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 This study is a combined qualitative and quantitative research to identify the suitable 

form of management for Wat Si Supan Museum. It examines existing cultural resources in the 

museum and its outlying community as well as its problems and obstacles from the perspectives 

of the abbot of Wat Si Supan, community members and other related persons. Data from 

interviews, questionnaires, and visitor comments were also collected to delineate their satisfaction 

and opinions on the suitable form of museum management. Statistical and descriptive analyses 

were then implemented.  

 The study findings revealed that the problems in the management of Wat Si Supan 

Museum stems from the lack of community participation, which leads to management 

discontinuity, lack of development, and discontinuing museum activities. 

 The study recommends that a suitable form of museum management must rely on 

community participation. There are local scholars and knowledgeable in the relics and cultural 

articles in the museum’s collection who can be recruited to participate in the museum’s 

management. Additional assistance can be obtained from community members, local groups as 

well as educational institutions, universities, government and private agencies in the region. This 

form of community participatory management will enhance local awareness on the significance of 

their cultural heritages and community solidity. Community participation not only builds up the 

collective pride of local people to appreciate and cherish the area’s historical sites and ruins but 

also strengthen community relationships. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ช่ือว่ามีมรดกทางวฒันธรรมของชาติเป็น

จาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นโบราณสถาน หรือโบราณวตัถุ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีควรแก่การอนุรักษไ์วเ้ป็น

อย่างยิ่ง เกือบทัว่ทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีโบราณสถาน และโบราณวตัถุอันเก่าแก่ที่คงเหลืออยู่

ถึงแมจ้ะไม่สมบูรณ์แลว้ก็ตาม ดว้ยเหตุน้ีจึงควรที่จะเก็บรวบรวม และสงวนรักษาไว ้เพื่อที่จะไดใ้ห้

ประชาชนหรือบุคคลที่ตอ้งการศึกษาหาความรู้และใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัฐานในการเผยแพร่สืบต่อไป 

 จึงทําให้เกิดสถานที่ ซ่ึงเก็บรักษาส่ิงของต่าง มักนิยมเรียกสั้ นๆว่า “พิพิธภัณฑ์” 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ปรับปรุงใหม่ใน พ.ศ. 2542 ให้บทนิยามคาํ             

“พิพิธภณัฑ์” ไวว้่า “น. ส่ิงของต่างๆ ท่ีรวบรวมและแสดงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสําคญัทางด้าน

วฒันธรรมหรือดา้นวทิยาศาสตร์ไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ”   

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 789) ในประเทศไทยการก่อตั้งพิพิธภณัฑ์เกิดขึ้นจากชนชั้นสูงสุดใน

สงัคม คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์จุดประสงคข์องการจดัตั้งพิพิธภณัฑน์ั้นมาจากความสนพระทยั

ส่วนพระองคใ์นการสะสมของแปลกและของมีค่า และอีกประการหน่ึงคือ เน่ืองจากในช่วงนั้นมี

การติดต่อสัมพนัธไมตรีกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวนัตกซ่ึงมักได้รับเคร่ือง

บรรณาการจากประเทศเหล่านั้นมากมาย จึงเกิดพระราชดาํริท่ีจะเก็บรักษาและนาํออกจดัแสดงใน

อาคารที่สร้างขึ้ นหรือปรับปรุงใหม่เพื่อสนองพระราชดําริโดยเฉพาะ ซ่ึงมักจะมีที่ตั้ งอยู่ใน

พระบรมมหาราชวงันั่นเอง ในขั้นแรกกลุ่มผูช้มเป็นเพียงกลุ่มเจา้นายชั้นสูง และต่อมาจึงขยายวง

กวา้งออกมาเป็นพพิธิภณัฑส์าธารณะ เปิดให้ประชาชนเขา้ชม โดยในช่วงแรกเปิดให้เขา้ชมเฉพาะ

ในโอกาสสาํคญัๆ เช่น ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี ต่อมาจึงเปิดใหเ้ขา้ชมเป็นปกติ ในช่วง

ที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์พิพิธภณัฑถื์อเป็นสมบติัส่วนพระองคซ่ึ์ง

นบัไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑเ์อกชน ต่อมาเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข พิพิธภณัฑ์จึงตกอยูใ่นความรับผิดชอบดูแลของรัฐ ในรูปแบบของ
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พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑป์ระเภทประวติัศาสตร์และโบราณคดี ลกัษณะของการ

เก็บสะสมวตัถุเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เก็บเฉพาะของสวยงามและของแปลกมาเป็นการเก็บสะสม

โบราณวตัถุที่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย ต่อมานอกจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ขึ้น

ตรงกบักองพพิธิภณัฑ ์กรมศิลปากรแลว้ ประเทศไทยเร่ิมมีการจดัตั้งพพิธิภณัฑห์ลากหลายประเภท

ยิง่ขึ้น (ศนัสนีย ์ อินทรประสิทธ์ิ , 2540: 2-3) 

ปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นกาํลังไดรั้บความสนใจจากสังคม พิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินจาํนวนมากก่อตั้งขึ้นทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งความ

ตอ้งการที่จะก่อตั้งพพิธิภณัฑข์องทอ้งถ่ินไดมี้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ปัญหาที่สาํคญั คือ องคค์วามรู้

ในการจดัการพิพิธภณัฑย์งัมีไม่เพียงพอ ดงันั้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยความ

ตั้งใจของคนในทอ้งถ่ินจึงกลายเป็นเพียงห้องเก็บของหรือถูกทิ้งร้างไม่ไดรั้บความสนใจจากผูค้น 

หรือหลายทอ้งถ่ินที่ตอ้งการก่อตั้งพพิธิภณัฑย์งัเป็นเพยีงแนวคิดที่ตอ้งการการสนบัสนุน การพฒันา

องคค์วามรู้และรูปแบบการจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นเป็นแนวทางหน่ึงที่มีส่วนสาํคญัในการพฒันา

ความร่วมมือเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากปัจจุบนัความหมายและรูปแบบของพิพิธภณัฑไ์ดมี้การ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดมี้ความหลากหลายของเน้ือหา รูปแบบและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน 

โดยพิพิธภณัฑ์หลายแห่งของประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามจดัทาํให้สอดคล้อง

สัมพนัธ์กบัสภาพของบริบทสังคม อีกทั้งกระแสของประชาคม ชุมชนเขม้แข็งกาํลังไดรั้บความ

สนใจเป็นอนัมาก ซ่ึงการสร้างชุมชนเขม้แขง็ไดน้ั้นคนในชุมชนตอ้งเขา้ใจตนเองและชุมชนให้ถ่อง

แทเ้สียก่อน การสนใจเร่ืองราวทอ้งถ่ินจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่นและ

พฒันาไปสู่ความเขา้ใจ “ตวัตนหรือ อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน” อนัจะเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการตดัสินใจ

เพือ่การดาํรงอยูแ่ละวสิยัทศัน์การพฒันาทอ้งถิ่น บทบาทของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจึงทาํหน้าที่ทั้งเป็น

กระบวนการปลุกจิตสํานึกแห่งคุณค่าของทอ้งถ่ินและเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดคุณค่าของ

ทอ้งถ่ินสู่สาธารณชน (พเินตร ดาวเรือง, 2552: 3 - 4) 

ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม (2539: 111) ผูบุ้กเบิกพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทยไดก้ล่าวถึง 

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินไวว้า่ สถานที่จดัแสดงของ ที่ทาํให้คนในทอ้งถิ่นรู้จกัถ่ิน รู้จกัตนเองว่าอยูท่ี่ไหน 

มีสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติอยา่งไร มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม จนถึงเห็นการพฒันา

สงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และวฒันธรรม  
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อภิญญา บวัสรวง (2536: 19) ยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินว่า ใน

ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์หลายแห่งพยายามปรับปรุงการดาํเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คน

ภายในทอ้งถ่ิน สังคม ประเทศชาติ พิพิธภณัฑค์วรมีบทบาทในดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยเป็น

ศูนยก์ลางของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในทอ้งถ่ิน ช่วยสร้างจิตสาํนึกและ

ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน อีกทั้งควรมีบทบาททางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวซ่ึงจะสามารถสร้างแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมาได ้ นอกจากน้ีบทบาท

ทางการเมืองก็เป็นส่ิงที่สาํคญั พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามารถสร้างความรู้สึกทอ้งถิ่นนิยมให้กบัคนใน

ทอ้งถ่ินซ่ึงจะทาํใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ 

สมลกัษณ์ เจริญพจน์ (2547: 8) กล่าวถึง พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไวว้่า เป็นพิพิธภณัฑ์ที่

จัดตั้ งขึ้ นและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือบุคคลในท้องถ่ิน เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวของทอ้งถ่ิน หรือเร่ืองราวท่ีทอ้งถ่ินสนใจ แนวคิดการอนุรักษ ์สะสม สืบ

สาน และสืบทอดในภูมิปัญญาไทย 

ศรีศกัร วลัลิโภคม (2551: 7 - 11) กล่าวถึงการจดัการของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินไม่มี

รูปแบบตายตวั แต่ดูแบบแผนของพิพิธภณัฑท์ี่เป็นมาตรฐานที่ทางกรมศิลปากรกาํหนด มาดูเป็น

แนวทางในการจดัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน คือไม่จาํเป็นจะตอ้งสนใจรูปแบบในของอาคาร วิธีการจดั

แสดง และไม่จาํเป็นตอ้งมีเงินมหาศาล เพราะคาํวา่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งเน้ือหาในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม และวถีิชีวติของผูค้นในทอ้งถิ่นนั้น ๆ       

สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (2548: 33 - 38) กล่าวว่าในฐานะพิพิธภณัฑเ์ป็นเคร่ืองมือในการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ พฒันาทอ้งถ่ินจะช่วยให้เกิดการสร้างจิตสาํนึกในเร่ืองของความรู้สึกการเป็น

เจา้ของ โดยนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง มาช่วยศึกษาวิจยัช่วยให้คนในทอ้งถ่ินได้

รู้จกัเร่ืองราวของตน รู้จกัทรัพยากรที่แทจ้ริงของตนเอง ให้ชาวบา้นเขา้มาเป็นผูน้าํในการจดัการใน

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินของตนเอง เม่ือสามารถจดัการไดแ้ล้วจะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ 

และจะนาํไปสู่การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การเรียนรู้ และความเขม้แขง็ของชุมชน 

วดัศรีสุพรรณ ตั้งอยูต่รงขา้มที่ว่าการอาํเภอแม่ใจ (หลงัเก่า) ตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา เป็นวดัที่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพย ์ พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวแม่ใจ พิพิธภณัฑ์

จดัตั้งอยูใ่นวดัศรีสุพรรณ เป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นอาคารกุฏิของพระสงฆ ์ชั้นล่างเป็นห้องเก็บ

   ส
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และจดัแสดงโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ โบราณวตัถุท่ีพบในพิพิธภณัฑ์ของวดัศรีสุพรรณ แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบราณวตัถุที่ได้พบจากการสํารวจในเวียงโบราณในเขต อ.แม่ใจ         

จ.พะเยา โดยการสาํรวจ ขุดคน้ เก็บรวบรวมจากพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อาจารยจ์ารุวรรณ   

โปษยานนทแ์ละนิสิตจากมหาวิทยาลยัพะเยา กลุ่มโบราณวตัถุท่ีไดรั้บจากการบริจาคจากผูศ้รัทธา 

และกลุ่มเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีทั้งเงินตรา เคร่ืองเงิน ต่าง ๆ ไดจ้ดัแสดงไวภ้ายในวดัใชกุ้ฏิ

พระชั้นล่างเป็นที่จัดแสดงและเก็บวตัถุต่าง ๆ โดยส่วนตวัผูว้ิจัยได้เข้ามาร่วมทาํงานในวดัศรี

สุพรรณ  

เจ้าอาวาสวดัศรีสุพรรณ พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร ต้องการให้ผูศึ้กษาช่วยหา

แนวทางในการจัดการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยสนใจในการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรมที่มีอยูใ่นพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้ไดป้ระโยชน์มากที่สุด 

และพฒันาให้กลายเป็นแหล่งศึกษา ค้นควา้ เรียนรู้ของคนในชุมชนและผูท่ี้สนใจ โดยจะหา

แนวทางในการจัดแสดงโบราณวตัถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

โบราณวตัถุใหค้งอยูคู่่ชุมชนสืบต่อไป 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ีมาแลว้บางส่วนทาํใหพ้บปัญหาคือ ดา้นการเก็บ

รักษาวตัถุโบราณในพิพิธภณัฑไ์ม่เป็นระบบ ปล่อยไปตามมีตามเกิด คือ จดัวางไวใ้นพิพิธภณัฑ ์

เพราะผูเ้ก็บยงัไม่ทราบถึงด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ โบราณวตัถุเหล่าน้ีจึงไม่มี

หลกัประกนัในความมัน่คง ปลอดภยั และมีบางช้ินผพุงัไปตามกาลเวลาเพราะอยูใ่นมุมอบัช้ืน มีเช้ือ

รา และแมลงอาศัยอยู่ และเน่ืองด้วยยงัขาดผู ้รับผิดชอบดูแล มีเพียงบางบุคคลที่ มีใจรักใน

โบราณวตัถุและเห็นคุณค่า แต่ทาํไดเ้พยีงเก็บรักษามิใหถู้กทาํลาย แต่ไม่ไดมี้บทบาทในการอนุรักษ์

โบราณวตัถุโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์ในวดัศรีสุพรรณ เพราะอาคารพิพิธภณัฑอ์ยูช่ั้น

ล่างของกุฏิในวดัศรีสุพรรณ 

 

คาํถามงานวิจัย 

การจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร มีการจดัแสดงในรูปแบบไหน 

ปัญหาที่พบในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีอะไรบา้ง แนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดั

   ส
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ศรีสุพรรณที่เหมาะสมควรเป็นอยา่งไร และควรจะมีรูปแบบการจดัแสดงโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์        

วดัศรีสุพรรณอยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการ การจดัแสดง และปัญหาท่ีพบในพิพิธภณัฑ์วดัศรี

สุพรรณ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

2. เพื่อหาแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ และรูปแบบในการจดัแสดงให้มีความ

น่าสนใจ ทั้งดา้นเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ เพื่อให้พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษา คน้ควา้ ของประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ประวติั ความเป็นมา และพฒันาการของอาํเภอแม่ใจ 

วดัศรีสุพรรณ และพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

2. ศึกษาประวติั ความเป็นมา และความสาํคญัของโบราณวตัถุทั้งหมดใน

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

3. ศึกษารูปแบบการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

4. ศึกษาสภาพปัญหาของพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

5. ศึกษารูปแบบ วธีิการจดัแสดงโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์

ขอบเขตด้านพื้นที่ วดัศรีสุพรรณ เขตเทศบาลตาํบลแม่ใจ เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนน

พหลโยธิน ตาํบลแม่ใจ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

ขอบเขตด้านประชากร ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ ได้แก่ เจ้า

อาวาสและพระลูกวดัศรีสุพรรณ คณะกรรมการวดัศรีสุพรรณ ชาวบา้นตาํบลแม่ใจ บา้นแม่ใจ หมู่ 1 

บา้นทุ่งโป่ง - ห้วยลึก หมู่ 7 และบา้นปงพฒันา หมู่ 10 นักวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารภาครัฐบาล และองคก์รภาคเอกชน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

มรดกทางวฒันธรรม หมายถึง ส่ิงที่มนุษยไ์ดเ้คยสร้างไวต้ั้งแต่ในอดีตเพือ่ประโยชน์ใน

การใชส้อย การดาํรงชีพและพธีิกรรมต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี

ควรแก่การอนุรักษไ์ว ้

อาํเภอแม่ใจ หมายถึง เขตการปกครองอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ในปัจจุบนั 

ชุมชนวดัศรีสุพรรณ คณะศรัทธาวดัศรีสุพรรณ หรือคณะศรัทธา หมายถึง ชุมชนที่เป็น

คณะศรัทธาวดัศรีสุพรรณ มีทั้งหมด 3 หมู่บา้น คือ บา้นแม่ใจ หมู่ 1 ตาํบลแม่ใจ บา้นทุ่งโป่ง - ห้วย

ลึก หมู่ 7 ตาํบลร่วมใจพฒันา และบา้นปงพฒันา หมู่ 10 ตาํบลแม่ใจ 

พิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณ หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวมหลักฐานเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและวถีิชีวติของชุมชนในเขตพื้นท่ีใน ตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

โบราณวตัถุต่างๆที่มีอยูไ่ดม้าจากการสาํรวจและรวบรวมของพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้

อาวาสวดัศรีสุพรรณ ที่ทาํการศึกษาเวียงโบราณในเขตพื้นที่อาํเภอแม่ใจตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2553 

และยงัมีผูบ้ริจาคให้กับวดัศรีสุพรรณ มีทั้งพระพุทธรูปหินทราย โลหะ และไม้ พบัหนังสา พระ

ธรรมคมัภีร์ที่จารดว้ยใบลาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนั เคร่ืองป้ันฝ้าย พาน ขนั เคร่ืองมือ

จบัสตัว ์กาํไล สร้อย แหวน ตุม้หู เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร และอ่ืน ๆ 

การจดัการอยา่งมีส่วนร่วมโดยชุมชน หมายถึง การที่ชาวบา้น พระสงฆ์ นักวิชาการ 

หรือผูน้าํชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่

การประชุม การแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ จนกระทัง่การวางแผนดาํเนินงาน การร่วมทาํ

กิจกรรมต่างๆ 
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการทาํการศึกษา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ รูปแบบการจัดแสดง และปัญหาของ

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

2. ทราบถึงรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ และเน้ือหาของโบราณวตัถุ เพื่อนาํไปสู่

รูปแบบการจดัแสดงโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ทาํใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงความสาํคญัของโบราณวตัถุ และโบราณสถาน ภูมิ

ปัญญา วฒันธรรมต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นชุมชน 

4. กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่นแห่งใหม่ 

5. เป็นแนวทางการจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

โบราณวตัถใุน

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสพุรรณ 

 

แนวคิดการจดัการพิพิธภณัฑ์ 

 ทฤษฎีการมีสว่นร่วมของชุมชน 

 

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 

แนวทางการจดั

แสดงพิพิธภณัฑ์

วดัศรีสพุรรณ 
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กรอบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงวธีิการศึกษางานวจิยั 

การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสพุรรณ     

อําเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

ทบทวนวรรณกรรม 

เอกสาร สือ่

สิง่พิมพ์ งานวิจยั 

ลงพืน้ท่ี สาํรวจ 

สอบถาม 

จดัเวทีเสนอความคิดเห็น 

แผนการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสพุรรณ อําเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู 

 

การจดัการอยา่งมี

สว่นร่วม 

ศกึษารูปแบบการจดัการ

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสพุรรณ 

การจดัการพิพิธภณัฑ์ 

การจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม 



 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

งานวิจยัเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ผูศึ้กษาได้ศึกษา

เก่ียวกับหลักในการจัดการพิพิธภณัฑ์ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาถึงหลักการจดัการ

พิพิธภณัฑโ์ดยทดลองใชจ้ริงและประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินหลาย ๆ แห่ง โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการศึกษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพพิธิภณัฑ ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

4. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

พพิธิภณัฑ ์ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ปรับปรุงใหม่ใน พ.ศ. 

2542 ให้บทนิยาม คาํ “พิพิธภณัฑ์” ไวว้่า “น. ส่ิงของต่างๆ ที่รวบรวมและแสดงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี

ความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรมหรือดา้นวิทยาศาสตร์ไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษา และก่อให้เกิด

ความเพลิดเพลินใจ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 789) 

สม เด็จพระ เทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมา รี (2550: 277,  อ้าง ถึงใน                        

สายนัต ์ไพรชาญจิตร์) ทรงกล่าวถึง พพิธิภณัฑ ์คือ การเล่าเร่ืองราวชีวติของคนกลุ่มหน่ึงในคนกลุ่ม

อ่ืนไดรั้บรู้ และกระบวนการเล่าเร่ืองทาํใหส้มาชิกในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกนัทบทวนอดีต และนาํมา

เป็นกาํลงัสาํหรับปัจจุบนัและอนาคต พพิธิภณัฑท์าํใหไ้ดค้วามรู้กวา้งไกลดว้ยหนทางท่ียน่ยอ่ 
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สมลักษณ์ เจริญพจน์ ผูอ้าํนวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (2547: 5) ให้

ความหมายของคาํวา่ “ พพิธิภณัฑ ์” ในหนงัสือ คู่มือพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน ไวว้า่ คาํวา่พิพิธภณัฑ ์มีราก

ศพัทม์าจากคาํวา่ “ พพิธิ ” แปลวา่ ต่าง ๆ กนั มาผสมกบัคาํวา่ “ ภณัฑ ์” ซ่ึงแปลวา่ ส่ิงของ เม่ือนาํมา

รวมกนั พพิธิภณัฑ ์จึงแปลวา่ ส่ิงของต่าง ๆ ที่รวบรวมไว ้เพือ่ประโยชน์ในการศึกษา  

สภาการพิพิธภณัฑร์ะหว่างชาติ (International Council of Museums) เป็นองคก์ารที่

จดัตั้งขึ้นโดย UNESCO แสดงถึงคาํจาํกดัวามที่ยอมรับกันในสากล ซ่ึงคาํว่า “ พิพิธภณัฑ ์” หรือ                

“ Museums ” เป็นสถาบนับริการและพฒันาสงัคม ท่ีตั้งขึ้นอยา่งถาวร โดยไม่แสวงหาผลกาํไร เปิด

กวา้งสาํหรับสาธารณะ โดยทาํหนา้ที่แสวงหารวบรวม อนุรักษ ์วิจยั ส่ือสารและจดัแสดงวตัถุท่ีเป็น

หลักฐานของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม เพื่อจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ให้การศึกษาและเพื่อความ

เพลิดเพลิน (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ 2547: 6) 

จากการที่นกัวชิาการหลาย ๆ ท่านหรือหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานให้คาํจาํกดัความ

เก่ียวกับ พิพิธภณัฑ์มา หลาย ๆ คาํจาํกัดความ สรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงาน องค์กร ที่

รวบรวมวตัถุ ส่ิงของ ทั้ งในด้านวัฒนธรรม หรือวิทยาศาสตร์ เป็นหลักฐานของมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจุดมุ่งหมายในการศึกษาเรียนรู้ โดยที่สถาบนั หรือ องคก์รนั้นไม่ได้แสวงหาผล

กาํไร 

ในระยะแรกพิพิธภัณฑ์จัดขึ้ นเพื่อรวบรวมวัตถุที่ น่าสนใจไวเ้ท่านั้ น จนกระทั้ ง

พพิธิภณัฑไ์ดไ้ดรั้บความนิยมขึ้น จึงมีระบบการจดัการบริหารและการศึกษาเฉพาะดา้น โดยมีการ

แบ่งประเภทของพิพิธภณัฑ์ไว ้โดยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of 

Museums) ไวท้ั้งหมดมี 9 สาขา ดงัน้ี (โชค ไกรเทพ, 2549: 13 - 14) 

1. พพิธิภณัฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัตั้งเพื่อรวบรวม

ผลงานดา้นศิลปะ 

2. พิพิธภณัฑสถานทางศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) เป็น

พพิธิภณัฑท์ี่รวบรวมศิลปะร่วมสมยั 

3. พพิธิภณัฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่

รวบรวมวตัถุต่าง ๆ เก่ียวกบั ธรณีวทิยา พฤกษศาสตร์ สตัวศาสตร์ ฯลฯ 
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4. พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองกล (Museum of Science and 

Technology) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเร่ืองราวการคิดคน้เก่ียวกับการหาเคร่ืองผ่อนแรงและการ

วเิคราะห์เร่ืองราวของจกัรวาล 

5. พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพนัธุ์ (Museum of Anthropology             

Technology) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขอบเขตงานกวา้ง มีวตัถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มนุษยแ์ต่ละ

เผา่พนัธุไ์ดเ้ขา้ใจในวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

6. พิพิธภัณฑสถานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History and    

Archaeology) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เป็นแหล่งแสดงเร่ืองราวความเป็นมาของมนุษยใ์นอดีต  

7. พิพิธภณัฑสถานประจาํเมืองหรือทอ้งถ่ิน (Regional Museum - City Museum) 

เป็นพพิธิภณัฑท์ี่แสดงเร่ืองราวของชุมชน 

8. พพิธิภณัฑสถานแบบพเิศษ (Specialized Museum) พพิธิภณัฑป์ระเภทน้ีส่วนใหญ่

จะเก่ียวกบัการศึกษา เช่น ประวติัศาสตร์ โบราณ และการศึกษาดา้นสงัคม ๆ 

9. พิพิธภณัฑสถานของมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา (University Museum) 

พพิธิภณัฑท์ี่จดัตั้งโดยสถาบนัการศึกษา มีวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการของสถาบนันั้น ๆ 

โดยพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้ งขึ้ นเพื่อรวบรวมส่ิงของที่เล่า

เร่ืองราวประวติัศาสตร์ วถีิชีวติ ประเพณี วฒันธรรม และศาสนาในชุมชน โดยอยูใ่นการดูแลของวดั

ศรีสุพรรณ ดงันั้น พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณจึงจดัอยูใ่น พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน 

สมลกัษณ์ เจริญพจน์ (2547: 9) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ พิพิธภณัฑ ์ไวเ้พื่อทาํ

หน้าที่ แสวงหารวบรวม อนุรักษ ์วิจยั ส่ือสาร และจดัแสดงวตัถุ เพื่อจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ให้

การศึกษา หาความเพลิดเพลิน และเพื่อพฒันาสังคมในท่ีสุด ในบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญของ

พพิธิภณัฑ ์

1. การเสาะแสวงหา เก็บรวบรวม (Collecting) พิพิธภณัฑจ์ะตอ้งรวบรวมส่ิงของต่าง 

ๆ ซ่ึงการกาํหนดวา่วตัถุที่จะรวบรวมนั้นจะตอ้งขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑ ์การแสวงหา 

รวบรวมวตัถุทาํไดด้ว้ยกนัหลายวธีิ คือ ผลจากการสาํรวจ รับบริจาคจากผูป้ระชาชน และจดัซ้ือ เป็น

ตน้ 
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2. การสงวนรักษาวตัถุ (Conservation) การสงวนรักษา อนุรักษ ์เป็นหน้าที่ที่สาํคญั

เพื่อไม่ให้โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑเ์ส่ือมโทรม การรักษา ซ่อมแซมสามารถทาํได้โดยไม่ตอ้งใช้

วสัดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง 

3. การศึกษา คน้ควา้ (Research) เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเน้ือหาของวตัถุที่อยูใ่นการดูแลของ

พพิธิภณัฑ ์เพือ่นาํมาเป็นเน้ือหาในการจดัแสดง ทราบถึงท่ีมาของโบราณวตัถุ ร่วมถึงสามารถบอก

ประเภทของโบราณวตัถุนั้นได ้

4. การทาํทะเบียนวตัถุ (Registration) การจดัทาํเอกสารบนัทึกเป็นหลกัฐานสาํคญัใน

การรักษาความปลอดภยั ทะเบียนบญัชีเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งยิง่ในการป้องกนัการสูญหาย และ

สามารถทาํใหท้ราบถึงที่มา ประวติัเร่ืองราว ตลอดจนจาํนวนของวตัถุทั้งหมดในพพิธิภณัฑ ์

5. การจดัแสดง (Exhibition) การนาํโบราณวตัถุมาจดัแสดง นาํเน้ือหาทางวิชาการที่

ได้คน้ควา้มา ประกอบกับวตัถุ ผสมผสานกับเทคนิควิธีด้านการออกแบบนิทรรศการ เพื่อที่จะ

เผยแพร่ใหชุ้มชน และผูท้ี่สนใจไดค้วามรู้และความเพลิดเพลิน 

6. การใหก้ารศึกษา (Education) พิพิธภณัฑมี์หน้าที่ให้ความรู้ มีกิจกรรมและบริการ

ดา้นการศึกษา เพื่อให้เขา้ใจง่าย สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพิพิธภณัฑก์ับสาธารณชน นอกจากน้ี

ตอ้งคิดนวตักรรมใหม่ ๆ และประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนมีความสนใจในพพิธิภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลา 

จากบทความเก่ียวกบัเร่ืองพิพิธภณัฑท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปว่า พิพิธภณัฑ ์เป็น

สถานที่รวบรวมส่ิงของตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อเก็บรักษา อนุรักษ ์การศึกษา และสร้างความรู้

ให้กับผูท้ี่สนใจผ่านวตัถุที่จดัแสดง และสามารถเล่าเร่ืองราวของความเช่ือ ภูมิปัญญา วฒันธรรม 

และประวติัศาสตร์ โดยที่พพิธิภณัฑไ์ม่ไดแ้สวงหาผลกาํไร 

 

1. แนวคดิเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินที่เก็บรวบรวมส่ิงของ โบราณวตัถุ ที่มีมาตั้งแต่ในสมยัอดีต มีประวติั

ความเป็นมาอนัยาวนาน และยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวติัศาสตร์ ภูมิ

ปัญญา วถีิชีวติ และวฒันธรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

โดยปัจจุบนัการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก มีการจดัตั้ง

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในทอ้งถ่ิน และยงัเป็น
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กลไกที่ช่วยรวมตวัของชุมชนเพื่อร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมดาํเนินกิจกรรมของคนใน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  

ในขณะที่พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินเกิดขึ้นอยา่งมากมาย โดยกระแสของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นจะ

เนน้เน้ือหาในการจดัแสดงที่มาจาก ประวติัศาสตร์ หรือวฒันธรรมเป็นตวักาํหนด โดยวตัถุประสงค์

หลกัเป็นการสร้างจิตสาํนึกใหค้นในทอ้งถิ่นใหรู้้จกัตนเอง สร้างจิตสาํนึกร่วมใหเ้กิดความภาคภูมิใจ

ในทอ้งถ่ินของตนเอง แต่การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินมีหลายแห่งตอ้งผิดตวัลง เพราะมีปัญหาดา้น

การบริหารจัดการในตวัพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นรูปแบบของการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม จะตอ้งหาแนวทางในการพฒันาพิพิธภณัฑใ์ห้เกิดความย ัง่ยนื ผู ้

ศึกษาจึงไดร้วบรวมแนวคิดการจดัการพพิธิภณัฑไ์วด้งัน้ี 

สมลักษณ์ เจริญพจน์ (2547: 8) กล่าวถึงบทบาทของ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินไวว้่า เป็น

พพิธิภณัฑท์ี่จดัตั้งขึ้นและบริหารจดัการโดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลในทอ้งถ่ิน เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวของทอ้งถ่ิน หรือเร่ืองราวท่ีทอ้งถ่ินสนใจ แนวคิดการอนุรักษ ์สะสม สืบ

สาน และสืบทอดในภูมิปัญญาไทย 

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2539: 1-4) กล่าวไวว้่า พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินของประเทศไทยมีการ

ดาํเนินการจดัตั้งอยู ่ 2 รูปแบบ ดว้ยกนั รูปแบบแรกคือ การดาํเนินการจดัตั้งจากคนภายนอกที่มี

ความรู้ในเร่ืองของการจดัพิพิธภณัฑ ์เช่น หน่วยราชการ นักวิชาการ โดยรวบรวมโบราณวตัถุ ทั้ง

ทางดา้นโบราณคดี และชาติพนัธุ์ที่มีขอ้มูลภายในทอ้งถิ่นมาจดัแสดงและกาํหนดเน้ือหาการจดั

แสดงตามที่ตีความได้จากวตัถุนั้น โดยไม่ไดเ้ช่ือมไปถึงสภาพและความเป็นไปของสังคมและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นเลย คาํว่า ทอ้งถ่ิน จึงหมายถึงพื้นที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูค้นที่อาศยัอยู่ภายใน

ทอ้งถ่ินนั้นรูปแบบที่ 2 คือ การดาํเนินการโดยคนภายในทอ้งถ่ินเอง อยา่งเช่นพิพิธภณัฑท์ี่เกิดขึ้น

ภายในวดัอนัเน่ืองมาจากพระภิกษุรวบรวมส่ิงของไวแ้ลว้จดัสร้างอาคารขึ้นเพื่อนาํวตัถุดงักล่าวมา

ตั้งแสดงซ่ึงการจดัแสดงดงักล่าว ก็ยงัไม่มีการส่ือความหมายและเน้ือหาของสังคมวฒันธรรม จึงมี

สภาพคลา้ยกบัห้องเก็บของ การดาํเนินการเพื่อการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ควรเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนภายนอก ที่มีความรู้ในเร่ืองการจดัพิพิธภณัฑก์บัคนภายในทอ้งถ่ินที่มี

ความรู้ในเร่ืองของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจดัตั้งจึงไดป้ระโยชน์
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หลาย ๆดา้น ส่ิงที่สาํคญัที่สุด คือ ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจที่แทจ้ริงและลุ่มลึกและการพฒันาคน

ในทอ้งถ่ินใหรู้้จกัตวัเองมีความรู้และมีความมัน่ใจในตวัเอง 

ปราณี วงษเ์ทศ (2553: 88 - 90) กล่าวว่าพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินควรเน้นความเรียบง่ายไม่

ตอ้งใหญ่โตหรือสวยงาม สถานที่ในการจดัแสดงอาจเป็นบา้นเก่า ๆ อาคาร ตึกหรือห้องแถว ฯลฯ 

แต่จุดที่สําคัญที่สุด คือ วดั เพราะวดัเป็นศูนยร์วมของชุมชนและเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวตัถุ 

โบราณวตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระจาํทอ้งถิ่น ส่ิงที่นาํไปจดัแสดงในพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไม่จาํเป็นว่า

จะตอ้งมีราคา คุณค่าสูง แต่จะตอ้งเป็นของที่อยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น 

สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 285 - 286) ได้กล่าวถึงการพฒันาพิพิธภณัฑ์ชุมชน

ทอ้งถ่ิน มีแนวคิดมุ่งเน้นให้พิพิธภณัฑมี์ลกัษณะเป็น “ ศูนยร์วม ” ของทรัพยากรวฒันธรรมที่มีอยู่

ในชุมชนทอ้งถ่ิน มากกวา่การจดัการใหมี้กระจายไปตามสภาพความแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงแนวคิด

และวิธีการดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการพฒันาชุมชนและเป้าประสงค์ท่ีมุ่งพฒันา

ความสามารถของชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นแบบพึ่งตนเอง เห็นไดจ้ากขั้นตอนและ

วิธีการพฒันาหรือสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินหลายแห่งในประเทศไทยท่ีนักวิชาการด้าน

มานุษยวิทยาโบราณคดี ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมสถาปัตยกรรม หรือนักวิชาการสาขาอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้งเขา้ไปศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลและวตัถุส่ิงของในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่กาํหนดเป็น

ทอ้งถ่ิน หลายหมู่บา้นหลายตาํบลแลว้รวบรวมเอาทั้งวตัถุส่ิงของไปรวมไว ้ณ ที่ใดที่หน่ึงในพื้นที่ที่

กาํหนดให้เป็นทอ้งถ่ินนั้น จากนั้นก็อาจจะบูรณะปรับปรุงอาคารเก่าแห่งใดแห่งหน่ึงขึ้นมาเป็น

อาคารจดัแสดงหรือถา้มีงบประมาณมากก็จะสร้างอาคารพพิธิภณัฑข์ึ้นมาใหม่ทั้งหมด แลว้จดัแสดง

วตัถุส่ิงของพร้อมทั้งจดันิทรรศการความรู้ไวใ้นพิพิธภณัฑ์นั้นมีความพยายามจดัการให้ชาวบา้น

หรือผูน้าํในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเขา้ไปมีบทบาทในการจดัการพพิธิภณัฑ ์ซ่ึงในทางปฏิบติัก็อาจจะเกิด

ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการสร้างและจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจจะมีปัญญา

เร่ืองการจดัการและกระบวนการพฒันาพิพิธภณัฑ ์ อาจจะมีปัญหาเร่ืองขาดการมีส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริงของชาวบา้นในชุมชนทอ้งถิ่นนั้น เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดาํเนินการกนัมาในการพฒันา

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินหลายแห่งมกัจะดาํเนินการโดยนกัวชิาการ และผูช้าํนาญการทางวิชาชีพท่ีเป็นคน

นอกชุมชน โดยที่คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมน้อยมากทาํให้ขาดกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และที่สาํคญัคนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนมากไม่สามารถเขา้ถึงพิพิธภณัฑไ์ด ้เน่ืองจากอยูไ่กล
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ตวั ไกลหมู่บา้นคงจะมีเฉพาะคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตั้งพิพิธภณัฑ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมเพียงส่วนน้อย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการหลงัจากก่อสร้างพิพิธภณัฑเ์สร็จแลว้และเปิดให้บริการแก่ประชา

สงัคม คนที่อยูไ่กลจากตวัพพิธิภณัฑแ์ทบจะไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมเลย ทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่าไม่ได้

เป็นเจา้ของร่วมกนั 

เพญ็พรรณ เจริญพร, 2556. ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน

ว่า พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นพิพิธภณัฑข์องชุมชน ดังนั้นจะตอ้งให้ความสาํคญักบัชุมชน การมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ การออกแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการจัดแสดงโบราณวตัถุใน

พิพิธภณัฑ์ เพราะคนที่จะเล่าเร่ืองชุมชนได้ดีที่สุดคือ คนที่อยู่ในชุมชน และคนที่สามารถเขา้มามี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมของพิพิธภณัฑไ์ดดี้คือ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เพราะคนกลุ่มน้ีจะไม่ออกไปทาํงานที่ไหน 

ส่วนใหญ่ก็จะชอบเขา้วดัทาํบุญมากกว่า โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นครู เพราะครูจะสอบสอนชอบเล่า

เร่ืองราวต่าง ๆ และนาํมาเปรียบเทียบกบัยคุปัจจุบนั ทาํให้เด็กรุ่นใหม่ไดเ้ห็นความแตกต่าง และคน

กลุ่มน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัใหพ้พิธิภณัฑสื์บต่อไป 

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2530: 10 - 12) แสดงความคิดเห็นถึงการจดัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินว่า 

ทอ้งถ่ินบางแห่งมีโบราณสถานหรือเร่ืองราวความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญั ก็น่าจะมี

พพิธิภณัฑเ์พือ่แสดงหลกัฐานความเป็นมาของสถานท่ีนั้น พพิธิภณัฑอ์าจจะอยูใ่นความดูแลของวดั 

โรงเรียน หรือการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แล้วนําเอาโบราณวตัถุที่มีค่าทางวฒันธรรมทางศาสนา

สถานหรือของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นมาแสดง อาจเป็นของแตกหักแต่มีความหมายก็เพียงพอ 

หากจาํเป็นแสดงถึงส่ิงที่มีค่า อาจจะถ่ายภาพ และแสดงขอ้มูลเร่ืองราวความรู้เก่ียวกบัของส่ิงนั้น 

เป็นการให้ความรู้กบัผูค้นภายนอก และเป็นการกระตุน้ให้คนในทอ้งถิ่นเกิดความรัก ความสนใจ 

และตระนกัถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของตน 

ดังนั้น รูปแบบของพิพิธภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ินจึงมีไม่จาํกัด ขึ้นอยู่กับประเภทของ

ทรัพยากรวฒันธรรม วตัถุส่ิงของ หรือส่ิงที่ตอ้งการแสดงนั้นเป็นอะไรที่สาํคญัก็คือ มีอะไรอยูท่ี่

ไหนก็พฒันาให้เกิดพิพิธภณัฑ ์ณ ที่นั้น ไม่ควรคดัเลือกเอาเฉพาะส่ิงของที่โดดเด่น สวยงามหรือ

ทรงคุณค่าเป็นพเิศษแยกเอาไปจดัแสดงที่อ่ืน เพราะจะทาํใหค้นในชุมชนทอ้งถิ่นไม่ใส่ใจและละทิ้ง

ทรัพยากรวฒันธรรมส่วนยอ่ย ๆ หรือส่วนที่เหลืออยูซ่ึ่งอาจจะไม่สวยงาม หรือไม่โดดเด่นตาม

มาตรฐานของนกัวชิาการพพิธิภณัฑชุ์มชนในทอ้งถิ่นหน่ึง ๆ อาจจะมีอยูทุ่กหมู่บา้น หรืออาจจะมีอยู่
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หลายแห่งในหมู่บา้นหน่ึง ๆ ก็ได ้ ไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งมีเพียงแห่งเดียว ยิ่งมีมากเท่าใดก็จะเป็น

เคร่ืองมือพฒันาคนในทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้ความคิดไปในทิศทางเดียวกนัมากยิง่ขึ้นเท่านั้นคือ มีความ

ภูมิใจในวฒันธรรมของตน รักถ่ินฐานบา้นเกิดรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของตน 

งานวิจัยของ สุวรรณา ทัศคร (วิจัยแนวโน้มการพฒันาเทคนิคการจัดแสดงใน

พพิิธภณัฑสถานในทศวรรษหน้า (2546 - 2556): 97 - 99) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันาเทคนิคในการ

จดัแสดงในพิพิธภณัฑพ์บว่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพิพิธภณัฑวิทยามีทั้งหน่วยงานของราชการ เช่นกรม

ศิลปากร อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ และบริษทัเอกชนที่ผลิตส่ือจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์

ทั้งหมด 19 ท่าน (หน้า 71 - 73) มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการจดัแสดงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑใ์ห้ลึกซ้ึง และควรใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละ

พพิธิภณัฑ ์ไม่ควรจาํกดัเทคนิคการออกแบบแค่ภณัฑารักษแ์ละนกัออกแบบเท่านั้น และที่สาํคญัคือ

ไม่ควรใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มากเกินไปเพราะจะทาํให้การชมพิพิธภณัฑไ์ม่ต่างจากการเล่น

อินเตอร์เน็ตที่บา้น 

เฉลิมชัย ห่อนาค (2546: 100, อ้างถึงใน สุวรรณา ทศัคร) ได้กล่าวถึงภาพรวมของ

พิพิธภณัฑใ์นอนาคตว่าจาํ เป็นตอ้งมีการต่ืนตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของโลกและประเทศ 

โดยหยบิยกเร่ืองสาํคญัมากล่าวได ้คือ พพิธิภณัฑจ์ะมีบทบาทชดัเจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชน ทั้งที่เป็นนักศึกษา หรือประชาชนทัว่ไป สาํหรับนักเรียน นักศึกษา นั้นอาจจะกาํหนด

เป็นนิทรรศการ หรือกิจกรรมเฉพาะเสริมหลักสูตรประกอบกัน ในขณะที่การบริการให้กับ

ประชาชนทัว่ไปอาจจดักิจกรรมก่ึงบนัเทิงพิพิธภณัฑ์จะมีบทบาทคล้ายหน่วยงานแนะนํา ด้าน

วชิาชีพ ใหข้อ้มูลวชิาการ พร้อมกบัเป็นสถาบนัที่เช่ือมโยงวิชาการเขา้กบัการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

สงัคม พพิธิภณัฑจ์ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจแก่สังคมไทย และชาวต่างประเทศ

ใหห้ลีกห่างจากการท่องเที่ยวที่ไร้สาระกลบัมาเป็นการท่องเที่ยวอยา่งมีสาระและประเทืองปัญญา 

พพิธิภณัฑใ์นอนาคตจะตอ้งสร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑด์ว้ยกนัเพื่อการลดภาระดา้นการ

สะสมให้น้อยลงแต่มองเน้นการจดันิทรรศการ การแสดงเพิ่มขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ชมในวงกวา้งอยา่งมี

คุณภาพ และทัว่ถึงดา้นเทคโนโลยกีารใชส่ื้อ (Communication Technology) จะทาํให้ภาพลกัษณ์

ของพพิธิภณัฑเ์ปล่ียนและมีวธีิการนาํ เสนอที่พฒันาขึ้นเร่ือย ๆ ไม่เพียงเฉพาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทาํ ใหพ้พิธิภณัฑใ์นอนาคตน่าสนใจเท่านั้น แต่ส่ือที่ง่าย และสร้างความเขา้ใจแก่ผูช้มโดยไม่เบื่อ 
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จะเป็นหัวใจของเร่ืองนิทรรศการการจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์ แมจ้ะยงัแบ่งแยกเป็น

นิทรรศการถาวร และนิทรรศการชัว่คราวแต่การพฒันาเทคโนโลยจีะทาํ ให้ช่วงการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมนิทรรศการต่าง ๆ มีช่วงสั้นกว่าในอดีต เฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับ

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีการสร้าง

เร่ืองราว (Story Line) ให้ผูเ้ขา้ชมมองเห็น และเขา้ใจทั้งวงจร มีความจาํ เป็นตอ้งกระทาํ ควบคู่กนั

ไปกบันิทรรศการเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีจูงใจ และเขา้ใจจนนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํรงชีวิตได ้

นอกเหนือจากหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งบนพพิธิภณัฑจ์าํ เป็นตอ้งมีการติดต่อกบัสงัคมอยา่งใกลชิ้ด เช่น การ

ประชาสมัพนัธใ์นลกัษณะเชิงรุกเพือ่ใหมี้ผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑจ์ะตอ้งกระทาํอยา่สมํ่าเสมอ และจะตอ้ง

ประเมินสถานการณ์ดว้ย 

จากเอกสารเก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินขา้งตน้ สรุปไดว้่านักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

พพิธิภณัฑมี์ความเห็นในการพฒันา เปล่ียนแปลงของพพิธิภณัฑก์ล่าวคือในยคุที่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน

ไดเ้ร่ิมกาํเนิดในประเทศไทย เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวตัถุที่พบในชุมชน เป็นหลกัฐานสาํคญัที่

บ่งบอกถึงความเป็นมาของชุมชน วถีิชีวติ และภูมิปัญญา จะอยูใ่นความดูแลของวดั โรงเรียน มีการ

จัดการตามขีดจาํกัดของแต่ละชุมชน ในสมัยประมาณปีพ.ศ.2545 เร่ิมเปล่ียนไปเป็นแนวคิด

พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินให้ชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน และนักวิชาการ เขา้มามีส่วนร่วมในการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดแสดง ให้ความรู้ ท ําให้

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑท่ี์มีความหลากหลายในการจดัแสดง โดยเน้นถึงเน้ือหา

ของพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดง และช่วงเวลาที่ผูค้นสนใจ นาํมาเป็นรูปแบบในการจดัการพิพิธภณัฑ ์และ

มีการจดันิทรรศการเพือ่สร้างบรรยากาศ จูงใจใหผู้เ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ ์

พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ว่าเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ให้การศึกษา และจดัแสดง

โบราณวตัถุตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัเป็นหลกัฐานสาํคญัของชุมชน โดยนิยมจดัตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีเป็น

ศูนยก์ลาง เช่น วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการ พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัตั้งอยู่

ภายในวดั ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัพพิธิภณัฑข์องวดั ดงัน้ี 

สุคณิตา คล้ายกระแส (2544: 32) พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากวดั 

เพราะวดัเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถุ ทั้งในด้านศาสนา ประวติัศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญา และ

วฒันธรรมของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และจัดแสดง ให้ชุมชนได้เรียนรู้ สืบทอด
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ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว ้และสืบเน่ืองจากวิถีชีวิตคนไทยที่นับ

ถือศาสนาพุทธนั้นผูกพนัอยูก่บัวดัมาตั้งแต่เกิดจนตาย ทาํให้เรารู้สึกว่าวดัเป็นศูนยก์ลางจิตใจของ

คนในชุมชน ไม่ว่าจะมีเร่ืองอะไรวดัก็จะเป็นที่พึ่งเสมอ จะเห็นไดจ้ากเม่ือมีงานเทศกาลที่เกี่ยวกบั

พุทธศาสนา ชาวบ้านก็จะพร้อมเข้ามาช่วยเหลือ และในบางโอกาสวดัก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน และพระสงฆก์็ยงัมีหน้าที่อ่ืน ๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลของคนใน

ทอ้งถ่ินรวมไปถึงระบบความเช่ือ ค่านิยม วถีิชีวติของคนในทอ้งถิ่น 

พิพิธภัณฑ์วัด 

พิพิธภณัฑ์วดั เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการบริหารจัดการโดยภาคส่วนบุคคล จัดตั้งเพื่อ

รวบรวมโบราณวตัถุที่เก่ียวเน่ืองกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี และพระพทุธศาสนา มีหน้าที่เก็บรวม

รวย อนุรักษ ์และจดัแสดง โดยส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตของคนไทยท่ีนับถือพุทธศาสนาก็จะผูกพนั

ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย เม่ือวดัมีงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาชาวบา้นก็จะพร้อมใจ

ร่วมมือกนั ในบางคร้ังวดัก็เป็นสถานที่จดักิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน และหากมีเหตุทุกขร้์อน

อนัใด วดัก็จะเป็นทางเลือกของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆ์ทาํหน้าที่ให้คาํปรึกษา สั่งสอน และ

แนะนาํ ทาํใหพ้ระสงฆก์ลายเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน (สุคณิตา คลา้ยกระแส, 2544: 35) 

ดงันั้นวดัจึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนมาตั้งแต่ดั้ งเดิม ทาํให้วดักลายเป็นสถานที่เก็บ

รวบรวมส่ิงของต่าง ๆ ในชุมชน ทาํใหว้ดัมีส่ิงของต่าง ๆ อยูม่ากมาย ทั้งที่เป็นของวดัเองและส่ิงของ

ที่ชาวบา้นนาํมาถวายดว้ยความศรัทธา จึงทาํให้เกิดความคิดริเร่ิมจดัทาํพิพิธภณัฑว์ดัขึ้นมา แต่ก็มี

หลายแห่งที่พิพิธภณัฑว์ดัเกิดขึ้นจากความตอ้งการของชุมชน โดยของที่นาํมาจดัแสดงส่วนใหญ่

แลว้จะมีที่มาอยู ่3 ส่วนดว้ยกนั คือ  

1. ส่ิงของที่เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาท่ีทางวดัได้เก็บรวบรวมไว ้ไม่ว่าจะเป็น

ส่ิงของเคร่ืองใชข้องพระสงฆ์ สมบติัต่าง ๆท่ีอยูคู่่กบัวดั เช่น หีบพระธรรม พระพุทธรูป คมัภีร์ใบ

ลาน เป็นตน้ 

2. ส่ิงของที่ชาวบา้นนํามาถวาย ได้แก่ ขา้วของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํรงชีวติ เคร่ืองมือประกอบอาชีพต่าง ๆ 

3. ส่ิงของที่พระสงฆส์ะสม หรือความสนใจส่วนตวั 
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พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินนั้นควรมาจากการจดัตั้งของคน หรือหน่วยงานในทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะ

เป็นประชาชน วดั โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยผูศึ้กษาได้ยกแนวคิดของศูนย์

มานุษยวทิยาสิรินธร (2540: 4 - 25) การจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินมีปัจจยัและขั้นตอนในการจดัการ

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน สรุปไวว้า่มี 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การจดัตั้งพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินมีองคป์ระกอบ คือ 

1.1 คณะทาํงานซ่ึงประกอบไปดว้ย ชาวบา้น ฝ่ายวชิาการ ภณัฑารักษ ์

1.2 งบประมาณในการดาํเนินงาน 

1.3 เน้ือหาที่นาํเสนอ เป็นเร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถิ่นในดา้นต่าง ๆ เช่น 

ประวติัศาสตร์ ตาํนาน ภูมิปัญญา ความเช่ือ ประเพณี การละเล่น วฒันธรรม เป็นตน้ 

1.4 ส่ิงของที่จดัแสดง ควรเป็นส่ิงของท่ีมีในทอ้งถ่ินและมีความหมายต่อคนใน

ทอ้งถ่ินหรือเก่ียวพนักบัวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

2. ขั้นตอนในการจดัตั้งพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน มีดงัน้ี 

2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรเกิดจากความกระตือรือร้นของชาวบา้น ที่

ตอ้งการจะมีพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในชุมชนของตน นาํไปสู่ความร่วมมือและผลกัดนัใหพ้พิธิภณัฑ์

ทอ้งถ่ินเกิดเป็นจริงเป็นจงัขึ้นมา 

2.2 ศึกษาวจิยัขอ้มูลในทอ้งถ่ินมีเร่ืองท่ีน่าสนใจอยูม่ากมาย ดงันั้นควรมีการ

กาํหนดหวัขอ้เร่ืองและขอบเขตเร่ืองที่ตอ้งการศึกษา ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองที่ใหค้วามรู้ความเขา้ใจทอ้งถิ่น

แก่ผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 มีการจดัทาํทะเบียนและหมวดหมู่ของวตัถุโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

2.4 กาํหนดเน้ือหาและทาํการบรรยายเร่ืองราวให้พจิารณาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ศึกษาวจิยัประกอบกบัวตัถุที่มีอยูว่า่อะไร คือ ลกัษณะสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ภายในทอ้งถิ่น

เพือ่นาํเสนอเป็นจุดเด่นของพพิธิภณัฑ ์

2.5 การเลือกส่ิงของท่ีนาํมาจดัแสดงตามเน้ือหากาํหนด ตอ้งเลือกวตัถุที่มี

ความหมายต่อทอ้งถ่ินและเน้ือหาที่จดัแสดงเป็นหลกั 

2.6 การจดัแสดง พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินตอ้งใหท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลินการจดั

แสดงจึงตอ้งมีความน่าสนใจ 
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2.7 การจดัการ/การดาํเนินงาน ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการ

ดาํเนินกิจการพพิธิภณัฑใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ เป็นตน้ 

ผูศึ้กษายงัได้ศึกษาวิธีการจดัการพิพิธภณัฑจ์นัเสนที่ จงัหวดันครสวรรค์ โดยคุณวลัย

ลกัษณ์ ทรงศิริ ผูท้ี่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการพพิธิภณัฑจ์นัเสน และดว้ยความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากร นักวิชาการ พระสงฆ์ คณะครู 

โรงเรียนประถมในชุมชน และชาวบ้านในชุมชนจันเสน ผูศึ้กษาได้สรุปขั้นตอนการจัดการ

พพิธิภณัฑจ์นัเสนไว ้ดงัน้ี 

1. การเขา้ไปสาํรวจชุมชน และส่ิงของท่ีมีอยูใ่นพพิธิภณัฑ ์

2. แยกหมวดหมู่ส่ิงของที่มีอยูใ่นพพิธิภณัฑ ์

3. จดัทาํทะเบียนวตัถุ 

4. ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงของ ชุมชน ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ชุมชน วิถี

ชีวติ ภูมิปัญญาพื้นบา้น 

5. พาพระสงฆแ์ละชาวบา้นในชุมชนที่สนใจในพิพิธภณัฑไ์ปศึกษาดูงานพิพิธภณัฑท์ี่    

ต่าง ๆ 

6. จบักลุ่มโดยให้คนในชุมชนท่ีมีใจรักในงานนิเทศศิลป์ลองคิดหารูปแบบในการจัด

แสดง โดยนาํขอ้มูลเน้ือหาจากนกัวชิาการมาคิดเพือ่ใหเ้กิดรูปแบบที่ชุมชนอยากจะใหเ้ป็น 

7. จดัตั้งกลุ่มดูแลพพิธิภณัฑแ์ละมีการส่งคนในกลุ่มไปอบรมกบักรมศิลปากร และยงัมี

การจดัตั้งมูลนิธิ กองทุนขึ้นมาเพือ่ดูแลพพิธิภณัฑ ์

8. มีการจดักิจกรรมอยูเ่สมอ เพือ่ใหพ้พิธิภณัฑมี์ชีวติชีวาอยูเ่สมอ 

(การสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง พพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นในประเทศไทย, 2540: 69 - 72) 

จากการศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่จนัเสนทาํให้เห็นว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ชาวบา้นในชุมชน เพราะยงัไง

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินก็ถือวา่เป็นสมบติัของชุมชน 

ในการจดัการพพิธิภณัฑข์องวดัหนงัราชวรวหิาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ พบว่าแต่เดิม

การบริหารงานของพพิธิภณัฑแ์ละการตดัสินใจทั้งหมดอยูท่ี่ พระครูสังฆรักษ ์สุภาทโร เป็นผูริ้เร่ม

ก่อตั้งพพิธิภณัฑว์ดัหนงั เป็นผูรั้บผิดชอบและควบคุมการบริหารงานทั้งหมดเพียงคนเดียว แมจ้ะมี
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พระลูกวดัเป็นผูช่้วยในการจดัทาํ แต่ทางพพิธิภณัฑไ์ม่ไดแ้บ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ อยา่ง

ชัดเจน บางขั้นตอนในการจดัทาํพิพิธภณัฑ์ไม่สามารถลงมือทาํเองได้ จึงได้ว่าจา้งบริษทัหรือ

หน่วยงานที่เช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาดาํเนินงาน ในภายหลงัมีคุณสุรศกัด์ิ อุดมหรรษากุล เป็นผูช่้วย

ในการจดัทาํพิพิธภัณฑ์ พระครูสังฆรักษ์ สุภาทโร จึงแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงานด้านต่าง ๆ 

สามารถตดัสินใจและรับผิดชอบแทนได ้ทาํให้สามารถแบ่งเบาภาระในการดาํเนินงานพิพิธภณัฑ ์

งบประมาณทางพิพิธภณัฑว์ดัหนังมาจาก 3 ส่วนดว้ยกันคือ เงินเก็บส่วนตวัของพระครูสังฆรักษ ์

สุภาทโร เงินจากตูรั้บบริจาคจากผูเ้ยีย่มชมพิพิธภณัฑ ์และเงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคของชาวบา้น

ในชุมชน (ซารีนา จุลธีระ, 2550: 16 -17) 

หลกัการในการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์ประทุม ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2530: 90 - 91) กล่าวว่า 

การจดัแสดงส่ิงของ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑส์มยัใหม่ ถือหลกัว่า นิทรรศการจะตอ้งส่งเสริมให้

เกิดผลในทางที่ดีงาม ส่งเสริมทศันคติที่ดี ให้เห็นถึงคุณค่า เกิดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ มี

ชีวิตชีวา เกิดความเพลิดเพลิน โดยแต่ละพิพิธภณัฑก์็จะให้เทคนิคในการจดัแสดงแตกต่างกนั แต่

โดยหลกัการที่เป็นพื้นฐานเดียวกนั ดงัน้ี 

1. ความสาํคญัของการจดัแสดงอยูท่ี่วตัถุ นิทรรศการของพิพิธภณัฑม์นัแตกต่างกบั

นิทรรศการทัว่ไป ก็คือ ตอ้งเน้นความสาํคญัของวตัถุ ส่วนคาํบรรยายหรือส่วนประกอบอยา่งอ่ืน

เป็นเพียงองคป์ระกอบที่ทาํให้วตัถุท่ีจดัแสดงมีความหมายสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคก์ารจดัแสดง 

ยิง่วตัถุช้ินนั้นเด่นจะตอ้งจดัใหว้ตัถุนั้นเป็นจุดเด่นแลว้เกิดความประทบัใจมากที่สุด 

2. การใหเ้ร่ืองราวความรู้เก่ียวกบัวตัถุในการจดัแสดง องคป์ระกอบของวตัถุท่ีจะทาํ

ให้วตัถุมีความหมาย ความสําคญั จึงจะตอ้งมีคาํบรรยาย และการท่ีจะให้คาํบรรยายอย่างไร ให้

เทคนิคอะไร ก็ขึ้นอยูต่ามความเหมาะสมและเร่ืองที่จดัแสดง 

3. การจัดแสดงวตัถุจะต้องมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกัน ให้เร่ืองราวขั้นตอนไป

ตามลาํดบั จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ให้ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวติดต่อกนั เพราะฉะนั้นการจดัแสดง

จะตอ้งมีหวัเร่ืองใหญ่ (Theme) หวัเร่ืองยอ้ย ซ่ึงมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกนัเป็นลาํดบั 

4. ใหค้วามประทบัใจ ความเพลิดเพลิน ความช่ืนชม เห็นความสาํคญั คุณค่าของวตัถุ 

ใหผู้ช้มยอมรับวา่ วตัถุที่พพิธิภณัฑส์งวนรักษาและจดัแสดงไว ้มีคุณค่าควรแก่การรักษาคุม้ครองให้

คงอยูต่ลอดไป 
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5. การจัดแสดงต้องถือหลักจัดอย่างง่าย ๆ คือไม่จัดแสดงให้ดูซับซ้อน พิสดาร 

สบัสน แต่จะตอ้งวางแผนออกแบบให้พอเหมาะพอความไม่มากไม่น้อย ถา้หากจดัไม่เป็นระเบียบ 

จะทาํให้ขาดความสําคญั ไม่น่าสนใจ ทาํให้ผูท้ี่เขา้ชมชมเบ่ือหน่าย แต่ถ้าจดัอย่างง่าย ๆ ดูแล้วมี

ความหมาย จะทาํใหเ้กิดความประทบัใจ ใหรู้้สึกเห็นคุณค่า 

6. ให้ความปลอดภยัแก่วตัถุ จะใช้เทคนิคไหนก็ตาม แต่จะตอ้งพิจารณาว่าการจดั

แสดงนั้นไม่ทาํให้วตัถุเสียหาย ปลอดภยัจากการโจรกรรม และไม่ทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพหรือ

แตกหัก การจดัแสดงจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของอุณหภูมิ ความร้อน ความช่ืน ฝุ่ นละออง แสง

สว่าง ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพได้ ส่วนของท่ีมีค่า ควรจดัแสดงไวใ้ห้ท่ีท่ีปลอดภยั และ

สวยงาม เช่น ตูก้ระจก ติดกลอ้งวงจรปิด หรือระบบสญัญาณกนัขโมย 

โดยหลกัในการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ่น กรมศิลปากร (2546: 87 – 88,อ้างถึงใน   

ณัฐพล บุญอุทิศ) กล่าววา่ ควรจดัแสดงในระดบัชุมชน ส่ิงของที่นาํมาจดัความมาจากในชุมชนนั้น 

และจดัแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ของชุมชนนั้น โดยนาํโบราณวตัถุที่ไดจ้ากใน

ชุมชน หรือแหล่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาเล่าเร่ืองเช่ือมโยงให้เขา้ใจความเป็นไปทางสังคมและ

วฒันธรรมในปัจจุบนัได ้ดงันั้นเน้ือหาและสาระสาํคญัในการจดัแสดงควรประกอบไปดว้ย 

1. ความรู้ทางสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัธรรมชาติของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคซ่ึงเป็นเร่ือง

ทางธรรมชาติวทิยา 

2. ความรู้จากหลกัฐานทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค ซ่ึงอาจ

แบ่งแยกใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงแต่ละขั้นตอนและสมยัเวลา 

3. ความรู้ทางชาติพนัธุ์วรรณนาของทอ้งถ่ิน หรือภูมิภาคเพื่อให้ ทราบถึงกลุ่มชนที่

สืบอยูใ่นปัจจุบนัวา่มีความเป็นมาและความเป็นไปอยา่งใด 

4. ความรู้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วฒันธรรมระหว่างทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค

ที่พิพิธภณัฑน์ั้นตั้งอยู ่ กบับรรดาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ หรือภูมิภาคอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนัก็ควรมีการจดั

แสดงส่ิงที่เห็นวา่เป็นลกัษณะพเิศษทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือวฒันธรรม อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคเพือ่แสดงเอกลกัษณ์ที่มีความแตกต่างจากบรรดาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ดว้ย 

ในการจดัแสดงส่ิงของ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์พิเศษ จนัทนี (2546: 132) กล่าวว่า 

ตอ้งคาํนึงถึงลักษณะห้องจดัแสดงและเส้นทางของเขา้ชม การจดัทางสัญจรของผูเ้ขา้ชมจะตอ้ง
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คาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาเพือ่ดึงดูดผูเ้ขา้ชม เขา้ชมไดอ้ยา่งทัว่ถึง (ภาพที่ 1) โดยจะตอ้งกาํหนดเส้นทาง

ของผูเ้ขา้ชม โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. เสน้ทางที่กาํหนดแน่นอนโดยแบ่งทางเขา้ - ออก แยกกนั 

2. เสน้ทางที่กาํหนดแน่นอนโดยมีทางเขา้ - ออก ทางเดียวกนั 

3. เสน้ทางที่กาํหนดแน่นอนโดยมีทางเขา้ - ออก ชิดกนั 

โดยแต่ละพิพิธภณัฑ์ก็จะแตกต่างกนัออกไป แล้วแต่พื้นท่ีของอาคาร ห้องจดัแสดง 

โดยการจดัแสดงจะมีวิธีการดึงดูดผูเ้ขา้ชมให้ติดตามวิทยาการ หรือตอ้งการเล่าเร่ืองราวตามลาํดบั

ของเน้ือหา มี 4 แบบ คือ  

1. การจดัแบ่งเน้ือที่ภายในเป็นห้องเล็ก ๆ โดยกาํหนดทางเขา้ – ออกสู้ห้องอ่ืนให้

ผูช้มติดตาม 

2. การจดัแยง่พื้นที่โล่งใหเ้ป็นมุมโดยแผงกั้น ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นส่ิงแนะแนวในการเดิน 

3. การจดัเน้ือที่ใหก้วา้ง มองเห็นส่วนอ่ืน ใหผู้ช้มรู้สึกอยากติดตามชมเอง 

4. ชกันาํดว้ยส่ิงที่น่าสนใจเป็นระยะ ๆ จนถึงจุดที่เป็นส่วนสาํคญั 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจดัหอ้งจดัแสดงแบบต่าง ๆ 

ที่มา:  2546: 131, อา้งถึงในพเิศษ จนัทนี 

 

จากบทความเก่ียวกับการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน พอจะเห็นไดว้่ามีรูปแบบในการ

ดาํเนินการอยา่งไร จะสามารถวเิคราะห์และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ

ไดต้ามความเหมาะสม เพือ่ใหพ้พิธิภณัฑมี์ส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน 

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการพัฒนาชุมชน 

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินมีประโยชน์ในฐานะเป็นเคร่ืองมือและวธีิการในการพฒันาชุมชน มี

ประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมศกัยภาพและฟ้ืนฟูพลงัของชุมชนสามารถเขา้มาจดัการทรัพยากร
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วฒันธรรมของตนเอง ทาํใหทุ้กคนในชุมชนมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจา้ของ พิพิธภณัฑจึ์งมีบทบาท

ต่อการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

สุวรรณ ทศัคร (2545: 115 - 117) พิพิธภณัฑชุ์มชนหรือพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินทัว่ไปต่าง

ต่ืนตวัและมีการปรับปรุงการดาํเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ชาวบา้นในชุมชน โดย

คาํนึงถึงการใหบ้ริการแก่ชุมชน และเอ้ือประโยชน์ใหท้ัว่ถึงแก่บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างเป้าหมายในการดาํเนินงานของพิพิธภณัฑชุ์มชน ดงันั้นพิพธิภณัฑจ์ะตอ้งพฒันา

บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ให้ตระหนักถึง ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ บทบาทหน้าที่ของ

พพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 3 บทบาท ไดแ้ก่ 

1. บทบาทหนา้ที่ทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในปัจจุบนัประเทศที่กาํลงัพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความเจริญทางดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่าง ๆ ในสังคมอย่างมากมาย เน่ืองจากความเจริญ

ทางดา้นเศรษฐกิจยงัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเจริญทางดา้นวฒันธรรม ประกอบกบัความเจริญ

ทางด้านการส่ือสาร ทาํให้ทอ้งถ่ินได้รับข่าวสารทุกส่ือ แม้จะเป็นผลดีคือ ทาํให้ชาวบา้นรับรู้ถึง

ความเจริญดา้นต่าง ๆ แต่ในทางกลบักนั ความรู้น้ีส่งผลกระทบทาํใหช้าวบา้นลดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถ่ินของตนเอง เกิดความนิยมต่อส่ิงใหม่ ๆ จึงทาํให้ละเลยขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่สืบทอด

ต่อกนัมา และปรับวิถีชีวิตตามค่านิยมใหม่ ๆ ทาํให้มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา สูญหายไปใน

ที่สุด ซ่ึงนกัวชิาการพพิธิภณัฑท์่านหน่ึงไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินมีหนา้ท่ีหลกัในการ

อนุรักษ์ จดัแสดง และให้การศึกษามรดกทางวฒันธรรมอยูแ่ล้ว จึงน่าจะมีบทบาทสําคญัในการ

นาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจ สามารถสร้างกาํลงัใจให้คนในทอ้งถ่ินค่อย ๆ พฒันาตามศกัยภาพของตน 

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินจึงควรมีบทบาทต่อสงัคมและวฒันธรรม ดงัน้ี 

1.1 มีบทบาทในการสร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรักษาวฒันธรรม

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

1.2 เป็นองคก์รที่อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิ่น 

1.3 มีบทบาทเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

1.4 มีบทบาทใหบ้ริการการศึกษาแก่คนในทอ้งถ่ินและผูท้ี่สนใจต่างถ่ิน 

1.5 มีบทบาทในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
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2. บทบาททางเศรษฐกิจ 

พพิธิภณัฑส์ามารถมีบทบาทความสาํคญัทางเศรษฐกิจ แมว้่าจะไม่ค่อยเด่นชดั แต่

พพิธิภณัฑก์็สามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพใหม่ ๆ ที่

สอดคลอ้งกบัธุรกิจพพิธิภณัฑ ์ช่วยส่งเสริมในดา้นการท่องเท่ียว ก็จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ

ในชุมชนไม่วา่จะเป็น ร้านคา้ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก และยงัสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบั

เยาวชนและคนในทอ้งถ่ินดว้ยการสนบัสนุนเป็นมคัคุเทศกอ์าสา 

3. บทบาทดา้นการเมือง 

พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้น มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ในการกระตุน้สร้างความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถ่ิน โดยปลูกฝังให้คนในทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน พฒันาการของชุมชน ตลอด

จนถึงวฒันธรรมและภูมิปัญญาดั้ งเดิม ทาํให้คนในทอ้งถ่ินได้ศึกษาถึง รากเหงา้ และเห็นคุณค่า

ทอ้งถ่ินของตนเอง 

สรุปบทบาทของพพิธิภณัฑก์บัการพฒันาชุมชน ทาํให้ชุมชนเกิดความรู้สึกรักถ่ินฐาน 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาของตนเอง ยงัสามารถสร้างความสามัคคีในชุมชนได้อีก นอกจาก

พพิธิภณัฑเ์ป็นตวัส่ือสารใหค้นต่างถ่ินไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นตวัตนของทอ้งถิ่นอีกดว้ย 

เพญ็พรรณ เจริญพร (2545: 32 - 40) กล่าวว่า อยา่งไรก็ตามพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหลาย

แห่งตั้งขึ้นดว้ยความพยายาม แรงกาย แรงใจ และทุนทรัพยจ์าํนวนมาก แต่เม่ือก่อตั้งเสร็จแลว้ เปิด

ใหผู้ท้ี่สนใจเขา้ชมแลว้ปรากฏวา่ไม่ประสบผลสาํเร็จ มีปัญหาหลายประการตามมา ดงันั้นท่านที่คิด

จะจดัทาํพิพิธภณัฑ์ไม่ว่าขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ จะตอ้งระลึกไวเ้สมอว่า ท่านกาํลงัจะมีภาระ

ผกูพนัไปตลอดชีวติ การทาํพิพิธภณัฑเ์ปรียบเสมือนเล้ียงเด็กทารกที่จะตอ้งดูแลตลอดเวลา ดงันั้น

งานพพิธิภณัฑจ์ะไม่มีทางส้ินสุด เพราะจะตอ้งคอยดูแลรักษา ดาํเนินกิจการพพิธิภณัฑต์่อไป คือ  

1. จะตอ้งมีผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์คอยเปิด ปิด ทาํความสะอาด เฝ้าดูแลความปลอดภยั 

หมายความวา่ท่านจะตอ้งอุทิศเวลาใหพ้พิธิภณัฑ ์ทุกวนัท่ีเปิดทาํการ 

2. ตอ้งมีงบประมาณ คือ เงินเป็นค่าใชจ่้าย เป็นค่าอุปกรณ์ทาํความสะอาด ค่านํ้ า ค่า

ไฟ ค่าซ่อมแซม และค่าเงินเดือนเจา้หนา้ที่ 
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3. ตอ้งทาํให้พิพิธภณัฑมี์ผูเ้ขา้ชมอยูเ่สมอ ถา้ทาํพิพิธภณัฑแ์ลว้ไม่มีผูเ้ขา้ชมนับเป็น

การสูญเปล่า ไม่คุม้ค่า ดงันั้นจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ

ใหค้นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งหน่ึงที่

ไดรั้บความนิยมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑเ์พื่อรวบรวมโบราณวตัถุ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาที่

เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ผูศึ้กษาจึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการ

จดัการทรัพยากรวฒันธรรม ทั้งในดา้นความหมาย คุณค่า และกระบวนการในการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณโดยชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผูเ้ ช่ียวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมได้ให้จ ํากัดความของคาํว่า 

ทรัพยากรวฒันธรรมไวม้ากมาย ผูศึ้กษาจึงไดย้กการใหค้วามหมายของคาํวา่ ทรัพยากรวฒันธรรม 3 

ท่านดว้ยกนั 

วฒิุสาร ตนัไชย (2540: 29) รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ ไดใ้ห้ความหมายของ 

ทรัพยากรวฒันธรรมไวว้า่ ทุกอยา่งที่เป็นแบบแผนในความคิดและการกระทาํแสดงออกถึงวิถีชีวิต

ของมนุษยใ์นสงัคม ไม่วา่จะเป็นกฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ในการอยูร่่วมกนั ตลอดจนความเช่ือ ความ

นิยม ความรู้ และเทคโนโลย ีที่สามารถอยูร่่วมกนัในสังคม โดยจาํแนกวฒันธรรมตามสากลได ้5 

สาขา ไดแ้ก่  

1. สาขามนุษยศาสตร์ เป็นเร่ืองราวว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม 

ประวติัศาสตร์โบราณคดี การปกครอง และกฎหมาย 

2. สาขาศิลปะ วา่ดว้ยเร่ืองภาษา วรรณคดี ดนตรี วจิิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม การละคร 

ประติมากรรม ฯลฯ 

3. สาขาช่างฝีมือ ว่าดว้ยเร่ืองการเยบ็ปักถกัร้อย การแกะสลกั การทอผา้ การจกัสาน 

การทาํเคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจดัดอกไม ้ทาํตุ๊กตา การทอเส่ือ การประดิษฐ์ การทาํ

เคร่ืองป้ันดินเผา ฯลฯ 
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4. สาขาคหกรรม วา่ดว้ยเร่ืองอาหาร การแต่งกาย การตกแต่งบา้นเรือน การแต่งกาย 

การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

5. สาขาการกีฬาและนนัทนาการ วา่ดว้ยเร่ือง กีฬาและการละเล่นต่าง ๆ 

ธนิก เลิศชาญฤทธ ์(2554: 14) กล่าวถึง ทรัพยากรวฒันธรรม ว่าผลิตผลของวฒันธรรม 

หรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบวฒันธรรม (ทั้งในอดีต หรือปัจจุบนั) ที่มีค่าหรือเป็นตวัแทนหรือ

สามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่าง ๆ ได ้ดงันั้นทรัพยากรวฒันธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของท่ีมนุษยส์ร้าง

ขึ้น แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ภาษา ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ิงของที่มนุษยไ์ม่ไดท้าํขึ้น แต่มีความหมายในทางใดทางหน่ึงของมนุษย ์เช่น 

ซากพชื ซากสตัว ์แหล่งนํ้ า ดิน และหิน ที่มนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์  

องคก์รยเูนสโก (2554: 17, อา้งถึงในธนิก เลิศชาญฤทธ์) นิยามความหมายของคาํว่า 

มรดกวฒันธรรม หรือทรัพยากรวฒันธรรม ว่า ส่ิงของที่เป็นรูปธรรม เช่น โบราณสถาน แหล่ง

โบราณคดี งานสถาปัตยกรรม รวมทั้งส่ิงก่อสร้าง และส่ิงของที่มีขนาดเล็กและไม่โดดเด่นดึงดูด

สายตา เช่น ร่องรอยต่าง ๆ ที่มีคุณค่าในเชิงประวติัศาสตร์ สุนทรียะ ศิลปะ มานุษยวิทยา ชาติพนัธุ์

วรรณนาและวทิยาศาสตร์ 

สายนัต ์ไพรสาญจิตร์ (2550: 13 - 14) กล่าวถึง ทรัพยากรวฒันธรรม ว่าส่วนประกอบ

ของระบบวฒันธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยท์ั้งท่ีเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ ส่ิงก่อสร้างท่ีจบัตอ้ง

มองเห็นได ้และที่เป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเช่ือ กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบติั 

จินตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการแสดงออกท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัไดท้างกาย 

ซ่ึงเป็นส่ิงที่สามารถจดัการใหเ้กิดประโยชน์แก่การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละชุมชน สังคม และ

แต่ละยคุสมยั และทรัพยากรวฒันธรรมในสงัคมปัจจุบนัประกอบดว้ยส่ิงที่เป็นมรดกตกทอดมาจาก

อดีต และส่ิงที่ยงัมีการสร้างสรรคด์ัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและสงัคม 

ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554: 20 - 29) แบ่งทรัพยากร

วฒันธรรมตามที่องคก์ารยเูนสโกกาํหนดไว ้ครอบคลุมในลกัษณะกวา้ง ๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ตามลกัษณะที่ปรากฏ ไดแ้ก่ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้
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ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัตอ้งได ้หมายถึง ซาก ส่ิงของ วตัถุที่จบัตอ้งไดแ้ละสัมผสัได้

ด้วยมือ มองเห็นด้วยตาของมนุษย์ โดยส่ิงเหล่านั้ นมีความสัมพนัธ์กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น 

วฒันธรรมของมนุษย ์กิจกกรมของมนุษย ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบนั โดย

ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัตอ้งไดจ้ะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทรัพยากรวฒันธรรมที่เคล่ือนยา้ยไม่ได ้

เช่น ส่ิงก่อสร้าง แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี เป็นตน้ และทรัพยากรวฒันธรรมที่เคล่ือนยา้ย

ได ้เช่น โบราณวตัถุต่าง ๆ 

ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได ้จากการนิยามขององคก์ารยเูนสโก หมายถึง การ

ปฏิบติั วิถีชีวิต ความรู้ ทกัษะ ประเพณี ความเช่ือ ศิลปะการแสดง ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง

ไม่ไดเ้หล่าน้ี จะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ และยงัสะทอ้น

ออกมาในรูปส่ิงของเคร่ืองใชอี้กดว้ย 

จากความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมข้างต้น ผู ้ศึกษาสรุปได้ว่า  ทรัพยากร

วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงที่มีผลเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติของมนุษย ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่า

จะเป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นหรือไม่ก็ตาม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นทรัพยากรทางวฒันธรรม 

เช่น ภูมิปัญญา เทคโนโลยตี่าง ๆ ประเพณี โบราณสถาน โบราณวตัถุ ความเช่ือ ศาสนา พธีิกรรม ซ่ึง

เป็นส่ิงที่มีคุณค่า มีความหมาย และมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมที่ทาํใหเ้กิดขึ้นต่อสงัคมและประเทศชาตินั้นจะแตกต่าง

กนัไปตามแต่ละพื้นฐานของสงัคมและวฒันธรรม ผูศึ้กษาจึงไดห้าศึกษาแนวคิดของ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณวิเลียม ดี ไลป์ Willam D. Lipe (2550: 25 – 27, อา้งถึงในสายนัต ์ไพรชาญจิตร์) ระบุว่า

ทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่า 4 ดา้นดว้ยกนั โดย ศ.สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ไดอ้ธิบายเพิม่เติมถึงคุณค่า

ของวฒันธรรมทั้ง 4 ดา้นไวด้งัน้ี 

1. คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต ทรัพยากรวฒันธรรมทุกประเภทล้วนเป็นส่ิงที่เกิดขึ้น

จากอดีต โดยเฉพาะทรัพยากรวฒันธรรมประเภทส่ิงก่อสร้าง และวตัถุส่ิงของ สามารถพสูิจน์ไดด้ว้ย

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงสามารถยนืยนัไดว้า่ ส่ิงนั้นไดเ้กิดขึ้นในอดีตจริง แต่ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง

ไม่ไดน้ั้นก็ไม่ไดมี้คุณค่าน้อยไปกว่ากนั เพราะในปัจจุบนัก็เป็นที่ยอมรับของเหล่ามนุษยชาติ และ

หากความรู้ ภูมิปัญญาที่ไดแ้ปลและสกดัไดจ้ากทรัพยากรวฒันธรรมวตัถุส่ิงของ จะทาํใหคุ้ณค่าของ
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ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสัญญาลักษณ์ และเป็นความทรงจาํที่มีพลังในการส่ือสารถึงคนสมัย

ปัจจุบนัใหเ้ขา้ใจถึงอดีตได ้

2. คุณค่าทางวชิาการ ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแหล่งขอ้มูลที่ให้ศึกษาเรียนรู้ในอดีต 

แต่การเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ที่ถูกตอ้งตามที่เป็นจริงหรือใกลเ้คียงที่เกิดขึ้นจริงนั้น จะตอ้งผ่านการ

ศึกษาวิจยั ทั้งการพิสูจน์ดว้ยวิทยาศาสตร์เช่ือมโยงกบัการอธิบายทางความเช่ือ ศาสนา และระบบ

ความสมัพนัธ ์

3. คุณค่าดา้นความงามหรือสุนทรีย ์ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทก่อสร้าง วตัถุ และ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม ที่มีคุณค่าลักษณะภายนอกที่มองเห็นแลว้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ สวยงาม ใน

มุมมองของผูค้นในวฒันธรรมที่มีเกณฑ์ มาตรฐานกาํหนดคุณค่าของความสวยงามแตกต่างกัน

ออกไป คุณค่าความงามอาจไม่ไดเ้กิดจากตวัวตัถุวฒันธรรมเพียงอยา่งเดียว แต่อาจถูกกาํหนดจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ขึ้นอยูก่บักลุ่มคนที่มองและตีคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ 

4. คุณค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ียงัคงเหลือเป็นมรดกถือว่าเป็น

ส่วนประกอบทางสงัคมในปัจจุบนั ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมกาํลงัถูกรวมเขา้ไปสู่การสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวฒันธรรมอาจจะเกิดจากมูลค่าของส่ิงก่อสร้าง 

วตัถุส่ิงของที่สามารถใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน ดา้นการเป็นตวัแทนในอดีต ดา้น

ความสวยงามของคนในปัจจุบนั จึงทาํให้ทรัพยากรวฒันธรรมถูกตีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  จนทาํ

ใหคุ้ณค่าและมูลค่าเกือบจะกลายเป็นเร่ืองเดียวกนั  

หากพิจารณาในแง่คุณค่าทางศิลปวฒันธรรมของ องคก์ารยเูนสโก (2550: 52, อา้งถึง

ใน รังสฤษด์ิ สตัยาวธุ) อาจกล่าวไดว้า่ยงัมีคุณค่ามากมายในหลายแง่มุม ไดแ้ก่ 

1. คุณค่าทางวตัถุ ที่แฝงไปดว้ยสญัลกัษณ์และความหมายผา่นวตัถุ 

2. คุณค่าทางประวติัศาสตร์ หลกัฐานที่สะทอ้นให้เห็นการตั้งถ่ินฐานและวิถีชีวิต ซ่ึง

มีอายยุาวนานนบัร้อยปี 

3. คุณค่าทางด้านจิตใจและความรู้สึก ซ่ึงปรากฏในคาํสั่งสอนและการปฏิบติัที่สืบ

ทอดกนัมายาวนาน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รังสฤษดิ์%20สัตยาวุธ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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4. คุณค่าทางด้านศิลปะ และคุณค่าทางดา้นสุนทรียภาพ ที่ดูเหมือนแยกกนัไม่ออก 

ถูกถ่ายทอดผ่านช่างและศิลปินที่บรรจงสร้างงานศิลปะต่าง ๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือและ

ตาํนานทางประวติัศาสตร์ 

5. คุณค่าทางวฒันธรรม ที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดออกมาผ่านธรรมเนียมปฏิบัติ 

รวมถึงคติธรรม คาํสัง่สอน การใชชี้วติประจาํวนัจวบจนทุกวนัน้ี 

ด้านการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมผูศึ้กษาได้ศึกษาเร่ืองการจดัพิพิธภัณฑ์วดัศรี

สุพรรณ โดยทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณส่วนใหญ่จะเป็นใน

เร่ืองราวเก่ียวกับ โบราณคดี ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร

วฒันธรรมดา้นโบราณคดี 

สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2548: 24 - 25) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากร

วฒันธรรมไวว้า่ กระบวนการหรือชุดของการกระทาํใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรมในอดีต

ของชุมชน ที่เป็นแหล่งโบราณคดี และชุมชนโบราณ แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

รวมทั้ งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทาง

โบราณคดีที่มีอยูใ่นชุมชนหรือที่เก่ียวขอ้งกบัชุมชน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาคุณค่า พฒันา

จิตใจ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาชุมชน กระบวนการในการจดัการทรัพยากรทางดา้น

โบราณคดีนั้น ประกอบไปดว้ย 

1. การศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัทรัพยากร

ทางโบราณคดี ทั้งในเชิงกายภาพ คุณลักษณะทางนามธรรม ประวติัศาสตร์ประโยชน์ใช้สอยใน

อดีต ศกัยภาพ คุณค่าและขอ้จาํกดัของทรัพยากรทางโบราณคดีต่อชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่าง ๆ 

2. การประเมินคุณค่าและศกัยภาพทางโบราณคดี จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากรทาง

โบราณคดีชนิดต่าง ๆ มีคุณค่าทางด้านใดบา้งและมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจในการ

ดาํเนินการต่อไป 

3. การจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร โดยการสร้างจดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ 

ขอ้มูลประสบการณ์ใหแ้ก่ชุมชน นอกชุมชน และสาธารณชน 
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4. การบริรักษ ์การคงไวซ่ึ้งสภาพ คุณค่าของทรัพยากรทางโบราณคดี เพื่อประโยชน์

ในการศึกษา หรือการท่องเที่ยว โดยใชเ้ทคนิควธีิต่าง ๆ ที่เหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากร

วฒันธรรมแต่ละประเภท 

5. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

จาํเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่ม ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน โดยสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

จะทาํใหเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและย ัง่ยนื 

6. การฟ้ืนฟู ผลิตซํ้ า และสร้างใหม่ เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า และกาํหนด

บทบาท หนา้ที่ใหม่ใหก้บัทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยูแ่ต่อาจจะไม่ไดท้าํหน้าที่ดั้งเดิมที่เคยเป็น 

และมีการนําเอาทรัพยากรโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ในบทบาทใหม่ 

เพือ่ใชแ้กปั้ญหาที่ชุมชนที่เผชิญอยู ่หรือสร้างประโยชน์ใหม่ใหแ้ก่ชุมชน 

7. การบงัคบัใช้กฎ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงของชุมชน กลุ่ม สมาคม 

องคก์รประชาชน หรือขอ้กาํหนดโดยรัฐ แต่การบงัคบัใชต้อ้งดาํเนินในรูปแบบท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

จดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืและเป็นคุณต่อชุมชนและต่อทรัพยากรวฒันธรรม 

8. การดาํเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงในปัจจุบนั

เป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไม่ไดว้า่มีความจาํเป็นที่ตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ เน่ืองจาก

เราอยูใ่นกระแสการพฒันาแบบทุนนิยม ที่มีการคิดเร่ือง กาํไร ขาดทุน อยูต่ลอดเวลา 

การจดัการทรัพยากรทางดา้นโบราณคดีมีการออกกฎหมาย และพระราชบญัญติัไว ้ใน

การมอบสิทธิและบทบาทหน้าที่ให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินในการดูแล อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู ประเพณี ภูมิ

ปัญญา วฒันธรรม โดย วุฒิสาร ตันไชย (2540: 59) ได้กล่าวถึง สิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินไวว้่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พุทธศกัราช 2540 ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย 

มาตรา 46 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ การที่ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูจารีต ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ หรือวฒันธรรม อันดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ และในหมวด 5 

แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ มาตรา 78 ที่กาํหนดว่ารัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้แก่ทอ้งถ่ินเพื่อให้

ทอ้งถ่ินสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดใ้นเร่ืองราวต่าง ๆ นอกจากน้ี ใน

หมวด 9 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 289 ยงักาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนว่า องคก์ารปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินมีหน้าที่ในการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น รวมทั้งวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 ในหมวดที่ 3 ว่าดว้ยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตราที่ 66 บญัญติัว่า บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชน

ทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

จากแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทั้งหมดที่ไดศึ้กษา เป็นกระบวนการในการ

จดัการทรัพยากรวฒันธรรมที่มีอยูใ่นชุมชน ทาํให้เห็นถึงศกัยภาพ ความสามารถในการดูแล รักษา 

และจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในรูปแบบของพพิธิภณัฑ ์ทาํใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละ

พึ่งพาภายนอกได ้ร่วมไปถึงการมีส่วนร่วมชองชมชนทาํให ้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และให้

ชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชน 

 

4.   ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการการทาํงานพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่น การจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การพฒันาถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาเพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความศรัทธา

ในตวัเอง เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และความรู้สึกเป็นเจา้ของ ซ่ึงการดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน จะนําไปสู่ความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพได้ ด้วยการให้ประชาชนได้มีโอกาส

บริหารงานต่าง ๆ ดว้ย ตนเองตามหลกัประชาธิปไตยของประชาชน สาระที่สาํคญัของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน หมายความถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิมพิจารณา

ตดัสินใจ วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผดิชอบและติดตามผลในเร่ืองอนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมมีผูส้นใจมากในปัจจุบนั มีผูเ้ช่ียวชาญกล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2543: 1) พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ เพื่อให้มี

การถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ โดยพิพิธภณัฑไ์ม่ใช่ว่าใครจะทาํก็ได ้โดยเฉพาะ คนนอก เขา้

มาทาํไม่ได ้แต่จะตอ้งมีการกระตุน้ใหเ้ขารวบรวมขอ้มูล ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม และเม่ือ

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเกิดขึ้นแลว้ คนท่ีจะดูแลพิพิธภณัฑ์ก็คือคนในทอ้งถ่ิน และจะทาํให้เกิดความ

ภาคภูมิใจและสร้างจิตสาํนึกร่วมได ้
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นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546: 4) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมี

ส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจ

หรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเล็กนอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากขึ้น เป็นไปอยา่งมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วน

ร่วมอยา่งผวิเผนิแต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริงยิง่ขึ้นและ การเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น

สุดทา้ยของโครงการ 

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2531: 10) ไดส้รุปวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การ

เขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัและอยา่งเตม็ที่ของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรือ

งานพฒันาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอาํนาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความ

รับผดิชอบ การมีส่วนเขา้ร่วมจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่ส่ิงที่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการที่สุดนั้น จกัไดรั้บ

การตอบสนองและทาํใหมี้ความเป็นไปไดม้าก ขึ้นวา่ส่ิงที่ทาํไปนั้นจะตรงกบัความตอ้งการที่แทจ้ริง 

และมัน่ใจมากขึ้นวา่ผูเ้ขา้ร่วม ทุกคนจะไดรั้บประโยชน์เสมอหนา้กนั 

ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม โกวิทย ์พวงงาม (2545: 8) ไดส้รุปถึงการมีส่วนร่วมที่

แทจ้ริงของประชาชนในการพฒันา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถ่ิน 

กล่าวคือ ถา้หากชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ในทอ้งถ่ิน

ของตนเป็นอยา่งดีแลว้ การดาํเนินงานต่าง ๆ เพือ่แกปั้ญหาของทอ้งถ่ินยอ่ม ไร้ประโยชน์ เพราะชาว

ชนบทจะไม่เขา้ใจและมองไม่เห็นถึงความสาํคญัของการ ดาํเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดาํเนินงาน เป็น 

ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัการ นําเอาปัจจยั

ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ

ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใชเ้ขา้ร่วมได ้ การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน จะทาํให้ชาว

ชนบทสามารถคิดตน้ทุนดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การดาํเนิน กิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 

ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแลว้ชาวชนบทยอ่มจะไม่ทราบดว้ยตนเองว่างานที่ทาํ ไปนั้น

ไดรั้บผลดี ไดรั้บประโยชน์หรือไม่อยา่งใด การดาํเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน 
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กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายกวา้งซ่ึงมกัจะคาบเกี่ยวกบั

การพฒันานั้น ก็คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายในการตดัสินใจ กาํหนดปัญหาความตอ้งการ

ของตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นการเสริมพลงัอาํนาจ ให้แก่ประชาชน กลุ่ม องคก์รชุมชนให้สามารถ

ระดมขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากร การตดัสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาํหนดการดาํรงชีวิตไดด้้วยตนเองให้มีชีวิตมีความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นตามความจาํเป็นอยา่งมีศกัด์ิศรีและสามารถพฒันาศกัยภาพของประชาชนชุมชนใน

ดา้นภูมิปัญญา ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการจดัการและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก

ได ้ และประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอยา่งมีอิสระ การทาํงานตอ้งเน้นในรูป

กลุ่มหรือองคก์รชุมชนที่มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมอยา่งชดัเจน  เน่ืองจากพลงักลุ่มจะเป็นปัจจยั

สาํคญัที่ทาํใหง้านพฒันาต่าง ๆ  บรรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายได ้ ทั้งน้ี การจะเกิดสภาพของการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายที่กล่าวถึงขา้งตน้ จะตอ้งเกิดสภาพการณ์หรือเง่ือนไข

สาํคญั คือ การมีความตระหนักและความเห็นพอ้งตอ้งกนัของประชาชนที่มีจาํนวนมากพอต่อการ

ริเร่ิมโครงการ กิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใด ที่เป็นความตอ้งการของส่วนรวม โดยความร่วมมือของ

ประชาชนไม่ว่าของบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพอ้งตอ้งกนัและเขา้มารับผิดชอบเพื่อการดาํเนินการ

พฒันา  และการเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ตอ้งการโดยมีลกัษณะเป็นการกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์ร

เพือ่ใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงที่พงึประสงค ์(กรรณิการ์ ชมดี, 2524: 5) 

อยา่งไรก็ตามการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดผลสาํเร็จไดม้ากน้อยแค่ไหน 

ขึ้นอยูก่บัผูน้าํของกลุ่มคน หรือชุมชนนั้น ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาหลกัของผูน้าํชุมชน ดา้นความเป็นผู ้

ชุมชน ดงัน้ี 

โรเดอริค เบลล์ (2541: 37, อา้งถึงใน นพรัตน์ มุณีรัตน์) กล่าวถึงความเป็นผูน้าํว่า ผูท้ี่

อยูใ่นอาํนาจหรือตาํแหน่ง ที่ถูกกาํหนดให้เป็นผูน้าํ ผูท่ี้สามารถมีอิทธิพลในการจดัสรรและจดัการ

ต่อส่ิงที่มีคุณค่าต่าง ๆ มากกว่าคนอ่ืนในชุมชนนั้ น เพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามความมุ่งหมายที่

ปรารถนาทั้งของตนและสมาชิกของชุมชน 

สุเทพ สุนทรเภสัช (2553: 341) กล่าวถึงความเป็นผูน้ําว่า ผูท่ี้มีความคิด การกระทาํ 

ความเป็นอยูจ่นมีอิทธิพลทางสงัคม หรือสามารถโนม้นา้วใหค้นอ่ืนปฏิบติัตาม หรือเป็นผูน้าํในการ
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สร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชนจนไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งจากสมาชิกส่วนใหญ่ให้ทาํหน้าที่เป็น

ผูน้าํอยา่งเป็นทางการ เป็นตวัแทนของชุมชนในการทาํกิจการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ประยุทธ สุวรรณโกตา (2522: 33) กล่าวถึงผูน้ําทอ้งถ่ินว่า บุคคลที่ช่วยให้ผูอ่ื้นหรือ

ชุมชนตกลงกนั และพยายามหาทางประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้พฤติกรรมของผูน้าํ

ทอ้งถ่ินจะมีอิทธิพลเหลือประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น อนัจะก่อให้เกิดการร่วมมือกนัทาํงาน โดยมุ่ง

ความสาํเร็จของชุมชนเป็นสาํคญั หรืออาจกล่าวโดยสรุปง่าย ๆ วา่ ผูน้าํทอ้งถ่ิน คือ ผูท่ี้มีอาํนาจหรือ

มีอิทธิพลสามารถชกัจูงคนในชุมชนได ้

วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ (2542 : 15, อา้งถึงใน จิระวรรณ ตนักุรานันท)์ พื้นฐานของผูน้าํ 

คือ การใชอ้าํนาจ หรือมีอิทธิพลที่จะโน้มน้าว นาํทางให้สมาชิกในกลุ่มกระทาํการหรือไม่กระทาํ

การต่าง ๆ ซ่ึงอิทธิพลของผูน้าํชุมชนมาจากการผสมผสานขององคป์ระกอบที่สาํคญั ดงัน้ี 

1. การมีตําแหน่งในองค์กรชุมชน เ ช่น พระ  ค รู  ผู ้ใหญ่บ้าน  หมอ ตํารวจ 

คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นตน้ 

2. การมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดบัค่อนขา้งดี 

3. การมีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของชุมชน 

4. การเขา้ร่วมในกิจการของชุมชน 

อยา่งไรก็ตามการที่มีตาํแหน่งทางการในชุมชนเพียงอยา่งเดียว ไม่ใช่ส่ิงที่ระบุไดว้่าจะ

เป็นผูน้าํ เพราะการที่จะเป็นผูน้าํไดน้ั้นจะตอ้งมีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน และ

ดาํเนินกิจการของชุมชน 

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณถือไดว้า่มีพระเขา้มาเป็นผูน้าํในการจดัการพิพิธภณัฑ ์ผูศึ้กษา

จึงไดร้วบรวมบทบาทหนา้ที่ของพระสงฆใ์นการดูแล ส่งเสริม และพฒันาชุมชน 

สุริยนั พินทอง (เขา้ถึงจาก www.kwc.ac.th) ได้สรุปเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์ใน

การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไว ้ดังน้ี พระพุทธศาสนามีบทบาทที่สาํคญัยิง่ต่อสังคมทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนั เช่น ในอดีตวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน นอกจากเป็นที่ทาํบุญฟังเทศน์ และร่วมพิธีกรรม

ทางศาสนาแลว้ ยงัเป็นสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลาน เป็นที่ประชุม เป็นที่พกัของคนเดินทาง บาง

แห่งเป็นสถานที่รักษาความเจบ็ป่วยและเป็นที่รวมของศิลปวฒันธรรมต่างๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผูท้ี่

มีบทบาทหลกัสาํคญัในการอนุรักษแ์ละสืบทอดพระพทุธศาสนาดงัน้ี 
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1. ด้านศิลปะ 

วดัเป็นศูนยร่์วมของศิลปะ อนัมีรากฐานมาจากพระพทุธศาสนา ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจาก

ความศรัทธา ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีสาํคญั คือ 

  1.1 สถาปัตยกรรม ถาวรวตัถุและส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญัภายในวดั เช่น โบสถ์ วิหาร 

เจดีย ์พระปรางค ์หอไตร ถูกสร้างขึ้นตามคติและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นผูมี้

ความศรัทธาในพระพทุธศาสนา พระสงฆเ์ป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิง่ในการดูแลรักษาและอนุรักษไ์วคู้่

กบัพระพทุธศาสนาใหสื้บทอดเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลงั 

  1.2 ประติมากรรม ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการป้ัน หล่อ และสลัก 

ฉลุ หรือดุน ผลงานประติมากรรมของพระพุทธศาสนาที่สําคัญ คือ พระพุทธรูป นอกจาก

พระพุทธรูปซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปคนแล้ว ยงัมีประติมากรรมรูปสัญญลักษณ์ ซ่ึงสร้างเป็น

เคร่ืองหมายแสดงความเช่ือทางศาสนา เช่น งานป้ัน หรืองานแกะสลักรูปดอกบัว ซ่ีงเป็น

เคร่ืองหมายของการประสูติของพระพทุธเจา้ เป็นตน้ 

  1.3 จิตรกรรม สมยัประวติัศาสตร์ วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาไดแ้ผ่ขยายเขา้

มาสู่ประเทศไทย ศิลปกรรมเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการสอน โดยเพิ่มเติมการถ่ายทอดภาษาพูดและ

ภาษาเขียนดว้ยภาษาภาพ หรือเล่าเร่ืองดว้ยภาพ เพือ่ให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

แก่พุทธศาสนิกชนได้ดียิ่งขึ้น มกัเป็นภาพเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนาหรือคติตามความเช่ือต่างๆ ที่

เก่ียวเน่ืองกบัศาสนาดงันั้นการเขียนภาพจิตกรรมจึงมกัเขียนกนับนฝาผนังภายในโบสถ์หรือวิหาร

ของวดัต่างๆ ภาพจิตรกรรมประเภทน้ีจึงเป็นศิลปะท่ีสั่งสม สืบทอดจนกลายเป็นจิตกรรมไทยแบบ

ประเพณีที่เปรียบเสมือนภาพบนัทึกประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งหน่ึง 

  1.4 วรรณกรรม วรรณกรรมเป็นงานนิพนธ์ที่แสดงออกมาดว้ยอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพมิพ ์ปาฐกถา เทศนา คาํปราศรัย สุนทรพจน์ ส่ิงบนัทึกเสียง ภาพ 

เป็นตน้  

  1.5 โบราณสถานและโบราณวตัถุ โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย ์เช่น 

โบสถ์ วิหาร วงั ที่มีอายุกว่า 100 ปี ส่วนโบราณวตัถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย ์เช่น พระพุทธรูป 

เทวรูป ศิลาจารึก ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไปเช่นกนั หลักฐานแห่งการประดิษฐ์หรือหลกัฐาน

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของโบราณและโบราณวตัถุจะตอ้งเป็นประโยชน์ทางดา้นศิลปะ 
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โบราณสถานและโบราณวตัถุ เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ที่บอกความเป็นมาของ

กลุ่มชนหมู่บา้น เมือง และประเทศชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ประวติัศาสตร์หรือความเป็นมา

ดงักล่าว แสดงพฒันาการของผูส้ร้างในสมยัอดีต ส่วนการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุเพื่อ

ไวใ้ห้ประโยชน์ เป็นหน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

วฒันธรรมน้ี ดังกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้

พระราชทานไว้เม่ือ พ .ศ. 2506 ในวโรกาสท่ีเสด็จประพาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า 

“โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว ้ถ้าเราขาด

สุโขทยั อยธุยา และกรุงเทพฯ แลว้ ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย” 

โบราณสถานและโบราณวตัถุล้วนเป็นสมบติัลํ้ าค่าของชาติ เป็นส่ิงแสดงถึงเผ่าพนัธุ ์

วิถีชีวิต ความเอ้ือเฟ้ือ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยมีตน้กาํเนิดจาก

พระพุทธศาสนา ซ่ึงพระสงฆ์เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการสืบทอดพระศาสนา ตลอดรวมทั้งเป็นศูนย์

รวมแห่งศรัทธาของพทุธศาสนิกชนท่ีสาํคญัยิง่ 

2. ด้านวัฒนธรรม 

วฒันธรรม หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มสังคมใดกลุ่มสังคมหน่ึง เช่น 

วฒันธรรมจีน วฒันธรรมไทย เป็นตน้ คุณลักษณะที่เด่นที่สุดของวฒันธรรม คือ เป็นมรดกทาง

ความคิดที่สืบทอดต่อกนัมา โดยมีการถ่ายทอดใน 3 ลกัษณะ คือ 

  2.1 ดา้นวตัถุ ศาสนาวตัถุ เป็นมรดกทางความคิดที่ถ่ายทอดกนัมาในรูปศิลปะต่างๆ 

เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม ซ่ึงล้วนแต่มีความเก่ียวข้องกับ

พระพุทธศาสนาทั้งส้ิน จากอดีตจนถึงปัจจุบนั พระสงฆ์เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการทาํหน้าที่สั่ง

สอน อบรม รวมทั้งสร้างสรรค ์และอนุรักษว์ฒันธรรมทางวตัถุไวเ้ป็นมรดกแก่พทุธศาสนิกชน 

  2.2 ดา้นจิตใจ หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาที่สาํคญัยิง่ 3 ประการ คือ การงด

เวน้จากการทาํชัว่ทั้งปวง การสร้างสมความดีให้เกิดขึ้น และการชาํระจิตตนให้บริสุทธ์ิ หลกัทั้ง 3 

ประการน้ี ฝังรากลึกจนกลายเป็นวฒันธรรมทางจิตใจของผูท่ี้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน 

โดยเฉพาะการชาํระจิตตนให้บริสุทธ์ินั้น ทาํให้พุทธศาสนิกชนรู้จกัทาํใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน หรือ

เรียกวา่ การทาํสมาธิ ใหรู้้จกัทาํปัญญาใหเ้กิดขึ้นดว้ยการคิด การฟัง และการอ่าน หรือศึกษาเล่าเรียน

ดว้ยการลงมือปฏิบติัหรืออบรมใหเ้กิดปัญญา ซ่ึงเรียกวา่ญาณความรู้ หรือวปัิสสนา 
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  2.3 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พระพุทธศาสนามีศาสนพิธีและพิธีกรรม ที่

พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบติัสืบต่อกันมา จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงมีประเพณีที่

เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาโดยตรง ไดแ้ก่ ประเพณีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการ

อุปสมบท ประเพณีทอดกฐิน เป็นตน้ 

 

5.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีผูส้นใจจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกลต้วั 

และช่วยส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญของชุมชน ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้รวบรวม

งานวจิยัที่มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

งานวิจยัของ พิเนตร ดาวเรือง (2552: 36 - 40) เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

อยา่งมีส่วนร่วมเพือ่การจดัการพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัพุทธมงคล ตาํบลคนัธารราษฎร์ อาํเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จุดมุ่งหมายเพือ่นาํเสนอกระบวนการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ของคนในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย เพื่อนําไปสู่การจดัการพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นวดัพุทธมงคล 

พร้อมทั้งการสร้างคุณค่าและความสําคญัของท้องถ่ินให้กับชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูศึ้กษา กบัชาวบา้นใน

ชุมชน สภาวฒันธรรมอาํเภอกนัทรวิชยั ครู นักเรียนโรงเรียนบา้นคนัธาร์ และโรงเรียนกนัทรวิชยั 

ผูน้าํชุมชน ผูท้ี่สนใจ และประชาชนทอ้งถิ่น  

โดยผลสรุปจากการศึกษาคร้ังน้ี ท ําให้ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์การตั้ ง ถ่ินฐาน 

โบราณคดีและชีวิตวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินเมืองโบราณกนัทรวิชัย ขอ้มูลดังกล่าวสามารถ

นํามากระตุ้นชุมชนเพื่อให้เกิดจิตสํานึกร่วมในการเห็นคุณค่าและความสําคัญของท้องถ่ิน 

ขณะเดียวกนัการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัยงัเป็นเคร่ืองมือในการ “ เช่ือมโยงสายสัมพนัธ์ ” ให้

เกิดสาํนึกร่วมของการเป็นคนในชุมชนเมืองโบราณกนัทรวิชยัอีกดว้ย นอกจากน้ีผลจากการวิจยั

ดงักล่าวทาํใหไ้ดแ้ผนการจดัการและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นวดัพทุธมงคล เพื่อให้เป็นสถานที่อนั

แสดงถึง อตัลกัษณ์ของคนในชุมชนเมืองโบราณกนัทรวิชยั รวมทั้งเกิดกลุ่มยวุมคัคุเทศก์ แผนการ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมอาํเภอกนัทรวชิยั ตลอดจนการประสานความร่วมมือเพื่อผลกัดนัแผนการ

จดัการและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นวดัพทุธมงคลใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 
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ทรงศกัด์ิ แกว้มูล (2549: 125 - 135) ศึกษา การดาํเนินการศึกษา สังเคราะห์ความรู้จาก

พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์วดัไหล่หินหลวง อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง พบว่า การจดัการ

พิพิธภณัฑ์เป็นกระบวนการสร้างจิตสํานึกในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

มัน่คงและถาวร โดยจะตอ้งอาศยัชุมชน บา้น วดั และโรงเรียน โดยชุมชนวดัไหล่หินหลวงเป็น

ชุมชนที่มีวดัเป็นศูนยก์ลาง มีการจดักิจกรรมไม่วา่จะเป็นในดา้นของ วฒันธรรม ประเพณี การเมือง 

การปกครอง หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่ิงท่ีทาํใหพ้พิธิภณัฑป์ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น

มาจาก ความศรัทธาของคนในชุมชนท่ีมีต่อ ครูบามหาป่าเจา้เกสระปัญโญ ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพ

นับถือ เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนไหล่หิน และปัจจยัที่ทาํให้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินมีการพฒันาคือ 

การสร้างจิตสาํนึกให้กบัคนในชุมชน การมีส่วนร่วม ความรู้สึกเป็นเจา้ของโบราณวตัถุ และการมี

วสิยัทศัน์ของผูน้าํชุมชน 

ธญัญา น่วมด้วง (2538: 89 - 90) ศึกษารูปแบบการจดัตั้งพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น จงัหวดั

อ่างทอง พบว่าตอ้งการให้จดัตั้งพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง โดยขึ้นตรงต่อจงัหวดั มีผูว้่า

ราชการจงัหวดั ศึกษาธิการจงัหวดั และศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั เป็นแกนนาํในการจดัตั้ง โดยการ

บริหารดาํเนินงานจะตอ้งเป็นคณะกรรมการท่ีมาจากตวัแทนประชาชนท่ีสนใจดา้นศิลปวฒันธรรม

ร่วมกบัแกนนาํในการจดัตั้ง โดยมีอิสระในการบริหารงาน รูปแบบการจดัแสดงจะตอ้งเป็นเน้ือหาที่

บ่งบอกถึง อัตลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน และควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาใช้ในการจดัพิพิธภณัฑ์

พื้นบา้น โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่จดัแสดง 

พระปลดัประพจน์ อยูส่าํราญ (2552: 187 - 195) ศึกษา บทบาทของพิพิธภณัฑชุ์มชน 

กรณีพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้น อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เป็นการศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจดั

พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น และบทบาทของพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นในการพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 

พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นเกิดจากการร่วมมือของชุมชน ชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมจดัตั้ง โดยมีหน่วยงานภายนอก

เป็นผูส้นับสนุน ภายในพิพิธภณัฑ์มีการนําเสนอเร่ืองราวของชุมชน ตั้งแต่ประวติัความเป็นมา 

อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา ความเช่ือ ผ่านการจดัแสดงทางโบราณวตัถุ หรือวตัถุเสมือนที่

เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชน และบทบาทของพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นในการพฒันา

ชุมชน โดยพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจดัตั้งเพื่อให้ศึกษาประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต กระบวนการดาํเนิน

ชีวติของทอ้งถ่ินในอดีต  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรม ผ่านวตัถุการจดัแสดงรวมถึงการ
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สาธิตการใช้งานของวตัถุที่จดัแสดงนั้น ๆ เพื่อนํามาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งในด้าน

การเกษตร ศิลปกรรม หตัถกรรม จิตกรรม ประติมากรรม และนาฏศิลป์ และพิพิธภณัฑย์งัเป็นท่ียดึ

เหน่ียวจิตใจของคนในท้องถ่ิน ทําให้เกิดการร่วมใจกันจัดกิจกรรมในด้านศาสนา ประเพณี 

วฒันธรรม และยงัมีการจดัการแสดงการละเล่นพื้นบา้นสอดแทรก เป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

และยงัช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ ทาํใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้พิม่ขึ้นจากการขายของผลิตภณัฑต์่าง 

ๆ และจากการเป็นวทิยากรนาํชมพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้น 

ศนัสนีย ์อินทรประสิทธ์ิ (2540: 90 - 92) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัพิพิธภณัฑบ์า้น

ศิลปินชิต เหรียญประชา เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ประเภทประติกรรม ปี พ.ศ. 2530 โดย

นายชิต เหรียญประชาถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2537 แต่ภรรยาของนายชิต ยงัดูแลรักษาบา้น ผลงาน 

เคร่ืองมือช่าง อยู่ในสภาพดีและมีความประสงค์จะมอบบา้นและวตัถุต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จากการศึกษาพบว่า การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ให้ประสบความสําเร็จจะตอ้งมีเน้ือหาที่

สมบูรณ์ ความเหมาะสมของสถานท่ี ว ัตถุ ท่ีจัดแสดง และกิจกรรมเสริม โดยผ่านผลงาน

ประติมากรรมและนาํเสนอใหใ้ชบ้รรยากาศแบบยอ้นยคุโดยรักษาหอ้งทาํงาน ห้องส่วนตวั สวน ให้

อยูใ่นสภาพเดิม และเพิ่มส่วนของห้องประชุมและห้องจดัแสดงงานสาํหรับศิลปินรุ่นใหม่ และให้

เป็นที่พบปะแลกเปล่ียนความคิดเหล่าศิลปิน 

โชค ไกรเทพ (2549: 102 - 108) ศึกษาเร่ือง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบา้น                   

(ไทย - รามญั) จงัหวดัปทุมธานี เป็นพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นไวส้าํหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้น

ศิลปวฒันธรรมของชุมชน จากการศึกษาโดยทาํผลสาํรวจความคิดเห็นจากประชาชนในทอ้งถิ่น

และจากการประชุมผูน้ําชุมชนและผูท้ี่สนใจเพื่อกาํหนดแนวทางในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ โดยผล

การศึกษาพบว่า โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์มีความพร้อมทั้งด้านตวัอาคารพิพิธภณัฑ์ ที่มีอาคาร

โบราณหลายหลงั ว่างพร้อมที่จะปรับสภาพใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงศิลปวตัถุ ในส่วนส่ิงของท่ีจดั

แสดงจากการสาํรวจมีความพร้อมในการจดัแสดงแลว้อยูห่ลายรายการ ซ่ึงส่ิงของท่ีจดัแสดงอยูใ่น

ความรับผดิชอบของหน่วยงานราชการ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั และวดัที่รวบรวมส่ิงของหลาย

แหล่งในเขตปทุมธานี และพร้อมที่จะใหค้วามร่วมมือ ในการนาํวตัถุออกมาจดัแสดง และเน้ือหาใน

พพิธิภณัฑ ์ควรสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้
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พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างแทจ้ริง โดย

ส่ิงของที่จดัแสดงจะโดดเด่นดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น  

วนิษา ติคาํ (2553: 214 - 232) ศึกษาเร่ือง การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ 

กรณีศึกษาพิพิธภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ินแหล่งเตาเมืองน่านบา้นเตาไหแช่เลียง ตาํบลสวก อาํเภอเมือง 

จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาของพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินแหล่งเตาเมืองน่านบา้นเตาไหแช่เลียง 

ทั้ง 4 แห่ง ยงัขาดความเช่ือมโยงแบบพึ่งพิงอิงอาศยั โดยรูปแบบท่ีเหมาะสม คือการจดัแบบพึ่งพา

ตนเองและพึ่งพาภายนอกอยา่งเหมาะสมบนฐานความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

หสันยั ริยาพนัธ์ (2540: 101 - 106) ศึกษาเร่ือง การนาํเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน

หนองคาย จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบการจดัพพิธิภณัฑ ์ควรจะมีการจดัตั้งโดยมีหน่วยงานราชการ

ของจงัหวดัหนองคายเป็นแกนนาํและตั้งคณะกรรมโดยให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเป็น

คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์ด้วย และจะต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าของ

โบราณคดี โบราณวตัถุ หตักรรมทอ้งถิ่น 

กาญจนา อินทรสุนานนท ์(2524: 276 - 284) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการสร้างพิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื : กลุ่มชาติพนัธุ์กะเหร่ียงโปภาคตะวนัตกของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า 

ดา้นรูปแบบของพิพิธภณัฑ ์ ควรเป็นรูปแบบของบา้นเรือนลกัษณะต่าง ๆ ของกะเหร่ียงโป ปลูก

สร้างอยูเ่ป็นกลุ่มซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกบัวดั และมีโรงเรือนที่แข็งแรงเป็นโรงเรือนพิพิธภณัฑท์ี่จดั

ใหมี้การทอผา้จกัสาน แสดงดนตรี และการแสดงอ่ืน ๆ ของชาติพนัธุก์ะเหร่ียงโป ควรมีบริเวณลาน

ที่จะจดัให้มีพิธีกรรมต่าง ๆ ในแต่ละเดือน รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา และสาํหรับการจดัวาง

ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นวิถีชีวิตของชาติพนัธุ์กะเหร่ียงโป อนัไดแ้ก่ปัจจยัส่ี ควรจดัแสดงไวใ้นบา้นของ

กะเหร่ียงโปแต่ละหลงัสาํหรับการจดัการพพิธิภณัฑน์ั้น ใหชุ้มชนเป็นผูจ้ดัการโดยให้เยาวชนมีส่วน

ร่วม โดยการเป็นมคัคุเทศกน์าํชมพพิธิภณัฑ ์การแสดงดนตรี และการแสดงอ่ืน ๆ 

จากการศึกษางานวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด สรุปได้ว่า พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็น

สถานที่รวบรวมส่ิงของตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เพื่อให้คนในรุ่นหลงัเห็นถึง วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่

วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา รวมไปถึงประวติัศาสตร์ และทาํให้ตระหนักเห็นคุณค่าของชุมชน 

ทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะไม่มีรูปแบบการจดัการที่ตายตวั โดยจะจดัการตามความ

เหมาะสมแต่อยู่ในพื้นฐานของรูปแบบในการจดัการพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไป แต่ส่ิงที่สําคญัที่สุดคือ 
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พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเป็นของทุกคนในชุมชน จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือกนัจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ไดต้ั้งไว ้



 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง การจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เป็นวิจยั

เชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาการจดัการ รูปแบบการจดัแสดง และ

ปัญหาที่พบในพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 2. เพือ่หาแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ ์

และรูปแบบในการจดัแสดงให้มีความน่าสนใจ ทั้งด้านเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ เพื่อให้

พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา คน้ควา้ ของประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน โดยจะ

ศึกษาจากการจดัการพพิธิภณัฑ ์รูปแบบการจดัแสดง และปัญหาที่พบ การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นให้เกิด

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผูศึ้กษา ชุมชน วดั สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาคเอกชน และนกัวชิาการภายนอก เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในการจดัการ และรูปแบบการจดัแสดง

ของพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณไดอ้ยา่เหมาะสม โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการศึกษาไว ้ดงัน้ี  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาเอกสาร 

จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี ผูศึ้กษาจึงได้รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน แนวคิด

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้น้ควา้

จาก เอกสารทางวิชาการ รายงายจากการวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ หนังสือ และส่ือทาง

อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีรวมไปถึงขอ้มูลทัว่ไป ประวติัศาสตร์ ความ

เป็นมาของพื้นที่ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในศึกษาหาแนวทางต่อไป 
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2. การศึกษาภาคสนาม 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการเขา้ไปร่วมทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และพิพิธภณัฑ ์สังเกตรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ และ

สังเกต สอบถาม ปัญหาที่พบในการจดัการพิพิธภณัฑ ์เพื่อมาวิเคราะห์และร่วมกนัหาแนวทางใน

การรับมือ ระยะเวลาในการลงพื้นที่ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

โดยมีวธีิการลงพื้นที่เพือ่เก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 สนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลพื้นฐานของ

ชุมชน อาชีพ ประวติัความเป็นมาชองชุมชน วิถีชีวิต วฒันธรรม อาหารการกิน และการมีส่วนร่วม

ในพพิธิภณัฑ ์ผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูท้ี่เขา้มาทาํบุญในวดัศรีสุพรรณ และคนอาศยัโดยรอบวดัศรีสุพรรณ 

2.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล เพื่อต้องการ

รายละเอียดมากที่สุด โดยประเด็นในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และขอ้มูล

วดัและพพิธิภณัฑ ์ผูใ้หข้อ้มูลคือปราชญช์าวบา้น ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ โดยใชว้ิธีการ

สุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เ ร่ิมจากอาจารย์พฒันา สุขเกษม ข้าราชการเกษียณอาย ุ

ประธานกลุ่มโฮนเฮียนผูสู้งอาย ุและพระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

2.2.1 ประเด็นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

2.2.1.1 ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา การอพยพยา้ยมา

ตั้งถ่ินฐานตั้งแต่เม่ือไหร่ และมาจากที่ไหน 

2.2.1.2 ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพตั้งแต่ อดีต

จนถึงปัจจุบนั รวมไปถึงอาหารการกิน ภาษา ประเพณีทั้ง 12 เดือน พธีิกรรม และภูมิปัญญา 

2.2.2 ประเด็นขอ้มูลวดัศรีสุพรรณและพพิธิภณัฑ ์

2.2.2.1 ศึกษาประวติั ความเป็นมา ของการก่อตั้งวดัศรีสุพรรณ การ

เปล่ียนแปลง และพฒันาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2.2.2.2 ศึกษาส่ิงที่สาํคญัของวดั คือ ส่ิงที่สามารถดึงดูดคนเขา้มาร่วม

กิจกรรม มาทาํบุญ และส่ิงที่เป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจ มีอะไรบา้ง 

2.2.2.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน มีกิจกรรมอะไรที่

ทาํร่วมกนั 
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2.2.2.4 ศึกษาความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ คือ ใครเป็นผูริ้เร่ิมจดัตั้ง 

จดัตั้งขึ้นเม่ือไหร่ เพือ่อะไร และใครบา้งที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการพพิธิภณัฑ ์

2.2.2.5 ศึกษาส่ิงของ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ เพื่อ

ศึกษาองคค์วามรู้ ขอ้มูล วา่ส่ิงของน้ีมีที่มาอยา่งไร มีความสาํคญัอยา่งไร ยคุสมยัไหน และมีหน้าที่

อยา่งไร 

2.2.2.6 ศึกษาอตัลกัษณ์ส่ิงของในพพิธิภณัฑ ์คือ การหาจุดเด่น ส่ิงที่

สาํคญัของพพิธิภณัฑ ์

2.2.2.7 มีระบบการจดัการเป็นอยา่งไร มีการทาํทะเบียน และจดัเก็บ

ส่ิงของ โบราณวตัถุไวอ้ยา่งไร และรูปแบบในการจดัแสดงส่ิงของ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑเ์ป็น

อยา่งไร 

2.2.2.8 กิจก รรม ที่พิพิธภัณ ฑ์ว ัด ศรีสุ พรร ณจัด ขึ้ นไ ด้รับ กา ร

ตอบสนองเป็นอยา่งไร 

2.2.2.9 สภาพปัญหาที่พบอยู่ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 

และจะมีแนวทาง 

2.3 จดัเวทีเพื่อสนทนากลุ่ม โดยเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา นกัวชิาการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

และประชาชนผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณ และอตัลกัษณ์ของพพิธิภณัฑ ์

เน่ืองจากการลงพื้นที่สาํรวจและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนแลว้ ประกอบไดรั้บ

สนบัสนุนขอ้มูลจาก อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์มหาวิทยาลยัพะเยา ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในคณะทาํงานวจิยั เร่ืองการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าอิงตอนบน พื้นที่บริเวณ

อาํเภอแม่ใจ ของ อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2555 และได้ทาํกิจกรรมร่วมกับวดัศรีสุพรรณ ผูน้าํชุมชน และสภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ โดยมี

วตัถุประสงค ์เพือ่ใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของ แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ วฒันธรรม และของดี

เมืองแม่ใจ จึงทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลบางส่วนแลว้ 
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ประชากรทําการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยจะแยก

ลุ่มเป้าหมายตามสถานการการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1. การพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 

โดยการพูดคุยน้ีจะสุ่มคนที่เขา้มาทาํกิจกรรมร่วมกับวดั และคนที่อยู่ในชุมชน

บริเวณโดยรอบวดั ในอาํเภอแม่ใจจะแบ่งเป็นชุมชนต่าง ๆ โดยแต่ละชุมชนจะมีวดัอยูใ่นชุมชนของ

ตนเอง โดยวดัศรีสุพรรณอยูใ่นชุมชนแม่ใจปงสนุก โดยคณะศรัทธาส่วนใหญ่จะอยูใ่น หมู่ 1 บา้น

แม่ใจปง หมู่ 7 บา้นทุ่งโป่ง - ห้วยลึก และหมู่ 10 บา้นปงพฒันา ดังนั้นจะสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม

เน้ือหาดา้นความคิดเห็นที่คนในชุมชนมีต่อวดั และความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อพพิธิภณัฑ ์ 

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

โดยจะสัมภาษณ์เก่ียวกบัประวติัวดั จุดริเร่ิมพิพิธภณัฑ ์โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์

และส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ชุมชน การที่ผูศึ้กษาไดล้งไปสาํรวจพื้นที่ และร่วมทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่วดัศรีสุพรรณ ร่วมกบั มหาวิทยาลยัพะเยา สภาวฒันธรรมอาํเภอ ผูน้าํชุมชน และปราชญ์

ชาวบา้น ทาํใหผู้ศึ้กษามีโอกาสร่วมสนทนา กบัปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน สภาวฒันธรรมอาํเภอ 

ทาํให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูล และยงัเห็นถึงความมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย ดงันั้นผูศึ้กษาจึง

แยกออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

2.1 ผูดู้แลพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ คือ พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจ้า

อาวาส พระลูกวดั และคณะกรรมการวดัศรีสุพรรณ 

2.2 บุคคลภายนอก คือ ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพพิธิภณัฑ ์ผูบ้ริจาคส่ิงของ ร่วม

ไปถึงนกัวชิาการ คือ 

2.2.1 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2.2 สภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ 

2.2.3 อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยนนท ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

2.3 ผูท้ี่มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ รวมถึงนักเรียนที่เขา้มาทาํกิจกรรมในวดัศรี

สุพรรณ 
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3. การจดัเวทีสนทนากลุ่ม 

เพือ่วางแผนระดมความคิดหาแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ โดย

ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ออกแบบวธีิการบริหารงาน อตัลกัษณ์ของพพิธิภณัฑ ์

 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

การเก็บขอ้มูลแต่ละคร้ัง เพื่อไม่ให้มีการคาดเคล่ือน ผูศึ้กษาจึงได้ใชเ้คร่ืองมือในการ

ประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจดัเวที

สนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

1. ประเด็นคาํถามที่จะถาม ประกอบการสมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์ 

2. สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ ใช้ในการจดบันทึก ในการสัมภาษณ์และ

สงัเกตการณ์ 

3. เคร่ืองบนัทึกเสียง เพือ่เป็นการช่วยจาํในเวลาสมัภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม 

4. กลอ้งถ่ายรูป 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาใช้วิธีอธิบายตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้ น 

แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของชุมชน วดัและพิพิธภณัฑ ์และสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณ จึงตีความสร้างขอ้สรุปออกมาเป็นรูปธรรม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพิพิธภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณ บนพื้นฐานการใช้แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับการนํามาสังเคราะห์ และนําผล

การศึกษามาอธิบายให้เห็นถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ งรูปแบบการจัดแสดง

โบราณวตัถุในพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีเหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการ

บรรยายเชิงพรรณนาความในการเขียนรายงานต่อไป 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

บทน้ีจะเป็นการนําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีได้ รวบรวมจาก

เอกสารทางวชิาการ รายงายจากการวจิยั วทิยานิพนธ ์วารสาร บทความ หนงัสือ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 

และจากการลงพื้นที่สาํรวจ สัมภาษณ์ ปราชญช์าวบา้น นักวิชาการทอ้งถิ่น และหน่วยงานราชการ

แยกขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพทัว่ไปของพื้นที่ที่ทาํการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ประวติั

เมืองพะเยา ประวติัอาํเภอแม่ใจ ขอ้มูลของชุมชนวดัศรีสุพรรณ เศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

การศึกษา การปกครอง ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัวดัศรีสุพรรณ ไดแ้ก่ ประวติัวดัศรีสุพรรณ การบริหารวดั

ศรีสุพรรณ ความสมัพนัธร์ะหวา่งวดัศรีสุพรรณกบัชุมชน บุคคลสาํคญัของวดัศรีสุพรรณ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ ได้แก่ ประวติัวดัศรีสุพรรณ 

ประวติัพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ การบริหาร โบราณวตัถุ การจดัแสดง กิจกรรม และปัญหาของ

พพิธิภณัฑ ์

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของพืน้ที่ที่ทําการศึกษา 

เน่ืองจากพื้นที่บริเวณจังหวดัพะเยามีประวติัศาสตร์ที่ยาวนาน และเป็นพื้นที่ที่ มี

ความสาํคญัตั้งแต่ในอดีต ทาํใหพ้ื้นที่โดยรอบมีความเช่ืองโยงกนั ดงันั้นพะเยาจึงพบโบราณสถาน

หลายแห่ง รวมถึงพื้นที่ในอาํเภอแม่ใจดว้ย ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาตั้งแต่ประวติัจงัหวดัพะเยา เพื่อให้ได้

ขอ้มูลที่สามารถวเิคราะห์ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
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1. ประวัติเมืองพะเยา 

พะเยาเป็นเมืองเก่าท่ีตั้งอยูท่างภาคเหนือ เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่ม

แม่นํ้ าอิง หรือแม่นํ้ าสายตา มีแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่ 3 ของประเทศ คือ กวา๊นพะเยา ใน

อดีตเรียกกนัวา่ หนองเอ้ียง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีท่ีราบสูง ท่ีภูเขาท่ียาวติดกนั และมีเทือกเขาผี

ปันนํ้ ากลาง เป็นที่ผลิตลาํนํ้ าสายเล็ก ๆ หลายสายไหลหล่อเล้ียงผูค้นที่อาศยัในเมืองพะเยา เมือง

พะเยาในอดีตมีช่ือเดิมวา่ ภูกามยาว ภูยาว หรือ พยาว เป็นเมืองท่ีสาํคญัยคุเดียวกบั อาณาจกัรสุโขทยั 

เชียงแสน และลา้นนา หรือเชียงใหม่ 

คร้ังในสมัยพญาลาวเงินครองราชย์ในหิรัญนครเงินยางเชียงแสน มีโอรส 2 

พระองค ์คือ ขนุชิน และขนุจอมธรรม พญาลาวเงินไดแ้บ่งราชสมบติัให ้ขนุจอมธรรมไปครองเมือง

ภูกามยาว ซ่ึงสมยันั้นเป็นเมืองร้าง เม่ือจุลศกัราช 452 (พ.ศ. 1639) ขุนจอมธรรมมีโอรส 2 พระองค ์

คือ ขุนเจือง และขุนจอง ตอนมาขุนเจืองไดข้ึ้นครองราชยส์มบติัในเมืองภูกามยาวต่อจากขุนจอม

ธรรม เม่ือจุลศกัราช 482 (พ.ศ. 1663) หลงัจากนั้นไดช่้วย ขนุชิน เจา้เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน

รบชนะ จึงได้เฉลิมพระนามว่า พญาเจืองธรรมิกราช จากนั้นก็ได้สืบครองราชยส์มบติักันต่อมา 

จนถึงแผน่ดินพอ่ขนุงาํเมือง ในจุลศกัราช 620 (พ.ศ. 1801) มีพระโอรสหน่ึงองค ์คือ ขุนคาํแดง คร้ัง

สมยัพ่อขุนงาํเมือง ซ่ึงมีพระสหายคือ พ่อขุนรามคาํแหง แห่งอาณาจกัรสุโขทยั และ พญาเม็งราย 

แห่งอาณาจกัรลา้นนา ไดมี้การพบปะและทาํสัญญา ด่ืมนํ้ าพิพฒัน์สัตยา ร่วมกนัเป็นมิตรสหายที่ดี

ต่อกนั และจะไม่รุกรานซ่ึงกนัและกนั ที่ริมแม่นํ้ าสายตา และยนือิงกนั ทาํให้แม่นํ้ าสายตาจึงเปล่ียน

ช่ือเป็นแม่นํ้ าอิง ในปีจุลศกัราช 700 (พ.ศ. 1881) พญาคาํฟู ผูค้รองเมืองลา้นนาไดส้มคบคิดกบั พญา

กาว เจา้เมืองน่าน ยกทพัมาตีเมืองพะเยาจนไดรั้บชยัชนะ พะเยาจึงสูญส้ินอาํนาจและถูกผนวกเขา้

เป็นส่วนหน่ึงของลา้นนา หลงัจากนั้นผูท่ี้ครองเมืองพะเยาจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากเมืองลา้นนา 

(สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 1 - 2) 

ในจุลศกัราช 764 (พ.ศ. 1945) พญาสามฝ่ังแกน โอรสของพญาแสนเมืองมาไดข้ึ้น

ครองเมืองลา้นนา ซ่ึงในขณะนั้นทา้วยีกุ่มกามผูค้รองเมืองเชียงรายผูเ้ป็นพระราชโอรสองคโ์ตของ

พญาแสนเมืองมา ซ่ึงมีศกัด์ิเป็นพระเชษฐาต่างมารดาของพญาสามฝ่ังแกน ไดย้กทพัมาตีชิงเมือง

ลา้นนาแต่ไม่สาํเร็จ และยงัถูกทพัของพญาสามฝ่ังแกนตีสกดัไม่ให้กลบัเมืองเชียงราย ทา้วยีกุ่มกาม

จึงไดข้อความช่วยเหลือจากพญาไสลือไท แห่งอาณาจกัรสุโขทยัมาชิงเมืองลา้นนา กองทพัจากกรุง
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สุโขทยัจึงไดย้กทพัขึ้นมาตามลาํนํ้ ายม ผ่านมาทางเมืองพะเยาแต่ทางล้านนาไดค้าดการไวจึ้งได้

จดัส่ง อาเล้ียง (พระอนุชาของพญาแสนเมืองมา) พร้อมกาํลงัพลเขา้มาควบคุมเมืองพะเยาเพื่อต่อสู้

กบัทพัของสุโขทยั ป้องกนัทพัสุโขทยัไดส้าํเร็จ จึงไดรั้บการตอบแทนจากพระราชเทวแีละพญาสาม

ฝ่ังแกนให้เป็นเจา้ส่ีหม่ืนครองเมืองพะเยา (2555: 31 - 32, อา้งถึงใน จารุวรรณ โปษยานนท์ และ   

นิลมล พรมนิล) 

ในสมยัพระเจา้ติโลกราช เจา้เมืองเชียงใหม่ (จุลศกัราช 804 - 849) พระยายทุธิษฐิ

ระ หรือ พญายทุิษเจียง เจา้เมืองสุโขทยั ผดิใจกบัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยธุยา จึง

ขอมาสวามิภกัด์ิต่อพระเจา้ติโลกราช เจา้เมืองเชียงใหม่ พระเจา้ติโลกราชจึงให้ไปปกครองเมือง

พะเยา เม่ือจุลศกัราช 813 (พ.ศ. 1994) เมืองพะเยาเป็นเมืองหน้าด่านดา้นทิศตะวนัออกที่สาํคญัของ

อาณาจกัรลา้นนา และมีขอบเขตครอบคลุมถึงเมืองแพร่ เมืองงาวและเมืองน่าน ไดมี้การสร้างวดัขึ้น

หลายแห่ง เช่น วดัป่าหลวงดอนไชย ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระแก่นจนัทร์แดง ซ่ึงอาจรวมถึงวดั

บุนนาคซ่ึงเป็นเจดียท์ี่มีองคร์ะฆงัแบบสุโขทยั ทั้งยงัพบจารึกระบุช่ือผูส้ร้างว่าพระยาร่วง จึงน่าจะ

เป็นการสร้างขึ้นโดยพระยายทุธิษฐิระเช่นเดียวกนั หลกัฐานเอกสารประวติัศาสตร์ลา้นนากล่าวถึง

เมืองพะเยาเพยีงเล็กนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามหลกัฐานจากการสาํรวจพบวา่ศิลาจารึกหลายหลกั รวมทั้ง

จารึกบนฐานพระพทุธรูปหินทรายที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาน้ี นบัเป็นหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าใน

ช่วงเวลานั้น แมเ้มืองพะเยาจะลดบทบาททางการเมืองลง แต่ยงัคงเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองดา้นพุทธ

ศาสนาและวิทยาการ (สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 2 ; จารุวรรณ โปษยานนท ์

และนิลมล พรมนิล, 2555: 34) 

จุลศกัราช 920 (พ.ศ. 2101) พม่าไดข้ยายอาณานิคมเขา้ยดึเมืองเชียงใหม่ และไดส่้ง

ขนุนางพม่าเขา้มาปกครองในเมืองต่าง ๆ รวมถึงพะเยาดว้ย  

จุลศกัราช 1149 (พ.ศ. 2330) สมัยแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช เมืองเชียงใหม่ยงัตกอยูใ่นอาํนาจของพม่า กองทพัอะแซหวุ่นก้ีจากพม่า ตีหัวเมืองฝ่าย

เหนือ รวมเอาเมืองฝาก เชียงราย เชียงแสน และเมืองพะเยา เขา้ดว้ยกัน กองทพัเชียงใหม่นําโดย

เจา้ชายกาวลิะ ต่างพากนัอพยพไปร่วมกบักองทพัจากกรุงเทพ ฯ ส่วนเจา้เมืองพะเยา และประชาชน 

ก็ต่างอพยพไปเสริมทพักรุงเทพ ฯ และตั้งบา้นเมืองอยู่บริเวณ บา้นปงสนุก (ปัจจุบนัอยู่ในเขต

จงัหวดัลาํปาง) เมืองพะเยาจึงถูกทิ้งร้างไป 



 
 
 

52 

 

จุลศกัราช 1205 (พ.ศ. 2386) สมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 

โปรดใหลู้กหลานชาวเมืองพะเยาที่หนีทพัพม่า กลบัไปอยูเ่มืองพะเยา และตั้งให้เมืองงาวและเมือง

พะเยา อยูใ่นเขตการปกครองของนครลาํปาง 

คร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ไดเ้กิดกบฏเง้ียว (ไทยใหญ่) 

เม่ือพ.ศ. 2445 เขา้บุกปลน้เอาทรัพยสิ์น และยดึครองพะเยาเป็นเวลานาน ต่อมาเมืองลาํปางไดจ้ดัส่ง

ตาํรวจ ทหารมาปราบกบฏเง้ียวจนแตกกระจาย หลงัจากปราบกบฏไดแ้ลว้พะเยาก็เปล่ียนฐานะอีก

คร้ังจากเมืองพะเยา กลายเป็น จงัหวดับริเวณพะเยา มีขอบเขตเมืองพะเยา อาํเภอดอกคาํใต ้และ

อาํเภอแม่ใจ รวมกนั แต่ใน พ.ศ. 2448 จงัหวดับริเวณพะเยา ไดย้บุเหลือฐานะเป็นอาํเภอเมืองพะเยา 

ขึ้นกับเทศาภิบาล มณฑลพายพั และได้ยา้ยอาํเภอเมืองพะเยา มีฐานะเป็นอาํเภอพะเยา ขึ้นอยูก่ ับ

เชียงราย เม่ือ พ.ศ. 2458 และเม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อาํเภอพะเยาไดรั้บอนุญาตให้ยกฐานะ

เป็นจงัหวดัพะเยา และปัจจุบนัจงัหวดัพะเยาแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 9 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง

พะเยา อาํเภอแม่ใจ อาํเภอภูกามยาว อาํเภอดอกคาํใต ้อาํเภอจุน อาํเภอเชียงคาํ อาํเภอปง อาํเภอเชียง

ม่วน และอาํเภอภูซาง (ภาพที่ 2) (สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่จงัหวดัพะเยา 
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จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดพะเยามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน พัฒนาการทาง

วฒันธรรมของจงัหวดัพะเยา ในยคุเร่ิมแรก สอดคลอ้งกบัตาํนานเมืองพะเยาในสมยัขุนจอมธรรม 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 จนมาถึงสมยัพญางาํเมือง ปรากฏว่ามีเมืองพะเยา อยา่งชดัเจน ตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษที่ 19 - 20 ความสาํคญัของเมืองพะเยา อยูใ่นฐานะเมือง หรือรัฐ ท่ีมีการปกครองเป็นอิสระ 

มีวฒันธรรมการนบัถือศาสนาพุทธที่เจริญรุ่งเรือง มีวฒันธรรมทางดา้นภาษาและอกัษร (อกัษรฝัก

ขาม) โดยมีพฒันาการทางวฒันธรรมร่วมสมยักบัรัฐใหญ่สาํคญัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ เมืองเชียงใหม่ 

และสุโขทยั   

ช่วงพทุธศตวรรษที่ 21 - 22 เมืองพะเยา มีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองหน่ึงของ

อาณาจกัรล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 (พ.ศ.2101 - พ.ศ.2317) อาณาจกัรลา้นนา ถูกพม่า 

ปกครองยาวนาน 216 ปี ส่งผลใหเ้มืองพะเยาลดความสาํคญัลง โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2330 ตรงกบั

รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยากลายเป็นเมืองร้าง เป็นระยะเวลา 56 ปี จนกระทัง่สมยั

รัชกาลที่ 3 จึงไดส้ร้างเมืองพะเยาขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2386 และมีพฒันาการมาจนเป็นจงัหวดัพะเยา

เม่ือปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบนั (จารุวรรณ โปษยานนท ์และนิลมล พรมนิล, 2555: 38) 

ดว้ยสาเหตุน้ีทาํใหพ้ื้นที่ในจงัหวดัพะเยา จึงพบซากโบราณสถาน และโบราณวตัถุ

เป็นจาํนวนมาก รวมทั้งพื้นในบริเวณอาํเภอแม่ใจดว้ย เพราะมีหลกัฐานพบซากโบราณสถานจาํนวน

มาก คูเมืองเดิมในบริเวณอาํเภอแม่ใจ และพื้นที่ใกลเ้คียง ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของ

พื้นที่อาํเภอแม่ใจ จากเอกสาร และสมัภาษณ์เชิงลึก โดยใชว้ธีิเลือกผูใ้หข้อ้มูลจะใชว้ิธีสุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล

แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เร่ิมจากอาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์อาจารยม์หาวิทยาลยัพะเยา 

อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม อดีตขา้ราชการ เป็นผูท้ี่ศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของอาํเภอแม่ใจ 

และพระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ  

2. ก่อนจะเป็นแม่ใจ 

อาํเภอแม่ใจมีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานเน่ืองจากคน้พบแหล่งโบราณสถาน วดัร้าง 

เวียงโบราณหรือเมืองโบราณ และหลกัฐานท่ีสาํคญั เช่น จารึกต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนที่เขา้มา

อาศยัอยูใ่นที่ดินแห่งน้ี 

มนตรา พงษนิ์ล (2548: 130, อา้งถึงใน สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ) 

พื้นท่ีบริเวณหนองเล็งทราย มีนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจจะเคยเป็นที่อาศยัของมนุษยม์าตั้งแต่
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สมยัก่อนประวติัศาสตร์แล้ว เพราะบริเวณดอยดว้นท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของหนองเล็งทราย 

เคยพบหลักฐานเคร่ืองมือหินกะเทาะกระจายอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่าน่าจะมีมนุษยส์มัยก่อน

ประวติัศาสตร์มาตั้งถ่ินฐานหรือหากินในแถบบริเวณน้ีมาก่อนท่ีจะมีชุมชน 

จากหลกัฐานที่พบไม่สามารถเช่ือมโยงระหว่างมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์กบั

คนในสมยัประวติัศาสตร์ที่มีการอพยพมาหาที่ทาํกิน หรือมีการสืบสายบรรพบุรุษร่วมกนัหรือไม่ 

แต่จากการที่ไดพ้บเคร่ืองมือหินขดัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่แหล่งพื้นที่โดยรอบของหนองเล็งทรายมีความ

อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งแหล่งทาํมาหากิน 

กลุ่มคนที่เขา้มาอาศยัในสมยัประวติัศาสตร์ที่น้ีคน้พบหลกัฐานที่สาํคญัคือ จารึก 

สลกัอกัษรลา้นนาโบราณ ที่วดัร้างในพื้นที่อาํเภอแม่ใจ โดยมีผูศึ้กษา คือ พระมหาวชัรากรณ์ วชิร

เมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ และคณะ ประกอบไปดว้ย พระธงชยั รองเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุพรรณ พระสายนัต ์วดัดงบุญนาค อาจารยป์ระพนัธ์ ทนันชัย 

ผอ.โรงเรียนบา้นไร่ออ้ย นฐักรณ์ ไชยชนะ สามารถอ่านจารึกอกัษรลา้นนาได ้เขา้ร่วมสืบคน้วดัร้าง

และพื้นที่เวียงโบราณ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า เมืองอ้อย หรือเวียงอ้อย เป็นเมืองโบราณท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่คร้ังอดีต ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เช่นเดียวกบัเมืองพะเยา เมืองลอ และ

เมืองอ่ืนๆ ในลา้นนา 

ตามเอกสารของพระมหาวชัรากรณ์  วชิรเมธี ไดท้าํการศึกษาเมืองออ้ยพบว่า เมือง

ออ้ยหรือเวียงออ้ย ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอแม่ใจ ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของหนองเล็งทราย เร่ิม

ตั้งแต่บา้นดงอินตา ต.บา้นเหล่า เร่ือยขึ้นไปถึง บา้นดงเวียง ต.ทานตะวนั อ.พาน จ.เชียงราย เมือง

ออ้ย เป็นเมืองใหญ่เมืองหน่ึง ที่มีชุมชนอยูก่นัอยา่งหนาแน่นตั้งอยูบ่นที่ราบในแอ่งเชียงรายทางตอน

ใตร้ะหวา่งทิวเขาดอยหลวงดา้นทิศตะวนัตก และดอยทิวเขาดอยดา้นทิศตะวนัออกลกัษณะพื้นท่ีตั้ง

ถ่ินฐานทั้งหมด ดงัน้ีส่วนวดัและบา้นที่อยูข่องคน จะอยูบ่นที่ราบใกลแ้อ่งนํ้ าหรือยาวตามลาํนํ้ าตวั

เวยีงจะตั้งอยูบ่นม่อนดอยเต้ียๆ ไม่สูงนักส่วนบนที่สูงจะมีประชากรเบาบางเมืองออ้ย ถือไดว้่าเป็น

เมืองเกษตรกรรม ที่ผลิตพชืผลทางการเกษตรเพื่อส่งต่อเมืองพะเยา อีกทีหน่ึง (พระมหาวชัรากรณ์ 

วชิรเมธี, เอกสารจดบนัทึกวดัศรีสุพรรณ, ตูเ้อกสารวดัศรีสุพรรณ)  

โดยลกัษณะของเมืองออ้ยทั้งหมดมีอาณาเขตทิศเหนือสุดถึงดอยดว้น อ.พาน และ

ทิศใตสุ้ด ถึงบริเวณ อ.แม่ใจ เมืองออ้ย เป็นชุมชนท่ีมีประชากรเมืองหนาแน่น โดยสงัเกตไดจ้ากการ
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มีวดัร้างโบราณตั้งอยู่ในพื้นที่จาํนวนมาก ภายในพื้นที่เมืองอ้อยจะมีคูนํ้ าคนัดินปรากฏขึ้น เป็น

ชุมชนที่อาศยัอยูใ่นเมืองออ้ยน้ี 3 เวยีงดว้ยกนั คือ 1. เวียงห้าว ที่เวียงห้าว ตั้งอยูบ่า้นสันป่าหนาด ต.

เวยีงหา้วมีลกัษณะเป็นรูปวงรี มีหนองนํ้ าท่ีสาํคญัของเวียง คือ “หนองเวียงห้าว” 2. เวียงห้าว ตั้งอยู่

บา้นดงอินตา อ.แม่ใจ (ภาพที่ 3) มีลกัษณะสัณฐานเป็นรูปวงกลม มีหนองนํ้ าท่ีสาํคญัของเวียงคือ 

“หนองเล็งทราย” โดยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเวียงที่ทาํหน้าที่ป้องกนัเมือง คราวเกิดสงครามก็จะ

อพยพผูค้นจากในตวัเมืองออ้ย เขา้ตวัเวียงห้าวเพื่อป้องกันขา้ศึก (สัมภาษณ์ ประพนัธ์ ทนันชัย, 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ออ้ย, 26 มกราคม พ.ศ 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลกัษณะเวยีงหา้วที่ บา้นดงอินตา อาํเภอแม่ใจ ภาพจาก Google Earth 

 

จากการที่พบคูนํ้ าคนัดิน ลกัษณะท่ีบอกถึงเมืองโบราณแลว้ ยงัพบเตาเผาโป่งแดง 

ที่อาํเภอพาน และเศษเคร่ืองป้ันดินเผา ก่ีดินเผา นอกจากน้ียงัพบวดัร้างโบราณตั้งอยูใ่นพื้นที่จาํนวน

มาก พบพระพทุธรูปหินทราย แตกหกัเสียหายกระจดักระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองออ้ย ใบเสมา

ทาํจากเสาหิน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ มีค่านิยมอยา่งหน่ึงคือ การใชหิ้นทรายมาแกะสลกัให้เป็น

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามากมายจึงปรากฏมีศิลปวตัถุหินทรายตามวดัร้างต่างๆ ทั้งอยู่ใน

สภาพที่ดีและชาํรุด และยงัพบหลักฐานโดยเฉพาะซากเจดีย ์โบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีพบ เป็น

ศิลปะลา้นนา เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม และยงัพบพระเจา้องคด์าํ ปัจจุบนัอญัเชิญไปประดิษฐานที่
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วดัศรีบุญเรือง และที่บา้นสันสลี ตาํบลป่าแฝก อาํเภอแม่ใจ ยงัขุดพบเคร่ืองถ้วยอีกด้วย (สภา

วฒันธรรมจังหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 134) ถือได้ว่าเมืองอ้อยเป็นเมืองที่เจริญไปด้วย

ศิลปวฒันธรรม ยงัพบจารึกสลกัอกัษรลา้นนาโบราณ (ฝักขาม) ที่สามารถบ่งบอกวา่เมืองออ้ย ความ

ระบุที่กล่าวถึงช่ือเมืองออ้ยอยา่งชดัเจน จากหลายๆ หลกัที่คน้พบในเขตเมืองออ้ย (พระมหาวชัรา

กรณ์ วชิรเมธี, เอกสารจดบนัทึกวดัศรีสุพรรณ, ตูเ้อกสารวดัศรีสุพรรณ) ดงัจารึกตวัอยา่ง 

จารึกวัดหอพระคาํ จารึกเม่ือพุทธศตวรรษท่ี 21 (ประมาณ พ.ศ.2022) ความ

สาระสังเขปว่า: “เจา้หม่ืนน้อยไสมาปกครองเมืองอ้อยสืบต่อพระบิดาคือหม่ืนฝางเถา้และไดม้า

สร้างวดัหอพระคาํ แห่งน้ี” (ปัจจุบนั แผ่นจารึกจัดแสดงท่ี หอวฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ 

จงัหวดัพะเยา)  

จารึกวดัดอนคาํ จารึกเม่ือ พ.ศ.2047 ความสาระสงัเขปวา่ :  

“พระมหาเทวใีหค้นมาฝังจารึกท่ีวดัดอนคาํแห่งน้ีแลว้ใหค้นมาดูแลรักษาวดั พร้อม

รับสั่งว่าผูใ้ดมาเป็นเจา้เมืองออ้ย หา้มเอาคนเหล่าน้ีไปจากวดั” (ปัจจุบนั แผ่นจารึกจดัแสดงท่ี หอ

วฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา) 

จารึกวดัหนองกวาง จารึกเม่ือ พ.ศ.2056 ความสาระสงัเขปวา่:  

“เจา้หม่ืนมหาสร้างวดัหนองกวาง เม่ือ พ.ศ.2009 ต่อมาหม่ืนสามมากินบา้นออ้ยเอา

ที่นาของวดัออกเจา้หม่ืนคาํฉางมากินเมืองออ้ย พ.ศ.2056 จึงไวท่ี้นากบัวดัอยา่งเดิม” (ปัจจุบนั แผ่น

จารึกจดัแสดงที่ หอวฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา) 

จารึกวดัหนองสระ (แผน่ที่ 2) จารึกเม่ือ พ.ศ.2031 (เทียบจากจารึกวดัสันป่ง (มหา

วนั) ต.ทานตะวนั อ.พาน จ.เชียงราย  ความสาระสงัเขปวา่:  

“เจ้าหม่ืนน้อยในได้รับคําสั่งจากพระมหาเทวี (พระมารดาของพระยายอด

เชียงราย) ใหม้าดาํเนินการฝังจารึก ณ วดัแห่งน้ี บอกการมอบที่ดินและคนเป็นขา้วดั โดยมีพยานรู้

เห็นคือ เจา้หม่ืนทอง เจา้เมืองออ้ย และขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ของเมืองออ้ย รับรู้รับทราบร่วมกนั ใน

ตอนทา้ยยงับอกว่าอยา่ให้ผูใ้ดมารบกวนวดัหรือเอาคนของวดัไปใช้งาน” (ปัจจุบนั แผ่นจารึกจดั

แสดงที่ วดัหนองสระ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา) 

จากหลักฐานขา้งต้น อาจพอท่ีจะสันนิษฐานได้ว่าเมืองอ้อย ตั้งแต่มีระบบการ

ปกครองที่ขึ้นตรงกบันครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนาอาจเร่ิมเป็นเมือง
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ตั้งแต่รัชสมยัของพระเจา้สามฝ่ังแกน (พ.ศ.2945 - 1984) และรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้ติ

โลกราช (พ.ศ.1985 - 2030) และอาจมาถึงการส้ินสุดลงของความเป็นเมืองในปลายสมยัราชวงศ ์  

มงัรายจนกระทัง่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ใน พ.ศ.2101 จึงเกิดสงครามคร้ังใหญ่ระหว่างลา้นนากบั

พม่าจนเมืองออ้ยกลายเป็นเมืองร้างจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี (พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ,เอกสารจด

บนัทึกวดัศรีสุพรรณ, ตูเ้อกสารวดัศรีสุพรรณ) 

สาเหตุของการลม้สลายก่อนที่จะมาเป็นอาํเภอแม่ใจในปัจจุบนั ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้

เอกสารถึงสาเหตุ และสัมภาษณ์ผูท่ี้ศึกษาประวติัศาสตร์เมืองออ้ย คือ อาจารยป์ระพนัธ์ ทนันชัย 

และ อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์แต่ไม่พบหลกัฐานที่แน่ชัด แต่พอเรียงจากลาํดบัเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นตามประวติัเมืองพะเยาพอจะสันนิษฐานออกมาไดว้่า สาเหตุที่ลม้สลายของเมืองออ้ยน่าจะ

เกิดจากภยัสงครามจากการโจมตีของพม่า ทาํให้พะเยาและเมืองอ่ืน ๆ ใกลเ้คียงโดนผนวกเขา้กับ

ลา้นนา ทาํใหเ้มืองออ้ยก็น่าจะโดนผนวกเขา้ไปดว้ย และอีกอีกประเด็นหน่ึงน่าจะเกิดจากกบฏเง้ียว

เขา้โจมตีเมืองพะเยา และเมืองใกลเ้คียงจึงไดอ้พยพไปอยูต่่างถ่ิน 

3. กําเนิดอําเภอแม่ใจ 

จากหนังสือประวติัอาํเภอแม่ใจเขียนและเรียบเรียง โดยพระโสภณพฒัโนดม เจา้

อาวาสวดัโพธาราม รองเจ้าคณะจังหวดัพะเยาได้ศึกษา พบว่าหลังจากที่พื้นที่พะเยาและพื้นที่

ใกลเ้คียงรกร้างไปนาน ในช่วงพ.ศ. 2346 ไดมี้ชาวลาํปางอพยพโดยการนาํของ พ่อแสนปัญญา พ่อ

แกว้ตุ่น พอ่นอ้ย พอ่หนานทา ไดพ้าครอบครัวหาแหล่งพื้นท่ีทาํกิน จึงไดม้าพบลาํนาํแหล่งหน่ึงมีนํ้ า

ไหลตลอดปี ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ จึงยดึหลกัริมฝ่ังนํ้ าเป็นที่ทาํมาหากิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ต่อมาก็มีผูค้นเร่ิมอพยพตามกนัมา จึงตั้งหมู่บา้นและตั้งช่ือหมู่บา้นและลาํนํ้ าวา่แม่ใจ 

แม่ใจ เป็นช่ือลาํนาํสายเล็ก ๆ ที่เป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าอิง แม่นํ้ าสายสาํคญัของ

จงัหวดัพะเยา ซ่ึงมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาผปัีนนํ้ าทางดา้นทิศตะวนัตกของอาํเภอแม่ใจ แม่นํ้ าสายน้ี

เกิดจากลาํหว้ยหลาย ๆ สายมารวมกนั ไหลผา่นหมู่บา้นต่าง ๆ ของอาํเภอแม่ใจ ลงสู่หนองเล็งทราย 

และจะไหลต่อลงสู่กวา๊นพะเยา ในอดีตแม่ใจอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้นํ้ าไหลตลอดปี มีสตัวน์านา

พนัธุ ์โดยอาศยัลาํนํ้ าแม่ใจเป็นที่ทาํมาหากิน  

หลงัจากผูค้นไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในแม่ใจกนัแลว้ ก็ไดมี้การสร้างวดัเพื่อเป็น

ศูนยร์วมใจของหมู่บา้น จึงได้สร้างวดัขึ้นอยู่ทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ตั้ งช่ือว่า วดัแม่ใจ 
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ภายหลังได้เปล่ียนช่ือเป็น วดัศรีถอ้ย เพราะสมัยนั้นมีตน้โพธ์ิเรียงรายกันอยู่เป็นจาํนวนมาก แต่

ภายหลงัก็ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น วดัโพธาราม จนกระทั้งปัจจุบนั (พระโสภณพฒัโนดม, 2540: 3 - 5) 

เน่ืองจากพื้นที่ตรงน้ีเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทาํให้ได้มีผูค้นอพยพเขา้มาจบัจอง

พื้นที่ทาํกินกนัมาก และมีการจบัจองพื้นที่ทาํมาหากิน ทาํให้พบพระเจา้ทองทิพยซุ์กซ่อนไวใ้นก่อ

ไผ ่จึงไดต้ั้งวดัที่นั้น ปัจจุบนัช่ือว่า วดัศรีสุพรรณ นอกจากกลุ่มที่เขา้มาเป็นคนที่มาจากลาํปางแลว้ 

ยงัมีกลุ่มคนจากจงัหวดัอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียงเขา้มาแสวงหาที่ทาํกินใหม่ กลุ่มคนพวกน้ีจะมาจาก 

ลาํพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน เชียงราย เน่ืองจากมีการเดินทางคา้ขายสัตว ์จึงเอาพื้นที่บางแห่งรอบ

หนองเล็งทรายเป็นจุดพกัสัตว ์ต่อมาก็จึงไดพ้ากนัยา้ยจากถ่ินที่อยูเ่ก่ามาตั้งถ่ินฐานทาํกินที่แม่ใจ

อยา่งถาวร (สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 134 - 135) 

ช่ือแต่ละหมู่บา้นก็จะเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สาเหตุของการอพยพ สัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกบัสถานที่หรือลกัษณะเด่นแต่ละหมู่บา้น ตามลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะของป่าไม ้ลาํ

ธาร เช่น  

บา้นหว้ยคอกหมู ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีน้ีเป็นจุดพกัหมูท่ีจะนาํไปขาย แต่ภายหลงัมีการ

เปล่ียนช่ือใหเ้ป็นทางการโดยหน่วยงานราชการ จึงเปล่ียนเป็น บา้นหว้ยเจริญราษฎร์  

บา้นดงอินตา เป็นช่ือที่ตั้งตามช่ือของผูบุ้กเบิกกลุ่มคนอพยพเขา้มาหาที่ทาํกินใหม่ 

ช่ือลุงอินตา 

บา้นแม่ใจปงสนุก เป็นกลุ่มคนที่มีการอพยพมาจากลาํปาง เดิมน่าจะอยูใ่นบา้นปง

สนุก จงัหวดัลาํปาง หลงัจากอพยพมาหาที่ทาํกินใหม่ที่แม่ใจ จึงตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ แม่ใจปงสนุก 

จากนั้นในช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ญี่ปุ่ นไดใ้ชแ้ม่ใจเป็นเส้นทางเดินทพั ทาง

กรุงเทพ ฯ ได้ส่งทหารเขา้มาดูความเรียบร้อยในพื้นที่แม่ใจ จึงตั้งค่ายนานนับปี ทาํให้ที่แม่ใจมี

หมู่บา้นหน่ึงช่ือวา่ บา้นค่าย (สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 136 - 137) 

หลงัจากเป็นชุมชนใหญ่ และเป็นที่ทาํกินที่อุดมสมบูรณ์ จากเอกสารอาํเภอแม่ใจ

บนัทึกประวติัอาํเภอแม่ใจไวว้่า ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว โดยในสมยันั้น

ไดมี้พระบรมราชโองการประกาศใหจ้ดัแบ่งทอ้งท่ีปกครองเป็น “ เมือง ” และ “ อาํเภอ ” เม่ือวนัที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2453 ในขณะนั้น อาํเภอแม่ใจเป็นอาํเภอหน่ึงในเมืองเชียงราย อยูใ่ตก้ารปกครองของ 

มณฑลพายพั 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 อาํเภอแม่ใจไดถู้กยบุใหเ้หลือจากอาํเภอเป็นตาํบล ขึ้นอยูใ่น

การปกครองของอาํเภอพาน และในปี พ.ศ. 2501 กรมการปกครองไดพ้จิารณาวา่ ตาํบลแม่ใจ ตาํบล

ศรีถ้อย ตาํบลแม่สุก อาํเภอพาน และตาํบลแม่ปืน อาํเภอพะเยา สมควรยกฐานะให้เป็นก่ิงอาํเภอ 

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาในวนัท่ี 24 มกราคม 2506 โดยให้รวมการ

ปกครองของเขต ตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถอ้ย ตาํบลป่าแฝก ตาํบลแม่สุก ยกฐานะขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอ 

เรียกว่า ก่ิงอําเภอแม่ใจ ขึ้ นอยู่ในการปกครองของ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ต่อมากรมการ

ปกครองพจิารณาเห็นสมควรวา่ ยกฐานะจากก่ิงอาํเภอเป็นอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัเชียงราย อีกคร้ังเม่ือ

วนัที่ 28 กรกฎาคม 2508 ในปีพ.ศ. 2509 ยกระดบัให้เป็นอาํเภอแม่ใจ และในปีต่อมา พ.ศ. 2520 มี

พระราชบญัญติัจดัตั้งจงัหวดัพะเยา อาํเภอแม่ใจจึงยา้ยมาเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัพะเยา อยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัพะเยา 

อาํเภอแม่ใจตั้งอยูห่่างจากอาํเภอเมืองพะเยาไปทางทิศเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร 

และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน สายกรุงเทพฯ 

- แม่สาย) 759 กิโลเมตร 

 มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 300.761 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,975 ไร่ ลกัษณะภูมิ

ประเทศเป็นที่ราบลุ่มภูเขา โดยมีเทือกเขาสูงขนาบทางทิศตะวนัออก คือ เทือกเขาอีดว้นเป็นท่ีตั้ง

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และดา้นทิศตะวนัตก คือ เทือกเขาจองเล่ือนและดอยหลวง เป็นที่ตั้งอุทยาน

แห่งชาติดอยหลวง โดยมีหนองนํ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นแหล่งกาํหนดแม่นํ้ าอิงลงสู่กว๊าน

พะเยา คือหนองเล็งทราย (สาํนกัทะเบียนอาํเภอแม่ใจ, 26 มกราคม 2556) 
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ภาพที่ 4 แผนที่อาํเภอแม่ใจ 

 

4. คาํขวัญอําเภอแม่ใจ  

พระเจา้ทองทิพยคู์่ถ่ิน แหล่งทาํกินหนองเล็งทราย มากมายสวนล้ินจ่ี รสดีมะพร้าว

เผา 

5. การปกครองของอําเภอแม่ใจ 

แต่เดิมอาํเภอแม่ใจ อยู่ภายใตก้ารปกครองของจงัหวดัเชียงราย ต่อมาภายหลัง

พะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็นจงัหวดั อาํเภอแม่ใจจึงอยู่ใตก้ารปกครองของจงัหวดัพะเยา สมัยก่อน

อาํเภอแม่ใจแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถอ้ย ตาํบลแม่สุก ตาํบล
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ป่าแฝก ตาํบลบา้นเหล่า และตาํบลเจริญราษฎร์ ในพื้นท่ีอาํเภอแม่ใจมีชาวไทยภูเขา 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

บา้นปางปูเลาะ บา้นผาแดง บา้นป่าเม้ียง  

จากการศึกษาพบว่า แต่เดิมอาํเภอแม่ใจมีการปกครองโดยแบ่งส่วนการปกครอง 

โดยมีกาํนนัปกครองตาํบล แต่เม่ือยคุบา้นเมืองเจริญขึ้นไดมี้การเปล่ียนระบบการปกครองใหม่ เม่ือ

ประมาณปี 2542 ยกระดบัการปกครองเป็นเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปัจจุบนัอาํเภอ

แม่ใจแบ่งการปกครองทั้งหมด 6 เทศบาล 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือ 

1. เทศบาลตําบลแม่ใจ ปกครองครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของตําบลแม่ใจและ

บางส่วนของตาํบลศรีถอ้ย 

2. เทศบาลตาํบลบา้นเหล่า ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลบา้นเหล่าทั้งตาํบล 

3. เทศบาลรวมใจพฒันา ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลแม่ใจ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาํบล

แม่ใจ) 

4. เทศบาลตาํบลป่าแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลป่าแฝกทั้งตาํบล 

5. เทศบาลตาํบลเจริญราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลเจริญราษฎร์ทั้งตาํบล 

6. เทศบาลตาํบลศรีถอ้ย ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลศรีถอ้ย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาํบล

แม่ใจ) 

7. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สุก ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลแม่สุกทั้งตาํบล 

(สาํนกัทะเบียนอาํเภอแม่ใจ, 20ธนัวาคม 2555) 

เน่ืองจากผูศึ้กษาไดศึ้กษาพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ซ่ึงอยูใ่นพื้นที่ของเทศบาลแม่ใจ 

ดงันั้นผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์บริบทของพื้นที่ ความเป็นมาชุมชนวดัศรีสุพรรณไว ้ดงัน้ี 

6. ชุมชนวัดศรีสุพรรณ 

จากสมุดบนัทึกที่วดัศรีสุพรรณโดยมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรี

สุพรรณ (ไม่ปรากฏเลขหน้าและปีที่พิมพ)์ ไดศึ้กษาไวพ้บว่า ในช่วงสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช 

หลงัจากสงครามเร่ิมสงบ ประมาณปีพ.ศ. 2347 - 2362 มีชาวลาํปางไดอ้พยพมาอยู ่ณ อาํเภอแม่ใจ

ในปัจจุบนัโดยมากมาจากหลายหมู่บา้นในเขตอาํเภอห้างฉัตร อาํเภอเมือง และอาํเภอต่างๆ ของ

จงัหวดัลาํปางหลายหมู่บา้น เช่น บา้นป่าไคร้ บา้นก่ิว บา้นบอม บา้นจํ๋า บา้นปงสนุก เป็นตน้ เพื่อหา

พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เพือ่สร้างบา้น ยา้ยถิ่นฐานมาตั้งรกรากหาเล้ียงชีพ จึงไดม้าพบลาํนํ้ าแม่ใจ จึงยดึฝ่ัง
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ลาํนํ้ าแม่ใจเป็นที่ทาํมาหากินประกอบอาชีพทางการเกษตร เม่ือสร้างบา้นแปลงเมืองกนัเสร็จแลว้มี

ชาวบา้นที่ทราบข่าววา่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงพากนัอพยพเขา้มาหาที่ทาํกิน มีการบุกลุกป่า เผาป่าไผ่

เพือ่จบัจองพื้นที่ดินทาํกิน 

เม่ือชาวบา้นแม่ใจปงสนุกเผาป่าไม ้ถางที่แลว้กลบัพบว่า มีกอไผ่ใหญ่อยูก่อหน่ึง 

ไฟมิอาจลุกไหม้กอไผ่นั้ นได้ ชาวบ้านจึงเข้าไปตรวจดูจึงพบว่ามีพระพุทธรูปอยู่ในกอไผ่นั้ น 

ชาวบา้นจึงเรียกวา่พระเจา้ทองทิพย ์เพราะองคพ์ระมีสีทอง และการที่เผากอไผ่แลว้ไม่ไหม ้เสมือน

เทพทิพยดาปกปักรักษาไว ้ 

เม่ือข่าวการคน้พบพระเจา้ทองทิพยน์ั้นไดแ้พร่จระจายออกไป จึงไดมี้การสร้างวดั

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพยจ์นกระทัง่ปัจจุบนั ชาวบา้นกล่าวกนัว่า ฐานชุกชีหรือแท่น

แก้วที่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพยใ์นวิหารหลวงวดัศรีสุพรรณนั้น ก็คือกอไผ่ใหญ่ที่ไฟไม่ไหม้

นั้นเอง คร้ังแรกไดต้ั้งช่ือวดัว่า “ วดัแม่ใจปงสนุก ” เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือหมู่บา้นเดิมของตนที่

อพยพมาจากบา้นปงสนุก จงัหวดัลาํปาง 

7. สภาพของชุมชนวัดศรีสุพรรณ 

  ชุมชนวดัศรีสุพรรณประกอบไปดว้ยหมู่บา้นโดยรอบวดัจาํนวน 3 หมู่บา้นของ

ตาํบลแม่ใจ คือ บา้นแม่ใจ หมู่ 1 ตาํบลแม่ใจ บา้นทุ่งโป่ง - ห้วยลึก หมู่ 7 ตาํบลแม่ใจ และบา้นปง

พฒันา หมู่ 10 มีประชากรทั้งหมด ประมาณ 1,000 คน มีครัวเรือนประมาณ 250 ครัวเรือน (ขอ้มูล

จากสาํนกัทะเบียนเทศบาลแม่ใจปีพ.ศ.2555) 

การตั้งบา้นเรือนตั้งแต่ในสมัยก่อน พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุพรรณ 

ท่านเกิดในชุมชนวดัศรีสุพรรณ ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ แต่ก่อนผูค้นเขา้มาหาท่ีทาํกินใหม่ ก็จบัจองท่ีอยูใ่กล้

ตามแหล่งนํ้ า ลาํนํ้ า หว้ยต่าง ๆ เพราะชาวบา้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะทาํนา และจะตั้งบา้นอยูก่นัติด ๆ กนั 

ใครที่อพยพมาจากที่เดียวกนัก็จะตั้งบา้นในละแวกเดียวกนั 

เน่ืองจากการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานไดไ้ม่นาน ในปัจจุบนัชุมชนวดัศรีสุพรรณยงั

อยูก่ ันอยา่งญาติมิตร ผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่ยงัทาํงานอยูใ่นพื้นที่ของตนเอง และการแต่งงานก็

ไม่ไดข้ยายออกไปนอกพื้นที่มากนกั ส่วนใหญ่จึงอยูก่นัแบบระบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

และกนั 
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จากการสมัภาษณ์ชาวบา้นและสาํรวจพื้นท่ีพบว่า โดยทัว่ไปแลว้สภาพของชุมชน

ยงัตั้งอยูก่นัเป็นกลุ่มเครือญาติ มีจาํนวนประชากรไม่หนาแน่น แต่ละครัวเรือนจะมีสมาชิกเฉล่ียอยูท่ี่

ประมาณ 5 คนต่อหลงั บา้นส่วนใหญ่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ทาํจากปูน แทนบา้นไมห้ลงัเก่า มีถนน

ตดัเขา้ไปยงัหมู่บา้นเป็นซอยเขา้ไป เน่ืองจากการสร้างบา้นติด ๆ กนั และมีลาํคลองสายเล็ก ๆ ทาํให้

ถนนในหมู่บา้นมีความคดเคี้ยว และไม่กวา้งมากนัก ในสมัยก่อนลาํคลองสายเล็ก ๆ ที่อยู่แถว ๆ 

บา้นน้ีจะเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน เพราะจะมีทั้งปลา กบ ใหจ้บัไวส้าํหรับทาํอาหารกิน แต่

ในปัจจุบนัมีโครงการเขา้มาเม่ือปี พ.ศ. 2553 เป็นการปรับปรุงลาํคลอง โดยการเทพื้นปูน ทาํขอบ

กน้กนัดินถล่ม เพือ่ทาํการผนันํ้ าไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ แกปั้ญหานํ้ าท่วม ทาํใหส้ตัวท่ี์เคยอาศยัในลาํคลอง

ค่อย ๆ หายไป 

ชาวบา้นเล่าวา่ ในสมยัก่อนพื้นท่ีอาํเภอแม่ใจเคยนํ้ าท่วมคร้ังหน่ึง ประมาณ 20 กว่า

ปีมาแล้ว ทางราชการจึงได้มีโครงการขุดลอกหนองเล็งทรายส่วนหน่ึง จากแต่ก่อนมีตน้พง ตน้

ไมยราบ เต็มไปหมด หนองเล็งทรายก็ไม่ลึกมาก ทางราชการจึงมาขุดให้ลึก ไวก้ ักเก็บนํ้ าใน

หนา้แลง้ และป้องกนันํ้ าท่วม ในสมยัท่ีมีการขดุลอกหนองเล็งทราย มีชาวบา้นมาจบัปลาท่ีหนองกนั

เป็นจาํนวนมาก เพราะจะตอ้งกนันํ้ าและนาํรถแบคโฮลงไปขุด ทาํให้นํ้ าแห้งและชาวบา้นไดล้งไป

จบัปลาในหนองเล็งทราย 

ผลดีจากการขดุลอกหนองเล็งทราย ทาํใหช้าวอาํเภอแม่ใจมีนํ้ าใชต้ลอดปี ทั้งใชใ้น

การเกษตร และใชใ้นชีวติประจาํวนั ทาํใหส้ามารถทาํนาไดปี้ละ 2 คร้ัง และช่วงเวลาพกันา สามารถ

ปลูกแตงโม แคนตาลูป และพชืผกัอ่ืน ๆ ได ้

แต่ผลกระทบตามมาจากการขุดหนองเล็งทราย ทาํให้ระบบนิเวศในหนองเล็ง

ทรายเปล่ียน สายพนัธุป์ลาที่มีอยูใ่นหนองเล็งทรายเร่ิมจะใกลสู้ญพนัธุ์ เน่ืองจากการขุดลอกหนอง

เล็งทรายทาํใหป้ลาที่เคยอาศยัอยูต่ามพุม่ไม ้ชาวประมงท่ีจบัปลาสามารถจบัปลาในหนองเล็งทราย

ไดง่้าย และการใชไ้ฟฟ้าช๊อดปลาทาํใหป้ลาในบริเวณนั้นตาย และสาเหตุทางออ้มจากการท่ีชาวบา้น

ทาํการเกษตรไดต้ลอดทั้งปี ทาํใหช้าวบา้นใชส้ารเคมีเพิ่มมากขึ้น ถา้ฝนตกสารเคมีเหล่านั้นไดไ้หล

ลงสู่หว้ย ลาํคลอง และหนองเล็งทราย ทาํให้นํ้ าเสีย ปลาในหนองเล็งทรายปรับสภาพไม่ทนัทาํให้

ตายเป็นจาํนวนมาก 
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ปัจจุบนัชุมชนวดัศรีสุพรรณเร่ิมมีความเจริญเขา้ถึง จากร้านคา้ของชาํในสมยัก่อน

ก็มีร้านสะดวกซ้ือที่รู้จกักนัในนาม 7 - ELEVEN เขา้มาตั้ง เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2554 จากการพูดคุย

กับคนในชุมชน ต่างคนก็บอกว่าถ้าที่ไหนมีร้าน 7 - ELEVEN แสดงว่าท่ีนั้นเจริญ ผูศึ้กษาได้

สอบถามร้านคา้ของชาํ ถึงผลกระทบจากร้านสะดวกซ้ือท่ีมีต่อร้านคา้ของชาํพบวา่ มีผลกระทบของ

รายไดก้ารขายสินคา้ลดลง แต่คนในชุมชนบางส่วนโดยเฉพาะคนสูงอายกุ็ยงัเขา้ร้านของชาํ เพราะ

ของในร้านจะถูกกวา่ร้าน 7 - ELEVEN และคนในชุมชนยงัมีความผูกพนักบัร้านคา้ของชาํ รวมไป

ถึงแม่คา้ พอ่คา้ ที่มีความสนิทสนมกนั 

จากความเจริญที่ไดค้ืบคลานเขา้มาสู่ชุมชนวดัศรีสุพรรณ นาํเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 

จากการสมัภาษณ์ พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เร่ิมมีร้านInternet เขา้มา

ในชุมชน ทาํให้เด็กในชุมชนจากเดิมที่เคยเขา้มาเล่นในวดั เข้ามากินขนม ก็กลายเป็นเขา้ร้าน 

Internet ไปเล่นเกมกนัหมดไม่เขา้วดัเหมือนแต่ก่อน 

สรุปสภาพของชุมชนวดัศรีสุพรรณยงัอยู่กับแบบระบบเครือญาติ ตั้ งบ้านใน

ละแวกเดียวกนั เป็นชุมชนที่เร่ิมจะเขา้สู่สงัคมเมือง ความเจริญทางเทคโนโลยเีขา้มาในชุมชน ทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม วถีิชีวติของชุมชน 

8. สภาพเศรษฐกิจ 

  เน่ืองจากแม่ใจเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มคนที่เคยอาศยัอยูใ่นพื้นที่แห่ง

น้ีก็น่าจะมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว ์เพราะแม่ใจมีแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติขนาด

ใหญ่ คือ หนองเล็งทราย และมีลาํนาํที่มีนํ้ าตลอดทั้งปี 

ในสมยัก่อนจะเห็นไดว้า่กลุ่มคนท่ีอพยพมาจากลาํปาง และพื้นท่ีใกลเ้คียงเขา้มาหา

ที่ทาํกินใหม่ส่วนใหญ่ที่เขา้มา ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะพื้นที่แม่ใจเป็นพื้นที่ลุ่ม เหมาะ

แก่การเพาะปลูก โดยส่วนใหญ่แลว้จะประกอบอาชีพทาํนา การทาํนาน่าจะมีการเพาะปลูกมาตั้งแต่

ในสมยัแรก ๆ ที่มีการอพยพมาจากลาํปาง เพราะมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณเกี่ยวกบัการทาํนา ส่วน

พื้นที่ที่เป็นภูเขา เชิงเขา คนส่วนใหญ่ก็จะปลูกผลไม ้โดยเฉพาะ ล้ินจ่ี แม่ใจเป็นพื้นที่ที่ปลูกล้ินจ่ีมาก

ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นผลไมท้ี่มีช่ือเสียงของจงัหวดัพะเยา (สายด่ิง สกุลณา, 2556) 

ขอ้มูลจากสํานักงานการเกษตรอาํเภอแม่ใจ มีพื้นที่ทาํการเกษตรทั้งหมด 83,274 

ไร่ แบ่งออกเป็น การทาํนา การทาํสวน การทาํไร่และการทาํประมง พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็น 
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ขา้ว ล้ินจ่ี ลาํไย แตงโม แคนตาลูป นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมในอาํเภอแม่ใจอยูท่ ั้งหมด 12 

แห่ง ปัจจุบนัอาํเภอแม่ใจยงัมีการทาํนากว่า 80 เปอร์เซ็นของพื้นที่ แต่การเปล่ียนแปลงในการ

ประกอบอาชีพทาํนา มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ในสมยัที่ความเจิรญเร่ิมเขา้มาในอาํเภอแม่ใจ มีการ

สร้างชลประทานในปี พ.ศ. 2506 เพื่อส่งนํ้ าให้กับชุมชนรอบหนองเล็งทราย โดยแบ่งพื้นท่ีรับนํ้ า

ออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ชุมชนฝ่ังตะวนัออกของหนองเล็กทรายรับนํ้ าจากคลองชลประทาน จาก

อ่างเก็บนํ้ าแม่ปืม ชุมชนฝ่ังตะวนัตกของหนองเล็งทราย รับนํ้ าจากคลองชลประทานจากคลองส่งนํ้ า

แม่ลาว ซ่ึงอยูใ่นเขตอาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย และ ชุมชนที่อยูท่างทิศใตข้องหนองเล็งทรายรับ

นํ้ าจากคลองชลประทานจาก แม่นํ้ าแม่ใจและแม่นํ้ าอิง ซ่ึงไหลจากหนองเล็งทราย ทาํใหอ้าํเภอแม่ใจ

มีนํ้ าในการทาํนาไดปี้ละ 2 คร้ัง คือ นาปีและนาปรัง 

ดว้ยเหตุน้ีการเกษตรของชุมชนอาํเภอแม่ใจ ไดรั้บอิทธิพลของการผลิตเชิงพาณิชย ์

ทาํให้ชาวเกษตรกรรมหันมาใชเ้คร่ืองมือช่วยในการทาํนา เช่น รถไถ รถเก่ียว ใชปุ้๋ ย ยาฆ่าแมลง 

และสารเคมี เพื่อเร่งผลในการผลิต ช่วงเวลาว่างจากการทาํนา พื้นที่น้ีก็ถูกปรับเปล่ียนสภาพเป็น

พื้นท่ีปลูกแคนตาลูป แตงโม ชาวเกษตรกรรมก็ใชส้ารพิษปราบศตัรูพืช ทาํให้พื้นที่ทาํนาไม่ไดพ้กั 

หนา้ดินเร่ิมเสีย พื้นที่ที่ทาํการเกษตรก็เร่ิมเส่ือม ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียต่อนํ้ าในหนองเล็งทราย เพราะ

สารเคมีส่วนหน่ึงไดไ้หลลงหนองเล็งทราย ทาํใหร้ะบบนิเวศของพนัธุพ์ชืและสตัวน์ํ้ าถูกทาํลาย 

อาชีพประมงเป็นอาชีพหลกัอีกอาชีพหน่ึงที่อยู่คู่กับคนแม่ใจมานาน เพราะมีลาํ

หว้ยต่าง ๆ และหนองเล็งทรายที่อุดมไปดว้ยสัตวน์ํ้ านานาชนิด สัตวน์ํ้ าที่จบัไดใ้นหนองเล็งทรายก็

จะนาํขายใหร้้านอาหารที่อยูบ่ริเวณรอบหนองเล็งทราย ปัจจุบนัมีทั้งหมด 2 ร้าน ทั้ง 2 ร้านเป็นร้าน

ที่มีการบริหารของเทศบาลตาํบลแม่ใจ โดยจะให้ชาวบ้านเข้ามาประมูลเพื่อประกอบธุรกิจทาํ

ร้านอาหาร 

ในปีพ.ศ. 2542 มีผูส้าํรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม

พบวา่หนองเล็งทราบมีพนัธุส์ตัวน์ํ้ า 31 ชนิด ซ่ึงเป็นสายพนัธุป์ลา จาํนวน 27 ชนิด และสัตวน์ํ้ าอีก 8 

ชนิด ปัจจุบนัใกลสู้ญพนัธุ ์เพราะการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ นํ้ า และที่สาํคญัคือ ชาวบา้นที่ทาํ

การประมง ในสมยัก่อนการทาํประมงพื้นบา้นจะใชเ้คร่ืองมือจบัปลาประเภท แห่ ข่าย ไซ ซุ่ม ยอ 

เบ็ด แต่ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจับปลา คือ การใช้กระแสไฟฟ้าจาก

แบตเตอร่ีช๊อต ทาํให้สัตวน์ํ้ าอ่ืน ๆ ตายหรือ หมดสติ และอาจจะเป็นหมนั ทาํให้ปลาในหนองเล็ง
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ทรายไม่สามารถขยายแพร่พนัธุ ์จึงเป็นสาเหตุทาํให้ผูค้นท่ีประกอบอาชีพประมงตั้งแต่สมยัโบราณ 

เปล่ียนอาชีพไปทาํมาหากินอยา่งอ่ืน (สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และคณะ, 2548: 32 - 36, เลิศ 

บุญสูง, 2556) 

เม่ือประมาณ พ.ศ. 2545 ทางเทศบาลตาํบลแม่ใจไดร่้วมมือกบับริษทั ซีพี ออลล ์

จาํกดั ไดน้ํ้ าปลานิล ปลาทบัทิม มาส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลาในกระชงั ที่หนองเล็งทราย ทาํให้ไดเ้กิด

กลุ่มชาวบา้นเล้ียงปลาในกระชงั ทางบริษทัก็จะนาํพนัธุ์ปลา และอาหารปลามาให้แต่จะตอ้งจ่ายตงั

มดัจาํไวก่้อน พอปลาโตไดข้นาด ทางบริษทัจะมารับปลาและหกัเงินค่าอาหารและพนัธุป์ลา 

จากเอกสารของ เทศบาลตาํบลแม่ใจ พบวา่รายไดห้ลกัของคนในชุมชนมาจากการ

ทาํเกษตรกรรมถึงร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด รองลงมาก็จะเป็นการพาณิชย ์ซ่ึงในอาํเภอแม่ใจมี

โรงงานอุตสาหกรรม 12 แห่ง ลกัษณะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่ 

โรงสีขา้ว 4 โรง และโรงงานไมแ้ปรรูป 8 โรงงาน ชาวบา้นบางส่วนที่ไม่มีที่ดินทาํการเกษตร ก็เขา้

ไปทาํงานในโรงงานต่าง ๆ และส่วนหน่ึงไดก้็ทาํงานราชการในอาํเภอแม่ใจ หรือบริษทัเอกชนท่ีเขา้

มาเปิดธุรกิจคา้ขายในชุมชน เป็นบริษทัขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถมอร์เตอร์ไซด ์และอุปกรณการเกษตร 

9. ความสัมพันธ์ทางสังคม 

  ชุมชนในอาํเภอแม่ใจมีส่ิงยดึเหน่ียวอยา่งแน่นแควน้ทั้งบา้น วดั โรงเรียน ต่างก็มี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะพึ่งพากนั โดยเฉพาะระบบเครือญาติ ตระกูลเดียวกนั ก็จะช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั อาํเภอแม่ใจส่วนใหญ่จะแต่งงานกนัภายในหมู่บา้น หรือขา้มหมู่บา้น แต่ก็จะอยูก่นัภายใน

อาํเภอแม่ใจ ทาํใหเ้กิดการเก่ียวดองทางเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ ภายในหมู่บา้นก็จะรู้จกัมกัคุน้กนั มี

ความผกูพนัไปมาหาสู่เยีย่มกนั ชาวบา้นกล่าวกนัวา่ ท่ีช่ือว่า “แม่ใจ เพราะคนที่น้ีมีจิตใจดี รัก เอ็นดู

เหมือนแม่ดูแลลูก”  

ส่ิงที่สําคญัที่เป็นแรงยดึเหน่ียวอีกส่วนหน่ึงคือ วดั มีบทบาทในฐานะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นศูนยเ์รียนรู้ จดักิจกรรม หรือมีงานเทศกาลทาง

ศาสนา ผูค้นก็จะเขา้วดัทาํบุญกนั ถึงในสมยัน้ีคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะเขา้วดั เพราะไม่ค่อยมีเวลาแต่ถา้

หากเป็นวนัหยุด หรือกิจกรรมวนัสําคญั ๆ เช่น งานปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ วนัเขา้พรรษา (ดู

ขอ้มูลเพิม่เติมในหวัขอ้ ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม) ก็จะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัพอ่แม่ ปู่ยา่ ตายาย ก็

จะพากนัเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมกนัท่ีวดั ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปร่วมงาน ไหวพ้ระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วดั จะ



 
 
 

67 

 

จดัในวนัเสาร์ หรืออาทิตยก่์อนวนัเขา้พรรษาประมาณ 1 อาทิตย ์จดัขึ้นภายในชุมชนแม่ใจ มีผูท้ี่เขา้

ร่วมเป็นจาํนวนมาก แต่ละคนทกัทายกนัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ถึงผูว้ิจยัจะเป็นคนนอกชุมชน เขา้ไปอยู่

ในชุมชนใหม่ ผูค้นที่นั้นก็มีการทกัทายและพดูคุยอยา่งเป็นกนัเอง ในขณะที่เดินทางไปถวายเทียน 9 

วดั ผูศึ้กษาไม่มีพาหนะเดินทาง แต่ชาวบา้นก็ชวนขึ้นรถไปดว้ยกนั ทาํให้เห็นว่าผูค้นที่แม่ใจน้ี มี

จิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง วดั โรงเรียน กบัชุมชน โรงเรียนที่ตั้งอยูใ่นชุมชนไดมี้พระ

สอนวิชา ศีลธรรม พุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา และมีกิจกรรมในช่วงเขา้พรรษา ทางวดัศรี

สุพรรณพาเด็กมาสวดมนตท์ุกวนัพระ ตั้งแต่เวลาเที่ยง ถึง บ่ายสามโมงเยน็  

ด้วยชุมชนอาํเภอแม่ใจเป็นชุมชนเกษตรกรรม ทาํนา ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ใน

สมยัก่อนตอนที่รถไถ เคร่ืองจกัรยงัไม่เขา้มา ชาวบา้นจะช่วยกนัทาํนา ลงแขก เก่ียวขา้ว ชาวบา้นที่

แม่ใจเรียกวา่ การเอาม้ือ หลงัจากที่บา้นหลงัน้ีทาํนาเสร็จแลว้ ถึงคิวบา้นต่อไปทาํนา ก็จะไปช่วยกนั 

เรียกวา่ ต่อม้ือ แต่พบมาสมยัน้ี เร่ิมมีเทคโนโลยเีขา้มาทาํให ้การทาํนาไม่เหมือนสมยัก่อน ส่วนใหญ่

จะทาํคนเดียว ปลูกขา้วคนเดียว ไถนาคนเดียว ทาํคนเดียว ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นเร่ิม

ลดลง 

10. การศึกษา 

ในชุมชนวดัศรีสุพรรณมีโรงเรียนทั้งหมด 2 แห่งดว้ยกนั คือ โรงเรียนศรีสุนทร 

เป็นโรงเรียนระดบัอนุบาลเอกชน เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในอาํเภอแม่ใจที่บา้นมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี และโรงเรียนบา้นแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) เป็นโรงเรียนระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา

ตอนปลายเป็นโรงเรียนของรัฐบาล เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนบา้นอยูใ่กลโ้รงเรียน 

สามารถเดินทางมาโรงเรียนเองได ้จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาของชาวบา้นในชุมชนวดัศรี

สุพรรณแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เน่ืองจากความเจริญเขา้มาในชุมชน จึงทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2520 ชาวบา้นในชุมชนแม่ใจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา จึงทาํให้ชาวบา้น

ส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาถึงแค่ระดบั ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในชุมชน คือโรงเรียนบา้นแม่

ใจ (เพาะวทิยาการ) (พฒันา สุขเกษม, 2556) 

แต่ในปัจจุบนัหลงัจากการคมนาคมสะดวกขึ้น การศึกษาเร่ิมเปล่ียนแปลงจากเด็ก

ที่อยูใ่นชุมชนเร่ิมไปเรียนที่โรงเรียนในอาํเภอเมืองพะเยา โดยส่วนใหญ่แลว้คนที่จะเขา้ไปเรียนใน
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ตวัจงัหวดั จะตอ้งเป็นครอบครัวที่มีฐานะดี เพราะจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากจะตอ้งนั่งรับ

ส่งไปเรียนในโรงเรียนของตัวจังหวดั ซ่ึงห่างจากชุมชนวดัศรีสุพรรณถึง 23 กิโลเมตร ซ่ึงได้

สอบถามครอบครัวที่เขา้ไปเรียนในตวัจงัหวดั พบว่าสาเหตุที่เด็กเขา้ไปเรียนในตวัจงัหวดัพะเยา 

เพราะผูป้กครองของเด็กนกัเรียนเช่ือวา่โรงเรียนในตวัจงัหวดัมีมาตรฐานที่ดีกว่าโรงเรียนในชุมชน 

จะทาํใหผู้เ้รียนมีการพฒันา และเรียนรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยไีดดี้กวา่ 

ต่อมาไดมี้การพฒันาความรู้ให้กบัชาวบา้นผูสู้งอาย ุโดยอาจารยพ์ฒันา สุขเกษม 

อดีตขา้ราชการครู จดัตั้งกลุ่มโฮงเฮียนผูสู้งอายขุึ้น โดยใช้สถานที่วดัศรีสุพรรณ และวดัในพื้นที่

อาํเภอแม่ใจเป็นสถานที่สอน โดยส่วนใหญ่แลว้จะสอนเก่ียวกบัดนตรี เพราะเป็นการใชด้นตรีบาํบดั 

ช่วยฝึกความจาํผูสู้งอายุในชุมชน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมออกกาํลังกายตอนเยน็ เป็นการเต้น

ประกอบจงัหวะ บริเวณสนามกีฬาหนา้อาํเภอหลงัเก่า ซ่ึงตั้งอยูห่นา้วดัศรีสุพรรณ (พฒันา สุขเกษม, 

2556) 

ในปัจจุบนัชาวบา้นในชุมชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่เรียนจบระดับ

ปริญญาตรี คนในชุมชนบางส่วนที่ไดไ้ปศึกษาต่างจงัหวดั ต่างอาํเภอ ก็ไดก้ลบัมาทาํงานในชุมชน 

เป็นขา้ราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตวั แต่ก็ยงัมีบางส่วนท่ีออกไปทาํงานนอกชุมชน 

11. ความเช่ือ ประเพณ ีวัฒนธรรม  

  โดยพื้นฐานของชุมชนจากการศึกษาประวติั พบวา่ชาวบา้นในชุมชนมีศาสนาพุทธ

เป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ มาตั้งแต่อพยพจากลาํปางเขา้มาในพื้นที่แม่ใจ จากการสร้างบา้นแปลงเรือน

เสร็จแลว้ ก็ไดส้ร้างวดัในชุมชน แต่ความเช่ือเร่ืองเจา้ที่ ผ ีก็ยงัมีใหเ้ห็น มีการทาํพิธีต่าง ๆ เพราะเช่ือ

วา่จะทาํใหช้าวบา้นในชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ทางวดัศรีสุพรรณได้จดังานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทางเจา้อาวาสวดัศรี

สุพรรณก็จะทาํการประชุมคณะกรรมการวดั และทางผูใ้หญ่บา้นของแต่ละหมู่บา้นก็จะประกาศให้

ชาวบา้นในชุมชนไดท้ราบกนั และจะเขา้มาช่วยในการจดังานต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ พระสมุห์

สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ กล่าววา่  

“ชุมชนวดัศรีสุพรรณประกอบไปด้วย 3 หมู่บา้น คือ บา้นแม่ใจ หมู่1 

บา้นโป่ง - หว้ยลึก หมู่ 7 และบา้นปงพฒันา หมู่ 10 แต่ละหมู่บา้นก็จะแบ่งการทาํงานตามที่ถนัด 

โดยหมู่ 1 จะช่วยด้านการออกแบบรูปแบบงาน กิจกรรมต่าง ๆ หมู่ 7 จะช่วยดา้นการจดัเตรียม
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สถานที่ และหมู่ 10 จะช่วยดา้นดูแลงานทั้งหมดร่วมทั้งดูแลเร่ือง อาหารการกินของคนที่เขา้มา

ช่วยงาน แต่ทั้งหมดก็จะช่วยกนัจดัเตรียมงาน โดยไม่แบ่งแยกกนั” 

ในดา้นการตดัสินใจทางเจา้อาวาสก็จะเป็นผูต้ดัสินใจในการดาํเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

วดัทั้งหมด ทั้งในการจดักิจกรรม เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ของวดั แต่จะตอ้งมีการประชุม

ผา่นคณะกรรมการของวดัศรีสุพรรณก่อนว่าเห็นดว้ยหรือไม่ มีขอ้จาํกดัเร่ืองใดหรือเปล่า แต่ส่วน

ใหญ่แลว้ทางเจา้อาวาสจะมีส่วนในการตดัสินใจมากท่ีสุด 

ด้านงานประเพณีส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับงานประเพณีของภาคเหนือตอนบน เช่น 

ประเพณีสงกรานต ์ทรงนํ้ าพระ สืบชะตา ตานขา้วใหม่ ลองกระทง สรงนํ้ าพระธาตุ เทศน์มหาชาติ 

บายศรีสู่ขวญั ทานทอด ทานเปรตพี เป็นประเพณีของชาวแม่ใจที่มีการประพฤติปฏิบติักนัมาอยา่ง

ต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั พระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม กล่าววา่ทางเหนือจะนับ

เดือนในรูปแบบจนัทรคติ จะไวก้ว่าเดือนทางภาคกลาง 2 เดือน เพราะภาคกลางที่นับแบบสุริยคติ 

วนัขึ้น 15 คํ่า ทางเหนือจะเป็นวนัวนัเป็ง คือวนัที่ประจนัทร์เตม็ดวง 

ประเพณีสงกรานต์ ทางภาคเหนือเรียกว่าประเพณีปีใหม่เมือง ในประเพณีน้ีจะ

ประกอบไปดว้ย 4 วนัดว้ยกนั คือวนัสงัขานตล่์อง วนัเนา วนัพญาวนั และวนัปากปี 

วนัสงัขานตล่์อง ตรงกบัวนัที่ 13 เมษายน ของทุกปี คาํวา่สงัขานตล่์อง ชาวบา้นอธิบาย

ใหฟั้งวา่ เหมือนวา่อายเุราจะผา่นไปอีกปีหน่ึง เปรียบเสมือนวนัส้ินปีทัว่ ๆ ไป โดยวนัน้ีชาวบา้นจะ

หยดุงาน ต่ืนแต่เชา้มาจุดพลุ ยงิปืนขึ้นฟ้า เพือ่ขบัไล่ส่ิงที่ไม่อีกออกไป และจะทาํความสะอาดบา้น 

วนัเนา ตรงกบัวนัที่ 14 เมษายน วนัเนา น่าจะมาจาก วนัเน่า ชาวบา้นถือว่าเป็นวนัไม่

เป็นมงคล เพราะเน่า หมายถึงเสีย วนัน้ีจึงห้ามพูดด่า ว่าร้ายกนั ถา้คนใดพูดจะถือว่าปากจะเน่าไป

ตลอดทั้งปี ส่วนผูท้ี่ถูกด่าก็จะซวยไปตลอดทั้งปี ตามประเพณีวนัน้ีจะเป็นวนัที่ชาวบา้นขนทรายเขา้

วดั และทาํอาหารคาว หวาน พอเตรียมไปถวายพระสงฆแ์ละเล้ียงญาติพีน่อ้ง 

วนัพญาวัน ตรงกับวันที่  15 เมษายน เป็นวันที่สําคัญที่ สุด จึงตั้ งช่ือว่า พญาวัน 

เปรียบเสมือนเป็นวนัขึ้นปีใหม่ ชาวบา้นก็จะนาํอาหารคาว หวานมาถวายพระตั้งแต่เชา้ ส่วนใหญ่

ชาวบ้านทั้ งเด็ก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ ก็จะเข้าวดัทาํบุญ ทางวัดก็จะมีพานข้าวตอกดอกไม้บูชา

พระพทุธรูปแลว้นาํดอกไมธุ้ปเทียนมาใส่ขนัแกว้ทั้ง 3 ซ่ึงมกัจะตั้งไวก้ลางวิหาร ไวบู้ชาพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ ์
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วนัน้ีก็จะเป็นวนัทาํพธีิรดนํ้ าดาํหวัเพือ่ขอขมาและขอพร ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นพิธีน้ีคือ นํ้ า

ส้มป่อย ใครจะทาํงานมงคลอะไร ในวนัน้ีไดห้มด และส่วนใหญ่วนัน้ีจะนิยมประกอบพิธี ยกครู 

ครอบครู รวมทั้งการสกัยนัต ์ 

นํ้ าส้มป่อย คือ นํ้ าเปล่า ผสมกบัผลส้มป่อยตากแห้ง ทางภาคเหนือเช่ือว่าส้มป่อยเป็น

พชืศกัด์ิสิทธ์ิ ขจดัส่ิงเลวร้าย อปัมงคล เป็นการปลดปล่อยส่ิงไม่ดีใหห้ลุดพน้จากชีวิต เปรียบเสมือน 

นํ้ านมต ์จากการสอบถามพระในวดัศรีสุพรรณ สม้ป่อยจะเก็บกนัในวนัขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 เหนือ คือ 

วนัมาฆบูชา จะเป็นวนัที่สม้ป่อยศกัด์ิสิทธิที่สุด ผลสม้ป่อยใน 1 ฝัก ถา้มี 9 ขอ้ ก็จะถือวา่เป็นสมป่อย

ที่ศกัด์ิสิทธิ บางคนถึงขนาดขอบูชาในราคาหลายพนับาท และนาํไปใส่กรอบไวเ้ป็นเคร่ืองรางของ

ขลงั (พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี, 2556) 

วนัปากปี ตรงกับวนัที่ 16 เมษายน เป็นวนัที่ชาวบา้นจะนําเคร่ืองบูชาพระเคราะห์ 

เส้ือผา้ของตวัเองและของคนในครอบครัว เพื่อนํามาบูชานพเคราะห์ทั้งเก้า หรือที่เรียกว่า ขา้ว

เกา้พุน่ (พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี, 2556) 

ประเพณยีี่เป็ง เป็นงานเทศกาลปล่อยโคมลอยในเดือนยีเ่ป็งของทางลา้นนา ภาคกลาง

คือเดือน 12 วนัลอยกระทง วนัน้ีจะมีประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ ท่ีทางเหนือนิยมพูดกนัว่า ตั้งธรรม

หลวง เช่ือกนัวา่การฟังเทศน์มหาชาติ 13 กณัฑใ์นวนัเดียวจนจบจะไดข้ึ้นสวรรค ์ในงานเทศน์จะมี

ขึ้นตอกดอกไมซ่ึ้งในนั้นมีเหรียญต่าง ๆ หลงัจากเทศน์จบจะมีการโปรยทาน เพื่อให้คนที่เขา้มาฟัง

เทศน์เก็บเหรียญไวไ้ปบูชา เสมือนวา่เป็นเงินขวญัถุง 

ในงานยีเ่ป็งนั้นจะไม่มีการประกวดกระทงเหมือนภาคกลาง แต่จะมีการประกวดโคม

ลอย โดยมีหลักเกณฑ์ จะต้องในกระดาษว่าว 1 แผ่นตดัแบ่งให้เป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วมา

ประกอบใหเ้ป็นโคมลอย ขนาดใหญ่ มีพลุจุดตอนปล่อยโคมลอยขึ้นไป (พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี, 

2556) 

ประเพณีสืบชะตา พิธีสืบชะตาเป็นการต่ออายใุห้ยืดยาวออกไป หมายถึง ตอ้งการ

ความเป็นมงคล มีชีวติที่สุชสาย ปราศจากโรคภยัทั้งหลาย การสืบชะตาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

พธีิสืบชะตาคน พธีิสืบชะตาบา้น และพธีิสืบชะตาหนองเล็งทราย 

พิธีสืบชะตาทั้ ง 3 อย่างน้ีจะมีการทาํพิธีคล้าย ๆ กัน จะแตกต่างกันก็แค่ข้าวของ

เคร่ืองใชใ้นการประกอบพิธีเท่านั้น พิธีสืบชะตาคนจะทาํเพื่อปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวิต พิธีสืบ
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ชะตาบา้นทาํเพือ่ปัดเป่าส่ิงที่ไม่ดีใหอ้อกไปจากหมู่บา้น ส่วนใหญ่จะทาํขึ้นในวนัท่ี 16 - 18 เมษายน 

โดยชาวบา้นจะกาํหนดวนัเอาวนัใดวนัหน่ึง พิธีสืบชะตาหนองเล็งทรายทาํเพื่อเป็นการต่ออายขุอง

หนองเล็งทรายใหมี้นํ้ าไวกิ้นไวใ้ช ้(พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร, 2556) 

ประเพณีงานทรงนํ้าพระธาตุ การสรงนํ้ าพระธาตุ ชาวบา้นนิยมไปบูชาปูชนียสถาน

ใกลบ้า้น ชาวบา้นบา้นแม่ใจก็มีโบราณสถานท่ีอยูใ่กลชุ้มชนคือ พระธาตุกลางทุ่ง จะมีประเพณีสรง

นํ้ าพระธาตุกลางทุ่งน้ีในวนั ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 เหนือ (6 เป็ง) ในทุก ๆ ปี ในการจดังานทรงนํ้ าพระ

ธาตุทาํใหเ้กิดความศรัทธาแก่ชาวบา้น สร้างความสามคัคีระหว่างวดักบัวดั บา้นกบับา้น ถือว่าช่วย

ในการบูรณะปฏิสงัขรณ์โบราณสถาน และยงัก่อใหเ้กิดความรักต่อศิลปะ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

อีกดว้ย (พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร, 2556) 

ประเพณทีานทอด จากการบอกเล่าของชาวบา้นจะเป็นประเพณีท่ีทางชุมชนจดัขึ้นเพือ่

ชาวบา้นในชุมชนที่ยากจน โดยจะรับบริจาคส่ิงของจากชาวบา้น พวกเคร่ืองครัว หมอน ที่นอน ผา้

ห่ม เส้ือผา้ และลงความเห็นกนัว่าบา้นใดที่ยากจนมากที่สุด ก็จะนาํส่ิงของไปให้บา้นหลงันั้น โดย

การนาํของไปใหจ้ะนาํไปให้ในเวลากลางคืน ช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม เวลาไปถึงบา้นจะ

ไม่เรียก แต่จะวางของนั้นไว ้และจุดพลุใหค้นในบา้นนั้นตกใจ ออกมาดูวา่เกิดอะไรขึ้น ก็จะพบของ

นั้นวางอยู่หน้าบา้น สาเหตุที่นําของไปให้ในตอนกลางคืน เพื่อบา้นนั้นจะได้ไม่อาย และทาํให้

กลายเป็นประเพณีที่สนุกสนานไปดว้ย (พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร, 2556) 

ประเพณทีานเปรตพี เป็นการทานทานให้ญาติพี่น้อง หรือผีเร่ร่อนทัว่ไป เสมือนการ

ทาํบุญถวายสงัฆทาน ส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ผูต้าย ส่วนใหญ่จะทาํในวนัขึ้น 15 คํ่า เดือน12 เหนือ 

ประมาณช่วงกลางพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน (พอ่หนานบุญชุม เดชมนต,์ 2556) 

ประเพณีส่งนํ้าพระเจ้าทองทิพย์ พระเจา้ทองทิพยเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของ

อาํเภอแม่ใจ ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นวิหารวดัศรีสุพรรณ บา้นแม่ใจปงสนุก ตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ 

เป็นพระพทุธรูปศิลปะเชียงแสน 3 (สิงห์ 3) ทาํดว้ยทองสมัฤทธ์ิ โดยพธีิส่งนํ้ าพระเจา้ทองทิพยจ์ะจดั

ขึ้นในวนัที่ 15 - 17 เมษายนของทุกปี ในวนันั้นชาวบา้นทั้งที่อยูใ่กลแ้ละไกลต่างพากนัมาร่วมพิธี 

และจะนาํนํ้ าที่ผา่นการสรงพระเจา้ทองทิพยใ์ส่ขวดกลบับา้น เพื่อไปประพรมบา้นเรือน ลูกหลาน

เช่ือวา่จะทาํใหอ้ยูดี่มีสุข (พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร, 2556) 
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จากคาํบอกเล่าของชาวบา้น เม่ือฝนฟ้าไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล หมู่บา้นแห้งแลง้ หรือ

ชาวบา้นประสบเคราะห์กรรมใด ๆ ก็จะอัญเชิญพระเจา้ทองทิพยอ์อกมาประดิษฐาน เพื่อทาํพิธี

บวงสรวงสกัการบูชาแห่สรงนํ้ า ฝนก็จะตกลงมาทนัทีหรือผูท้ี่ประสบเคราะห์กรรม เม่ือมาบูชาก็จะ

มีโชคลาภ มีความสุขสบายมากยิง่ขึ้น 

ในวนัที่ 17 เมษายน นอกจากมีประเพณีสรงนํ้ าพระเจา้ทองทิพยท์ี่วดัศรีสุพรรณแล้ว 

ยงัมีเทศกาลแข่งดอกไมไ้ฟ โดยแต่ละวดัในอาํเภอแม่ใจทาํมาแข่งกนั จากการบอกเล่าบอกพระใน

วดัศรีสุพรรณ การตดัสินว่าดอกไมไ้ฟของวดัไหนสวยกว่ากนัจะมีเกณฑป์ระมาณว่า ดอกไมไ้ฟ

จะตอ้งพุ่งขึ้นสูง บานเป็นวงกวา้ง อยู่ได้นาน และจะตอ้งมีเขม่าดินดาํน้อยที่สุด จึงทาํให้วนัที่ 17 

เมษายน ของทุกปีเป็นวนัที่มีชาวบา้นเขา้ร่วมเทศกาลเยอะอีกวนัหน่ึง 

 
 

ภาพที่ 5 งานพธีิสรงนํ้ าพระเจา้ทองทิพย ์

 

การสู่ขวัญ จะกระทาํเม่ือบุคคลหายป่วย หรือรับขวญัผูท้ี่ยา้ยเขา้มาอยูใ่นบา้นใหม่ หรือ

ในวนัเกิด เพือ่เรียกขวญัใหอ้ยูก่บัตวั โดยจดัพานบายศรีขนาดใหญ่หรือเล็กตามฐานะ ประกอบดว้ย

ดอกไมข้นม อาหาร ผลไม ้เม่ือผูใ้หญ่จะกระทาํการสู่ขวญัใหผู้ใ้ด ก็จะยกพานบายศรีใส่มือผูน้ั้น ให้
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จบัขอบพานเพื่อเป็นการแสดงว่าไดรั้บการสู่ขวญัไปแลว้ และจะรับประทานอาหารในบายศรีทุก

อยา่งพอเป็นพธีิ และอาจจะมีการผกูสายศีลที่ขอ้มือดว้ย (พอ่หนานบุญชุม เดชมนต,์ 2556) 

ประเพณีไหว้พระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วัด จดัขึ้นในช่วงก่อนเขา้พรรษาประมาณ 2 

อาทิตย ์โดยทางวดัทั้ง 9 ศรี จะประชุมและตกลงกนัว่าจะจดัในวนัใด ตน้กาํเนิดจดัขึ้นในปี พ.ศ. 

2552 จากความคิดของท่านพระมหาวชัราภรณ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ซ่ึงไดไ้ปเห็น

ประเพณีไหวพ้ระ 9 จอมของจงัหวดัเชียงราย โดยท่ีเชียงรายเลือกวดัท่ีมีคาํว่า จอม จึงนาํมาประยกุต์

กบัวดัในอาํเภอแม่ใจ จึงไดจ้ดัโครงการไหวพ้ระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วดั โดยวดั 9 ศรี คือ วดัท่ีขึ้นตน้

ดว้ยคาํวา่ ศรี ในอาํเภอแม่ใจมีทั้งหมด 9 วดั เป็นวดัท่ีมีนานมงคล คือ วดัศรีสุพรรณ วดัศรีดอนแกว้ 

วดัศรีบงัวนั วดัศรีดอนตนั วดัศรีดอนมูล วดัศรีเกิด วดัศรีบุญชุม วดัศรีบุญเรือง และวดัศรีถอ้ย (โพ

ธาราม) (พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร, 2556) 

การจดัประเพณีไหวพ้ระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วดั ช่วยในกายอนุรักษ์ประเพณีน้ีถวาย

เทียนพรรษา รักษาพระพทุธศาสนาใหก้บัชุมชนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม และยงัเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในอาํเภอแม่ใจ 
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ภาพที่ 6 งานประเพณีไหวพ้ระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วดั 

 

นอกจากประเพณีต่าง ๆ แลว้ ในบา้นแม่ใจก็จดัประเพณีตามวดัสาํคญัทางศาสนาทัว่ ๆ 

ไป เช่นวนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา ตามประเพณีนิยม 

จากการที่ผูศึ้กษาไดล้งพื้นที่ ไดเ้ขา้ไปอาศยัอยูใ่นหลายเดือน ในช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ ชาวบา้นทั้ง

เด็ก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ ต่างก็ใหค้วามสาํคญัแกป้ระเพณีที่จดัขึ้น เขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

จากประวัติความเป็นมาของเมืองพะเยา และอําเภอแม่ใจ ถึงว่าเป็นชุมชนที่ มี

ประวติัศาสตร์ยาวนาน ยงัมีซากโบราณสถาน โบราณวตัถุที่สําคญักระจายทัว่ไปในอาํเภอแม่ใจ 

และพื้นที่ใกลเ้คียง ดงันั้นจึงมีผูเ้ห็นคุณค่ามาศึกษาและอนุรักษ ์โบราณวตัถุและโบราณสถานนั้นไว ้

โดยนาํมาเก็บรักษาไวใ้นวดัศรีสุพรรณและจดัตั้งพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณขึ้นมาจากการดูแลของวดั

ศรีสุพรรณ 
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12. ทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ทรัพยากรวฒันธรรมในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอแม่ใจ ผูศึ้กษาได้แบ่งทรัพยากร

วฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัตอ้งได ้ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบั

ตอ้งไม่ได ้และทรัพยากรวฒันธรรมบุคคล 

1. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ โดยจะแบ่งออกตามทฤษฎีของธนิก           

เลิศชาญฤทธ์ิ ทรัพยากรวฒันธรรมที่เคล่ือยนยา้ยไม่ได ้และทรัพยากรวฒันธรรมที่เคล่ือนยา้ยได ้

1.1 ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได ้จากการศึกษาจากเอกสารของวดั

ศรีสุพรรณ ที่พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสไดจ้ดัทาํโครงการแม่ใจศึกษา: กรณีศึกษา

เมืองออ้ย เมืองโบราณ และโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือปีพ.ศ. 2553 จากการศึกษาพบว่า มีแหล่ง

โบราณสถานในพื้นที่ของอาํเภอแม่ใจมีทั้งหมด 79 แหล่ง และพื้นที่ใกลเ้คียงที่พบโดยส่วนใหญ่

ตั้งอยูใ่นอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมีความส่วนเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของอาํเภอแม่ใจ และ

เมืองโบราณ โดย พบซากวดัเก่าที่ร้าง ทั้งหมดประมาณ 68 แหล่ง ซ่ึงวดับางส่วนยงัมีพระจาํพรรษา

อยู ่แต่ส่วนใหญ่ อยูก่ลางทุ่งนา ในปัจจุบนัชาวบา้นไดมี้การปรับพื้นที่ทาํการเกษตร จะเหลือเพียง

ซากอิฐ หรือเนินดินเท่านั้น นอกจากน้ียงัพบคูนํ้ าคนัดินเมืองห้าว 2 แหล่ง พบที่ ตาํบลบา้นเหล่า 

และตาํบลเวียงห้าง อ.พาน จังหวดัเชียงราย และแหล่งเตาเผาบา้นโป่งแดง อาํเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย 3 แหล่ง 

1.2 ทรัพยากรวฒันธรรมที่เคล่ือยนยา้ยได้ คือ โบราณวตัถุที่พบในแหล่ง

โบราณสถาน ในปัจจุบนัมีการเก็บรวบรวมจากคณะสาํรวจของ พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีต

เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ โดยจดัตั้งคณะสาํรวจในชุมชนวดัศรีสุพรรณ เขา้ไปสาํรวจ ศึกษาแหล่ง

โบราณสถาน และรวบรวมโบราณวตัถุนํามาจดัไวใ้นพิพิธภณัฑ ์นอกจากน้ียงัมีแผ่นจารึกอักษร

ลา้นนา (ฝักขาม) จาํนวน 4 แผน่ ที่พบในโบราณสถานภายในพื้นท่ีอาํเภอแม่ใจ ปัจจุบนัไดน้าํไปจดั

แสดงไวท้ี่ หอวฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 3 แผ่น และเก็บไวท้ี่วดั

หนองสระ อาํเภอแม่ใจ 1 แผน่ 

2. ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้คือ ภูมิปัญญาดา้นการประกอบอาชีพ จบั

ปลา ประเพณี วฒันธรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับประวติัของแม่ใจ ความเช่ือเร่ืองผี โดยผูศึ้กษาได้
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สมัภาษณ์พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุพรรณ ซ่ึงพาเขา้ไปสาํรวจพื้นที่โบราณสถานกลางทุ่ง

นา พบวา่ 

ความเช่ือเร่ืองการเล้ียงผ ียงัคงมีชาวบา้นเช่ือในเร่ืองของการขอใหท้าํการเกษตรราบร่ืน 

เป็นไปไดด้ว้ยดี ในฤดูร้อนขอใหมี้นํ้ ามาทาํการเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ในฤดูร้อนจะไม่ทาํนา ถือ

ว่าเป็นการพกัผิวดิน จึงมีการหันไปปลูก แตงโม แคนตาลูป แตงไทย โดยจะทาํการบนขอจาก

โบราณสถานกลางทุ่งนาใกลก้ับสถานที่เพาะปลูก และส่ิงของที่นําไปแกบ้น กราบไหวน้ั้น ส่วน

ใหญ่ก็จะเป็น ววั 1 ตวั หรือหมู 1 ตวั หรือผลไม ้ขึ้นอยูก่บัแหล่งโบราณสถานแต่ละที่ โดยชาวบา้น

ที่ทาํเกษตรกรรมแทบนั้น จะทราบว่า แหล่งโบราณสถานที่ไหนจะตอ้งใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองแกบ้น 

เน่ืองจากในอาํเภอแม่ใจมีแหล่งโบราณสถานที่สนันิษฐานวา่ น่าจะเป็นวดัท่ีสร้างประมาณ 200 กว่า

ปีที่แลว้ 

ด้านพระพุทธศาสนา จากประวติัการอพยพถ่ินฐานของคนในชุมชนวดัศรีสุพรรณ 

พบว่ามาจากบา้นปงสนุก จงัหวดัลาํปาง จึงทาํให้มีการรับวฒันธรรมดา้นพระพุทธศาสนามาดว้ย 

โดยการตั้งถ่ินฐานที่ใด หรือเกิดเป็นชุมชน ก็จะนิยมสร้างวดัให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน 

ทาํให้ชุมชนวดัศรีสุพรรณมีความยึดมั่นในเร่ืองของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวดัศรีสุพรรณ 

ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพย ์เป็นพระพทุธรูปที่พบในชุมชน จึงไดท้าํการสร้างวดัขึ้นและเช่ือว่า จุด

ที่พบในปัจจุบนัก็คือฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพย ์ดงันั้นชุมชนวดัศรีสุพรรณจึงมีพระเจา้

ทองทิพยเ์ป็นที่ยกึเหน่ียวจิตใจมากยิง่ขึ้น ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเป็น

เด็กวดั เดินตามพระบิณฑบาตรในตอนเช้า พบว่าชุมชนวดัศรีสุพรรณยงัมีการตกับาตรกันเป็น

จาํนวนมาก โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุจะนัง่รวมกลุ่มกนัรอตกับาตรในตอนเชา้ บางครอบครัว ก็จะพาเด็ก

มาใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน และในช่วงวนัพระหรือวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้าน

ผูสู้งอายุก็จะพาครอบครัว ทั้งวยัรุ่น เด็กเขา้วดัทาํบุญกันเป็นจาํนวนมาก ถือได้ว่าชุมชนวดัศรี

สุพรรณยงัคงเป็นชุมชนวถีิพทุธอยา่งแทจ้ริง 

ดา้นภาษา ชุมชนวดัศรีสุพรรณเป็นชุมชนที่อพยพมาจากจงัหวดัลาํปาง โดยส่วนใหญ่

แลว้ก็จะพดูภาษาเหนือ โดยสาํเนียงจะคลา้ย ๆ ชาวลาํปาง ถึงแมใ้นปัจจุบนั จะมีการเดินทางออกไป

ศึกษาที่ต่างจงัหวดั หรือคนต่างจงัหวดัเขา้มาอยูอ่าศยัในชุมชน ก็ยงัคงพดูภาษาเหนือ 
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3. ทรัพยากรวฒันธรรมบุคคล คือ บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัชุมชน ปราญช์ชาวบา้น 

หน่วยงานภาครัฐบาล ผูท้ี่ศึกษาประวติัศาสตร์ นักวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและนอก

ชุมชน โดยแยกออกมาไดท้ั้งหมด ดงัน้ี 

3.1 คณะสาํรวจแหล่งโบราณสถานภายในอาํเภอแม่ใจ ไดแ้ก่ 

1. พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

2. พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุพรรณ 

3. พระธงชยั พระวดัศรีสุพรรณ 

4. พระสายนัต ์วดัดงบุญนาค 

5. อาจารยป์ระพนัธ ์ทนนัชยั ผอ.โรงเรียนบา้นไร่ออ้ย 

6. นฐักรณ์ ไชยชนะ 

3.2 ปราญชช์าวบา้นในชุมชน 

1. พระโสภณพฒัโนดม ดา้นประวติัแม่ใจ 

2. ลุงเติง ใจใจ ดา้นแหล่งโบราณสถานเมืองออ้ย 

3. อาจารยดิ์น สุขใจ ดา้นประวติัเมืองออ้ย 

4. พอ่หนานบุญชุม เดชมนต ์ดา้นคาถา พธีิกรรม 

5. กาํนนัสายด่ิง สกุลณา ดา้นเกษตรกรรม 

6. อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม ดา้นดนตรีพื้นบา้น 

7. อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์ดา้นประวติัเมืองพะเยา 

3.3 หน่วยงานภาครัฐ 

1. หมอสมจิตต ์ทุ่งพรวน ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ 

2. คุณสายรุ่ง สนัทะบุตร นกัวชิาการวฒันธรรมชาํนาญการอาํเภอแม่ใจ 

3. เทศบาลตาํบลแม่ใจ 

3.4 สถานการศึกษา 

1. โรงเรียนบา้นแม่ใจ (เพาะวทิยาการ) 

2. โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (ศรีถอ้ย) 

3. โรงเรียนบา้นไร่ออ้ย 
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4. โรงเรียนแม่ใจวทิยา 

5. มหาวทิยาลยัพะเยา 

3.5 หน่วยงานภาคเอกชน 

1. พพิธิภณัฑว์ดัโพธาราม 

2. หอวฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ 

3. กรมศิลปากรที่ 7 จงัหวดัน่าน 

นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีจดัตั้งขึ้นเพือ่รวมกลุ่มพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน ใหค้วามสนบัสนุน 

ช่วยเหลือ ประชาสมัพนัธแ์ก่พพิธิภณัฑ ์คือกลุ่มพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินภาคเหนือ ท่ีไดรั้บการสนับสนุน

จากศูนยม์นุษยวิทยาสิริธร โดยไดร้วบรวมพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นใน 7 จงัหวดัในภาคเหนือ คือ แพร่ 

น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน ประธานกลุ่ม คือ หอวฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ 

แต่เน่ืองจากกลุ่มพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในภาคเหนือยงัไม่เป็นที่รู้จกัในวงกวา้ง ทาํให้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน

หลายแห่งยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม 

13. การเมืองการปกครองของชุมชน 

  ชุมชนวดัศรีสุพรรณมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย และดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ โดยการตั้งถ่ินฐานจะขึ้นอยูก่บัแหล่งนํ้ าเป็นปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิต การทาํมาหากิน 

การตั้งถ่ิฐานก็จะตั้งเป็นกลุ่มหมู่บา้น โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นคนปกครองตามระเบียบของหน่วยงาน

ราชการ ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกขา้ว และผลไม ้หลงัจากช่วง

พกัการทาํการเกษตร ผูสู้งอายุก็จะเขา้วดัมาทาํบุญ รวมกลุ่มกันเยบ็ จกัสานตระกร้า โดยมีการ

สันบสนุนจากโครงการส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และมีการตั้งกลุ่ม

โรงเรียนผูสู้งอาย ุโดยมีอาจารยพ์ฒันา สุขเกษม อดีตอาจารยท่ี์ปลดเกษียณมาจดัตั้งกลุ่ม เพื่อพฒันา

ใหค้นสูงอายไุดมี้กิจกรรม พบปะพดูคุยกนั 

โดยส่วนใหญ่แลว้คนในชุมชนวดัศรีสุพรรณจะรวมกลุ่มกันก็ต่อเม่ือมีงาน หรือ

กิจกรรม ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมที่มาจากหน่วยงานราชการ วดั หรือเอกชน ที่เขา้มาขอความร่วมมือ 

โดยมีผุใ้หญ่บา้นเป็นผูก้ระจายข่าว ชาวบา้นส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดศรีสุพรรณ 

 ขอ้มูลของส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลพพิธิภณัฑท์ี่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ เอกสาร สมุดบนัทึก

ของวดัศรีสุพรรณ สาํรวจ และแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์โดยขอ้มูลที่ไดจ้ะ

แบ่งเป็นหัวขอ้ดังน้ี ประวติัความเป็นมาของวดัศรีสุพรรณ สถานท่ีตั้ง บุคคลสาํคญัของวดั ปูชนีย

วตัถุ ปูชนียสถานที่สาํคญัภายในวดั ความสมัพนัธร์ะหวา่งวดั โรงเรียน และชุมชน ประวติัการก่อตั้ง

พิพิธภณัฑ์ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ การจดัแสดง กิจกรรม และ

สภาพปัญหาของพพิธิภณัฑ ์ 

1. ประวัติวัดศรีสุพรรณ 

  วัดศรีสุพรรณ เดิมมีช่ือของวัดในอดีตที่ชาวบ้านเรียกคือ ว ัดแม่ใจปงสนุก  

ภายหลงัเปล่ียนช่ือมาเป็นวดัศรีสุพรรณเม่ือใดนั้นไม่ปรากฏปี พ.ศ. เป็นหลกัฐาน ในบนัทึกของ 

พระครูศรีวริาชวชิรปัญญา อดีตเจา้อาวาสวดัศรีโคมคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ไดบ้นัทึกช่ือวดัศรี

สุพรรณ ในคร้ังอดีตว่า “วดัไชยปงสนุก” บางท่านเรียกว่า “วดัพระเจา้ทองทิพย”์ โดยความเป็นมา

ของช่ือวดัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีประวติัความเป็นมา ดงัน้ี 

1. วดัแม่ใจปงสนุก คาํว่า แม่ใจปงสนุกมาจากคาํ 2 คาํรวมกนัคือ แม่ใจ และปง

สนุก คาํวา่ แม่ใจ เป็นช่ือสายนํ้ าสายหน่ึงเป็นสายนํ้ าเล็กๆ ที่เป็นตน้กาํเนิด แม่นํ้ าอิง ซ่ึงเป็นสายนํ้ าที่

สาํคญัของ จ.พะเยา มีแหล่งนํ้ าลาํธารที่ไหลมาจากเทือกเขาผีปันนํ้ า ทางทิศตะวนัตกของอาํเภอแม่

ใจ หรือที่เรียกกันว่า ดอยหลวง ส่วนคาํว่า ปงสนุก เป็นช่ือหมู่บา้นหน่ึงซ่ึงมีที่ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํปาง ในปัจจุบนั ซ่ึงในอดีตห้วง พ.ศ.2347 เป็นตน้มา ไดมี้ชาวลาํปางคณะหน่ึงอยูท่ี่

หมู่บา้นปงสนุก ไดอ้พยพมาตั้งรกรากทาํมาหากิน ณ บา้นแม่ใจในปัจจุบนัน้ี และไดน้าํคาํสองคาํน้ี

มาตั้งและสร้างเป็นวดัแม่ใจปงสนุกขึ้นมา เม่ือ พ.ศ.2362 

2. วดัพระเจา้ทองทิพย ์ สาเหตุที่ชาวบา้นเรียกว่าวดัพระเจา้ทองทิพย ์เพราะที่วดั

แห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจา้ทองทิพย ์ก่อนที่จะตั้งและสร้างเป็นวดัได้มีชาวบา้น

คน้พบพระเจา้ทองทิพย ์ในบริเวณวดัในปัจจุบนั ซ่ึงเดิมทีเป็นป่าไผใ่หญ่ 

3. วดัไชยปงสนุก ในบนัทึกของพระครูศรีวริาชวชิรปัญญา วดัศรีโคมคาํ บนัทึกช่ือ

วดัศรีสุพรรณ ในคร้ังอดีตวา่ วดัไชยปงสนุก ช่ือวดัไชยปงสนุก อาจจะเป็นช่ือวดัมานานเพราะบา้น

แม่ใจในอดีตลว้นไดอ้พยพมาจากบา้นปงสนุก จงัหวดัลาํปาง ต่อมาจึงไดเ้ติมคาํว่า ไชย ซ่ึงมีความ
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หมายถึงการมีชยัชนะนาํหนา้คาํวา่ปงสนุก แลว้จึงเรียกรวมกนัว่า วดัไชยปงสนุก ดงัมีเอกสารคาํสั่ง

แต่งตั้งเจา้คณะทุกระดบั ซ่ึงเดิมทีจะตอ้งมีคาํสั่งมาจากคณะสงฆ์พระเถระผูใ้หญ่เมืองลาํปาง เขา้ใจ

วา่การปกครองสมยันั้นขึ้นอยูก่บัเมืองลาํปาง  

4. วดัศรีสุพรรณ คาํวา่ ศรีสุพรรณ มาจากคาํ 2 คาํรวมกนัคือ ศรี และ สุพรรณ คาํว่า 

ศรี แปลวา่ ม่ิงขวญั หรือ ศิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, และความงามความเจริญ ส่วน

คาํวา่ สุพรรณ แปลวา่ ทองคาํ รวมกนัเป็น ศรีสุพรรณๆ จึงแปลวา่ อารามหรือวดัที่มีทองคาํสุกสว่าง

ไสวเป็นม่ิงขวญัและเป็นสิริมงคล หรืออีกความหมายหน่ึงแปลว่า อารามหรือวดัท่ีรุ่งเรืองดว้ย

ทองคาํอนัเป็นสิริมงคลนาํมาซ่ึงความเจริญ ซ่ึงความหมายหรือคาํแปลแต่ละคาํนั้นหมายถึง องค์

พระพทุธรูปพระเจา้ทองทิพย ์ซ่ึงประดิษฐานในวหิารหลวงวดัศรีสุพรรณ 

จากการศึกษาวดัศรีสุพรรณเดิมช่ือวดัแม่ใจปงสนุก มาเป็นวดัพระเจา้ทองทิพย ์และวดั

ไชยปงสนุก ตามลาํดบัแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานการเปล่ียนช่ือวดั จากนั้นอีกหน่ึงร้อยปี ซ่ึงตรงกับ 

พ.ศ. 2462 จึงไดเ้ปล่ียนช่ือวดัมาเป็นวดัศรีสุพรรณจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่าวดัศรี

สุพรรณได้เร่ิมตั้งเป็นวดัขึ้นมา ประมาณปี พ.ศ. 2362 และเพราะเหตุที่ชาวลาํปางไดอ้พยพมาตั้ง

รกรากทาํมาหากินในอาํเภอแม่ใจ  และจากคาํบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าสืบต่อกนัมาว่า บริเวณ

กอไผใ่หญ่ที่พบพระเจา้ทองทิพยค์ร้ังนั้น ก็คือบริเวณฐานชุกชีหรือแท่นแกว้ที่ประดิษฐานพระเจา้

ทองทิพย ์โดยมีการสร้างวหิารหลวงเป็นท่ีประดิษฐานองคพ์ระนับตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา โดยมิได้

โยกยา้ยองคพ์ระไปที่ไหน แต่ไดมี้การสร้างวหิารครอบไวต้รงที่พบองคพ์ระในคร้ังแรกนัน่เอง 
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ภาพที่ 7 ถนนดา้นหนา้วดัศรีสุพรรณ 

 

 

ภาพที่ 8 วิหารและอุโบสถว์ดัศรีสุพรรณ 

 

2. หลักฐานการต้ังวัดศรีสุพรรณ 

สร้างวดัเม่ือ พ.ศ. 2362 ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวนัที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 

2482 มีเน้ือที่กวา้ง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และประกอบพิธีผูกพทัธสีมา เม่ือวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 

2482 ปัจจุบนั (1 กุมภาพนัธ ์2556)มีพระสงฆจ์าํพรรษา 8 รูป เณร 6 องค ์
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3. อาณาเขตวัดศรีสุพรรณ 

       ทิศเหนือ จดบา้นและที่ดินส่วนบุคคล  

ทิศใต ้               จดถนนสาธารณะและทุ่งนา 

ทิศตะวนัออก     จดที่ดินส่วนบุคคล  

ทิศตะวนัตก       จดถนนพหลโยธิน ( ถนนเทศบาลสายใน ) 

4. ตําแหน่งที่ต้ังวัดศรีสุพรรณ 

ตั้งอยู ่ณ บา้นแม่ใจปง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา รหสัไปรษณีย ์56130 โทรศพัท ์0-5441-7180 โดยตั้งอยูต่รงขา้มกบัท่ีว่าการอาํเภอแม่

ใจ (หลงัเก่า) และอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลแม่ใจห่างจากตวัจงัหวดัพะเยา 24 กิโลเมตร ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 760 กิโลเมตร (ภาพที่ 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงตาํแหน่งวดัศรีสุพรรณ 

 

5. พืน้ที่วัดศรีสุพรรณ และที่ธรณสีงฆ์ 

       วดัศรีสุพรรณมีที่ดินตั้งวดั มีเน้ือที่จาํนวนทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา พ.ศ. 

2553 ไดด้าํเนินการจดัซ้ือที่ดินขยายพื้นที่วดัดา้นทิศเหนือ จาํนวน 1 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โดยคุณ
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แม่สายสุนีย ์ผลารักษ์ ร่วมกับคณะศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพยใ์นการจัดซ้ือที่ดินถวายวดั เป็น

จาํนวนเงิน 1,700,000 บาท ปัจจุบนัวดัศรีสุพรรณ มีพื้นที่ตั้งวดั ตามหลกัฐานโฉนดที่ดิน จาํนวน 5 

ไร่ งาน 55 ตารางวา และมีที่ดินเป็นท่ีธรณีสงฆ์ สาํหรับจดัผลประโยชน์ของวดัอีก 1 แปลง มีเน้ือที่ 

จาํนวน 3 ไร่ งาน 74 ตารางวา โดยไดรั้บการถวายจาก คุณแม่สายสุนีย ์ผลารักษ ์ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินถวาย

ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์จัดทาํเป็นนาข้าวนําผลประโยชน์บาํรุงวดั เม่ือ พ.ศ. 2542  เป็นจาํนวนเงิน 

300,000 บาท ปัจจุบนัที่ดินแห่งน้ีมีอาณาเขตใกลก้บัวดัร้างโบราณมีช่ือว่า “ โบราณสถานพระธาตุ

กลางทุ่ง ” ซ่ึงตั้งอยูบ่า้นริมใจ หมู่ที่ 3 ตาํบลแม่ใจ ( ภาพที่ 10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แผนผงัวดัศรีสุพรรณ 

 

6. ลําดับเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ 

  พระบวัละวงค ์ไม่หลกัฐานปรากฏและปีพ.ศ. ที่ครองวดั 

พระกล้ิง ไม่ปรากฏหลกัฐานและปีพ.ศ. ที่ครองวดั 

พระปัญญา ไม่ปรากฏหลกัฐานและปีพ.ศ. ที่ครองวดั 
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พระศรีมูล ไม่ปรากฏหลกัฐานและปีพ.ศ. ที่ครองวดั 

พระครูศรีธรรมภาชน์ ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2474 - 2531 

พระอธิการบุญธรรม จนทรสีํ ดาํรงตาํแหนน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2531 - 2541 

พระอธิการมงคล คมภีรปญโญ ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2541 - 2547 

พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 2553 

พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั 

7. บุคคลสําคญัของวัด 

พระครูศรีธรรมภาชน์ (น้อย ชยาลงฺกาโร) ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2474 - 2531 ประวติัของพระครูศรีธรรมภาชน์ ชาวบา้นเรียกว่า หลวงปู่  ฯ เดิมหลวงปู่ มีนามว่า ช่ืน 

หรือ น้อย นามสกุล ต๊ะสุรินทร์ เกิดท่ีบ้านแม่ใจปง ตาํบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา 

(สมยัก่อนเป็นอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย) เม่ือวนัพธุที่ 17 เดือนมิถุนายน พทุธศกัราช 2447 ตรงกบั

เดือน 8 เหนือ ขึ้น 1 คํ่า ปีมะแม ในสมยัรัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์โยมบิดาช่ือ พ่อหน้อย

ทา โยมมารดาช่ือ แม่ป๋ัน นามสกุล ต๊ะสุรินทร์ มีอาชีพทาํนา มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกนั 2 คน คือ     

1. หลวงปู่ พระครูศรีธรรมภาชน์ 2. แม่ป๊อกแกว้ ปัญสุวรรณ ในสมยัก่อนหลวงปู่  ฯ ไม่ไดเ้ขา้เรียน

ในโรงเรียน แต่มาบวชเณรเม่ืออาย ุ9 ขวบ ต่อมาเม่ืออาย ุ21 ปี ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระ

ครูบาเจา้ศรีวชิยั สิริวชิโย เป็นพระอุปัชฌาย ์

เน่ืองจากหลวงปู่ ฯ เป็นผูท้ี่สนใจในการเรียนจึงศึกษาเองภายในวดัทาํให้หลวงปู่ ฯ 

รู้ทั้งหนังสือไทย บาลี ขอม ล้านนา จนชํานาญ เรียนจบในระดับนักธรรมชั้นตรี ซ่ึงถือว่าเป็น

การศึกษาที่มีความยากมากในสมยันั้น และมีผูจ้บนอ้ย 

ในพ.ศ. 2474 หลวงปู่  ฯ ไดรั้บตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ และเจา้คณะตาํบล

แม่ใจใต ้(ในสมยันั้น แม่ใจเป็นเพยีงตาํบลแม่ใจ อยูใ่ตก้ารปกครองของอาํเภอพาน) ไดต้ั้งโรงเรียน

พระปริยติัธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ต่อมาในพ.ศ. 2481 อายุ 34 ได้แต่งตั้งให้ดํารง

ตาํแหน่งเจา้คณะอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย จากนั้นพ.ศ. 2509 ไดรั้บตาํแหน่ง เจา้คณะอาํเภอแม่ใจ 

(ในสมยันั้นยงัอยูใ่นเขต จงัหวดัเชียงราย) และท่านไดจ้ดัตั้งโรงเรียนศึกษาผูใ้หญ่ในปี พ.ศ. 2514 ตั้ง

ช่ือวา่ โรงเรียนผูใ้หญ่ศรีธรรมภาชน์ 
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หลวงปู่ ฯ ได้สละและอุทิศกาย ใจ เขา้มาบวงในบวรพระพุทธศาสนา เม่ืออาย ุ9 

ขวบ หลวงปู่ ฯ ไดบ้าํเพญ็ตนเพือ่พระพทุธศาสนาเป็นอเนกประการจนเป็นท่ีปรากฏ จนวาระสุดทา้ย

แห่งชีวติในความเป็นพระสงฆม์ายาวนานกวา่ 63 พรรษา หลวงปู่ ฯ ไดอ้าพาธดว้ยโรคชราพกัรักษา

ตวัและมรณภาพอยา่งสงบ ณ โรงพยาบาลพะเยาเม่ือวนัที่ 15 เมษายน พ.ศ.2531 สิริรวมอายไุด ้83 ปี 

 

ภาพที่ 11 รูปหล่อหลวงปู่ พระครูศรีธรรมภาชน์ ตั้งจดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

 

พระมหาวัชรากรณ์ วชิรเมธี ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาส พ.ศ.2547 - 2553 เดิมช่ือ วชัรา

กรณ์ วชัรสิทธ์ิ เกิดเม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2520 ณ บา้นปงพฒันา หมู่ 10 ตาํบลแม่ใจ บวชเณร 

ในประเพณีบวชลูกแกว้ที่วดัศรีดอนตนั ตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ แลว้จาํพรรษาที่วดัโพธาราม 

จากนั้นก็ไดบ้วชเรียน จนพ.ศ. 2540 อุปสมบทท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยั วรมหาวิหาร ที่จงัหวดัลาํพูน 

โดยมีพระราชมหาเจติยาภิบาล เจา้คณะจงัหวดัลาํพนู เป็นพระอุปัชฌาย ์

การศึกษา จบประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนแม่ใจ (เพาะวทิยาการ)  

สอบไล่นกัธรรมชั้นเอก จากสาํนกัศาสนศึกษาวดัพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวหิาร  

สอบไล่ภาษาบาลีไดเ้ปรียญธรรม 7 ประโยค จากสาํนกัศาสนศึกษาวดัโพธาราม  

สาํเร็จปริญญาตรี พทุธศาสตรบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

สําเร็จปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพฒันาสังคม) จากมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา  

สาํเร็จอนุปริญญาโท  ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู  จากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตพะเยา 
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ได้ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ เม่ือพ.ศ. 2547 เป็นคณะกรรมการพฒันา

แหล่งโบราณสถานพระธาตุกลางทุ่ง ตั้งกลุ่มเพือ่ศึกษาคน้ควา้แหล่งโบราณสถานเมืองออ้ย รวบรวม

โบราณวตัถุมาเก็บรักษาไวท้ี่วดัศรีสุพรรณ จดัตั้งพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน สอนพระพทุธศาสนา และภาษาบาลี ที่วดัศรีสุพรรณ และเป็นผูริ้เร่ิมโครงการไหวพ้ระ ๙ ศรี 

ถวายเทียน ๙ วดั 

พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ถือว่าเป็นพระนักพฒันาและคน้ควา้ ทาํคุณประโยชน์

ใหแ้ก่ชุมชน ปัจจุบนัไดไ้ปศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 

8. ปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่สําคญั 

  วิหารหลวง เดิมทีวิหารวดัศรีสุพรรณหลงัแรกเป็นวิหารไมมุ้งใบตองตึงและหญา้

คา ต่อมาไดท้าํการสร้างวหิารไมส้กัเป็นหลงัท่ีสอง และในสมยัก่อน พ.ศ.2467 จึงไดมี้การร้ือวิหาร

ไมส้กัเพือ่สร้างวหิารหลงัปัจจุบนัน้ี และเรียกกนัวา่ วหิารหลวง 

ปัจจุบนัวหิารหลวงวดัศรีสุพรรณ เป็นวหิารก่ออิฐถือปูนเคร่ืองบนเป็นไม ้หน้าบนั

แกะสลกัดว้ยไมอ้ยา่งสวยงาม ซ่ึงเหลือเพียงแห่งเดียวในอาํเภอแม่ใจ ถือไดว้่าเป็นวิหารหลงัที่สาม

ของวดั โดยจาํลองแบบมาจากวดัศรีโคมคาํ สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 25 หรือประมาณ พ.ศ.2467 -

2468 โดยพอ่สล่าหนานใจ วรรณจกัร และคณะ ปัจจุบนัเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพย ์

ในปี พ.ศ. 2547 พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ไดน้ํา

คณะศรัทธาสาธุชนบูรณปฏิสงัขรณ์ ใชเ้วลา 1 ปี จึงแลว้เสร็จ ส้ินทุนทรัพยป์ระมาณ 1,400,000 บาท 

พร้อมกนันั้น ไดท้าํการร้ือกรงเหล็กที่ไดล้อ้มรอบพระเจา้ทองทิพยต์ลอดทั้งแท่นแกว้ซ่ึงสร้างเม่ือ 

พ.ศ.2524 ออกและจึงไดท้าํการติดตั้งกระจกนิรภยั และติดตั้งสญัญาณกนัขโมย 

อุโบสถ อุโบสถวดัศรีสุพรรณสร้างโดยหลวงปู่พระครูศรีธรรมภาชน์ (น้อย ชยาลงฺ

กาโร) อดีตเจา้คณะอาํเภอแม่ใจ (รูปแรก) และอดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ พร้อมดว้ยคณะศรัทธา 

โดยมีพ่อสล่าหนานใจ วรรณจกัร เป็นนายช่างใหญ่ (ลูกศิษยพ์ระครูบาเจา้ศรีวิชัย) เม่ือประมาณ 

พ.ศ.2480 และไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ.2482 เป็นอุโบสถศิลปะลา้นนา ในปี พ.ศ.

2549 พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี เจา้อาวาส ไดน้าํคณะศรัทธาประชาชนบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้ง

หลงั ใชเ้วลา 1 ปี จึงแลว้เสร็จ ส้ินทุนทรัพยป์ระมาณ 800,000 บาท และไดอ้ญัเชิญพระเจา้ทองทิพย ์

(จาํลอง) ประดิษฐานเป็นพระประธานประจาํอุโบสถ 
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พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปพระเจา้ทองทิพย ์ เป็นพระพุทธรูปชนิดทองสาํริด 

(แก่ทอง) ประดิษฐานเป็นพระประธานในวหิารหลวง มีขนาดหนา้ตกักวา้ง 72 เซนติเมตร ฐานกวา้ง 

71 เซนติเมตร ความสูงรวมฐาน 150 เซนติเมตร ปางมารวชิยั นัง่ขดัสมาธิราบบนฐานบวัรอบ ศิลปะ

ลา้นนาตอนปลาย หรือศิลปะเชียงแสน 3 (สิงห์ 3) โดยไดรั้บอิทธิพลการสร้างจากศิลปะสุโขทยั, 

เชียงแสน, ลา้นชา้ง (ลาว) ผสมผสานกนั ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 มีอายปุระมาณ 500 ปี เป็นศูนย์

รวมจิตใจ และเป็นพระประจาํอาํเภอแม่ใจ (ภาพที่ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 พระเจา้ทองทิพย ์

 

ประวติัพระเจา้ทองทิพย ์ตามตาํนานของวดัศรีสุพรรณ ในช่วงรัชสมยัของพระเจา้สาม

ฝ่ังแกน ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 (ระหว่าง พ.ศ.1945-1984) พระองคไ์ดป้กครองอาณาจกัรลา้นนา

อนักวา้งใหญ่ไพศาลดว้ยดีมาโดยตลอด  ณ เมืองเชียงแสนเอง เป็นเมืองโบราณที่มีความสาํคญัยิ่ง

ทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานนับพนัๆ ปี ในห้วงสมยันั้นเมืองเชียงแสนมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง

ของอาณาจกัรลา้นนา มีพระเจา้สามฝ่ังแกนเป็นเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางของ

อาณาจกัรลา้นนา เมืองเชียงแสนเองเป็นเมืองที่มีชยัภูมิที่สาํคญัเมืองหน่ึงที่อุดมไปดว้ยทรัพยากรที่มี

ค่าหลายอย่าง อาณาประชาราษฎร์ต่างมีความสุขสงบ พระมหากษตัริยใ์นช่วงนั้นทรงตั้งมั่นใน

ทศพธิราชธรรมและมีพระราชศรัทธายิง่ในพระพุทธศาสนา จึงปรากฏความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมือง
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ในคร้ังนั้ นได้ก่อเกิดเป็นวดัวาอารามตั้ งเรียงรายหลายร้อยวดั โดยเฉพาะค่านิยมในการสร้าง

พระพทุธรูปเพือ่สืบอายพุระพทุธศาสนาใหว้ฒันาสถาพร จึงเป็นค่านิยมที่แพร่หลายในสมยันั้น ถือ

เป็นหนา้ที่อนัสาํคญัยิง่ของพระมหากษตัริยแ์ละอาณาประชาราษฎร์ท่ีจะร่วมกนัสร้างสรรคอ์งคพ์ระ

พทุธปฏิมากรดว้ยขนาดและวตัถุมีค่าต่างๆ ตามกาํลงัจิตศรัทธา 

ในคร้ังนั้นพระเจา้ทองทิพย ์ ไดถู้กสร้างขึ้นมาในระหว่างห้วงปีพุทธศกัราช 1958 - 

2030 (ในระหวา่งรัชสมยัของพระเจา้สามฝ่ังแกน ต่อเน่ืองถึงรัชสมยัของพระเจา้ติโลกราช) จากพระ

ราชศรัทธาของเจา้พระยาศรีสุวรรณคาํไชยสงครามลา้นนาเชียงแสน พระมหากษตัริยเ์มืองเชียงแสน 

(พ.ศ.1958 - 2030) พระองคโ์ปรดใหช่้างหลวงเป็นผูอ้อกแบบป้ันหุ่นและทาํการหล่อหลอมวตัถุมีค่า

ต่างๆ ผสมผสานกนั เรียกว่า ปัญจโลหะ คือ ทองคาํ ทองเหลือง ทองแดง เงิน นาค เพื่อให้ก่อเกิด

เป็นองค์พระปฏิมาอนังดงาม  เม่ือเทนํ้ าทองปัญจโลหะลงในแบบพิมพอ์งคพ์ระเจา้ทองทิพยแ์ล้ว

แกะพมิพอ์อก ปรากฏวา่เน้ือทองที่หล่อหลอมนั้นไม่ติดพิมพ ์มีรอยแตกเสียหายอยา่งมาก จึงมีการ

หล่อองคพ์ระอีกเป็นคร้ังที่สอง แต่ก็เกิดความเสียหายเช่นคร้ังแรก ในคร้ังที่สามน้ีเอง เม่ือช่างหลวง

ทุกคนเหน่ือยและหยดุพกั ไดมี้ตาปะขาวแก่ท่านหน่ึงถือห่อผา้ซ่ึงมีทองคาํจาํนวนหน่ึงมาช่วยในการ

หล่อองคพ์ระเองเพียงคนเดียว เม่ือแกะแม่พิมพอ์อกจึงปรากฏว่าองคพ์ระมีความสมบูรณ์สวยงาม

เป็นอยา่งมาก เกิดเป็นความอศัจรรยใ์จแก่ผูพ้บเห็นเหตุการณ์ในคร้ังนั้น และตาปะขาวแก่ท่านนั้นก็

หายไปโดยที่ไม่มีผูพ้บเห็น จึงเกิดเป็นความเช่ือว่าแทจ้ริงตาปะขาวแก่คนนั้นเป็นเทวดานาํทองคาํ

จากสวรรคม์าช่วยหล่อองคพ์ระจนเสร็จสมบูรณ์ 

เม่ือองคพ์ระเสร็จสมบูรณ์ไดมี้การขนานพระนามพระพุทธรูปองคน้ี์ว่า “พระเจา้ทอง

ทิพย”์ เพราะเหตุที่เช่ือว่าเทวดานําทองคาํจากสวรรคม์าช่วยหล่อพระ และตั้งพระนามตามพุทธ

ลกัษณะของเน้ือพระเพราะส่วนผสมจากปัญจโลหะท่ีประกอบดว้ยทองคาํเป็นจาํนวนมากกวา่โลหะ

อ่ืนๆ 

พระเจา้ทองทิพย ์เป็นพระพทุธรูปสาํคญัองคห์น่ึงที่ไดป้ระดิษฐานอยูใ่นเมืองเชียงแสน

มาเป็นระยะเวลานานไม่ตํ่ากว่าหน่ึงร้อยปี ประมาณตั้งแต่ พ.ศ.1958 เป็นตน้มา จนถึงรัชสมยัของ

พระเมกุฏิสุทธิวงศ ์(ทา้วแม่กุ พ.ศ. 2094 - 2101) อาณาจกัรลา้นนาทั้งหมดจึงตกเป็นเมืองขึ้นของ

พม่าใน พ.ศ.2101 สภาพบา้นเมืองแตกแยกเกิดเป็นกลียคุแลว้เมืองลา้นนาทั้งปวงรวมทั้งเมืองเชียง

แสนก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ก่อนที่ลา้นนาจะเสียเอกราชให้แก่พม่า 1 ปีนั้น (พ.ศ.2100) จึงไดมี้
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การอญัเชิญเคล่ือนยา้ยองคพ์ระเจา้ทองทิพยเ์พื่อหนีภยัสงคราม ด้วยการอัญเชิญองค์พระเจา้ทอง

ทิพยซุ์กซ่อนไวใ้นเกวียน ซ่ึงเต็มไปดว้ยขา้วเปลือกทบัถมคลุมองคพ์ระซุกซ่อนอาํพรางไวภ้ายใน

หนีออกจากเมืองเชียงแสนรอนแรมล่องลงมาทางทิศใตเ้พื่อหลบหนีภยัสงครามจนมาถึงอาํเภอแม่

ใจในปัจจุบนั เกวยีนที่บรรทุกพระเจา้ทองทิพยเ์กิดการแตกหกัและติดหล่ม ณ บริเวณวดัศรีสุพรรณ

ในปัจจุบนั ซ่ึงมีสภาพเป็นที่ลุ่มค่อนขา้งแฉะเป็นโคลนตม มีนํ้ าซึมอยูต่ลอด (นํ้ าจาํ) เม่ือไม่สามารถ

ที่จะอญัเชิญพระเจา้ทองทิพยเ์ดินทางไปไดอี้ก จึงไดอ้ญัเชิญองคพ์ระเจา้ทองทิพยซุ์กซ่อนไวใ้นป่า

ไผ่บริเวณนั้น พระเจา้ทองทิพยจึ์งประดิษฐานอยู ่ณ สถานที่แห่งน้ีนับตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาเป็น

ระยะเวลาประมาณ 200 - 300 ปี โดยมิไดมี้ผูใ้ดพบเห็นอีกเลย จนกระทั้งชาวบา้นจากลาํปางอพยพ

เขา้มาที่แม่ใจเพือ่หาที่ทาํกิน ไดม้าเผาก่อไผ่แต่ไม่ไหมจึ้งไดเ้ขา้ไปตรวจดู จนพบพระเจา้ทองทิพย ์

และไดส้ร้างวดัเพือ่ประดิษฐานพระเจา้ทองทิพยไ์วท้ี่น้ี 

ดว้ยความว่าพระเจา้ทองทิพยมี์ประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน รังสรรคข์ึ้นมาดว้ยจิต

ศรัทธาอนัมัน่คงในพระพทุธศาสนาของพทุธศาสนิกชนมาตั้งแต่คร้ังโบราณกาล ประกอบดว้ยพุทธ

ลกัษณะที่งดงาม ถูกตอ้งตามอสีตยานุพยญัชนะมหาบุรุษลักษณะทั้งปวง จึงประดิษฐานเป็นพระ

ประธานในวหิารหลวงวดัศรีสุพรรณ และในวนัท่ี 15 - 17 เมษายน ของทุกปี จะทาํบุญสรงนํ้ าพระ

เจา้ทองทิพย ์

9. การบริหารงานของวัด 

  ทางวดัศรีสุพรรณมีการบริหารงาน กิจกรรมของวดั โดยผูศึ้กษาไดส้อบถามจาก

พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวดัศรีสุพรรณ กล่าวว่า แต่ก่อนวัดศรีสุพรรณมีการ

บริหารงาน และการตัดสินใจของวดัทั้ งหมดจะตกอยู่ที่คณะกรรมการที่มาจากคณะศรัทธา 

ผูใ้หญ่บา้นในชุมชน แต่ในสมยัพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ขึ้นดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสได้มีการ

เปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานของวดัศรีสุพรรณขึ้นมาใหม่ โดยเปล่ียนคณะกรรมการ และการ

ตดัสินใจของวดัทั้งหมดจะอยูท่ี่เจา้อาวาสเท่านั้น และตั้งไวยาวจักรเป็นผูบ้ริหารศาสนสมบติัของวดั 

ตามกฎบญัญติัของกรมการศาสนา โดยปัจจุบนัคณะกรรมการวดัศรีสุพรรณมี ดงัน้ี (แผนผงัที่ 1) 
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แผนผงัที่ 1 คณะกรรมการวดัศรีสุพรรณ 

 

 

 

 

 

 

พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร  

( เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ) 

หนานอา้ย ใจพรม  

( มคัทายก ) 

สุวทิย ์ด่านพทิกัษ ์ 

( ประธานไวยาวจักร ) 

ระพ ีเทพพมิาน  

( ไวยาวจักร ) 

สมหวงั คาํวงษส์า 

คณะกรรมการ 

นอ้ย ใจชายวงศ ์

บุญมี มูลเจริญ 

วรัิตน์ อินทรเขียว ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1 บา้นแม่ใจ 

อภิรัตน์ สายนํ้ าเยน็ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 บา้นปงพฒันา 

ศกัด์ิ ศรีแปลง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นทุ่งโป่ง - หว้ยลึก 
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10. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดศรีสุพรรณ โรงเรียน และชุมชน 

  ชุมชนวดัศรีสุพรรณมีความผูกพนั ซ่ึงกนัและกันอยู ่ทั้ง วดั โรงเรียน และชุมชน 

โดยผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปสาํรวจ สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ชาวบา้นที่เขา้มาทาํกิจกรรมใน

วดั โดยผูศึ้กษาแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน  

จากการที่ความผูกพนัตั้งแต่ในสมยัก่อนผูท่ี้จะศึกษาได้นั้นจะตอ้งบวชเรียน 

โดยพระจะเป็นผูส้อน แต่ในปัจจุบนัเร่ิมมีความเป็นสหวิทยา จึงจาํเป็นตอ้งตั้งโรงเรียนในชุมชน

เพือ่ใหเ้ด็กในชุมชนไดศึ้กษาเล่าเรียน แต่ก็ยงัคงมีพระสงฆ์เขา้ไปสอน ให้ความรู้กบัเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน โดยปัจจุบนั วดัศรีสุพรรณมีเณรเขา้มาบวชเรียนอยู ่4 รูป และมีพระสงฆ์เขา้ไปสอนวชิา

จริยธรรม พระพุทธศาสนา ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบา้นแม่ใจ 

(เพาะวทิยาการ) 2 รูป คือ พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ และพระธงชยั สุจิต

โต พระวดัศรีสุพรรณ และสอนวิชาจริยธรรม ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (ศรีถอ้ย) คือ พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุรรณ 

และในช่วงเขา้พรรษาทุกวนัพระ ทางด้านพระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้

อาวาสวดัศรีสุพรรณ ไดน้าํเด็กระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบา้นแม่

ใจ (เพาะวิทยาการ) มาสวดมนต์ในวิหารวดัศรีสุพรรณ ตั้งแต่เวลาเท่ียงถึงบ่าย 3 ถือได้ว่าเป็น

กิจกรรมที่โรงเรียนและวดัศรีสุพรรณทาํร่วมกนัทุกปี 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  

ในสมยัหลวงปู่ พระครูศรีธรรมภาชน์ (นอ้ย ชยาลงฺกาโร) เป็นเจา้อาวาส ดว้ย

ความที่ท่านรู้ภาษาบาลี ขอม ลา้นนา และมีความสนใจในการศึกษา จึงเปิดโรงเรียนพระปริยติัธรรม

ใน พ.ศ. 2474 ทั้งแผนกธรรม และภาษาบาลี ขึ้นเป็นแห่งแรกของอาํเภอแม่ใจ โดยนิมนตพ์ระมหา

เปรียญจากจงัหวดัแพร่มาช่วยสอน และพ.ศ. 2514 ไดต้ั้งโรงเรียนศึกษาผูใ้หญ่บรรพชิตขึ้นในวดัศรี

สุพรรณ โดยตั้งช่ือว่า โรงเรียนผูใ้หญ่ศรีธรรมภาชน์ เสมือนโรงเรียน กศน. ในปัจจุบนั โรงเรียน

แห่งน้ีเปิดได ้16 ปี และเลิกดาํเนินการเม่ือ พ.ศ. 2530 เพราะหลวงปู่ ท่านชราภาพ และไม่มีผูสื้บทอด

ดาํเนินต่อจากหลวงปู่  ฯ ทาํใหมี้ผูท้ี่เขา้มาศึกษา และมีคณะศรัทธาเพิม่มากขึ้น ดว้ยความที่ หลวงปู่  ฯ 

เป็นพระนกัพฒันา และนาํเอาส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาสู่ชุมชน 
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ในช่วงพระมหาวัชรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจ้าอาวาส ได้จัดทอดผ้าป่า

โบราณวตัถุเพื่อนาํมาเก็บรักษา และจดัแสดงในพิพิธภณัฑท่ี์ทางวดัศรีสุพรรณจดัขึ้น มีคนเขา้มา

บริจาคโบราณวตัถุมากมาย จนเต็มพิพิธภณัฑ์ และของบางอยา่งไม่มีท่ีเก็บ จนจะตอ้งวางกับพื้น 

และแขวนไวด้า้นนอกพพิธิภณัฑ ์และไดจ้ดักลุ่มคณะสาํรวจแหล่งโบราณสถาน ทาํให้ความผูกพนั

ระหวา่งชุมชนกบัวดัมีมากขึ้น 

จากการที่ผูศึ้กษาไดล้งพื้นที่เขา้ไปคลุกคลีในชุมชน และภายในวดั พบว่าชาวบา้นใน

ชุมชนนิยมกนัใส่บาตรทุกเชา้ โดยทางวดัศรีสุพรรณจะแบ่งเสน้บิณฑบาตเป็น 2 สาย สายท่ี 1 จะอยู่

ในเขตหมู่ 1 บ้านแม่ใจปง และสายที่ 2 อยู่ในหมู่ 10 บ้านปงพฒันา จากการได้เดินตามพระ

บิณฑบาต พบวา่ คนส่วนใหญ่ที่ออกมาตกับาตรจะเป็นผูสู้งอาย ุจากการสอบถามชาวบา้นที่ออกมา

ตกับาตร โดยส่วนใหญ่แลว้จะประกอบอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั และขา้ราชการเกษียณ ส่วน

ชาวบา้นที่ทาํการเกษตรจะไม่ค่อยมี เพราะจะตอ้งออกไปทาํการเกษตรแต่เช้า ในวนัพระก็จะมี

ชาวบา้นประมาณ 30 คน เขา้มาทาํบุญตกับาตร  

ในวดัสําคญัทางศาสนา ทางวดัจะมีการทาํบุญตกับาตร สวดมนต์ ชาวบา้นก็จะเขา้

มาร่วมกิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอาย ุและวยัทาํงาน ถา้วา่งจากงานก็จะเขา้มาร่วมกิจกรรม 

ทางวดัไดมี้การจดังานประจาํปีในช่วงสงกรานตเ์ป็นงานทรงนํ้ าพระเจา้ทองทิพย ์ใน

การจดังานคร้ังน้ีทางพระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณไดเ้ล่าให้ฟังว่า ทางวดัจดั

งานกิจกรรมก็จะขอความช่วยเหลือจากชาวบา้นชุมชนวดัศรีสุพรรณ ในการจดัเตรียมงาน กิจกรรม

ต่าง ๆ ในวดั ทางเทศบาลตาํบลแม่ใจก็ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือดา้นงบประมาณ จดัเตรียมกาํลงัในการ

ดูแลรักษาความปลอดภยัในภายงาน ดว้ยความที่พระเจา้ทองทิพยเ์ป็นพระคู่บา้นคู่เมือง ของอาํเภอ

แม่ใจ ทาํใหมี้กาํลงัศรัทธาในการช่วยงานเยอะ 

งานถวายเทียนพรรษา ทางพระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ขอ

ความร่วมกบั วดัในอาํเภอแม่ใจอีก 8 วดั จดักิจกรรมไหวพ้ระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วดั จากกิจกรรมผู ้

ศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่กิจกรรมที่ทางวดัศรีสุพรรณมีการให้ความร่วมมือจากการชุมชนวดั

ศรีสุพรรณดีเยีย่ม มีการช่วยเหลือในการจดังาน และเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี 

ดว้ยความที่วดัศรีสุพรรณอยูคู่่กบัชุมชนมานาน โดยมีพระเจา้ทองทิพยเ์ป็นที่ยดึเหน่ียว

จิตใจของชุมชน โดยปัจจุบนัพระสงฆ ์8 รูป และเณร 6 องค ์พระสงฆ์และเณรในวดัทั้งหมดเป็นคน
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ที่เกิดในชุมชน โตในชุมชน และเณรท่ีบวชส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในชุมชน บวชเพื่อเขา้เรียนใน

โรงเรียนสงฆ ์จากการสอบถามเณร สาเหตุท่ีมาบวชเพราะ ทางบา้นอยากใหอ้ยูใ่นศีลในธรรม อยูใ่น

กฎระเบียบของสงฆ ์

นอกจากน้ียงัมีองคก์รต่าง ๆ ท่ีไดเ้ขา้มาใชส้ถานท่ีวดัศรีสุพรรณเพื่อทาํกิจกรรม โดย

องคท์ั้งหมดที่เขา้มาทาํกิจกรรมในวดัศรีสุพรรณมี ดงัน้ี 

โรงเรียนผู้สูงอายุ (โฮงเฮียนผู้สูงอายุ) เป็นโรงเรียนที่ตั้งโดย อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม 

เป็นอดีตขา้ราชการครู เคยเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ออ้ย ในตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ 

หลงัจากเกษียนอายรุาชการจึงได ้จดัทาํโครงการ โรงเรียนผูสู้งอาย ุโดยใชส้ถานท่ีวดัศรีสุพรรณมา

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยสมาชิกจะเป็นคนสูงอายใุนชุมชน มาทาํกิจกรรมเพื่อให้ผูสู้งอายใุนชุมชนได้

มีการพฒันาร่างกาย ความจาํ และความรู้ โดยโรงเรียนผูสู้งอายจุะสอนวชิาทั้งหมด 4 วชิา คือ 

1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จะสอนงานประดิษฐต์่าง ๆ ทั้งงานใบตอง แกะสลกั ทอผา้ 

2. สุขภาพ โดยวิธีธรรมชาติบาํบัด จะให้ความรู้เก่ียวกับอาหารการกิน วิธีใช้ยา

สมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบนั 

3. สุขภาพจิต จะใชด้นตรีเป็นตวับาํบดัสุขภาพจิต ช่วยความฝึกจาํ และวิธีหัวเราะ

บาํบดั 

4. สารฮกัสองวยั เช่ือมใจผกูพนั เป็นการสารความสมัพนัธร์ะหวา่งผูสู้งอายกุบัเด็กใน

โรงเรียนบา้นแม่ใจ (เพาะวทิยาการ) โดยจะใหผู้สู้งอายเุขา้พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณและเล่าเร่ืองราว

เก่ียวกบัของใชใ้นสมยัก่อนใหเ้ด็ก ๆ ฟัง และหลงัจากนั้นก็จะใหเ้ด็กพาเขา้หอ้งคอมพิวเตอร์ โดยให้

เด็กสอนคอมพวิเตอร์กบัผูสู้งวยั เป็นวธีิแลกเปล่ียนความรู้ จากนั้นมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัคือ อ่าน

หนงัสือในหอ้งสมุด และเล่นดนตรีองักะลุงร่วมกนั 

โรงเรียนผูสู้งอายุเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีเข้ามามีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนเข้าวดัได้ โดยจัด

กิจกรรมของกลุ่มทุกเยน็วนัเสาร์ที่ 3 ของเดือน และยงัเป็นตวัเช่ือมระหว่าง ผูสู้งอาย ุเด็ก โรงเรียน 

และวดั ไดเ้ป็นอยา่งดี (พฒันา สุขเกษม, 2556) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นองคก์รที่เขา้มาช่วยเหลือให้ความรู้ 

ตรวจสุขภาพกับคนในชุมชน โดยจะใช้ศาลาอเนกประสงค์ และวิหารเป็นที่ทาํกิจกรรม โดยมี

กิจกรรมประจาํทุก ๆ เดือน ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมรายได ้โดยทางกลุ่ม อสม.
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จะขอความร่วมมือกับคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุในชุมชน               

(พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร, 2556) 

วดัศรีสุพรรณกบัชุมชน ปัจจุบนั (1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556) มีพระสงฆ์ 8 รูป สามเณร 6 

รูป มีเน้ือที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ถือว่าเป็นวดัขนาดเล็ก บทบาทของพระสงฆ์ และ

สามเณรในวดัศรีสุพรรณ มีความสาํคญักบัชุมชนเป็นอยา่งมาก และยงัคงมีการพึ่งพาอาศยักัน มี

ความสัมพนัธ์ ติดต่อกนัอยา่งไม่ขาดสาย เพราะชุมชนทางภาคเหนือ ยงัถือว่าวดัยงัเป็นศูนยก์ลาง

ของชุมชน เป็นแหล่งยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพธิภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

จุดเร่ิมตน้ของพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมาจากเหตุผลที่ว่าวดัศรีสุพรรณเป็นวดัที่มีอายุ

เกือบ 200 ปี เพราะจากหลักฐานของวดัศรีสุพรรณ มีการก่อตั้ งวดัมาตั้งแต่ พ.ศ. 2362 ทาํให้มี

โบราณวตัถุที่อยูใ่นวดัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีการบูรณะวดั วิหาร อุโบสถ์ และชาวบา้นท่ีนํา

พระพทุธรูปที่แตกหกัมาไวใ้นวดั เพราะมีความเช่ือวา่ พระพทุธรูปที่แตกหักถา้เก็บไวใ้นบา้นทาํให้

เกิดอาเพศ จึงนาํมาเก็บไวท้ี่วดั ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 ทางพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาส 

ไดมี้ความคิดในการเก็บรวบรวมและปรับปรุงชั้นล่างของกุฏิเพือ่เป็นหอ้งจดัแสดงพพิธิภณัฑข์องวดั

ศรีสุพรรณ และดว้ยความที่แม่ใจเป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์ยาวนาน ยงัคงทิ้งร่องรอยหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีมากมายทั้งในด้านตาํนานทอ้งถ่ินศิลาจารึกและโบราณวตัถุต่างๆที่

เห็นได้ชัดเจนคือด้านศิลปกรรมซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น ทาํให้พบซากโบราณสถาน 

โบราณวตัถุมากมาย ในปี พ.ศ. 2553 ทางวดัศรีสุพรรณ โดยพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้

อาวาส สนใจในเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน จึงไดร้วมกลุ่มจดัตั้งคณะสาํรวจประกอบดว้ย พระ

ธงชยั สุจิตโต พระวดัศรีสุพรรณ พระมหาอุดมอุตฺตมเมธี พระวดัศรีสุพรรณ พระสายนัต ์วดัดงบุญ

นาค อาจารยป์ระพนัธ์ ทนันชยั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่อ้อย นัฐกรณ์ ไชยชนะ ชาวบา้นใน

ชุมชนโดยสามารถอ่านภาษาล้านนาได้ เขา้ไปสํารวจแหล่งโบราณสถาน ศึกษาจารึก และเก็บ

โบราณวตัถุ จากแหล่งโบราณสถานในพื้นท่ีอาํเภอแม่ใจ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นเมืองโบราณ ช่ือว่าเมืองออ้ย 

หรือเวียงอ้อย (เมือง ภาษาเหนือหมายถึง เวียง) มารักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ เพื่อ

ทาํการศึกษาประวติัความเป็นมาของเมืองโบราณของแม่ใจ หลงัจากนาํโบราณวตัถุมาเก็บไว ้พระ
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มหาวชัรากรณ์ จึงได้ทาํการทอดผา้ป่าโบราณวตัถุ ของชาวบา้นให้นาํมาบริจาคให้กบัทางวดัศรี

สุพรรณ ทางวดัจึงไดน้าํมาจดัแสดงใหช้าวบา้นในชุมชนและผูท้ี่สนใจไดเ้ขา้ชม และเน่ืองจากวดัทาํ

หน้าที่เป็นพิพิธภณัฑใ์นการเก็บรวบรวมรักษาโบราณวตัถุ อนุรักษ ์และสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีคู่กบัสังคมไทยมาอย่างชา้นาน ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัสังคม

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วดัจะทาํหนา้ท่ีธาํรงพระพทุธศาสนาแลว้ยงัเป็นสถานท่ีสะสม จดัแสดง ให้

ความรู้กบัส่ิงของที่สะสม ไม่วา่ของส่ิงนั้นจะมีค่า แปลกประหลาด หรือส่ิงที่เช่ือว่าไม่เป็นสิริมงคล

ต่างก็ถูกนาํมาถวาย เพราะคนที่นาํมาถวายเช่ือวา่ การถวายของให้กบัวดัเป็นส่ิงท่ีดี หรือถา้เป็นของ

แปลกประหลาด ของที่ไม่ดี ก็เช่ือวา่ถา้บุคคลธรรมดาทัว่ไปไดค้รอบครองจะเกิดโทษ ถา้นาํไปถวาย

วดัน่าจะเป็นทางออกที่ดี เพราะวดัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธิ น่าจะแก้เร่ืองร้ายให้กลายเป็นดีได ้โดย

ส่ิงของที่นาํมาถวายทางวดัก็จะเป็นผูจ้ดัการตามความเหมาะสม และบางคร้ังชาวบา้นที่นาํของมา

ถวายก็เขา้มาชมส่ิงของนั้น โดยทางพระท่ีเก็บก็อาจจะเป็นผูน้าํชม แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึง

อาจจะเทียบกับเสมือนเป็นการจัดการพิพิธภัณฑ์ และบทบาทของพระก็เสมือนภัณฑารักษ ์

เพราะฉะนั้นวดัก็น่าจะเป็นพิพิธภณัฑม์าตั้งนานแลว้ โดยวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์มี

ดงัน้ี  

1. เพือ่ปลุกจิตสาํนึกใหพ้ระภิกษุสามเณรและประชาชนมีความกระตือรือร้นและเห็น

ความสาํคญัในโบราณวตัถุ 

2. เพือ่ปลุกจิตสาํนึกและสร้างเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนไดต้ระหนัก

ถึงการดูแลและจดัเก็บบาํรุงรักษาโบราณวตัถุใหมี้ปริมาณและคุณภาพเพิม่มากขึ้น 

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาโบราณวตัถุคดีแก่ผูท่ี้มีความสนใจ เพื่อเป็นการรวบรวม

โบราณวตัถุของวดัและบา้นไวใ้นสถานท่ีเดียวกนั 
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ภาพที่ 13 อาคารพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

 

1. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

  พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณตั้งใน พ.ศ. 2545 โดยมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้

อาวาสวดัศรีสุพรรณ นาํชั้นล่างของกุฏิหลงัใหญ่มาปรับปรุงเป็นห้องจดัแสดง เร่ิมจากการปรับปรุง

ห้องจดัแสดงเก็บโบราณวตัถุที่พบในวดัศรีสุพรรณ เช่น ช่อฟ้าทาํจากไมป้ระดับกระจก ใบระกา 

หางหงส์ หนังสือใบลาน หีบพระธรรม ช้ินส่วนพระพุทธรูป เป็นตน้ จากนั้น มหาวชัรากรณ์ วชิร

เมธี ไดจ้ดัโครงการแม่ใจศึกษา: กรณีศึกษาเมืองออ้ย เมืองโบราณ และโบราณสถานที่เก่ียวขอ้ง โดย

ตั้งคณะสาํรวจลงพื้นที่สาํรวจวดัร้าง แหล่งโบราณสถานในอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา และอาํเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย จึงไดเ้ก็บรวบรวมโบราณวตัถุที่พบมาไวท้ี่พิพิธภณัฑ ์และจดัทาํตูไ้มเ้พื่อเก็บ

รักษาโบราณวตัถุ จดัทอดผา้ป่าโบราณวตัถุ เพื่อให้คณะศรัทธาบริจาคของ โบราณวตัถุ ให้กับ

พพิธิภณัฑ ์ในปีเดียวกนั 

มหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ไดศึ้กษาในระดบัปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา 

จึงไดข้อความร่วมมือกบัอาจารย ์ดร.ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ อาจารยม์หาวิทยาลยัพะเยา เพื่อจดัทาํ

ทะเบียนวตัถุ จดัหมวดหมู่ของโบราณวตัถุ และทางวดัไดข้อความร่วมมือจากชาวบา้นเขา้มาช่วยใน

การ จดบนัทึกเน้ือหา แยกประเภท โบราณวตัถุ เขียนเลขทะเบียนไวท้ี่วตัถุ และทาํการบนัทึกไวใ้น
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สมุด ในปี พ.ศ. 2553 โดยชาวบา้นที่มาช่วยส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุที่ว่างจากการทาํไร่ทาํนามาช่วย

ในการจดัทาํทะเบียนวตัถุ 

จากการที่พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ไดจ้ดัโครงการแม่ใจศึกษา ทาํให้ไดข้อ้มูล

ถึงเมืองอ้อย และโบราณวตัถุต่าง ๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ จึงได้จัดทาํป้ายเน้ือหา บอกที่มาของ

โบราณวตัถุ ติดไวก้บัตวัโบราณวตัถุ และจดัแสดงไวใ้นหอ้งจดัแสดง โดยเปิดให้ผูท้ี่สนใจเขา้ชมได้

ทุกวนั ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ไปปิดไฟชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์

ไดด้ว้ยตนเอง 

ในการรักษาความสะอาดบริเวณพิพิธภณัฑ์ และห้องจดัแสดงโบราณวตัถุ พระ

มหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาส ได้มอบหมายให้เณรท่ีอยู่กุฏิชั้นบนของพิพิธภณัฑ์ เป็น

ผูดู้แลความเรียบร้อย ทาํความสะอาดภายในพพิธิภณัฑ ์

ในปี พ.ศ. 2554 พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ไดข้อความ

ร่วมมือไปยงัมหาวทิยาลยัพะเยาเขา้มาใหค้วามรู้ดา้นการดูแลรักษา ทาํความสะอาดโบราณวตัถุ โดย

อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์อาจารย ์ดร.ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ ไดเ้ขา้มาอบรมให้ความรู้กบัพระ

ในวดั และชาวบา้นชุมชนวดัศรีสุพรรณ จาํนวนประมาณ 10 คน ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม

ในคร้ังนั้น 

ดา้นคณะกรรมการของพพิธิภณัฑก์็จะเป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการของวดั ถา้จะ

เปล่ียนแปลงอะไรที่เก่ียวกบัพพิธิภณัฑจ์ะตอ้งผา่นที่ประชุมของคณะกรรมการของวดั เพื่อลงความ

คิดเห็นว่าสมควรหรือไม่ จากการสัมภาษณ์พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

กล่าวว่า “เร่ืองการบริหารพิพิธภณัฑ์ก็ไม่มีอะไรมาก ถ้าจะมีการเปล่ียนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับ

พิพิธภณัฑ์ก็ตอ้งผ่านคณะกรรมการ ส่วนการเปิดให้เขา้ชมนั้น ก็เพียงให้เณรท่ีจาํอยู่กุฏิชั้นบน

พพิธิภณัฑเ์ป็นผูเ้ปิด ปิด และทาํความสะอาด” 

 ในปัจจุบนัการให้ขอ้มูลที่เก่ียวกบัโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑท์างพระสมุห์สุพฒัน์ 

ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ไดม้อบหมายใหพ้ระมหาอุดม อุตฺตมเมธี ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มท่ี

ไดเ้ขา้ไปศึกษาและสาํรวจแหล่งโบราณสถานกบัพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี 

ทางพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการจดัทาํทะเบียนวตัถุแลว้ปี พ.ศ. 2553 แต่เน่ืองจาก

สมุดลงทะเบียนโบราณวตัถุ พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ไปศึกษาต่อ
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และไดน้าํไปดว้ย ทาํให้ขอ้มูลของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์ที่บนัทึกไวแ้ละขอ้มูลโครงการแม่ใจ

ศึกษาที่ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองโบราณ และโบราณสถานที่พบในอาํเภอแม่ใจและใกลเ้คียง ซ่ึง

ขอ้มูลน้ีสามารถมาใชใ้นการจดัแสดง เน้ือหาของ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ทางพระ

สมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโรเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณและคณะสาํรวจไดติ้ดต่อไปทางพระมหาวชัรากรณ์ 

วชิรเมธี แต่ไม่สามารถติดต่อได ้ทาํใหข้อ้มูลทั้งหมดไดห้ายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ตวัอยา่งเลขทะเบียนวตัถุในพพิิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

 

จากภาพที่ 14 ทะเบียนวตัถุในพพิธิภณัฑไ์ดแ้บ่งออกเป็นประเภทของวตัถุ ลาํดบัของ

วตัถุและปีที่ขึ้นทะเบียน ไดมี้การจาํแนกไว ้ดงัน้ี 

ประเภทของวัตถุ ได้แบ่งออกเป็น  

๐๑ หมายถึง วตัถุที่ทาํจากไม้ เช่น พระพุทธรูปไม้ ช้างไม้ พระบัวเข็มไม ้

แจกนัไมแ้กะสลกั ภาชนะกะลามะพร้าว ตราธรรมจกัรไม ้ขนัหมากไม ้ขลุ่ย ผอบไม ้พานหวาย แมว

ขดูมะพร้าว ตลบัหมาก หีบไม ้ขนัไมแ้กะสลกั พานไม ้พานไมส้าน หลาวแทงขา้ว ไมค้าน พานแวน่

ฟ้า กระบวยตกันํ้ า ทพัพไีม ้ไมค้นขา้ว แมงดาอุปกรณ์วดัระดบั ลูกคิด กระดานชนวน กระสวยทอ

หูก เป๋ีย แน นํ้ าเตา้เล็ก เผีย่นป่ันดา้ย แผน่ไม่ฉลุลาย อีดฝ้าย กา้งตดัออ้ย กัว๊ะขา้ว ขอ้ง กล่องขา้ว ครก

ไม ้ไมส้างหญา้คา ไมดู้วนัขึ้นแรม ฝักมีด หวัเรือ กลอง แม่พมิพ ์นาฬิกา 

ปีท่ีขึน้ทะเบียน ประเภทของวตัถ ุ ลาํดบัของวตัถ ุ
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๐๒ หมายถึง อิฐ เคร่ืองป้ันดินเผา เช่น เศษอิฐส่วนฐานของซากโบราณสถาน 

ก๋ีเป็นช้ินส่วนในเตาเผา และเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น แจกนัดินเผา คนโทดินเผา ไหดินเผา หมอ้ตม้ยา

ดินเผา 

๐๓ หมายถึง วตัถุที่ทาํจากโลหะ ทองเหลือง เงิน เช่น พานทองเหลือง ภาชนะ

ทองเหลือง แผ่นโลหะทองเหลือง แผ่นโลหะแกะสลกัรูปสัตว ์พระพิมพป์างลีลาสาํริด พระขรรค์

ทองเหลือง ทพัพทีองเหลือง ชอ้นทองเหลือง กาํไรขอ้มือเงิน เข็มขดัเงิน ฉาบทองเหลือง ระฆงัเล็ก

ทองเหลือง พานเงิน ขนัทองเหลือง ขนัเงิน ฆอ้งทองเหลือง กงัสดาลทองเหลือง เตารีดใชถ่้าน เคียว

เก่ียวขา้ว มีด คนัชัง่ ดาบ  

๐๔ หมายถึง ไม่พบ 

๐๕ หมายถึง ไม่พบ 

๐๖ หมายถึง ไม่พบ 

๐๗ หมายถึง วตัถุที่ทาํจากแกว้ เช่น กระปุกแกว้  

๐๘ หมายถึง แร่ต่าง ๆ เช่น พลอยแดง แร่เหล็กนํ้ าพี้  ช้ินส่วนพระพุทธรูป เชิง

เทียนหินอ่อน ครกหินทราย ส่วนฐานพระพทุธรูป  

๐๙ หมายถึง ประกบัธรรมจารึกอกัษรลา้นนา ธนบตัรใบละหน่ึงบาท ธนบตัร

ไทย-เหรียญ ธนบตัรต่างประเทศ เช่น  ธนบตัรจีน ธนบตัรดอลล่า  ธนบตัรลาว 

๑๐ หมายถึง วตัถุท่ีได้จากสัตว์ เช่น เขากวาง เขาสัตว์ เขาควายแกะสลัก  

เปลือกหอย 

๑๑ หมายถึง พระพทุธรูปเรช่ิน กรอบรูป เทียนป้ัน รูปมา้ เชิงเทียง  

๑๒ หมายถึง ไม่พบ 

๑๓ หมายถึง วตัถุโบราณของวดัศรีสุพรรณที่ไดจ้ากการล้ืออุโบสถ์ และวิหาร

เพื่อทาํการสร้างใหม่ จึงไดเ้ก็บของเก่าไวใ้นพิพิธภณัฑ ์เช่น นาคทนั ใบระกา หัวใบระกาประดับ

กระจกสี ยอดโมฬีพระพทุธรูป ใบเสมาปูนป้ันประดบักระจก ช่อฟ้าปูนป้ันประติมากรรมกระจกสี 
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ลําดับของวัตถุ 

หมายถึง ลําดับของประเภทวตัถุที่มีอยู่ในพิพิธภณัฑ์ ยกตัวอย่างดังภาพที่… ๐๑ 

หมายถึง โบราณวตัถุประเภทไม ้เป็นลาํดบัที่ ๘๙ 

ปีที่ขึน้ทะเบียน 

หมายถึง ปีพุทธศกัราชท่ีจดัทาํทะเบียนขึ้นมา ยกตวัอย่างดังภาพท่ี…. ๐๑ หมายถึง 

โบราณวตัถุประเภทไม ้เป็นลาํดบัที่ ๘๙ ปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

จากการศึกษาวตัถุบางอย่างที่มีเลขทะเบียนแต่อ่านไม่ออก บางช้ินได้ตีทะเบียนผิด

หมวดทาํให้เกิดการสับสน เช่น วตัถุประเภทอิฐ จากอยูห่มวดท่ี 02 แต่กลายเป็นหมวด 01 เป็นตน้ 

และวตัถุในพพิธิภณัฑย์งัมีที่ยงัไม่ไดท้าํเลขทะเบียน เช่น กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา ส่วนของโบราณวตัถุ

ที่พบในแหล่งโบราณสถานรอบ ๆ วดั ท่ีทางกลุ่มสํารวจของวดัศรีสุพรรณไดล้งพื้นท่ีสาํรวจและ

เก็บมาไวท้ี่พพิธิภณัฑ ์

ดา้นการรักษาความปลอดภยั ทางวดัไดน้าํโบราณวตัถุที่เป็นช้ินเล็ก ๆ จดัแสดงไวใ้นตู้

กระจก มีประตูปิดมิดชิด และยงัติดกลอ้งวงจรปิดไวท่ี้หน้าประตูทางเขา้พิพิธภณัฑ์ แต่อยา่งไรก็

ตามของที่มีมากเกินไปทาํใหไ้ม่มีที่เก็บรักษา ของบางช้ินอาจจะเกิดการชาํรุด จากสัตวต์่าง ๆ ที่เขา้

มาอาศยั หรืออาจจะเกิดจากความช้ืนในดิน โดนแสงแดด ทาํใหเ้สียหายได ้

2.  ทรัพยากรวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ 

  ทรัพยากรวฒันธรรมพิพิธภณัฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรวฒันธรรมที่

เป็นโบราณวตัถุ และทรัพยากรวฒันธรรมที่ไม่ใช่โบราณวตัถุ คือผูน้ําชุมชน ความร่วมมือของ

ชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เครือข่ายภายนอกชุมชน  

1. โบราณวตัถุที่จดัแสดงในพิพิธภณัฑน์ั้น ส่วนใหญ่เป็นของที่ไดม้ากจากการ

สาํรวจ โบราณสถานกลางทุ่งนา โบราณวตัถุท่ีพบในวดัศรีสุพรรณ และส่ิงของท่ีไดรั้บการบริจาค

จากชาวบา้น และคณะศรัทธา โดยโบราณวตัถุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 เป็นโบราณวตัถุท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เมืองโบราณในพื้นที่อาํเภอแม่ใจ จากการสาํรวจและเก็บรวบรวมของพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี 

อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วนของพระพทุธรูปหินทราย อิฐ เสาหิน ช้ินส่วน

ของโบราณสถาน เคร่ืองป้ันดินเผา (ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 15 โบราณวตัถุทางโบราณคดี 

 

กลุ่มที่ 2 โบราณวตัถุที่เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นของที่

พบในวดัศรีสุพรรณ เป็นของที่เก็บสะสมโดยพระมหาวชัรากรณ์และพระลูกวดั และของท่ีไดรั้บ

จากการบริจาคจากชาวบา้น ส่วนใหญ่จะเป็น พบัหนงัสา พระธรรมคมัภีร์ท่ีจารดว้ยใบลาน หีบพระ

ธรรม พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ส่วนประกอบของอุโบสถหลังเก่า และวิหารหลังเก่าของวดัศรี

สุพรรณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ (ภาพที่ 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 โบราณวตัถุที่พบในวดัศรีสุพรรณ 
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กลุ่มที่ 3 ส่ิงของที่ไดรั้บจากการบริจาคจากชาวบา้น และคณะศรัทธา ของ

ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือประกอบอาชีพทาํมาหากิน และส่ิงของที่ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั เช่น ขนัเงิน กาํไล โทรทศัน์ ขวาน คนัไถ กลอง ป่ินโต ตะเกียง เคร่ืองป้ันฝ้าย เหรียญ 

ธนบตัร และอ่ืน ๆ (ภาพที่ 17) 

ภาพที่ 17 โบราณวตัถุที่เก่ียวกบัการดาํรงชีวติ 

 

จากการที่เข้าไปสํารวจดูแล้วพบว่า โบราณวตัถุมีการทาํทะเบียนไวแ้ล้ว แต่ยงัมี

บางส่วนที่ยงัไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน บางส่วนเลขทะเบียนจางลง ดูไม่ออกว่าเลขอะไร และ

เน่ืองจากพระมหาวชัรากรณ์ เจา้อาวาสองคก์่อน ผูท้ี่ริเร่ิมพิพิธภณัฑ์ไปศึกษาต่อ จึงนําเอกสารที่

เก่ียวกบัพพิธิภณัฑไ์ปดว้ยทั้งหมด รวมถึงสมุดทะเบียนวตัถุดว้ย 

2. ทรัพยากรวฒันธรรมที่ไม่ใช่โบราณวตัถุ ผูน้ําชุมชน กลุ่มต่าง ๆ เครือข่าย

ภายนอก ที่เขา้มามีส่วนร่วม และการที่จะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมได้นั้น จะตอ้งมาจากผูน้ําที่

เขม้แขง็ โดยตามหลกัของผูน้าํชุมชนที่ โรเดอริค เบลล ์กล่าวว่าจะตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง คือ การมีตาํแหน่งในองคอ์รชุมชน การมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดบัค่อนขา้งดี การมีความรู้

ความชาํนาญในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน และการเขา้ร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน (2541 : 37, อา้งถึงใน นพรัตน์ มณีรัตน์) และในทางภาคเหนือชุมชนส่วนใหญ่จะมีความ

ศรัทธาต่อพระพทุธศาสนามาก จึงทาํใหพ้ระมีบทบาทเป็นผูน้าํ โดยเฉพาะเจา้อาวาส ที่เป็นที่ศรัทธา

ของคนในชุมชน จึงทาํให้การที่จะทาํกิจการส่ิงใด ขอความร่วมมือจากชาวบา้น ก็จะได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 
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นอกจากการมีส่วนร่วมจะตอ้งหาผูน้าํที่มีสามารถ มีความรู้ชาํนาญการใน

เร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัพพิธิภณัฑ ์ผูศึ้กษาไดส้าํรวจพื้นที่พบวา่ ชุมชนวดัศรีสุพรรณมีผูใ้หญ่บา้นของแต่

ละหมู่บา้นเป็นบุคคลที่ชาวบา้นให้ความนับถือ และให้ความเคารพในการตดัสินใจ ไม่ว่าจะมี

กิจกรรมอะไร หรือประชุม ทางชุมชนจะมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบา้นในชุมชนไดรั้บ

ทราบถึงขอ้มูล กิจกรรมต่าง ๆ และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  

3. อัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

ในการลงพื้นที่ผูศึ้กษาไดส้าํรวจของทั้งหมดในพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ และไดจ้ดั

เวทีสนทนากลุ่ม (ภาพที่ 19) โดยมีเจา้อาวาส พระลูกวดั คณะกรรมการวดั คณะศรัทธาวดัศรี

สุพรรณ เพื่อหาอตัลกัษณ์ของพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ รวมไปถึงคน้ควา้จากในสมุดเยีย่มชมของ

พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ต่างก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเด่น

ทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดีชุมชนแม่ใจเพราะมีโบราณวตัถุที่อยูใ่นแหล่งโบราณสถานบน

พื้นที่เมืองโบราณของแม่ใจ ดังนั้นพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณน่าจะชูเร่ืองเมืองอ้อย ให้ชาวบา้น 

นกัเรียน และผูส้นใจไดศึ้กษาเร่ืองเมืองโบราณน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ขอ้แนะนาํในสมุดเยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์
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ภาพที่ 19 เวทีสนทนาเพือ่กาํหนดอตัลกัษณ์และศึกษาสภาพปัญหาของพพิธิภณัฑ ์

 

4. คุณค่าของโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ 

  จากการสํารวจพบว่า คุณค่าของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ ดังที่ผู ้

ศึกษาไดท้บทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 มีคุณค่าดงัน้ี 

1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  เน่ืองจากโบราณวัตถุใน

พพิธิภณัฑเ์ป็นวตัถุที่ไดจ้ากการสาํรวจแหล่งโบราณสถานในอาํเภอแม่ใจ มีทั้งอิฐ ช้ินส่วนองคเ์จดีย ์

ช้ินส่วนพระพทุธรูป และส่ิงต่าง ๆ ที่พบในแหล่งโบราณสถาน โดยพระพทุธรูปหินทรายที่พบส่วน

ใหญ่เป็นสกุลช่างพะเยา โบราณวตัถุที่อยูใ่นพิพิธภณัฑจึ์งเป็นส่ิงที่สามารถยนืยนัไดว้่า ส่ิงนั้นได้

เกิดขึ้นในอดีตจริง ทาํใหคุ้ณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นความทรงจาํที่มี

พลงัในการส่ือสารถึงคนสมยัปัจจุบนัใหเ้ขา้ใจถึงอดีต 
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ภาพที่ 20 ช้ินส่วนพระพทุธรูปที่บ่งบอกถึงพื้นที่น้ีมีการนบัถือศาสนาในอดีต 

 

2. คุณค่าทางด้านวิชาการและการศึกษา โบราณวตัถุท่ีได้เก็บรวบรวมไวมี้

การศึกษาถึงแหล่งที่มา   ศึกษาเร่ืองราวของแหล่งโบราณสถาน โดยมีจารึกเป็นหลกัฐาน บ่งบอกถึง

ความเป็นมาของแหล่งโบราณสถานนั้น ๆ ทาํใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนั้น 

 

ภาพที่ 21 ศิลาจารึกที่บ่งบอกถึงสถานที่สร้างวดัในพื้นที่อาํเภอแม่ใจปัจจุบนัอยูท่ี่วดัหนองสระ 

 

3. คุณค่าทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์มี

พระพทุธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา มีเอกลกัษณ์เฉพาะ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองถว้ย 

ที่มีลวดลายแตกต่างกนัออกไป 
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ภาพที่ 22 ลายช้ินส่วนของเจดียท์ี่พบในแหล่งโบราณสถานเวยีงออ้ย 

 

4. คุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ดูแล รักษา

โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์โดยใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ทาํใหค้นในชุมชน 

สรุปได้ว่า โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษไ์วใ้ห้

ชาวบา้นในชุมชน และผูท้ี่สนใจไดศึ้กษา ช่ืนชมความงามที่บรรพบุรุษไดส้ร้างไว ้ 

5. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 

  พิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณใช้ชั้ นล่างของกุฏิหลังใหญ่ มาเป็นห้องจัดแสดง

โบราณวตัถุที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากคณะสาํรวจแหล่งโบราณสถานในพื้นที่อาํเภอแม่ใจ และ

จากการบริจาคของชาวบา้น พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ได้จดัแสดงโบราณวตัถุแบ่งเป็น 5 ส่วน

ใหญ่ ๆ ดว้ยกนั (ดูที่ 23 ภาพประกอบ) คือ 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่จดัแสดงภาพเก่าเล่าเร่ือง เป็นการเล่าเร่ืองของวดัศรีสุพรรณ ภาพ

พระเจา้ทองทิพย ์ภาพพระเจา้ตนหลวง และภาพประวติัของพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี 

ส่วนที่ 2 ส่วนที่จัดแสดงของใช้ที่ทางชาวบ้านมอบให้ เช่น โทรทัศน์ กลอง 

เคร่ืองมือทอผา้ ขวาน เคร่ืองเงิน ธนบตัรทั้งของไทย และต่างประเทศ และขา้วของเคร่ืองใชต้่างทั้ง

ในการดาํรงชีวติ และเคร่ืองมือทาํมาหากิน ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 ส่วนที่จดัแสดงโบราณวตัถุที่เก็บไดจ้ากคณะสาํรวจของวดัศรีสุพรรณ 

เช่น อิฐ ช้ินส่วนของพระพทุธรูป ช้ินส่วนของซากโบราณสถาน ช้ินส่วนของเคร่ืองป้ันดินเผา และ

วตัถุโบราณอ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 4 ส่วนที่จดัแสดงชีวประวติัของ หลวงปู่ พระศรีธรรมภาชน์ อดีตเจา้คณะ

อาํเภอแม่ใจ และอดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ มีหุ่นปูนป้ันเสมือนหลวงปู่พระศรีธรรมภาชน์ 

ส่วนที่ 5 ส่วนที่ไดม้าจากการบูรณะอุโบสถ วหิาร และโบราณวตัถุที่พบภายในวดั

ศรีสุพรรณและอยูบ่นตูข้องส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 บางส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 แผนผงัการจดัแสดงส่ิงของในพพิิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณปัจจุบนั 

 

อาคารที่จัดแสดงโบราณวตัถุซ่ึงเดิมเป็นกุฏิ แต่นํามาปรับปรุงใหม่ มีการทุบผนัง

เพือ่ใหเ้ป็นหอ้งโถงกวา้ง เทพื้นปูกระเบื้อง ทาสีภายใหม่ การจดัแสดงโบราณวตัถุมีการใส่ตูไ้ว ้เพื่อ

รักษาป้องกนัการสูญหาย แต่เน่ืองจากของมีจาํนวนมาก จึงทาํใหพ้ื้นท่ีในการจดัแสดงไม่เพยีงพอ จึง

วางกองไวก้บัพื้น และยงัไม่มีเน้ือหาขอ้มูลของโบราณวตัถุที่นาํมาจดัแสดง 

6. กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

  หลังจากพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณได้เปิดให้ผูท้ี่สนใจเข้าชม ได้มีกิจกรรมเพื่อ

กระตุน้คนในชุมชน โดยทางพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณไดข้อความร่วมมือไปยงัสภาวฒันธรรมอาํเภอ
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แม่ใจ และมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาการท่องเที่ยว ให้มาช่วยในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย จาก

โรงเรียนแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จาํนวน 20 คน เพื่อไวส้ําหรับนําชม

พพิธิภณัฑ ์ในปี พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 24)  

  หลงัจากนั้นทางวดัก็ไม่ไดจ้ดักิจกรรมที่เก่ียวกบัพพิธิภณัฑ ์เพราะทางวดัมีขอ้จาํกดั

ทางดา้นบุคลากร และงบประมาณในการจดักิจกรรม จึงทาํให้พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณขาดความ

ต่อเน่ืองดา้นกิจกรรม และมีคนเขา้มาเยีย่มชมจาํนวนนอ้ย เฉล่ียประมาณ 10 คนต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 โครงการอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 

 

7. บทบาทของพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณที่มีต่อชุมชน  

จากการศึกษาการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกบั

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ เกิดจากชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ ์และชุมชน

ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ ดังนั้นแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีผูศึ้กษาได้

วเิคราะห์ โดยคาํนึงถึงการใหบ้ริการแก่ชุมชน และเอ้ือประโยชน์ใหท้ัว่ถึงแก่บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน 

ดงันั้นพพิธิภณัฑจ์ะตอ้งตระหนกัถึง ประโยชน์ที่ชุมชนจะไดรั้บ และมีบทบาทต่อการพฒันาชุมชน 

ดงัน้ี 
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1. บทบาททางสงัคมและวฒันธรรม 

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ตั้งอยูใ่นวดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

โดยบทบาทของวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนอยู่แล้ว วดัศรีสุพรรณจึงเหมาะสําหรับในการจัด

กิจกรรม ดาํเนินงานทางสงัคม และเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรม เพราะวิถีชีวิตของชุมชนจะผูกพนั

กบัวดัอยูแ่ลว้ และดว้ยความที่วดัศรีสุพรรณมีพระเจา้ทองทิพยซ่ึ์งเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของชุมชน 

“...ชาวบา้นส่วนใหญ่ที่มาบริจาคส่ิงของมอบให้พิพิธภณัฑ ์ลว้นมาจาก

ความศรัทธา และอยากให้ทางวดัรวบรวมเก็บไวใ้ห้รุ่นลูกรุ่นหลานไดเ้รียนรู้...” พระสมุห์สุพฒัน์  

ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

“...ของโบราณดีแล้วที่นาํมาบริจาคให้พิพิธภณัฑ์ เพราะถ้าเก็บที่บา้น 

เราตายไปมนัอาจจะตกไปอยูใ่นมือใครก็ไม่รู้...” เดือน จินตว์เิศษ ขา้ราชการบาํนาญ 

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณจึงเป็นพพิธิภณัฑท์ี่อนุรักษโ์บราณวตัถุของทอ้งถิ่น เพื่อให้คน

ในชุมชนสามารถเรียนรู้ประวติัศาสตร์ของชุมชน พฒันาการของชุมชน ตลอดจนถึงวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาดั้งเดิม ทาํใหค้นในทอ้งถ่ินไดศึ้กษาถึง รากเหงา้ และเห็นคุณค่าทอ้งถ่ินของตนเอง และยงั

เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัคนในชุมชนไดอี้กดว้ย 

2. บทบาทดา้นการศึกษา 

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นพพิธิภณัฑท่ี์มุ่งเนน้ประโยชน์ดา้นการศึกษา โดย

จดัแสดงโบราณวตัถุออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีพระเป็นผูใ้ห้คาํบรรยายถึงประวติัศาสตร์ผ่านจาก

ประสบการณ์ชีวิต และจากการที่ได้ลงพื้นท่ีสํารวจแหล่งโบราณสถานในชุมชน เน่ืองจากเน้ือ

หาทางวชิาการยงัมีไม่มาก และเน้ือหาของตวัโบราณวตัถุยงัไม่ไดร้วบรวมเป็นเอกสาร ทาํใหย้งัไม่มี

เน้ือหาของโบราณวตัถุมากนั้น แต่ด้วยตวัโบราณวตัถุแล้วสามารถบ่งบอกถึงศิลปะ วฒันธรรม 

แหล่งอารยธรรม และประวติัศาสตร์ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการสมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์ พบวา่พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นที่สะสมภูมิ

ปัญญา ประวติัศาสตร์ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยเล่าเร่ืองราวผ่านโบราณวตัถุ ส่ิงของที่จดั

แสดงในพพิธิภณัฑ ์เป็นเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของวตัถุ ประโยชน์ใชส้อย ศิลปะ วฒันธรรมที่

เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและความเป็นอยูใ่นชุมชน ซ่ึงชาวบา้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัชุมชนไดแ้สดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัพพิธิภณัฑ ์วา่ 
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“...พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถบ่งบอกถึงประวติั

ความเป็นมาของชุมชนได ้เพราะมีโบราณวตัถุช้ินสาํคญั ๆ ที่บ่งบอกถึงเมืองออ้ย มีตวัตนอยูจ่ริงใน

พื้นที่แม่ใจ...” พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ 

“...เวลาไปสอนวิชาจริยธรรม พุทธศิลป์ ก็จะให้เด็กที่โรงเรียนก็จะให้

เด็กนักเรียนหาเวลาว่างเขา้มาศึกษาของในพิพิธภณัฑ์ เพราะโบราณวตัถุส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วน

พระพทุธรูป เด็กจะไดเ้ห็นของจริงวา่ศิลปะสกุลช่างพะเยาเป็นอยา่งไร...” พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี 

วดัศรีสุพรรณ 

  พิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เ ก่ียวกับโบราณคดี ประวัติศาสตร์

ทอ้งถ่ิน จึงสามารถเขา้ไปบรรจุในหลกัสูตรทอ้งถิ่นศึกษา เพื่อให้นักเรียนในชุมชนได้ศึกษาหา

ความรู้ได ้

“...พดูถึงพพิธิภณัฑม์นัสามารถเส่ือมโยงกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินศึกษาใน

โรงเรียนได ้เพราะพพิธิภณัฑร์วบรวมประวติั วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน ถา้มีเน้ือหาท่ีเป็นทาง

วชิาการ ก็สามารถบรรจุเขา้ไปสอนในโรงเรียนไดเ้ลย...” อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม อดีตขา้ราชการ 

“...ในพื้นท่ีแม่ใจเราน้ีมีเร่ืองราวความเป็นมาท่ียาวนาน ดังนั้ นถ้ามี

การศึกษาอยา่งจริงจงั และสามารถเล่าเร่ืองราวเมืองโบราณผ่านโบราณวตัถุและโบราณสถานได ้

เราก็ไม่ตอ้งเสียงบประมาณพาเด็กไปดูแหล่งประวติัศาสตร์ไกลบา้น...” อาจารยป์ระพนัธ์ ทนันชยั 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ออ้ย 

3. บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 

เม่ือพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการดาํเนินกิจกรรมของพิพิธภณัฑแ์ลว้ ยงัช่วย

กระตุน้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนไดอี้กดว้ย ส่งเสริมอาชีพพื้นบา้น สามารถนาํของที่ชาวบา้นผลิต

มาขายเป็นของที่ระลึก และยงัสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า 

ร้านอาหาร และยงัสามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัเยาวชนในชุมชนท่ีเป็นมคัคุเทศกอ์าสาอีกดว้ย 

8. ปัญหาที่พบในการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

  จากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลดว้ยการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คาํแนะนาํจากสมุด

เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์และการสมัภาษณ์โดยผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑแ์ละนักท่องเที่ยว โดยผู ้
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ศึกษาจะแยกปัญหาของพพิธิภณัฑอ์อกเป็น 2 ดา้นดว้ยกนัคือ ปัญหาดา้นพื้นที่ และปัญหาดา้นการ

จดัการพพิธิภณัฑ ์

1. ปัญหาด้านพืน้ที่ 

ด้านการคมนาคม เน่ืองจากวดัศรีสุพรรณตั้งอยู่บา้นแม่ใจปง หมู่ท่ี 1 ถนน

พหลโยธินสายเก่า ตาํบลแม่ใจ การเดินทางคมนาคมทางรถยนต ์ใชถ้นนเส้นพหลโยธินทางหลวง

หมาเลข 1 ออกจากอาํเภอเมืองพะเยามุ่งหน้าเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย (ภาพที่ 25) จากการตดัถนน

พหลโยธินสายใหม่ ทาํใหก้ารเดินทางไปยงัวดัศรีสุพรรณมีความซบัซอ้น เพราะจะตอ้งแยกเขา้ถนน

พหลโยธินสายเก่า และเน่ืองจากอาํเภอแม่ใจไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ทาํให้แม่ใจเป็นเพียงแค่

ทางผา่น การเดินทางเขา้มาวดัศรีสุพรรณก็ซบัซอ้น ถา้คนท่ีไม่รู้จกัก็จะไม่เขา้มา 

แต่ขอ้ดีของวดัศรีสุพรรณ คือการท่ีพระเจา้ทองทิพยป์ระดิษฐานอยู่ท่ีวดัศรี

สุพรรณ ทาํใหมี้นกัแสวงบุญเขา้มาสักการะพระเจา้ทองทิพย ์และมีป้ายบอกทาง พระเจา้ทองทิพย ์  

(วดัศรีสุพรรณ) บริเวณริมถนนพหลโยธินสายใหม่ (ภาพที่ 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 แผนที่การเดินทางไปยงัวดัศรีสุพรรณ 
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ภาพที่ 26 ป้ายบอกทางไปวดัศรีสุพรรณ 

 

ด้านสถานที่จัดแสดง จากการสาํรวจผูศึ้กษาไดล้งพื้นที่สาํรวจแลว้พบว่าห้อง

แสดงพพิธิภณัฑมี์ขนาดเล็ก แต่โบราณวตัถุมีมาก เน่ืองจากโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ

ไดม้าจากการสาํรวจของพระมหาวชัรากรณ์ และคณะ และยงัมีของที่นาํมาบริจาคของชาวบา้น ทาํ

ใหโ้บราณวตัถุไม่สามารถหาที่เก็บไวไ้ด ้ตอ้งวางกบัพื้น เพราะไม่มีตูเ้ก็บรักษา พื้นที่ในการจดัแสดง

มีจาํกดั และจดัไวด้า้นนอกห้องจดัแสดงพิพิธภณัฑ ์และยงัมีโบราณวตัถุบางช้ินยงัไม่รู้ท่ีมา โดยมี

คาํแนะนาํจากในสมุดเยีย่มชมว่า “ควรมีการจดัวางโบราณวตัถุไวใ้ห้เป็นระเบียบ เพราะมีช้ินส่วน

พระพุทธรูปบางส่วนวางไวต้ ํ่า ทาํให้ดูไม่เหมาะสม และโบราณวตัถุส่วนใหญ่ยงัไม่มีการอธิบาย

เน้ือหาในการเรียนรู้ศึกษา”  

ภาพที่ 27 ภายในหอ้งจดัแสดงและดา้นหนา้ของพพิธิภณัฑ ์และขอ้แนะนาํในสมุดเยีย่มชม 
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2. ปัญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ปัญหาและอุปสรรคใ์นการจดัการพพิธิภณัฑ ์จากการไดล้งไปสอบถามทั้งตวั

เจา้ของพพิธิภณัฑ ์หน่วยงานภาครัฐ และชาวบา้นในชุมชน โดยการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ถึง

ความคิดเห็นและความเขา้ใจในพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ โดยผูศึ้กษาไดแ้ยกออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์  เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณเป็นการ

ดาํเนินการจากทางวดัตั้งแต่แรก โดยมีความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลยัพะเยา มาช่วยในการดูแล

รักษาโบราณวตัถุ ทาํทะเบียนวตัถุ แต่ยงัไม่มีการให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ทาํให้

โบราณวตัถุบางช้ินยงัวางบนพื้นกองไวร้วม ๆ กนัเน่ืองจากไม่มีท่ีเก็บรักษา ไม่มีบุคลากรในการ

ดูแลพิพิธภัณฑ์ และยงัขาดการเช่ือมโยงกับชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

พิพิธภณัฑ์ เพราะทางวดัศรีสุพรรณบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ และสามเณร มีกิจท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎของสงฆ ์ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในเร่ืองของการดูแล และจดัการพพิธิภณัฑ ์

จากการศึกษาผูศึ้กษาไดท้าํแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 มีผูเ้ขา้ชมที่มาจากการจดักิจกรรมของ

ทางมหาวิทยาลยัพะเยาร่วมกบัสภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจเป็นผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษา

พบวา่ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพงึพอใจของผูย้ีย่มชมพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

ประเด็นความคิดเห็น ระดบัความพงึพอใจ  ( ร้อยละ ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด 

1. เลือกสถานที่ไดเ้หมาะสม 17.5 50 32.5 0 0 

2. จดัวตัถุเป็นหมวดหมู่ 52.5 37.5 10 0 0 

3. มีเน้ือหาโบราณวตัถุในการจดั

แสดง 

12.5 45 37.5 5 0 

4. จดัแสดงไดน่้าสนใจ 12.5 35 52.5 0 0 

5. มีการเช่ือมโยงเร่ืองราว 5 25 42.5 27.5 0 

6. ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการศึกษา 0 35 50 15 0 

7. มีกิจกรรมในพพิธิภณัฑ ์ 0 7.5 67.5 25 0 

8. การประชาสมัพนัธท์ัว่ถึง 0 0 47.5 40 12.5 
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ด้านการจัดแสดง จากตารางผูเ้ยีย่มชมพิพิธภณัฑ์สรุปไดว้่าพิพิธภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณมีการแบ่งแยกประเภท หมวดหมู่ของวัตถุไว้อย่างชัดเจน และมีเน้ือหาบ่งบอกถึง

โบราณวตัถุวา่ส่ิงนั้นเป็นอะไร แต่การจดัแสดงยงัไม่ค่อยน่าประทบัใจ ยงัไม่น่าสนใจเท่าที่ควร และ

ยงัไม่มีการเช่ือมโยงเน้ือหาการจดัแสดงแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั เป็นสาเหตุเน่ืองจากโบราณวตัถุใน

พิพิธภณัฑ์มีมากจนเกินไป ทาํให้ของบางอย่างยงัขาดเน้ือหา และของบางอย่างไม่สามารถเล่า

เร่ืองราวได ้และจากการศึกษาจากสมุดเยีย่มชมพบวา่ ผูท่ี้เขา้มาชมไม่เขา้ใจเน้ือหาและวตัถุประสงค์

ของพพิธิภณัฑท์ี่แน่ชดั ทาํใหผู้ท้ี่เขา้มาชมพพิธิภณัฑย์งัไม่ประทบัใจเท่าที่ควร 

การจัดการองค์ความรู้ โบราณวตัถุท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ยงัขาดการจัดการ 

ถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้ ไปยงัผูท้ี่เขา้ชม โดยเน้ือหาความรู้เร่ืองราวของโบราณวตัถุทั้งหมดมีการ

ค้นควา้โดยพระมหาวชัรากรณ์ อดีตเจ้าอาวาส แต่ท่านได้นําข้อมูลทั้ งหมดไปด้วย จึงทาํให้

พพิธิภณัฑมี์เน้ือหาของโบราณวตัถุเพยีงบางส่วน 

ด้านการให้บริการ จัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ยงัถือว่าเป็นส่วนที่ตอ้งมี

การพฒันาเพราะจากตารางขา้งตน้ ผลสาํรวจที่ออกมาอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น และเน่ืองจาก

ทางวดัยงัไม่พร้อมที่จะดาํเนินการ เน่ืองจากพิพิธภณัฑย์งัขาดระบบการจดัการ ทั้งดา้นเน้ือหา การ

จดัแสดง และบุคคลกรที่ดูแลพพิธิภณัฑ ์ทาํให้คนในชุมชนขาดความเขา้ใน มองไม่เห็นคุณค่าของ

พพิธิภณัฑ ์และการเขา้มามีส่วนร่วมในพพิธิภณัฑ ์

ด้านความเข้าใจเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑ์จากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เน่ืองจากพพิธิภณัฑเ์ร่ิมตน้จากพระมหาวชัรากรณ์ อดีตเจา้อาวาส และทาํอยูแ่ค่เฉพาะภายในวดั ไม่

มีการกระจายข่าวให้เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือไม่มีการจดักิจกรรมอะไรที่เก่ียวกับ

พพิธิภณัฑ ์นอกการจากรับบริจาคของ โบราณวตัถุ เพือ่เขา้มาเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑเ์พียงเท่านั้น มีไม่

การช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ให้กบัคนในชุมชน จึงทาํให้ชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ

พพิธิภณัฑ ์

ด้านความเข้าใจของชุมชน จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนถึง

ความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดเห็นต่อพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ โดยการสัมภาษณ์ชาวบา้นใน

ชุมชน ประมาณ 20 ครัวเรือน พบว่า ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีพิพิธภณัฑ ์ส่วนบาง

คนที่รู้วา่มีแต่ไม่เคยเขา้ชม และบางส่วนที่เคยเขา้ชมแต่ไม่ทราบเน้ือหา เร่ืองราวของในพิพิธภณัฑ ์
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เป็นเพยีงที่เก็บโบราณวตัถุเพียงเท่านั้น เน่ืองจากพิพิธภณัฑย์งัขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาํให้

คนในชุมชนไม่เขา้ใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ และไม่ได้รับผลตอบแทนที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ ทาํให้

ชาวบา้นในชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ 

ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีวดั

บริหารจดัการ จึงไม่ไดข้อการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐ จากการสอบถามทางวดั ถา้จะ

ขอใหห้น่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วย อยา่งเช่นเทศบาล อาํเภอ จะตอ้งทาํเร่ืองไปซ่ึงอาจจะใชเ้วลานาน 

จากการเขา้ไปสอบถามทางเทศบาล ส่วนใหญ่เทศบาลที่จะพอช่วยเหลือไดก้็น่าจะเป็นเร่ืองของ

ขอ้มูล แต่ดา้นงบประมาณมีจาํกดั เพราะงบประมาณสนับสนุนดา้นศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา ได้

จดัแจงเพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ไวแ้ล้ว ดา้นอาํเภอก็สามารถช่วยเหลือไดบ้างส่วน แต่อยากให้

ชุมชนเป็นผูด้าํเนินงานมากกวา่ เพราะพพิธิภณัฑชุ์มชนจะอยูไ่ดก้็ตอ้งมาจากชุมชน 

สรุป ปัญหาของพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเกิดจาก วดัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้น

การจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน โดยการใหชุ้มชนและหน่วยงานภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ 

ดา้นเน้ือหา และตดัสินใจ เพราะจะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างจิตใตส้าํนึกในการรักษท์อ้งถิ่น 

โบราณสถาน และโบราณวตัถุ 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาการศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดั

พะเยา” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ ศักยภาพของ

พพิธิภณัฑ ์และปัญหาในการจดัการพพิธิภณัฑ ์เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑ์

วดัศรีสุพรรณ 

เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บขอ้มูล จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน การจดัการพพิธิภณัฑโ์ดยชุมชน ศกัยภาพของชุมชน มีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก

ในดา้นการจดัการพพิธิภณัฑ ์สภาพปัญหาในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ โดยกลุ่มตวัอยา่งที่

ใหข้อ้มูลในการศึกษา คือ เจา้อาวาสและพระลูกวดัศรีสุพรรณ ผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กับพิพิธภณัฑ์ องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา บุคคลทั่วไปที่เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

หน่วยงานและกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทาํให้ไดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์เพื่อนาํไปวิเคราะห์ถึง

รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยสามารถสรุปผล

การศึกษาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

1. กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์และสภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ  

พิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณนั้น แต่เดิมการก่อตั้งเร่ิมมาจากการท่ีพระมหาวชัรากรณ์     

วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ มีความสนใจดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี ของอาํเภอแม่

ใจซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีประวติัการก่อตั้งชุมชนต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน จึงไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มูล

และเก็บรวบรวมโบราณวตัถุมาจากแหล่งโบราณสถานในพื้นที่อาํเภอแม่ใจและอาํเภอใกล้เคียง 

รวมทั้งรับบริจาคโบราณวตัถุจากชาวบา้น เพือ่มาจดัแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑ ์
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ในระยะแรกพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธีเป็นผูบ้ริหารงานและรับผิดชอบควบคุมดูแล

พพิธิภณัฑท์ั้งหมดเพยีงคนเดียว ต่อมาเม่ือพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ไดล้าไปศึกษาต่อพิพิธภณัฑ์

จึงตกอยูใ่นการดูแลของพระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ การที่พระมหาวชัรา

กรณ์ วชิรเมธีบริหารพิพิธภณัฑ์เพียงคนเดียว ทาํให้พิพิธภณัฑ์ขาดความต่อเน่ืองในการบริหาร

จดัการ และผูท้ี่มาดูแลพพิธิภณัฑต์่อจะตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณที่มีการจัดการพิพิธภณัฑ์ไม่ต่อเน่ือง 

เน่ืองจากการดูแลพิพิธภัณฑ์มีเพียงแค่เจ้าอาวาสวดัศรีสุพรรณดูแล จึงไม่สามารถดูแลจัดการ

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณไดอ้ยา่งเตม็ที่ ทาํใหพ้พิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณปล่อยทิ้งไวไ้ม่ไดท้าํประโยชน์ 

ในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณจึงประสบกบัปัญหาในการจดัการ ดงัน้ี 

1. ด้านพื้นที่ พิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณมีการเดินทางเขา้ถึงท่ีซับซ้อน ไม่มีป้ายที่

เด่นชัดว่ามีพิพิธภณัฑ์ภายในวดั และอาคารพิพิธภณัฑมี์ขนาดเล็ก ไม่สามารถเก็บและจดัแสดง

โบราณวตัถุได ้ทาํให้ตอ้งวางไวก้บัพื้น และนาํมาไวด้า้นหน้าพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงอาจทาํให้โบราณวตัถุ

นั้นเกิดการเส่ือมโทรมจากธรรมชาติ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์แมลง หรืออาจจะสูญหายได ้

2. ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

2.1 ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑ ์เน่ืองจากพพิิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นพิพิธภณัฑ์

ที่ตั้งอยูภ่ายในวดั ผูดู้แลก็เป็นเจา้อาวาสและพระลูกวดั เม่ือมีกิจที่จะตอ้งปฏิบติัตามกฎของสงฆ์ ทาํ

ใหมี้ขอ้จาํกดัในเร่ืองของการดูแล และจดัการพพิธิภณัฑ ์

2.2 การจัดแสดง พิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เยี่ยมชม

โบราณวตัถุที่รวบรวมจากในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีการเขียนป้ายบ่งบอกถึงช่ือช้ินส่วน

โบราณวตัถุ แต่ไม่ได้บรรยายรายละเอียดของโบราณวตัถุส่ิงนั้น ยงัขาดวิทยากรที่จะนําชมใน

พพิธิภณัฑ ์โบราณวตัถุวางรวมกนัไม่แยก จดัหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบียบ และไม่มีเอกลกัษณ์ จุดดึงดูด

ใหผู้ท้ี่มาศึกษา เยีย่มชมสนใจ 

2.3 การจดัการองคค์วามรู้ โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑย์งัขาดเน้ือหา รายละเอียด

ในการบรรยาย ใหค้วามหมาย วธีิการใชส้อย คุณค่าของโบราณวตัถุ ทาํให้ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู ้

ที่เขา้มาศึกษา เยีย่มชมได ้



 
 
 

118 
 

2.4 การใหบ้ริการ ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรม พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณยงัขาด

การจดัการดา้นองคค์วามรู้ และสถานที่จดัแสดง จึงทาํใหย้งัไม่พร้อมที่จะดาํเนินการประชาสัมพนัธ ์

ใหบ้ริการทางดา้นวชิาการการศึกษา และจดักิจกรรมใด ๆ ทาํให้คนในชุมชนขาดความเขา้ใจ มอง

ไม่เห็นคุณค่าของพพิธิภณัฑ ์จึงไม่ไดมี้ส่วนร่วมในพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

2.5 ความเขา้ใจของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จากการที่พิพิธภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณจดัตั้งขึ้นโดยวดั และบริหารจดัการพิพิธภณัฑท์ั้งหมดโดย มหาวชัรากรณ์ อดีตเจา้อาวาส 

เพยีงผูเ้ดียวทั้งหมด ทาํชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนในการดาํเนินจดัการพิพิธภณัฑต์ั้งแต่แรก จึงทาํให้

คนในชุมชนไม่ได้เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ก็มีขีด

ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ทั้งในดา้นบุคลากร และงบประมาณ ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้มาช่วยเหลือพิพิธภณัฑว์ดั

ศรีสุพรรณได ้

ดังนั้ นพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณจะต้องสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรู้เร่ืองถึงคุณค่า 

ความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ด้านพิพิธภัณฑ ์

ประวติัศาสตร์ชุมชน เขา้มาใหค้วามรู้ถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่าของพพิธิภณัฑ ์

การที่จะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการจะตอ้งใหค้วามเขา้ใจแก่ชุมชน เพื่อจะ

ได้มีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความเข้าใจในเร่ืองของพิพิธภณัฑ์ จะตอ้งให้

ความรู้เก่ียวกบัพพิธิภณัฑ ์พาไปศึกษาดูงานในพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่น เพื่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ ให้เกิด

จิตสาํนึก หวงแหนส่ิงที่ชุมชนมีอยู ่

การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจา้ของโบราณวตัถุ เป็นปัจจยัที่ขบัเคล่ือนกิจกรรม 

ของพพิธิภณัฑ ์การที่มีโอกาสทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัของชุมชน การมีนํ้ าใจช่วยเหลือเก้ือกูลกนั

มาอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑส์าํเร็จไปดว้ยดี ทาํให้ทุกคนไดส้ัมผสั ไดเ้ขา้

ไปมีส่วนร่วม จึงทาํใหเ้กิดความประทบัใจ และรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 

การให้ชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมไดดี้ที่สุดก็คือการทาํประชาพิจารณ์ มีการประชุม 

หรือลงความเห็นในกระบวนการต่าง ๆ คือ การท่ีใหค้นในชุมชนมองเห็นสภาพปัญหา วิกฤติการณ์ 

มีวตัถุประสงคร่์วมกัน ในลกัษณะของผูท่ี้เป็นหุ้นส่วนกนัทางสังคม เพื่อร่วมกันสร้างและแกไ้ข

ปัญหาให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ ด้วยความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการท่ีมีการ

เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (ทรงศกัด์ิ แกว้มูล 2549 : 159 -160) 
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รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณในสมัยพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจ้าอาวาสวดัศรี

สุพรรณ มีการจดัการพพิธิภณัฑ ์รับผดิชอบ และควบคุมการบริหารงานทั้งหมดเพียงคนเดียว ถึงแม้

จะมีพระลูกวดั หรือบุคคลอ่ืนเขา้มาช่วยในการจดัทาํ แต่ก็ไม่ไดมี้การแบ่งหนา้ที่รับผดิชอบออกเป็น

ฝ่าย ๆ แต่อยา่งใด การทาํงานบางขั้นตอนไม่สามารถทาํเองได ้จึงไดมี้การปรึกษาขอความร่วมมือไป

ยงัมหาวทิยาลยัพะเยา สภาวฒันธรรมอาํเภอ และกลุ่ม หรือบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เขา้มาช่วยเหลือ 

หลังจากพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี ได้ลาไปศึกษาต่อ และนําเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

พพิธิภณัฑไ์ปดว้ย ทาํใหพ้พิธิภณัฑไ์ม่มีการพฒันา เปล่ียนแปลง ทาํให้พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร

เจา้อาวาสรูปใหม่ที่รับช่วงดูแลพพิธิภณัฑต์่อไม่สามารถดาํเนินงานดา้นพพิธิภณัฑต์่อไปได ้

ปัจจุบนัพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณปิดปรับปรุง จากการที่พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร 

เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ มีความประสงคท่ี์จะจดัการพิพิธภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด จึงจดัหางบประมาณ

สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ และหาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหา และความสามารถของชุมชน จึงไดรู้ปแบบในการจดัการ

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณที่เหมาะสม คือการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใชห้ลกั “ บวร ” 

คือ บา้น วดั โรงเรียน เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาพิพิธภณัฑชุ์มชน และขอความร่วมมือไปยงั

หน่วยงานภาครัฐบาล อาํเภอ เทศบาล มหาวิทยาลยั โรงเรียน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเขา้มา

กระตุน้ และหน่วยงาน นักวิชาการที่เก่ียวขอ้ง เขา้มาให้ความรู้แก่ชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ ์

เพือ่ใหพ้พิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ เป็นพพิธิภณัฑชุ์มชนท่ีทาํหนา้ที่พฒันาทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีการกระตุน้

ใหเ้ขารวบรวมขอ้มูลทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และเม่ือพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นเกิดขึ้นแลว้ คนที่

จะดูแลพพิธิภณัฑก์็คือคนในทอ้งถ่ิน และจะทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจและสร้างจิตสาํนึกร่วมได ้
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แผนภาพที่ 3 แนวทางในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่มา: ดดัแปลงจาก 2550: 207, สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 

จากหลกัการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูศึ้กษาจึงมี

ขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นพื้นที่ 

1.1 การเขา้ถึงพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ เน่ืองจากพพิธิภณัฑต์ั้งอยูใ่นวดัศรีสุพรรณ 

ไม่มีป้ายบ่งบอกวา่ในวดัศรีสุพรรณมีพิพิธภณัฑ ์และการเดินทางอาจจะมีความซับซ้อน เพราะพื้น

ที่ตั้งวดัอยูติ่ดถนนพหลโยธินสายเก่า แต่เน่ืองจากวดัศรีสุพรรณเป็นวดัท่ีประดิษฐานพระเจา้ทอง

ทิพย ์ซ่ึงเป็นพระที่สาํคญัของอาํเภอแม่ใจ จึงมีป้ายบอกทาง ดังนั้นวิธีการให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาชม 

ศึกษาพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ จะตอ้งทาํป้ายพพิธิภณัฑติ์ดกบัป้ายบอกทางพระเจา้ทองทิพย ์

จากที่พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี วดัศรีสุพรรณ กล่าววา่ “แม่ใจเป็นอาํเภอเล็ก ๆ 

เป็นเมืองผา่นไปเชียงราย การที่คนจะเขา้มาชมพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณนั้น จะตอ้งเป็นคนท่ีตั้งใจมา

ชมพพิธิภณัฑ ์หรือเป็นคนที่ตั้งใจเขา้มาไหวพ้ระเจา้ทองทิพย ์จึงแวะเขา้มาชมพพิธิภณัฑ”์  

การเดินทางเขา้ถึงพิพิธภณัฑอ์ยา่งสะดวกสบายก็เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึง 

ที่สามารถดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาชม ควรทาํป้ายนาํเสนอจุดเด่น อตัลกัษณ์ของพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

นกัวชิาการ หน่วยงาน สถาบนัการศกึษา องค์การปกครองสว่นท้องถิ่น 

สว่นราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ รู้ 

องค์กรการกศุล และ NGOs ภาคธรุกิจเอกชน 

ชุมชนท้องถ่ิน หมู่บ้าน วดั ประชาชนทัว่ไป ประชาชนในท้องถิ่น 

การมีสว่นร่วม การพึง่ตนเอง 

การจัดการพิพิธภณัฑ์วัดศรีสุพรรณ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้คนในชุมชน หรือบุคคลที่เดินทางผ่านไปมาเขา้มาชม ศึกษาโบราณวตัถุใน

พพิธิภณัฑ ์โดยทางหอวฒันธรรมนิทศัน์ของวดัศรีโคมคาํ ไดน้าํเสนอเร่ืองราวของคู่รักอมตะ ปูกอด

กนั 3,000 ปี จนกลายเป็นหิน เพือ่ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม 

พิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณเป็นวดัที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย ์ซ่ึงเป็น

พระพทุธรูปที่สาํคญัของอาํเภอแม่ใจ ทาํให้มีผูท้ี่ศรัทธาเขา้มากราบไหว ้เขา้วดัทาํบุญอยา่งไม่ขาด

สาย และถา้พพิธิภณัฑมี์การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประชาพนัธอ์ยา่งทัว่ถึง มีการจดัแสดง

และกิจกรรมที่น่าสนใจ จะทาํใหพ้พิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นจุดดึงดูดให้ผูค้นที่เขา้มาทาํบุญไดเ้ขา้

มาเรียนรู้ในพพิธิภณัฑอี์กดว้ย 

1.2 พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณใชบ้ริเวณชั้นล่างของกุฏิมาทาํเป็นสถานที่จดัแสดง

โบราณวตัถุ ซ่ึงในระยะแรกของที่ พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ เก็บ

รวบรวมโบราณวตัถุที่พบในวดั และที่พบในแหล่งโบราณสถานนาํมาเก็บรักษาไว ้ต่อมาไดมี้การ

ทอดผา้ป่าโบราณวตัถุรับบริจาคโบราณวตัถุจากชาวบา้น จึงทาํให้มีโบราณวตัถุเป็นจาํนวนมาก ทาํ

ใหห้อ้งในการจดัแสดงโบราณวตัถุมีพื้นที่ไม่พอที่จะจดัแสดงไดห้มด ทาํให้วางกองไวก้บัพื้น และ

นาํมาไวด้า้นนอกพิพิธภณัฑ ์โบราณวตัถุเหล่านั้นจะเกิดการเส่ือมโทรมจากธรรมชาติ หรืออาจจะ

โดยขโมยได้ อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม อดีตขา้ราชการและกลุ่มโรงเรียนผูสู้งอายุ กล่าวว่า “ทาง

พิพิธภณัฑค์วรจะสร้างคลงัเก็บโบราณวตัถุ เพื่อป้องกนัการสูญหาย และเก็บรักษาไวไ้ม่ให้เส่ือม

โทรม” เหมือนพิพิธภณัฑเ์วียงพยาว ท่ีวดัลี จงัหวดัพะเยา มีการสร้างคลงัเก็บรักษาโบราณวตัถุไว้

อย่างเป็นระเบียบ และมีการนําโบราณวตัถุนั้ นมาวนจัดแสดง สลับสับเปล่ียนกันไป เพื่อให้

พพิธิภณัฑมี์การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ดงันั้นทางพิพิธภณัฑ์จึงควรสร้างคลงัเก็บโบราณวตัถุที่ไม่ไดน้าํมาจดัแสดง 

เพื่อเก็บรักษาไว ้โดยโบราณวตัถุเหล่านั้นจะมาสามารถนํามาสับเปล่ียนโบราณวตัถุมาจดัแสดง

เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดรู้้สึกว่าพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณมีการดาํเนินการต่อเน่ือง ซ่ึงพระสมุห์สุพฒัน์  

ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ กล่าวว่า “เราควรนาํโบราณวตัถุที่ไม่จาํเป็นออกมาเก็บไวใ้น

หอ้งเก็บโบราณวตัถุ เพื่อให้พิพิธภณัฑดู์เป็นระเบียบโดยเลือกโบราณวตัถุไวเ้ฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบั

เน้ือหาในการจดัแสดง”  
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2. ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

2.1 ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑ ์

ทรัพยากรวฒันธรรมของพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ คือ โบราณวตัถุที่อยู่ใน

พพิธิภณัฑ ์จะตอ้งมีระบบในการจดัการ การจดัการความรู้ เน้ือหา ที่มาของโบราณวตัถุ และแหล่ง

โบราณสถานที่เก่ียวขอ้ง เป็นทรัพยากรทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ดงันั้นจะตอ้งมีการจดัการ

ตามประเพณี ความเช่ือ เพือ่ใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 

แนวคิดของศ.สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ และรศ.ศรีศกัร วลัลิโภดม การจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมทางด้านโบราณคดีเพื่อการจดัการพิพิธภณัฑ์ มีกระบวนการในการจดัการที่

เหมาะสม ดงัน้ี 

1. ศึกษาวจิยัหรือการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัทรัพยากร

ทางโบราณคดี ทั้งในเชิงกายภาพ คุณลักษณะทางนามธรรม ประวติัศาสตร์ประโยชน์ใช้สอยใน

อดีต ศกัยภาพ คุณค่าและขอ้จาํกดัของทรัพยากรทางโบราณคดีต่อชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่าง ๆ 

2. ประเมินคุณค่าและศกัยภาพทางโบราณคดี จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากรทาง

โบราณคดีชนิดต่าง ๆ มีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง 

3. จดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร โดยการสร้างจดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ 

ขอ้มูลประสบการณ์ใหแ้ก่ชุมชน นอกชุมชน และสาธารณชน 

4. คงไว้ซ่ึงสภาพ คุณค่าของทรัพยากรทางโบราณคดี เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษา หรือการท่องเที่ยว โดยใชเ้ทคนิควธีิต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

5. สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

จาํเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่ม ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน โดยสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

6. การสร้างความหมาย คุณค่า และกาํหนดบทบาท หน้าท่ีใหม่ให้กบัทรัพยากร

ทางโบราณคดีที่มีอยูแ่ต่อาจจะไม่ไดท้าํหนา้ที่ดั้งเดิมที่เคยเป็น และมีการนาํเอาทรัพยากรโบราณคดี

นั้นมาปรับปรุงและพฒันาเพือ่ใชป้ระโยชน์ในบทบาทใหม่ เพือ่ใชแ้กปั้ญหาที่ชุมชนที่เผชิญอยู ่หรือ

สร้างประโยชน์ใหม่ใหแ้ก่ชุมชน 
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7. บงัคบัใชก้ฎ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงของชุมชน กลุ่ม สมาคม 

องคก์รประชาชน หรือขอ้กาํหนดโดยรัฐ แต่การบงัคบัใชต้อ้งดาํเนินในรูปแบบท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

จดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืและเป็นคุณต่อชุมชนและต่อทรัพยากรวฒันธรรม 

8. ดาํเนินกิจกรรมชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรวฒันธรรม เช่น การจดัตั้ ง

พพิธิภณัฑ ์เพือ่เผยแพร่ความรู้ของทรัพยากรวฒันธรรมทางดา้นโบราณคดี 

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณในสมัยพระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี อดีตเจา้อาวาส วดัศรี

สุพรรณ ที่ริเร่ิมก่อตั้งพพิธิภณัฑไ์ดมี้การจดัทาํโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดี ประวิติศาสตร์เมือง

โบราณ และรวบรวมโบราณวตัถุที่ไดจ้ากการสาํรวจแหล่งโบราณสถานมาเก็บรักษา และจดัแสดง

เผยแพร่ให้ผูท้ี่สนใจเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์เม่ือเทียบกบัแนวคิดและทฤษฎี 8 ขอ้ขา้งตน้

แลว้ ทางพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ มีการดาํเนินการไปทั้งหมด 3 ขอ้ดว้ยกนั คือ  

ขอ้ 1. มีการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพือ่ใหท้ราบขอ้เทจ็จริงของโบราณวตัถุที่มาเก็บ

ไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

ข้อ 3. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลในชุมชนและผูท่ี้สนใจในเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์เมืองโบราณในอาํเภอแม่ใจ 

ขอ้ 8 . มีการจดัตั้งพพิธิภณัฑเ์พือ่เผยแพร่ความรู้ทางดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ 

หลงัจากที่ไดมี้การดาํเนินการจดัตั้งพพิธิภณัฑ ์ทางวดัศรีสุพรรณไดข้อความร่วมมือไป

ยงัมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารยป์ระกอบศิริ ภกัดีพินิจ จบปริญญาโทสาขาวฒันธรรมศึกษา 

แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงมีความรู้ในด้านพิพิธภณัฑ์ได้เขา้มาให้ความรู้ในเร่ืองการดูแล รักษา

โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์

นอกจากแนวคิดในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมดา้นโบราณคดีแลว้ มีกระบวนการ

ในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณที่ประสบปัญหาอยูน้ี่คือ ผูท้ี่จะดูแลและจดัการพิพิธภณัฑ ์

ดงันั้นจะตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการดูแลพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

ผูดู้แลและคณะกรรมการพพิธิภณัฑ ์ควรมาจากคนในชุมชนวดัศรีสุพรรณเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการดูแลพิพิธภณัฑ ์เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของพิพิธภณัฑ ์โดยมีเจา้อาวาสวดัศรี

สุพรรณเป็นประธาน มีไวยาวจักรของวดัทาํหน้าที่ดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมดของพิพิธภณัฑ ์และ

จดัตั้งคณะกรรมจดัการอยา่งเป็นทางการเพือ่เขา้มาพฒันา ดูแล ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในพพิธิภณัฑ ์ 
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พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณควรสร้างเครือข่ายไปยงัเทศบาลตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงหา้ว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ของแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งที่มาของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ เพื่อ

ร่วมกนัศึกษาเช่ือมโยง แหล่งโบราณสถานกบัโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์และควรสร้างเครือข่ายดา้น

พพิธิภณัฑภ์ายในจงัหวดัพะเยา เพื่อเช่ือมโยงความรู้ไปในทิศทางที่เกิดความเขา้ใจตรงกนั และยงั

สามารถช่วยเหลือในดา้นการจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่น 

2.2 ดา้นการจดัแสดง พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มี

ความโดดเด่นดา้นประวติัศาสตร์ชุมชนแม่ใจ ดงันั้นควรจดัแสดงเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาของอาํเภอแม่ใจ จนกระทั้งปัจจุบนั โดยเน้ือหาควรจะแบ่งเป็นสดัส่วนเช่ือมโยงกนั ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 หอ้งเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองโบราณ เมืองออ้ย โดยนาํเสนอผ่านเศษอิฐ 

เสาหิน ช้ินส่วนของเจดีย ์และโบราณวตัถุท่ีพบในแหล่งโบราณสถาน โดยจาํลองให้เห็นวดัใน

สมยัก่อน มีคติความเช่ือในการสร้างแบบใด เป็นศิลปะสกุลช่างใด โดยทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่ซ่ึง

สามารถใหข้อ้มูลในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี คือ ลุงเติง ใจใจ ปราชญช์าวบา้นอาํเภอแม่ใจ เป็นผูท้ี่ศึกษา

ประวติัความเป็นมาของชุมชนแม่ใจ และเป็นอาสาสมคัรของกรมศิลปากรที่ 7 จงัหวดัน่าน 

ส่วนที่ 2 ห้องจดัแสดงพระพุทธรูปท่ีพบในเมืองโบราณ วิธีการแกะสลกัหิน

ทราย แหล่งที่มาของหินทราย เอกลักษณ์พระพุทธรูปแต่ละยุคสมัย ศิลปะและสกุลช่าง โดย

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่ซ่ึงสามารถให้ขอ้มูลในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี คือ อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยา

นนท ์เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัพะเยา เขา้มาศึกษาวจิยั ทรัพยากรวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าอิงตอนบน เม่ือ

ปีพ.ศ. 2555 

ส่วนที่ 3 อารยะธรรมเมืองโบราณ จนถึงการลม้สลาย จดัแสดงถึงภูมิปัญญา

ต่าง ๆ ตั้งแต่ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ จนถึงการลม้สลายจนเกิดการขดุกาํแพงเมือง

เพือ่ป้องกนัขา้ศึก ศตัรู คือ เมืองหา้ว (เวยีงหา้ว) โดยในเมืองออ้ยมีหลกัฐานการขุดเวียงห้าวทั้งหมด 

2 แห่ง โดยทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี คือ อาจารยป์ระพนัธ ์

ทนนัชยั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ออ้ย และลุงเติง ใจใจ ปราชญช์าวบา้นอาํเภอแม่ใจ 

ส่วนที่ 4 การคน้พบพระเจา้ทองทิพย ์และตน้กาํเนิดแม่ใจ จะเป็นการจดัแสดง

ผา่นรูปถ่ายบอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของวดัศรีสุพรรณ และการอพยพหาแหล่งทาํกิน จนเป็น
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ที่มาของช่ือแต่ละหมู่บา้น โดยทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถให้ขอ้มูลในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี

พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ และพระมหาอุดม อุตฺตมเมธี วดัศรีสุพรรณ 

ส่วนที่ 5 วถีิชีวติอยูท่ี่แม่ใจ เป็นการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ความเช่ือ 

การประกอบอาชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เล่าผ่านวตัถุท่ีชาวบ้านมอบให้พิพิธภัณฑ์และ

ประสบการณ์จริงจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนวดัศรีสุพรรณ ทางพิพิธภณัฑ์ควรจดักิจกรรมให้กลุ่ม

โรงเรียนผูสู้งอายุชุมชนวดัศรีสุพรรณ เข้ามาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่ใจ 

เก่ียวกบัวถีิชีวติของคนสมยัก่อน วธีิใชเ้คร่ืองมือประกอบอาชีพ  

ในส่วนของการออกแบบพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยภายในห้องจดัแสดง ทาง

คณะกรรมการพพิธิภณัฑค์วรหาคนภายในชุมชน ท่ีสามารถออกแบบ หรือควรขอความร่วมมือไป

ยงัมหาวทิยาลยัพะเยา เพือ่ในช่วยการออกแบบพื้นที่ในการจดัแสดงโบราณวตัถุ เพือ่ใหชุ้มชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดัการพพิธิภณัฑ ์

รูปแบบการจดัแสดงจากการสัมภาษณ์พระสมุห์สุพฒัน์ ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรี

สุพรรณ ตอ้งการมีป้ายแผนผงัทั้งหมดของห้องจดัแสดงไวท้ี่ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ ์และมีเน้ือหาของ

แต่ละส่วนเพื่อเรียนรู้ก่อนเขา้ไปในพิพิธภณัฑ ์ในการจดัการพิพิธภณัฑ์ควรมีการประชุมกบัคณะ

กรรมที่จดัตั้งขึ้น เพื่อตดัสินใจ และหางบประมาณในการดาํเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้

แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการของชุมชน 

การนาํเสนอขอ้มูล เน้ือหาของโบราณวตัถุ ทางพิพิธภณัฑค์วรทาํป้ายบอกเล่าขอ้มูล 

อธิบาย ถึงส่ิงของที่นํามาจดัแสดง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจในส่วนที่พิพิธภัณฑ์นําเสนอ โดยการ

ออกแบบป้ายควรเป็นป้ายที่เป็นเอกลกัษณ์ ศิลปะของทอ้งถิ่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของ

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ และควรจดัทาํแผ่นพบัเพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถเดินชมโบราณวตัถุและ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้เพราะเน่ืองจากทางพพิธิภณัฑมี์บุคลากรท่ีจาํกดั และความสะดวกสบายของผู ้

เขา้ชม โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลออกแบบ และจดัทาํป้ายกระดาน และให้โรงเรียนในชุมชน

แบ่งกลุ่มกนั และทาํการแบ่งเน้ือหาของโบราณวตัถุเป็นหมวดหมู่เขียนเป็นลายมือ บอกเล่าเน้ือหา

ของส่ิงของที่จดัแสดง 

รูปแบบของการเดินชมเน่ืองจากพพิธิภณัฑมี์ประตูทางเขา้ - ออก เพยีงทางเดียว เพื่อให้

การเล่าเร่ืองมีการเช่ือมโยงกนั จึงควรเดินเป็นวงกลม (ภาพที่ 28) เพราะจะไดเ้รียนรู้ตั้งแต่เมือง
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โบราณ เมืองออ้ย จนถึง วิถีชีวิตของคนในแม่ใจสมยัก่อน ตามทฤษฎีของพิเศษ จนัทนี ในการจดั

ระเบียบของหอ้งจดัแสดงจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของห้องจดัแสดง เส้นทางของเขา้ชม การจดัทาง

สญัจรของผูเ้ขา้ชมจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาเพือ่ดึงดูดผูเ้ขา้ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 การจดัแสดงและรูปแบบเสน้ทางการเดินชม 

 

2.3 การจัดการองค์ความ รู้ พิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณมีชุดความรู้ทั้ งด้าน

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ดา้นศิลปะ ดา้นวิถีชีวิต โดยความรู้ทั้งหมดยงัคงมีปราชญค์วามรู้อยูใ่น

ชุมชน ทั้งในดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลป์ มีปราชญ์ชาวบา้นคือลุงเติง ใจใจ 

อาสาสมัครกรมศิลปากรที่ 7 จงัหวดัน่าน ซ่ึงพื้นที่อาํเภอแม่ใจอยู่ในเขตการปกครองในส่วนน้ี 

อาจารยป์ระพนัธ ์ทนนัชยั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ออ้ย ซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะสาํรวจโครงการแม่

ใจศึกษา ฯ และอาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารยม์หาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของวิถีชีวิต 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดาํรงชีวติ อาชีพ ความเช่ือ ขอ้มูลความรู้สามารถถ่ายทอดผ่านผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใน

ชุมชน และกลุ่มโรงเรียนผูสู้งอาย ุของอาจารยพ์ฒันา สุขเกษม เขา้มาให้ขอ้มูลได้ หรือมีการจดั

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกนั โดยของความร่วมมือไปยงัโรงเรียนในชุมชน เพื่อให้เด็กเขา้

มาร่วมกิจกรรม เป็นนักวิจยัรุ่นจ๋ิวลงสาํรวจพื้นที่เพื่อหาขอ้มูลในพิพิธภณัฑ ์ทาํให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการจดัการพพิธิภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 
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โดยชุดความรู้ที่ได้จะนํามาทาํทะเบียนโบราณวตัถุ บนัทึกลงคอมพิวเตอร์ 

โดยขอความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ ภณัฑารักษ ์หรืออาจารยส์อนคอมพิวเตอร์โรงเรียนใน

ชุมชน เขา้มาช่วยสอนวธีิการบนัทึกขอ้มูลลงคอมพวิเตอร์ 

2.4 การประชาสมัพนัธ ์จดักิจกรรมพพิธิภณัฑ ์และบริการ พิพิธภณัฑจ์ะตอ้งมีการ

จดักิจกรรมเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้ชมมีความสนใจมากขึ้น และไดร่้วมทาํในกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนเป็น

ส่วนหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการจัดกิจกรรมทั้งในพิพิธภัณฑ์และภายนอก

พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงอาจจะเป็นการจัดนิทรรศการสัญจรไปยงัโรงเรียนในชุมชน และเป็นการนํา

โบราณวตัถุที่เก็บไวใ้นคลังมาหมุนเวียนออกมาจดัแสดงอีกด้วย โดยการจดันิทรรศการจะตอ้ง

คาํนึงถึงกลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม เพือ่จดักิจกรรมจะไดส้อดคลอ้งเขา้กบักลุ่มบุคคลนั้น ๆ จะ

ไดป้ระโยชน์ที่สูงสุด 

เด็กที่ผ่านการอบรมทํากิจกรรมร่วมกับผูสู้งอายุ เช่น กิจกรรมผู ้เฒ่าเล่า

ความหลงั เป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัของใช ้วิถีชีวิต และประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่น ทาํให้

นักเรียนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวตัถุ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุและ

เยาวชน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรมทางพิพิธภณัฑ์ ควรนาํกิจกรรมน้ีเขา้มาทาํร่วมกับ

กิจกรรมทางพระพทุธศาสนาที่วดัศรีสุพรรณจดัประจาํทุกเดือน คือทุกวนัพระทางวดัศรีสุพรรณจะ

มีการทาํบุญตกับาตรในช่วงเช้าและจากทาํบุญเสร็จแล้ว ให้ดาํเนินกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาดา้นงบประมาณที่นาํมาใชใ้นการจดักิจกรรม และเร่ืองบุคคลที่จะเขา้ร่วมกิจกรรม 

พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณสามารถดาํเนินกิจกรรม โดยให้คนในชุมชนเป็นผู ้

ตดัสินใจวา่ส่ิงที่เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจพิพิธภณัฑ ์จดัทาํของที่ระลึกโดยฝีมือของคน

ในชุมชนไวเ้ป็นกองทุนในการจดัการพพิธิภณัฑแ์ละจะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 

โดยกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์สามารถกระทาํได้หลายอย่าง ดังพิพิธภณัฑ์วดั

ไหล่หินหลวงมีการจดักิจกรรมเยาวชนวาดภาพ สืบคน้ขอ้มูล ของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์มีการ

จดัทาํข่าวสารพพิธิภณัฑ ์และจดันิทรรศการต่าง ๆ สร้างความสามคัคีใหแ้ก่คนในชุมชน 

ในส่วนของประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากวดัศรีสุพรรณเป็นวดัที่ประดิษฐานพระ

เจา้ทองทิพย ์เป็นพระพทุธรูปที่สาํคญัของอาํเภอแม่ใจ จึงมีป้ายบอกทางมาสักการะ กราบไหว ้พระ
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เจ้าทองทิพย ์แต่ทางวดัไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ถึงพิพิธภัณฑ์ ดังนั้ น ทางวัดควรจะมีป้าย

พพิธิภณัฑท์ี่ดา้นหนา้ของวดั เพือ่ใหผู้ท้ี่มาสกัการะพระเจา้ทองทิพยไ์ดท้ราบ เขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์

2.5 ความเขา้ใจของชุมชน เป็นส่ิงสาํคญัต่อการจดัการพิพิธภณัฑชุ์มชน การที่จะมี

การดําเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ต่อเน่ืองได้นั้ นจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้

พิพิธภณัฑส์ามารถพฒันา การสร้างความเขา้ในของชุมชน การที่จะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการจะตอ้งใหค้วามเขา้ใจแก่ชุมชน เพื่อจะไดมี้จุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั โดยการสร้าง

ความเข้าใจในเร่ืองของพิพิธภัณฑ์ จะต้องให้ความรู้เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ พาไปศึกษาดูงานใน

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน เพือ่ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ใหเ้กิดจิตสาํนึก หวงแหนส่ิงที่ชุมชนมีอยู ่

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการจดัการโดยเจา้อาวาสวดัมาตั้งแต่เร่ิมจดัทาํ จึงทาํ

ให้ชุมชนยงัไม่เข้าใจในเร่ืองพิพิธภัณฑ์ โบราณวตัถุ และโบราณสถาน จึงทาํให้ชุมชนมอง

พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นเพียงสถานที่หน่ึงของวดัเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนเขา้มามีส่วนใน

การจดัการพพิธิภณัฑ ์ผูศึ้กษาสรุปแนวทางได ้ดงัน้ี 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจในพพิธิภณัฑ ์

มีการจดักิจกรรมเสริมความรู้ มีการจดัอบรมเร่ืองพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นให้กบั

ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุน้ให้ชุมชนเห็นความสาํคญัของพิพิธภณัฑ ์และ

ทราบถึงวตัถุประสงคข์องพพิธิภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง 

2. จดัอาสาสมคัร 

เพือ่ใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการดูแล รักษา อนุรักษ ์ทั้งใน

ส่วนของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ และแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ จะทาํให้ชุมชนตระหนักถึง

ความสาํคญัของโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ในส่วนของแหล่งโบราณสถาน ผู ้ศึกษาได้ลงพื้น ท่ีสํารวจแหล่ง

โบราณสถาน ที่ เป็นที่มาของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณ โดยส่วนใหญ่แหล่ง

โบราณสถานจะอยูใ่นพื้นที่รับผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นเหล่า และทางเทศบาลตาํบลบา้นเหล่า

มีความสนใจในการทาํนุบาํรุงแหล่งโบราณสถาน เคยจดักิจกรรมร่วมกบัวดัศรีดอนตนัเป็นวดัใน

พื้นที่บวชตน้ไมใ้นแหล่งโบราณสถานมาแลว้ เพือ่ไม่ใหผู้ค้นเขา้ไปบุกรุกเปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่ทาํ

กิน 
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ดังนั้ นรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณที่ได้กล่าวมาใน

ขา้งตน้ เป็นรูปแบบในการตอบโจทยส์ภาพปัญหาในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ เพื่อให้

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการจดัการที่ต่อเน่ืองสามารถพฒันาพพิิธภณัฑแ์ละสร้างประโยชน์ให้กบั

ชุมชน (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 สรุปสภาพปัญหาในการจดัการและรูปแบบในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

ปัญหาในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณ 

รูปแบบในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณที่

เหมาะสม 

ดา้นพื้นที่ 

• การเดินทางเขา้ถึงพพิธิภณัฑ ์

• พพิธิภณัฑมี์ขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี 

ดา้นพื้นท่ี 

• จดัทาํป้ายบอกทางเขา้พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

• จัดทําคลัง เก็บโบราณวัตถุ เพื่อผลัด เป ล่ียน 

หมุนเวยีนโบราณวตัถุจดัแสดง 

วธีิการจดัแสดง 

• ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 
 

• ดา้นการจดัแสดง 

 

 

 

วธีิการจดัการ 

• จัดตั้ งคณะกรรมการในการบริหารจัดการ

พพิธิภณัฑ ์

• คนในชุมชนวดัศรีสุพรรณเขา้มามีส่วนร่วมใน

การพฒันา ทาํกิจกรรมของพพิธิภณัฑ ์

• สร้างเครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์ภายในจังหวัด

พะเยา เพื่อเช่ือมโยงความรู้ไปในทิศทางที่เกิด

ความเขา้ใจตรงกนั และยงัสามารถช่วยเหลือใน

ดา้นการจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน 

 

• จดัแสดงโดยเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับประวติัศาสตร์

ท้องถ่ิน และจัดทําแผ่นผับ ป้ายเน้ือหา หรือ

วิทยากรในการนําชม โดยเด็กที่ผ่านการอบรม

มคัคุเทศก ์หรือคนในชุมชนเป็นวทิยากร 

• จัด ทํา วิ ดี โ อ ฉ า ย ก่ อ น ที่ ผู ้ เ ข ้า ช ม จ ะ เ ดิ น ช ม

โบราณวตัถุ เพื่อเล่าเร่ืองราวของโบราณวตัถุใน

พพิธิภณัฑ ์และใหผู้เ้ขา้ชมเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
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ตารางที่ 2 สรุปสภาพปัญหาในการจดัการและรูปแบบในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ( ต่อ ) 

ปัญหาในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรี

สุพรรณ 

รูปแบบในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณที่

เหมาะสม 

วธีิการจดัแสดง 

• ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละกิจกรรม 

 

 

 

 

 

• ด้า น ค วา ม เข้า ใจขอ ง ชุมชน แ ล ะ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

วธีิการจดัการ 

• การจัดการองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ ทาง

พพิธิภณัฑจ์ะตอ้งขอความร่วมมือไปยงั ปราชญ์

ชาวบา้น กรมศิลปากร มหาวิทยาลยัพะเยา กลุ่ม

ผูสู้งอายุ หรือจัดกิจกรรมร่วมมือกับโรงเรียน

บ้านแม่ใจ และโรงเรียนท่ีมีความสนใจ เพื่อ

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรมใน

พพิธิภณัฑ ์

• ควรส่งเสริมให้ทางโรงเรียนบา้นแม่ใจ บญัญติั

หลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น

ศึกษา ท่ีเก่ียวกับประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและ

วิถีชีวิต เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ว ัดศรีสุพรรณเป็น

แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนของคนในชุมชน 

 

• พิพิธภัณฑ์ต้องจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการที่

เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑอ์ยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

แ ล ะ จ ะ ต้อ ง มี ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น ห มุ น เ วี ย น

โบราณวตัถุในการจดัแสดง 

• มีการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของพพิธิภณัฑ ์

 

• ตอ้งให้ความรู้ วตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีพิพิธภณัฑ์

กาํลงัดาํเนินการใหก้บัชุมชน เพือ่ใหชุ้มชนสนใจ

และเขา้มามีส่วนร่วมในพพิธิภณัฑ ์
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แผนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

จากผลการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณควรมีการจัดการพิพิธภัณฑ์ใหม่

ทั้งหมด เพือ่ใหพ้พิธิภณัฑส์ามารถดาํเนินการ และเกิดความย ัง่ยนืจะตอ้งมาจากความร่วมมือของคน

ในชุมชน หน่วยงานอ่ืน ๆ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

โดยใชห้ลกัการ บวร คือ บา้น วดั โรงเรียน ซ่ึงรูปแบบในการดาํเนินการจดัการพิพิธภณัฑ ์ในแต่ละ

ส่วนมีความพร้อมที่เขา้มามีส่วนร่วมแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

บา้นหรือชุมชนวดัศรีสุพรรณ คนในชุมชนวดัศรีสุพรรณไม่ทราบขอ้มูล วตัถุประสงค์

ที่เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์จึงทาํให้คนในชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่เ น่ืองจากชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นชุมชนที่ มีความเข้มแข็งด้าน

พระพุทธศาสนา มีความเคารพนับถือเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ จากการที่คนในชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการทาํกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวดัสําคญัทางพระพุทธศาสนาท่ีวดัศรีสุพรรณจดัขึ้น โดยมี

ผูใ้หญ่บา้นเป็นแกนนาํในการประสานงานไปยงัคนในชุมชน ดงันั้นคนในชุมชนพร้อมที่จะมีส่วน

ร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ และยงัมีกลุ่มโรงเรียนผูสู้งอายุโดยมีอาจารยพ์ฒันา สุขเกษม ทีมี

ศกัยภาพที่จะเขา้ร่วมในการจดัการพพิธิภณัฑ ์

วดัศรีสุพรรณ พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณถือว่าอยูใ่นการดูแลของวดั ทางวดัพร้อมท่ีจะ

สนบัสนุนในการจดัการพพิธิภณัฑโ์ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่ให้พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน 

โรงเรียนบา้นแม่ใจ (เพาะวิทยาการ)  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยูใ่นชุมชนวดัศรีสุพรรณ ซ่ึง

ตั้งห่างจากวดัศรีสุพรรณประมาณ 500 เมตร ทาํให้การเดินทางจากโรงเรียนมายงัวดัศรีสุพรรณ

สะดวก และเน่ืองจากทางโรงเรียนบา้นแม่ใจ ไดมี้กิจกรรมร่วมกบัวดัศรีสุพรรณทุกปี และเจา้อาวาส

วดัศรีสุพรรณเขา้ไปสอนวชิาศีลธรรม พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทาํให้เด็กนักเรียน และอาจารย์

ในโรงเรียนบา้นแม่ใจมีความใกลชิ้ดกบัวดัศรีสุพรรณ และตามนโยบายของโรงเรียนจะตอ้งมีวิชาที่

เก่ียวกบัทอ้งถ่ินศึกษา ดงันั้นพพิธิภณัฑส์ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนได ้

ในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแบบแผนในการ

จดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ดงัน้ี 
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1. การจดัตั้งองคก์รบริหารจดัการพพิธิภณัฑ ์

ในการจดัตั้งคณะกรรมการในการดูแลจดัการพิพิธภณัฑ ์ใชห้ลกัการจดัการแบบ

มีส่วนร่วม บวร คือ บ้าน วดั โรงเรียน โดยทางวัดศรีสุพรรณจะต้องขอความร่วมมือไปยงั

ผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นในชุมชนวดัศรีสุพรรณ กลุ่มโรงเรียนผูสู้งอาย ุผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้น

แม่ใจ (เพาะวทิยาการ) เทศบาลตาํบลแม่ใจ สภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ มหาวิทยาลยัพะเยา และผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ เชิญเขา้มาร่วมประชุมพูดคุยเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์ขอ้ดีในการ

จดัตั้งพพิธิภณัฑ ์เพือ่สรรคห์าบุคลากรที่มาจากคนในชุมชน ให้เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถใน

การเขา้ดูแลจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงาน วิสัยทศัน์ กาํหนด    

อตัลกัษณ์ และวตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ และทาํให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

โดยส่วนประกอบขององค์กรในการจดัการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีหลักการของการ

จดัการองคก์รแบบเรียบง่าย เพือ่ใหก้ารจดัการพพิธิภณัฑไ์ม่ซบัซ่อน ดงันั้นพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

จะตอ้งมีบุคลากร ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการ เป็นผูท้ี่กาํหนดนโยบาย แผนงาน จดัหางบประมาณ และ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ในพพิธิภณัฑ ์โดยจะตอ้งมีตวัแทนของวดั คนในชุมชน ผูน้าํชุมชน ( ผูใ้หญ่บา้น 

หรือผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ) บุคลากรในสถาบนัการศึกษา โรงเรียนในชุมชน องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

และนกัวชิาการ ( ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ) 

2. คณะเจา้หนา้ที่ในการดาํเนินงาน 

1. ฝ่ายทะเบียน รับผดิชอบดา้นการบนัทึกขอ้มูล จดัทาํทะเบียนวตัถุ ควบคุม

การเคล่ือนยา้ยโบราณวตัถุ ตรวจสอบสถานะวตัถุว่าปัจจุบนัเก็บรักษา หรือจดัแสดงไวท้ี่ใด และ

ตรวจสอบโบราณวตัถุที่จดัเก็บไวใ้นห้องเก็บโบราณวตัถุ ( ห้องคลงั ) ควรเป็นบุคลากรที่สามารถ

อยูดู่แลพพิธิภณัฑไ์ดต้ลอดเวลา 

2. ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าเร่ืองราวของทรัพยากร

วฒันธรรมที่มีอยูใ่นพิพิธภณัฑแ์ละในชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้บริการแก่ผูท้ี่มาเขา้ชม ควรเป็นผูท้ี่มี

ความรู้รอบตวั ควรจะเป็นตวัแทนจากวดั โรงเรียน เทศบาลตาํบลแม่ใจ และปราชญชุ์มชน 
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3. ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพนัธ์ รับผิดชอบในการจดักิจกรรม จดัทาํส่ือ

ต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูเ้ข ้าร่วมกิจกรรมและผู ้ที่สนใจ ควรจะเป็นผู ้นําชุมชน 

ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เน่ืองจากแต่ละหมู่บา้นมีการประกาศเสียงตามสายในชุมชน 

ทาํใหส้ามารถประชาสมัพนัธ ์เชิญผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของพพิธิภณัฑไ์ด ้

คณะกรรมการจดัการพิพิธภณัฑท์ี่จดัตั้งขึ้นตอ้งมีการพฒันาความรู้ในการจดัการ จึง

ควรที่จะศึกษาในด้านการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์

ทอ้งถ่ิน หรือพพิธิภณัฑท์ี่ไดรั้บความนิยม ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานดา้นพพิธิภณัฑ ์และ

ความจดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ในเร่ืองราวที่เกี่ยวกบัการพฒันาพิพิธภณัฑใ์ห้ทนัยคุสมยั เพื่อที่จะ

สามารถดึงดูดใหค้นสนใจที่จะเขา้สมพพิธิภณัฑ ์

2. การจดัการองคค์วามรู้ 

พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมีการศึกษาคน้ควา้ บนัทึกแหล่งที่มาของโบราณวตัถุไว้

แลว้ แต่เน่ืองจากอดีตเจา้อาวาสไดน้าํเอกสารที่เก่ียวกับพิพิธภณัฑไ์ปดว้ย ทาํให้ในปัจจุบนัเหลือ

เอกสารเพยีงบางส่วนที่บนัทึกไวห้ลงัจากที่ไดรั้บจากการบริจาคโบราณวตัถุจากชาวบา้น ส่วนใหญ่

เป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ของใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ดงันั้นพิพิธภณัฑต์อ้งการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวที่เก่ียวกับทรัพยากรวฒันธรรม

ชุมชนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์ในการศึกษาควรแยกประเภทของทรัพยากร

วฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ประวติัศาสตร์โบราณคดี ช้ิน

พระพุทธรูป ช้ินส่วนเคร่ืองป้ันดินเผา และทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได ้คือ วิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่ความเช่ือ ประเพณีที่สาํคญั ๆ ของชุมชน โดยจดักิจกรรมใหค้นในชุมชน หรือโรงเรียนบา้น

แม่ใจ เขา้ร่วมทาํกิจกรรมนักสืบคน้โบราณคดีรุ่นจ๋ิว โดยให้เด็กโรงเรียนบา้นแม่ใจ สืบคน้วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่อาชีพ ประเพณี ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งชุมชนที่มีการอพยพมาจากลาํปาง การประกอบอาชีพ 

และการตั้งช่ือถ่ินฐาน จดัทาํสาแหรกเครือญาติของแต่ละคน เพื่อหาคนที่สามารถเล่าเร่ืองราวความ

เป็นมาของชุมชน ทาํให้ผูท้ี่สามารถเล่าเร่ืองราวความเป็นมา วิถีชีวิตเกิดความภาคภูมิใจ และเป็น

ปราชญชุ์มชน โดยอาจจะทาํเป็นภาพยนตร์สั้นเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของชุมชน ให้คนใน

ชุมชนเป็นนกัแสดงหลกั โดยขอความร่วมมือไปยงัมหาวิทยาลยัพะเยา เขา้มาสนับสนุนในการทาํ

ภาพยนตร์  
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ในส่วนของโบราณวตัถุทางโบราณคดีควรจะร่วมมือกบักรมศิลปากร ปราชญ์

ชุมชน เช่น ลุงเติง ใจใจ อาจารยป์ระพนัธ ์ทนนัชยั และผูท้ี่มีความรู้ในเร่ืองราวของเมืองโบราณ เพื่อ

ศึกษาขอ้มูลของโบราณวตัถุ และแหล่งโบราณสถานที่พบในอาํเภอแม่ใจและพื้นที่ใกลเ้คียง เพื่อ

จดัทาํเป็นฐานขอ้มูลของทรัพยากรวฒันธรรมของพพิธิภณัฑ ์

3. การจดัการพพิธิภณัฑ ์

ในดา้นของการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ จากผลการศึกษาพบว่าเอกสาร 

หลักฐานที่เก่ียวกับพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ ทะเบียนวตัถุ เอกสารที่มาของโบราณวตัถุ รายช่ือผู ้

บริจาคโบราณวตัถุให้กับพิพิธภัณฑ์ ได้สูญหาย จึงทาํให้ทางพิพิธภณัฑ์จาํเป็นตอ้งจดัทาํระบบ

ฐานขอ้มูลของทรัพยากรวฒันธรรมที่มีอยู่ในพิพิธภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด โดยขอความร่วมมือไปยงั

พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินที่อยูใ่นจงัหวดัพะเยา เช่น พพิิธภณัฑเ์วียงพยาว ที่วดัลี หรือหอวฒันธรรมนิทศัน์ 

ที่วดัศรีโคมคาํ เพือ่ขอคาํแนะนาํในการจดัทาํทะเบียนวตัถุ และระบบฐานขอ้มูลของพพิธิภณัฑ ์และ

ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน เพื่อช่วยกนัพฒันา เผยแพร่ และเช่ือมโยมความรู้ของ

พพิธิภณัฑใ์หเ้ป็นที่รู้จกัแก่ผูท้ี่สนใจ 

4. กิจกรรมและการประชาสมัพนัธ ์

ด้านกิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากร

วฒันธรรม ในดา้นการศึกษา การอนุรักษว์ถีิชีวติ หรือจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีไปให้ความรู้แก่คนใน

ชุมชน หรือโรงเรียนต่าง ๆ 

การประชาสัมพนัธ์ทางพิพิธภณัฑ ์ทางพิพิธภณัฑ์จะตอ้งทาํป้ายพิพิธภณัฑ์ไว้

ดา้นหนา้วดั เพือ่ใหค้นในชุมชน หรือผูเ้ดินทางผา่นไปมาทราบวา่วดัศรีสุพรรณมีพพิธิภณัฑ ์โดยขอ

ความสนับสนุนจากเทศบาลตาํบลแม่ใจ ซ่ึงมีหน่วยงานดา้นโยธาที่สามารถทาํป้ายบอกทาง หรือ

ป้ายพพิธิภณัฑ ์

ข้ันตอนการดําเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

1. ประชุมเพือ่จดัตั้งคณะกรรมการพพิธิภณัฑ ์โดยใชห้ลกัการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม

ของชุมชน ในการคดัสรรบุคลากรที่เขา้มาเป็นคณะกรรมการตามหลกัการของ ศรีศกัร วลัลิโภดม 

และกรรณิการ์ ชมดี โดยคณะกรรมการที่มาบริหารพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ตอ้งเป็นคนในชุมชน มีจิต
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อาสา มีความตระหนกัและเห็นพอ้งตอ้งกนั เพื่อดาํเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่

ตอ้งการ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

2. นาํคณะกรรมการไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ ์และสร้างเครือข่าย

พพิธิภณัฑ ์เพือ่จะไดน้าํความรู้ที่ไดม้าปรับใชก้บัพพิธิภณัฑ ์

3. คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์ประชุมเพื่อกาํหนดแนวทางของพิพิธภณัฑ์ อตัลกัษณ์

ของพพิธิภณัฑ ์และจดัทาํแผนแม่บทของพพิธิภณัฑ ์

4. จัดการองค์ความรู้ของโบราณวตัถุ รวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นควา้ โดยจัด

กิจกรรมนักวิจยัรุ่นจ๋ิว ให้โรงเรียนบา้นแม่ใจ เขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมสืบคน้ขอ้มูล เน้ือหาของ

โบราณวตัถุ กิจกรรมคนเฒ่าเล่าเร่ือง เพือ่สร้างเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของชุมชน 

5. จดัทาํทะเบียนวตัถุ โดยขอความร่วมมือไปยงัพิพิธภณัฑเ์วียงพยาว วดัลี หรือหอ

วฒันธรรมนิทศัน์ วดัศรีโคมคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เพื่อเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํ

ทะเบียนวตัถุ และแลกเปล่ียนทศันคติในการบริหารจดัการพพิธิภณัฑ ์

6. ออกแบบการจดัแสดง นาํเสนอเร่ืองราวผา่นโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์

7. จดัทาํเอกสารแนะนําพิพิธภณัฑ์ เอกสารนําชมให้ความรู้ของโบราณวตัถุ ป้าย

เน้ือหา 

8. คณะกรรมการควรจดัทาํแผนการประชาสมัพนัธ ์ให้ผูท้ี่สนใจไดท้ราบถึงกิจกรรม

ต่าง ๆ ของทางพพิธิภณัฑ ์และวนั เวลา เปิดใหเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ ์

9. จดักิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน เพื่อกระตุน้ให้พิพิธภณัฑ์เป็นที่น่าสนใจอยู่

เสมอ 

ในการดาํเนินงานพพิธิภณัฑต์ามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นแผนในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดั

ศรีสุพรรณที่ไดจ้ากการศึกษาถึงบริบทของพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณและชุมชน เพื่อให้พิพิธภณัฑ์

บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้(ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 แผนในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

แผนดาํเนินงานจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ กลุ่ม / บุคคล / หน่วยงาน ท่ีเขา้ร่วม 

การจดัตั้งองคก์รบริหารจดัการพพิิธภณัฑ ์ • ผูใ้หญ่บา้นในชุมชนวดัศรีสุพรรณ  

• กลุ่มโรงเรียนผูสู้งอาย ุ 

• ผูอ้าํนวยการ และบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่

ใจ ( เพาะวทิยาการ )  

• เทศบาลตาํบลแม่ใจ  

• สภาวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ  

• มหาวทิยาลยัพะเยา  

• ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

การจดัการองคค์วามรู้ • กลุ่มโรงเรียนผูสู้งอาย ุ 

• โรงเรียนบา้นแม่ใจ ( เพาะวทิยาการ ) 

• คณะสาํรวจโครงการแม่ใจศึกษา 

• มหาวทิยาลยัพะเยา 

• กรมศิลปากร 

การจดัการพพิธิภณัฑ ์ • องคก์รคณะกรรมการพพิธิภณัฑ ์

• พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในจงัหวดัพะเยา 

กิจกรรมและการประชาสมัพนัธ ์ • คณะกรรมการพพิธิภณัฑ ์

• เทศบาลตาํบลแม่ใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาในอนาคต 

ควรทาํการศึกษาแหล่งโบราณสถานในอาํเภอแม่ใจและอาํเภอใกล้เคียง เพื่อให้เป็น

พื้นท่ีศึกษาเช่ือมโยงดา้นประวติัศาสตร์ชุมชน ทาํให้อาํเภอแม่ใจมีแหล่งเรียนรู้ดา้นประวติัศาสตร์

ชุมชนที่สมบูรณ์ และยงัเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมให้ชุมชนอ่ืนสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้
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คาํถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้ดูแลการจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพพิิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

1. พพิธิภณัฑริ์เร่ิมในการก่อตั้งเม่ือไหร่ และใครเป็นคนก่อตั้ง 

2. ท่านมีบทบาทในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณน้ีอยา่งไร  พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณมี

การจดัการอยา่งไร และใครมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีบา้ง 

3. ท่านคิดว่าโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์มีความสําคญั คุณค่าด้านไหนบา้ง และชุมชนจะได้

อะไรจากโบราณวตัถุเหล่าน้ี 

4. ท่านคิดวา่อตัลกัษณ์ของพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณเป็นอะไร อะไรเป็นส่ิงที่สามารถดึงดูดให้

ผูค้นเขา้มาสนใจ 

5. ท่านคิดวา่พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณให้ความรู้อะไรแก่ชุมชนบา้ง และชุดความรู้นั้นไดม้าก

จากแหล่งความรู้ที่ใด และยงัขาดชุดความรู้อะไร 

6. ท่านคิดว่าพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณยงัขาดอะไรบา้ง และมีหน่วยงานใดที่อยากให้เขา้มามี

ส่วนร่วม ช่วยเหลือในการจดัการพพิธิภณัฑ ์

7. ท่านคิดว่าในการจดัแสดงโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณจะตอ้งมีการจดัแสดง 

และใหบ้ริการแก่ผูท้ี่มาเขา้ชมอยา่งไร 

8. หลงัจากที่พิพิธภณัฑเ์ปิดให้บริการแลว้มีการจดักิจกรรมอะไรที่เก่ียวเน่ืองกบัพิพิธภณัฑ์

บา้ง ใครเป็นผูเ้ขา้ร่วม และมีใครท่ีเขา้มาช่วยเหลือในการจดักิจกรรม 

9. พพิธิภณัฑมี์การประชาสมัพนัธใ์หค้นภายนอกไดรั้บรู้บา้งไหม อยา่งไร 

10. ท่านคิดวา่ปัจจุบนัพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณสถานภาพเป็นอยา่งไร และเพราะอะไร 

11. ท่านคิดวา่ปัญหาของพพิธิภณัฑท์ี่พบมีอะไรบา้ง คาดวา่สาเหตุเกิดจากอะไร  

12. ท่านคิดวา่ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัพพิธิภณัฑจ์ะมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
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คาํถามประกอบการสัมภาษณ์ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการจัดการพพิิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ 

( เทศบาลตําบลแม่ใจ กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านแม่ใจ ( เพาะวิทยาการ ) ) 

1. หน่วยงาน กลุ่มชุมชน สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วม สนบัสนุนในการจดัการพพิธิภณัฑใ์นดา้น

ใดไดบ้า้ง 

2. ท่านคิดวา่พพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณสร้างประโยชน์ มีคุณค่าอะไรบา้ง เพราะอะไร 

3. ท่านคิดวา่พพิธิภณัฑค์วรทาํกิจกรรมอะไรบา้ง และหน่วยงาน กลุ่มท่านจะสามารถเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นไดอ้ยา่งไร 

4. ถา้พพิธิภณัฑป์ระสบปัญหา หน่วยงาน กลุ่มท่านจะสามารถช่วยเหลือดา้นใดไดบ้า้ง เพราะ

อะไร 
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