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 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือ เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ ์ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม โดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผลการศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. พิพิธภัณฑ์วดัโพธารามเร่ิมตน้ข้ึนจากแนวคิดของพระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดั      
โพธารามท่ีจะอนุรักษ์รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคญัของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน ในระยะแรกเป็นเพียงการเก็บสะสมส่ิงของ 
ทั้งท่ีมาจากการสะสมส่วนตวั และท่ีมีญาติโยมน ามาบริจาคเพ่ิมเติม หลงัจากท่ีไดมี้การท าความเขา้ใจ     
ให้ชาวบา้นและคณะศรัทธาทราบถึงคุณค่าและความส าคญัของโบราณวตัถุ เม่ือวดัโพธารามไดรั้บการ
คดัเลือกเพ่ือเป็นสถานท่ีตั้งศูนยบู์รณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ประจ าอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 
พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามได้รับการบรรจุอยู่ในหน่ึงดา้นกลุ่มงานของศูนย์ฯ มีกรอบในการด าเนินงาน     
อย่างเป็นขั้นตอน เป็นผลใหพิ้พิธภณัฑว์ดัโพธารามมีอาคารส าหรับการจัดแสดงท่ีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ใหก้บัคนในชุมชนและผูท่ี้สนใจไดใ้น พ.ศ. 2549 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม คือ ระบบท่ีใช้เป็น
เกณฑ์ ในการด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง ขาดการประชาสัมพนัธ์ มีวนัและเวลาเปิดปิดท่ีไม่แน่นอน 
บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบต่างมีงานประจ า ความร่วมมือยงัคงเป็นในลกัษณะของผูน้ าชุมชนกบัภาครัฐ    
ท่ีคอยขบัเคล่ือนการสร้างชุดความรู้ใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ความร่วมมือของคนในชุมชนระดบัชาวบา้นทัว่ไปยงัไม่มี
ส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑเ์ท่าท่ีควร 
 3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม คือ ควรจดัตั้งคณะท างานอย่างเป็น
ระบบ ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มากข้ึน โดยภาครัฐหรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งคอยให้ค าแนะน า ควรมีการจดัเวทีเสวนาเพ่ือเป็นการส่ือสารกิจการของพิพิธภณัฑ ์รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายทางวฒันธรรม และเครือข่ายทางทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการท่ีจะบูรณาการร่วมกนั เพ่ือให้
พิพิธภณัฑเ์หมาะสมกบัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดใ้นทุกดา้น 
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   The objectives of this research are to study the history of Wat Phottharam Museum in 
Tumbon Sritoi, Amphoe Mae Chai, Phayao Province, its management as well as problems and obstacles 
to the management of this museum in order to recommend suitable management approaches. Qualitative 
research methods were used in the study. The research findings are: 
   1. Wat Phottharam Museum in Tumbon Sritoi, Amphoe Mae Chai, Phayao Province was 
initiated by the idea of Phra Sophon Pattanodom, the abbot, to compile and conserve the community’s 
ways of life in the past to make the younger generations be more aware of the important value of the 
cultural resources in local region. It initially started with donated items from private collection and later 
from local people who had more understanding and recognition of their importance. After Wat Phottharam 
was selected as the Thai Culture and Community Integration (Buranakarn Wattanatham Thai Saiyai 
Chumchon) Center for Mae Chai District of Phayao Province, the museum building was constructed and 
operated under an established operation framework.  
 2. Major problems and obstacles in the museum’s operations include the lack of established 
operational continuity, the lack of proper public relations system and fixed operating hours. Moreover, the 
museum’s personnel are mainly occupied by their regular work. At present, cooperation with the museum is 
mainly initiated by community leaders and government officials who disseminate a certain set of knowledge 
for locals. There is inadequate community participation in the management and operation of the museum. 
   3. This study, therefore, proposes that a working committee with more systematic 
operations should be established. More community participation in the management of the museum 
should be recruited under the supervision and advice of the government sectors or relevant persons. A 
discussion forum for communication of museum activities as well as other cultural and cultural 
resources networks should be set up for more integrated operations. These measures will steer the 
museum toward being a multi-dimensional source of learning.    
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กติติกรรมประกาศ 
  
วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความช่วยเหลือของ รองศาสตราจารย์สุภา

ภรณ์ จินดามณีโรจน์ ประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมีความห่วงใยผูว้ิจยัเป็นอย่างดี ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.มณีวรรณ ผิวน่ิม ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาสละแรงกายแรงใจในการให้
ค  าแนะน า ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รองศาสตราจารย์ ชนญั วงษว์ิภาค ท่ีกรุณาอนุเคราะห์
ค าปรึกษา แนะแนวทาง ให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงคณาจารยทุ์กท่าน ผูว้ิจยัจึงขอ  
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

กราบขอบพระคุณ พระโสภณพฒัโนดม เจ้าอาวาสวดัโพธาราม รองเจ้าคณะจงัหวดั
พะเยา พระสมบูรณ์ชัย โชติปญฺโญ คุณวิรัช สุทธิสวาท และชาวอ าเภอแม่ใจทุกท่านท่ีให ้            
การตอ้นรับและดูแลผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 

กราบขอบพระคุณมารดาผู ้ให้ก าเนิด อบรมสั่งสอน ผูค้อยผลักดัน สนับสนุน ให้
ก าลงัใจตลอดมา กราบขอบพระคุณญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพรัก ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน าใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

ขอบคุณ คุณณัชนรี นุชนิยม ท่ีคอยเคียงข้างและเป็นก าลังใจเสมอในทุก ๆ เร่ือง 
ขอบคุณเพื่อน CRM โดยเฉพาะคุณธานทั คุณกฤษฎา และคุณจกัรพนัธ์ ท่ีคอยเป็นมิตรท่ีดีเสมอมา 

ทา้ยสุดน้ี ผูว้จิยัมีความมุ่งหวงัวา่การวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการพิพิธภณัฑ์
เพื่อใหด้ ารงความเป็นสถาบนัเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าของสังคมสืบไป 
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