

 
2)  ระบบความปลอดภัย 
ระบบการรักษาความปลอดภยั  พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก มี

ระบบป้องกนัความปลอดภยัของพิพิธภณัฑ์ โดยการติดตั้งเหล็กดดัท่ีช่องแสงทุกบาน นอกจากน้ี
บริเวณทางเขา้ออกของพิพิธภณัฑมี์การปิดเปิดดว้ยประตูเหล็กมว้นอีกชั้น 1ในช่วงกลางวนัของทุกวนั
จะมีผูสู้งอายุ นัง่อยูป่ระจ าบริเวณระเบียงกุฎิเจา้อาวาส เพื่อดูแลความเรียบร้อย มีระบบการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดจากกุฎิจากอาวาสโดยหนักลอ้งมาทางเขา้ออกพิพิธภณัฑ์ 

6.2.4) ค าอธิบายประกอบการแสดง 

ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง  วตัถุจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลาง
ตะวนัออก พบการจดัท าแผ่นกระดาษการ์ดสี พิมพ์ดว้ยหมึกสีด า ขนาดฟอนต์ตวัอกัษร 16 เป็นป้าย
ขอ้ความภาษาไทย โดยเน้ือระบุช่ือวตัถุส่ิงของ นามผูบ้ริจาค การจดัวางป้ายค าอธิบายประกอบการจดั
แสดง พบเฉพาะบางส่วน วตัถุจดัแสดงจ านวนมากไม่ปรากฏวา่มีค าอธิบายประกอบการจดัแสดง 

6.2.5)  ส่ืออืน่ๆ ประกอบการแสดง 

ในส่วนของส่ืออ่ืนฯ ประกอบการแสดง ภายในพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลาง
ตะวนัออก ไม่มีส่ือประเภท บอร์ดนิทรรศการ  แผน่พบั   ท่ีใชเ้ป็นส่ือประกอบวตัถุจดัแสดง 
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6.4) การวเิคราะห์การจัดแสดงของพพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

หวัขอ้น้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์
วดัล าปางกลางตะวนัออก ว่า  บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ตาม
หลกัการของการจดัการพิพิธภณัฑสถานอยา่งไร  ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี   

   1)  ก าหนดเร่ืองราวการจัดแสดง 

 พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกไม่มีการก าหนดหัวเร่ือง การจดัแสดงเป็นไป
ตามสะดวกซ่ึงผูศึ้กษาพบว่า ประวติัความเป็นมาของท้องถ่ิน เร่ืองราววิถีชีวิตท่ีผูกผนักบัแม่น ้ าวงั 
ประเพณีทอ้งถ่ิน เร่ืองเล่า ต านาน มุกปาฐะ ซ่ึงพบวา่ในพิพิธภณัฑ์มีการน าภาพเก่ามาจดัแสดงภาพเก่า
เล่านั้นมีทั้งเหตุการณ์ส าคญัของวดัเช่น การร้ือวิหารพื้นเมือง งานศพพระ งานบุญประเพณี การละเล่น
ของผูค้นในยคุก่อน ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่สามารถน ามาก าหนดเป็นเร่ืองราวจดัแสดงได ้

 การจดัแสดงท่ีจดัตามศิลปวตัถุและส่ิงของท่ีชาวบา้นน ามามอบให้อย่างเดียว ท าให ้           
ผูเ้ขา้ชมไม่ไดป้ระโยชน์จากการเขา้ชมมากนกั  

2)  การออกแบบการจัดแสดง 

 พิพิธภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกไม่มีการออกแบบการจัดแสดง การจดัวาง
ศิลปวตัถุเป็นไปตามสะดวก ผูศึ้กษาพบวา่ศิลปวตัถุหลายช้ินหากมีการออกแบบการจดัแสดงให้ดีข้ึน
จะสามารถสร้างจุดสนใจดึงดูดใจให้ประชาชนไม่เพียงแต่คนในพื้นท่ี คนภายนอก ก็จะเข้ามาชม
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมากข้ึน 

3)  ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 

 ระบบแสงสว่างและความปลอดภยั ซ่ึงระบบแสงสว่างท่ีใช้แสงธรรมชาติ มีความ
เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก แสงจากธรรมชาติเพียงพอส าหรับการเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ อีกดา้นหน่ึง เพราะวดัล าปางกลางตะวนัออก ไม่ไดเ้ป็นวดัท่องเท่ียว จึงไม่มีงบประมาณ       
ในการติดตั้งระบบการให้แสงสวา่งในตูจ้ดัแสดง ส่วนการรักษาความปลอดภยั ในช่วงกลางวนัจะมี
ชาวบา้นในพื้นท่ี มาอยูป่ระจ าท่ีวดัล าปางกลางตะวนัออก จ านวน 1 คน เพื่อดูแลความเรียบร้อยทัว่ไป
ของวดั ระบบกลอ้งวงจรปิดทางวดัไดติ้ดตั้งไวบ้ริเวณดา้นนอกของอาคารพิพิธภณัฑ ์

4) ค าอธิบายประกอบการจัดแสดง 

 ค าอธิบายประกอบการจดัแสดงทางวดัล าปางกลางตะวนัออก ไดจ้ดัท าป้ายค าอธิบาย
ประกอบการจดัแสดง ดว้ยกระดาษA 4 พิมพอ์กัษรสีด า ติดบริเวณวตัถุจดัแสดง แมว้า่ การจดัท าป้าย
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ค าอธิบายประกอบการจดัแสดงจะไม่ครบดา้นเน้ือหา  แต่ก็มีความพยายามจะส่ือความรู้โดยการจดัท า
ป้ายอธิบายน าชม  

5)  ส่ืออืน่ๆ ประกอบการจัดแสดง 

นอกจากค าอธิบายประกอบการจดัแสดงแลว้พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก         
ไม่มีส่ืออ่ืนฯท่ีจะช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ แผ่นพบัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประวติัความเป็นมาของ
พิพิธภณัฑ ์นิทรรศการเล่าเร่ืองพิพิธภณัฑ ์วตัถุจดัแสดงท่ีส าคญัๆของพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

 7)   การบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 

7.1) ผู้รับผดิชอบการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ 
การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออกมีพระอธิการวรรณสิกขาสโภ 

ต าแหน่ง เจา้อาวาสวดัวดัล าปางกลางตะวนัออก เป็นผูบ้ริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

7.2) คณะท างานและเจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์ 

คณะท างานและเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ จากการสัมภาษณ์พระอธิการวรรณสิกขาสโภ
ท่านไดม้อบหมายใหบุ้คลากรของวดั ด าเนินการตามภารกิจดงัต่อไปน้ี 

 พระอธิการวรรณสิกขาสโภท าหนา้ท่ี จดัแสดงศิลปวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ 
 นายแกว้ ใจมัน่ มคัทายกวดัล าปางกลางตะวนัออก ท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรบรรยาย

ใหก้บัผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
 นายมูล กองสาย  สมาชิกในหมู่บ้านล าปางกลางตะวนัออก ท าหน้าท่ี ดูแล                

ความเรียบร้อยท าความสะอาดพิพิธภณัฑ ์ร่วมกบัพระสงฆแ์ละสามเณร 
 กลุ่มแม่บ้านล าปางกลางตะวันออก ท าหน้าท่ีจัดหาเค ร่ืองด่ืม อาหารว่าง                  

เล้ียงรับรอง ในกรณีมีคณะ ผูข้อเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 

7.3) การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์ พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก อาศยัการประชาสัมพนัธ์
ผา่นทางเฟสบุ๊คของวดัล าปางกลางตะวนัออก เฟสบุ๊คดงักล่าวไดรั้บการตอบรับ มีสมาชิกเป็นเพื่อน 
ประมาณ 50 คน ซ่ึงน าเสนอขอ้มูลประวติัวดั แผนท่ี ภาพถ่าย  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับจากสมาชิกในการร่วมท าบุญบ้าง หรือน าวตัถุส่ิงของมอบให้กับวดัได้จดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑ ์ 
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7.4) งบประมาณและรายได้ 
รายได้ส าหรับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเงินท าบุญทอดกฐิน 

ทอดผา้ป่าสามคัคี เป็นเงินกองกลางท่ีวดัใช้ส าหรับบริหารจดัการในภาพรวม ในพิพิธภณัฑ์ไม่มีตูรั้บ
บริจาคแต่อย่างใด ผูท่ี้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีสามารถท าบุญบริจาคค่าน ้ าค่าไฟ ท่ีได้พระอธิการวรรณ
สิกขสโภ เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออก 

7.5)  วเิคราะห์การบริหารจัดการของพพิธิภัณฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก  

จากขอ้มูลการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑสถานวดัล าปางกลางตะวนัออก พบว่า
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีมีปัญหา 2 ส่วน ท่ีท าให้การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ไม่บรรลุเป้าหมาย  ส่วนแรกคือ 
การบริหารจดัการเน่ืองจากวดัไม่มีก าลงัคนท่ีจะดูแลและบริการ  จึงท าให้ไม่สามารถเปิดบริการและ
บ ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์วดัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนท่ีสองคือ การจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์  ท่ีมีสภาพการ
จดัแสดงท่ีไม่เป็นระบบ  ไม่มีเร่ืองราว และส่ือความรู้ท่ีเหมาะสม จึงท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการ
เป็นแหล่งเรียนรู้เท่าท่ีควร 

4.3.3 พพิธิภัณฑสถานเขลางคนคร  วดัพระเจดีย์ซาวหลงั 

1) ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคม (พร้อมแผนทีท่ีต่ั้ง) 

 

แผนที ่4.3  แสดงท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคมวดัพระเจดียซ์าวหลงั 
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แผนผงัที ่4.6  แสดงท่ีตั้งของพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

2) ประวตัิความเป็นมา 

พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร ตั้งอยู่ภายในวดัพระเจดียซ์าวหลงั จงัหวดัล าปาง ประวติั
พิ พิ ธภัณฑ์ แ ห่ ง น้ี แ ต่ เดิมนั้ น เม่ื อ  ปี  พ .ศ .2512 พ ระค รูสิ ริ เจ ติ ยาภิบ าล  ปั จ จุบันสมณศัก ด์ิ                                        
ท่ีพระราชจินดานายก เจ้าอาวาสวดัพระเจดีย์ซาว เจ้าคณะจงัหวดัล าปาง ได้รวบรวมส่ิงของจาก
ประชาชนทัว่ไปท่ีบริจาคให้กบัวดั จดัแสดงภายในศาลาสวดมนต์ของวดั เพื่อให้ผูม้าท าบุญไดผ้่อน
คล ายความ ทุ กข์ห ลังจ าก เพ ลิด เพ ลิน ในการชมวัต ถุ จัดแสดงต่ างๆ ต่ อม า ปี  พ .ศ .2536 
ร.อ.อริยะ อุปารมีผูว้า่ราชการจงัหวดัล าปาง ไดม้าเยี่ยมชมวดัพระเจดียซ์าวหลงัและเห็นวตัถุจดัแสดง
ต่างๆเป็นจ านวนมาก จึงได้ปรารถกบัพระครูสิริเจติยาภิบาลว่า จะจดัหางบประมาณมาสร้างอาคาร
พิพิธภณัฑ์ ซ่ึงร.อ.อริยะ อุปารมีผูว้่าราชการจงัหวดัล าปาง ได้จดัสรรงบประมาณโครงการพฒันา
จงัหวดัสนับสนุนจดัสรรงบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินช่ือโครงการพิพิธภณัฑ์ จ  านวนเงิน
2,645,500บาท ด าเนินการโดยปกครองจงัหวดัล าปาง ไดจ้ดัสร้างอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนครห
ลังใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2ชั้น โดยมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 
อาจารยบุ์ญส่ง ภูวงัหมอ้ ไวยาวจักรวดัเป็นผูต้ ั้งช่ือพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี ต่อมาพระครูสิริเจติยาภิบาล เจา้
อาวาส ไดม้อบหมายให้ พระครูไพจิตเมตยาทร ผูช่้วยเจา้อาวาสรูปท่ี4เป็นผูดู้แลพิพิธภณัฑ์ดงักล่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั70 

                                                        
70 สัมภาษณ์ พระครูไพจิตเมตตยาทร, ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง, 20 เมษายน 2557. 

 วหิาร 
ศาลา
การ
เปรียญ 

พระเจดีย ์

พิพิธภณัฑ ์ กุฎิเจา้อาวาส 

ทางเขา้ออก 
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ภาพที ่4.40 อาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั 

3) กจิกรรมและการบริการ 

กิจกรรมและการบริการ พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร เปิดให้เขา้ชมทุกวนั ตั้งแต่เวลา
8.00 -17.00 น . ไ ม่ มี ก า ร จ าห น่ า ย บั ต ร ส า ห รั บ ก า ร เก็ บ ค่ า เข้ า  ห าก เข้ า ช ม เป็ น ค ณ ะ  
พระครูไพจิตเมตตยาทรผูดู้แลพิพิธภณัฑ์จะเป็นผูบ้รรยาย และจดัให้มีอาหารว่าง น ้ าด่ืม ไวบ้ริการ 
นอกจากน้ี ทางพิพิธภณัฑ์ยงัจดักิจกรรมโครงการอบรมมคัคุเทศก์น้อยในทุกปี ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือ
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 เวลาเปิด-ปิดพิพิธภณัฑ์ 8.30-17.30 น. 
เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั 
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4)  สถิติจ านวนผู้เข้าชม 

 จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานเขลางคนครโดยมากเป็นชาวไทย จากสถิติท่ีมีการจด
บนัทึกไวใ้นสมุดทะเบียนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ สามารถประมาณการไดโ้ดยพิจารณาจากจ านวนนกัเรียน 
นักศึกษา รวมถึงนักท่องเท่ียวทั้ งคนในจังหวดัล าปางและจังหวดัใกล้เคียง ซ่ึงจ านวนผู ้เข้าชม
พิพิธภณัฑพ์อประมาณการได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.4  แสดงประมาณการจ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 
 

รวมผูเ้ขา้ชมตลอดเฉล่ียประมาณการทั้งปี3,580  คน 

 

 
5) อาคารและแผนผงัของอาคารพพิธิภัณฑ์ 

ลกัษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารโถง 2 ชั้น โครงสร้างปูนซีเมนต์ ประตู
ทางเขา้ออกพิพิธภณัฑ์มีขนาด 2.5เมตร ขนาดพื้นท่ีใช้สอย 200ตารางเมตร  มีช่องหน้าต่าง ดา้นหน้า 
12 ช่อง ดา้นหลงั 12ช่อง มีปีกอาคาร 2 ขา้ง 

ส่วนการใชพ้ื้นท่ีการจดัแสดง จดัแสดงชั้น 2 ส่วน ชั้น 1 ถูกน าไปใชเ้ป็นอาคารฝึกอบรม
อาชีพและห้องท างาน ชั้นบนซ่ึงเป็นห้องจดัแสดงฯ ทางวดัได้น าโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีเก่ียวกับ

ประเภทของผู้เข้าชม 

 

จ านวนผู้เข้าชมในวนั 

ท าการ (จันทร์-ศุกร์) 

จ านวนผู้เข้าชมใน
วนัหยุดราชการ 

ประมาณการผู้เข้าชม
เฉลีย่ประมาณการทั้งปี 

1.กลุ่มนกัเรียน   
นกัศึกษา 

2.นกัท่องเท่ียว
ต่างจงัหวดั 

3.นกัท่องเท่ียว
ประชาชนทัว่ไปใน
จงัหวดัล าปาง 

400 

 

380 

 

500 

600 

 

700 

 

800 

1000 

 

1080 

 

1500 

รวม 1,280 2,100 3,580 
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ประวติัศาสตร์โบราณคดีภาคเหนือ รวมถึงศิลปะในประเทศไทย เคร่ืองใชเ้จา้นายฝ่ายเหนือ เคร่ืองใช้
คหบดีล าปาง เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และงานประณีตศิลป์จดัแสดง 

แผนผงัการใช้สอยภายในอาคารชั้น 2 พื้นท่ีโดยประมาณ 200 ตารางเมตร เป็นห้อง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้  ไม่กั้นเป็นห้องเฉพาะ เป็นส่วนพื้นท่ีในการจดัวางวตัถุจดัแสดงเป็นหลกั ไม่มีการแบ่ง
พื้นท่ีออกเป็นสัดส่วนส าหรับจัดนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจดัเก็บวตัถุจดัแสดง
บางอย่างแต่อย่างใด ผงัการวางตูว้างไปแนวกบัปีกอาคาร  2 ขา้ง  ไม่มีการจดัแบ่งพื้นท่ีจดัแสดงเป็น
การเฉพาะ  

แผนผงัที ่ 4.7      แสดงแผนผงัของอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

6.) การจัดแสดง(Exhibition)ของพพิธิภัณฑสถานเขลางคนคร 
 หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

6.1) เร่ืองราวและศิลปวตัถุทีจั่ดแสดง 

เร่ืองราวและศิลปวตัถุท่ีจดัแสดง ภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระ
เจดียซ์าวหลงั ไม่มีการก าหนดหัวขอ้เร่ืองและน าเสนอเร่ืองราวท่ีชัดเจน มีลกัษณะเป็นการจดัแสดง
ศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยูต่ามสะดวก ทั้งในตูจ้ดัแสดงหลกั จ านวน 19 หลงัและส่วนหน่ึงจดัวางภายนอกตู ้
จากการสัมภาษณ์พระราชจินดานายก เจา้อาวาสวดัพระเจดียซ์าว พบว่าวตัถุจดัแสดงภายในอาคาร              
มีวตัถุจดัแสดงท่ีส าคญั อาทิ พญาครุฑแกะสลกั จากศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า ผา้ตั้งธรรมสร้างจาก
ทองค า นอกจากน้ีแลว้ยงัมีส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นของคหบดีชาวล าปาง จดัแสดง อาทิ สลุงเงิน ขนัน ้ า
พานรองเงิน เคร่ืองประดบัท่ีสร้างจากเงิน ซ่ึงเป็นงานประณีตศิลป์ ช้ินส่วนสถาปัตยกรรม อาทิ คนั
ทวย ช่อฟ้าวหิารเก่า  
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6.2) การออกแบบและการจัดแสดง 
 หัวข้อน้ีเป็นการศึกษาการออกแบบและการจดัแสดงของพิพิธภณัฑสถานเขลาง

คนคร ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 วิธีการจดัวางหรือจดัแสดงศิลปวตัถุ ภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร ส่วนมาก

เป็นวตัถุจดัแสดงช้ินเล็ก การจดัแสดงจึงจดัแสดงในตู ้การจดัวางวตัถุจดัแสดงในตู ้มีการคดัแยกวตัถุ
จดัแสดงเป็นหมวดหมู่ อาทิ เหรียญคณาจารย ์ เคร่ืองป้ันดินเผา ช้ินส่วนสถาปัตยกรรม ลกัษณะของตู้
จดัแสดงมีความหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริจาค กรณีวตัถุจดัแสดงช้ินใหญ่ ใชว้ธีิการจดัวางบนพื้น  

 
ภาพท่ี 4.41  วธีิการจดัวางหรือจดัแสดงศิลปวตัถุ ภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

6.2.1) แผนผงัการจัดแสดง 

 ในหวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาแผนผงัการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร ซ่ึงมี
การจดัแสดงเฉพาะในอาคารพิพิธภณัฑ ์ชั้น 2 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

แผนผงัที ่4.8  แผนผงัการจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 
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 แผนผงัดงักล่าวน้ีจ าลองจากการจดัแสดง ณ ปัจจุบนัของพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร จะเห็น
ว่าเม่ือผูเ้ขา้ชมเดินเขา้ไปในตวัอาคาร ชั้น 2 ด้านซ้ายมือ จะพบ โต๊ลงทะเบียน จากนั้นด้านซ้ายมือ
ทั้งหมดจะมีตูจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆภายในตูจ้ดัแสดง ดา้นขวามือก็จะมีตูจ้ดัแสดงจดัแสดง
วตัถุต่างๆเช่นกนั ซ่ึงท าให้เห็นวา่ไม่มีการวางแผนผงัการจดัแสดงท่ีแน่นอน เพียงแต่จดัวางตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ีท่ีมีอยูแ่ละตามสะดวก 

 
ภาพที ่4.42  แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร (ดา้นซา้ย) 

 
 

 
ภาพที ่4.43  แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร(ดา้นขวา) 
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6.2.2) การจัดวางศิลปวตัถุ 
1) การจดัวางศิลปวตัถุภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ 
1.1) จัดวางศิลปวตัถุนอกตู้ 

การจดัวางศิลปวตัถุ พบวา่มีวตัถุจดัแสดงหลายช้ินท่ีจดัวางนอกตู ้อาทิครุฑไมแ้กะสลกัซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ ทางพิพิธภณัฑ์เลือกท่ีจะจดัวางศิลปวตัถุดงักล่าวนอกตูจ้ดัแสดง โดยยึดห้อยติดกบัผนัง 
นอกจากครุฑแลว้ยงัมีนาฬิกาลูกตุม้ พดัรองท่ีระลึก หงส์ไมแ้กะสลกั ช้างแกะสลกั ภาพถ่ายเก่า วิทย ุ
เคร่ืองเสียง ซ่ึงจดัวางนอกตูจ้ดัแสดง 

1.2) จัดวางศิลปวตัถุในตู้ 
การจดัวางศิลปวตัถุในตู ้มีจ  านวน 19 หลงั ผูศึ้กษาพบวา่มีการจดัวางศิลปวตัถุต่างๆ ดงัน้ี 

1) การจดัวางศิลปวตัถุในตู ้ท่ี  1 จดัวางพระพุทธรูป 
2) การจัดวางศิลปวตัถุในตู้ ท่ี  2 เคร่ืองใช้ท่ีสร้างข้ึนจากทองเหลือง 

ประเภทต่างๆ อาทิหมอ้ แจกนั ถาดทองเหลือง  
3) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 3 เหรียญคณาจารย ์พระบูชา 
4) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 4 จดัวางเคร่ืองเงิน 
5) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 5 จดัวางศาสตราวธุ 
6) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 6 จดัวางคร่ืองป้ันดินเผา กลอ้งยาสูบ 
7) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 7 จดัวางช้ินส่วนไมแ้กะสลกั 
8) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 8 จดัวางเคร่ืองโมแ้ป้ง 
9) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 9 จดัวางงานประณีตศิลป์ 
10) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 10 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
11) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 11 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
12) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
13) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเคร่ืองเขิน 
14) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
15) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
16) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
17) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
18) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
19) การจดัวางศิลปวตัถุในตูท่ี้ 12 จดัวางเหรียญคณาจารย ์
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6.2.3) ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 
1) ระบบแสงสว่าง 
ระบบแสงสว่างท่ีใช้เป็นระบบแสงสว่างท่ีผสมผสานกับธรรมชาติ              

กบัแสงสวา่งประดิษฐ์ โดยในเวลากลางวนัท่ีมีการเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์จะมีการเปิดไฟและการใช้
แสงจากหลอดนีออน จ านวน 10 ชุด ไม่มีการใชแ้สงสปอร์ตไลทเ์นน้วตัถุ  

2) ระบบความปลอดภัย 
 การรักษาความปลอดภยัจะมีการติดเหล็กดดัท่ีหนา้ต่างทุกบาน ส่วน

กลอ้งวงจรปิดมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกของตวัอาคารพิพิธภณัฑ ์  

 
ภาพที ่ 4.44 การติดตั้งเหล็กดดัช่องหนา้ต่างในอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

 

 
ภาพที ่4.45   ระบบการรักษาความปลอดภยัการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
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6.2.4) ค าอธิบายประกอบการแสดง 

ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง พิพิธภณัฑสถานเขลางคนครพบวา่มีการน า
กระดาษสี กระดาษขนาดA4พิมพ์ด้วยหมึกสีเข้ม ระบุช่ือวตัถุจัดแสดง คุณสมบัติบางส่วนของ
ค าอธิบายประกอบการแสดง มีเพิ่มช่ือและนามสกุล ระบุ ปี พ.ศ. ท่ีมอบวตัถุจดัแสดงใหก้บัพิพิธภณัฑ ์

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.46  แสดงค าอธิบายประกอบการแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.47  แสดงค าอธิบายประกอบการแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

 

6.2.5) ส่ืออืน่ๆ ประกอบการจัดแสดง 

ส่ืออ่ืนๆนอกจากค าอธิบายประกอบการจดัแสดงแลว้ ไม่พบวา่มีการบริการผู ้
เข้าชมด้วยเอกสารแผ่นพบั ส่ือทางวิดิทศัน์ หนังสือ ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ์สามารถ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง 
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6.4)   การวเิคราะห์การจัดแสดงของพพิธิภัณฑสถานแห่งเขลางคนคร 

หัวข้อน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของการจัดแสดงของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งเขลางคนคร  บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ตาม
หลกัการของการจดัการพิพิธภณัฑสถานอยา่งไร  ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี   

1) ก าหนดเร่ืองราวการจัดแสดง 
การก าหนดเร่ืองราวการจัดแสดง ของพิพิ ธภัณฑสถานเขลางคนคร 

ไม่มีการก าหนดหวัเร่ือง เป็นการจดัแสดงไปตามศิลปวตัถุ 
2) การออกแบบการจัดแสดง 
การจดัแสดง พิพิธภณัฑสถานแห่งเขลางคนครไม่มีการออกแบบการจดัแสดง  

การจดัวางศิลปวตัถุเป็นไปตามสะดวก   
3) ระบบแสงสว่างและความปลอดภัย 
ระบบแสงสว่างท่ีใช้เป็นระบบแสงสว่างท่ีผสมผสานกบัธรรมชาติกับแสง

สวา่งประดิษฐ์ โดยในเวลากลางวนัท่ีมีการเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์จะมีการเปิดไฟและการใชแ้สงจาก
หลอดนีออน จ านวน 10 ชุด ไม่มีการใชแ้สงสปอร์ตไลทเ์นน้วตัถุ การรักษาความปลอดภยัจะมีการติด
เหล็กดดัท่ีหน้าต่างทุกบาน ส่วนกลอ้งวงจรปิดมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกของ
ตวัอาคารพิพิธภณัฑ ์  

4) ค าอธิบายประกอบการจัดแสดง 
ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง พิพิธภณัฑสถานเขลางคนครพบว่ามีจ านวน

ป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดงไม่สมดุลกบัวตัถุท่ีจดัแสดง ลกัษณะของป้ายประกอบค าอธิบาย
การจดัแสดง มีขนาดเล็ก การจดัพิมพ์ตวัอกัษรซ่ึงพิมพ์ดว้ยหมึกลงบนกระดาษสี กระดาษขนาดA4
ปัจจุบนัอกัษรซีดจาง ผูเ้ขา้ชมไม่สามารถอ่านเพอ่ท าความเขา้ใจได ้ 

5) ส่ืออืน่ๆ ประกอบการจัดแสดง 
ส่ืออ่ืนๆนอกจากค าอธิบายประกอบการจัดแสดง ไม่พบว่ามีการบริการ 

ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ด้วยส่ือประเภท แผ่นพบัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์  บอร์ดนิทรรศการถาวร 
หรือบอร์ดนิทรรศการชั่วคราว คู่มือน าชม  ส่ือทางวิดิทัศน์ หนังสืออ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้ชมท่ีตอ้งการเรียนรู้เร่ืองราวของพิพิธภณัฑ ์
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7) การบริหารจัดการพพิธิภัณฑสถานเขลางคนคร 

7.1) ผู้รับผดิชอบการบริหารจัดการพพิธิภ ณฑ์ 
พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั มีพระราชจินดานายก เจา้อาวาสวดั

เป็นผูก่้อตั้งและเป็นประธานในการบริหาร ท่านไดม้อบหมายภารกิจดา้นการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
ใหก้บั พระครูไพจิตเมตตยาทร ผูช่้วยเจา้อาวาสรูปท่ี 4 เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลบริหารจดัการทั้งหมดโดย
มีอาจารยบุ์ญส่ง ภูวงัหมอ้ เป็นท่ีปรึกษา 

 

 
แผนผงัที ่4.9   แผนผงัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

7.2 คณะท างานและเจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์ 
- พระราชจินดานายก     เจ้าอาวาสวดัท าหน้าท่ีประธานบริหารจัดการ

พิพิธภณัฑ ์จดัหาทุนทรัพยส์ าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์

- พระครูไพจิตเมตตยาทร     ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัรูปท่ี 4 ท าหน้าท่ีดูแลบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑก์ารเปิด-ปิดพิพิธภณัฑ ์การท าความสะอาดพิพิธภณัฑ ์งานดา้นธุรการ 

- อาจารยบุ์ญส่ง  ภูวงัหมอ้    ไวยาวจักร ท าหนา้ท่ีจดัโครงการอบรมมคัคุเทศก์
น้อย และเป็นวิทยากรน าชมพิพิธภณัฑ์ ตลอดจนประสานเร่ืองการจดัหาอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมไว้
บริการส าหรับคณะกลุ่มบุคคล หน่วยงาน ท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

7.3) การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ภารกิจต่างๆของพิพิธภณัฑ์ ทางวดัไดจ้ดัให้มีป้ายอกัษรวิ่ง
ไฟฟ้าแจง้เวลาการเปิด-ปิดพิพิธภณัฑ์ และการเชิญผูส้นใจเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี นอกจากป้าย
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ประชาสัมพนัธ์น้ีแลว้ บริเวณ ชั้นล่างของอาคารพิพิธภณัฑ์ยงัมีป้ายช่ือพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ ป้ายเชิญ
ชมพิพิธภณัฑ์ การตกแต่งสถานท่ีอย่างน่าสวยงาม นอกจากน้ีพิพิธภณัฑสถานเขลางคนครยงัเป็น
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินของประเทศไทย ซ่ึงศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธรไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน
เวบ็ไซตข์องศูนย ์

 
ภาพที ่4.48  ป้ายพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

 
ภาพที ่4.49    ป้ายอกัษรวิง่พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 

7.4) งบประมาณและรายได้ 
 งบประมาณและรายไดข้องพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร ทางวดัไดติ้ดตั้งตูบ้ริจาค

ภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ซ่ึงในแต่ละเดือน จะมีเงินบริจาคราว 3,000 บาท ซ่ึงรายไดใ้นส่วนน้ีอาจไม่
เพียงพอต่อการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้รายไดใ้นส่วนน้ีจะเป็นค่าไฟฟ้า 
ค่าบ ารุงซ่อมแซมระบบการรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑ ์
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7.5)  วเิคราะห์การบริหารจัดการของพพิธิภัณฑสถานเขลางคนคร 
จากขอ้มูลการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑสถานเขลางคนครพบวา่พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี

มีปัญหา 2 ส่วน ท่ีท าให้การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ไม่บรรลุเป้าหมาย  ส่วนแรกคือ การบริหาร
จดัการเน่ืองจากวดัไม่มีก าลงัคนท่ีจะดูแลและบริการ  จึงท าให้ไม่สามารถเปิดบริการและบ ารุงรักษา
พิพิธภณัฑ์วดัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนท่ีสองคือ การจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์  ท่ีมีสภาพการจดัแสดงท่ี
ไม่เป็นระบบ  ไม่มีเร่ืองราว และส่ือความรู้ท่ีเหมาะสม จึงท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้เท่าท่ีควร 

4.4 วเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

หวัขอ้น้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวมของพิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปางโดยสรุปจากผลการศึกษาตวัอยา่งพิพิธภณัฑ์วดัทั้ง 3 แห่ง  ทั้งทางดา้นการจดัแสดงและ
บริหารจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิเพลินตามหลกัการของ
พิพิธภัณฑ์  ว่าประสบผลส าเร็จและมีปัญหาประการใด  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอ
รูปแบบและวธีิการจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
จงัหวดัล าปางต่อไป  ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.4.1  ความส าเร็จของพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

 พิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี
เหมาะสม บางแห่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวกลางเมืองนครล าปาง เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวทาง
ศิลปวฒันธรรมของเมืองนครล าปาง นอกจากท าหน้าท่ีดังกล่าวแล้ว พบว่าพิพิธภณัฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง ยงัท าหน้าท่ี เป็นแหล่งรวบรวมและจดัแสดงส่ิงของท่ีสะทอ้น
ความเป็นทอ้งถ่ิน อาทิ โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดีภาคเหนือ ศิลปะใน
ประเทศไทย จดัรวบรวมเคร่ืองใช้ของเจา้นายฝ่ายเหนือ เคร่ืองใชพ้ื้นบา้นท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานประณีตศิลป์ของทอ้งถ่ินท่ีหาชมยาก  วตัถุจดัแสดงเหล่าน้ีสามารถหาชมได ้ภายในพิพิธภณัฑ์ของ
วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงวตัถุจดัแสดงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถเป็นส่ือท่ีบอกเล่า
ความรุ่งเรืองของเมืองนครล าปางเป็นฐานขอ้มูลท่ีเอ้ือต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ทอ้งถ่ินนครล าปาง น ามาสู่ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 

 จากการศึกษาพบว่า ในกลุ่มพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท าหน้าท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวทางศิลปวฒันธรรมของเมืองนครล าปาง จากสถิติผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ของวดั
ในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ทั้ง 3แห่งท่ีท าการศึกษา พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวนผูเ้ขา้ชม
ทั้งส้ิน 5,๐๐๐ ราย ซ่ึงเป็นบทพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่พิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ินแมจ้ะไม่มีความสมบูรณ์นกั 
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4.4.2  ปัญหาของของพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

พิพิธภณัฑ์ของวดัในภาพรวมของพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง มีปัญหาของการจดัการทั้ง
ในดา้นการบริหารจดัการและการจดัแสดงท่ีท าให้  ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ความเพลิดเพลินตามหลกัการของพิพิธภณัฑ ์ ผูศึ้กษาวเิคราะห์ของแต่ละวดัมาสรุปเป็นภาพรวม) 

1) ปัญหาในการบริหารจัดการ 
ปัญหาในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ผูศึ้กษาพบว่าส่วนใหญ่อุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนในท้องถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ คือ 
ประชากรในชุมชนทอ้งถ่ินจ านวนมากไม่ทราบ หรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัตั้งและการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหค้นในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

นอกจากน้ีพบวา่ปัญหาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน คือ  
- ขาดงบประมาณสนบัสนุนจากทางราชการ 
- ไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแลโดยตรง 
- ขาดผูท้  าหนา้ท่ีประสานงานหรือผูน้ าชม 

2) ปัญหาในการจัดแสดง 
พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบว่าไม่มีการก าหนดหัวเร่ือง

และเร่ืองราวท่ีชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยูต่ามสะดวกส่งผลใหพ้ิพิธภณัฑ์
ไม่ประสบผลส าเร็จวิธีการจดัแสดงและน าเสนอส่วนใหญ่เน้นตวัวตัถุจดัแสดง ส่ิงของเคร่ืองใช ้วตัถุ
จ  าลอง มาจดัแสดง เต็มพื้นท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ไม่มีการคดัแยกประเภทหรือแบ่งหมวดหมู่ท่ี
ชดัเจน ไม่มีการวางแผนการใชส้อยพื้นท่ีของอาคารพิพิธภณัฑ์ เร่ืองสัดส่วนของพื้นท่ีใชส้อย ผูศึ้กษา
ไดส้รุปประเด็นปัญหาในการจดัแสดงไวด้งัน้ี 

1. การจดัวางศิลปวตัถุจดัแสดง  
2. ส่ือในการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ นิทรรศการทั้งแบบถาวรหรือแบบชัว่คราว 
3. ค าอธิบายประกอบการจดัแสดง แผน่พบั คู่มือน าชม 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ขา้ชม อาทิ ท่ีติดต่อสอบถาม ท่ีรับฝากของ เกา้อ้ีนัง่

พกัผอ่น บริเวณท่ีตั้งแผนผงั แผนท่ีพิพิธภณัฑ ์
5. ระบบแสงสวา่ง อาทิการจดัแสงวตัถุท่ีจดัแสดงแสงสวา่งทัว่ไปในอาคารพิพิธภณัฑ ์
6. ระบบป้องกนัภยัอาทิ การรักษาความปลอดภยัทัว่ไป ระบบป้องกนัภยัจากอคัคีภยั  
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จากการศึกษา พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางสภาพปัญหาการ
จดัแสดงท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์ของวดัไม่ประสบผลส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้และความ
เพลิดเพลิน  

 
ภาพที ่4.50  การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

 
ภาพที ่4.51   การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 

 
ภาพที ่4.52  การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั 


