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วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผลการศึกษา ไดแ้ก่ 
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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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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

การพฒันาประเทศในปัจจุบนัไดใ้ห้น ้ าหนกัการพฒันาระบบเศรษฐกิจภายใตร้ะบอบ
ทุนนิยมเป็นส าคญั ท าให้โครงสร้างทางสังคม ความเป็นชุมชน ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
แต่ละทอ้งถ่ินได้สะสมจนเกิดเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่านั้นได้ถูกกลืนหายไปด้วยกระบวนการ
โลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีเน้นความเป็นสากล แต่ภายใตค้วามเป็นสากลนั้นความหลากหลาย
ต่าง ๆ ทางวฒันธรรมไดถู้กมองวา่เป็นส่ิงท่ีลา้หลงั หมดประโยชน์ และเส่ียงต่อการสูญหายไปจาก
ความทรงจ าโดยท่ีผูค้นส่วนใหญ่รู้ไม่เท่าทนั ละทิ้งมรดกท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมไวใ้ห้หันไปลอก
แบบอย่างวฒันธรรมอ่ืนจนกลายเป็นถูกครอบง าทางความคิดทางพฤติกรรม จนท าให้เกิดปัญหา
นานปัการ ความลม้เหลวของการพฒันากระแสหลกัเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหา การพฒันา
นั้นควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน มีความสอดคลอ้งระบบการจดัการ
ทรัพยากรทางวฒันธรรม ท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการหาแนวทางการจดัการ
ของชุมชน 
 การฟ้ืนฟูพลงัและสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน โดยใช้พิพิธภณัฑ์ชุมชนถือเป็นอีก
กระบวนการหน่ึงในการเสริมสร้างจิตส านึกให้กบัคนในชุมชน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์เปรียบเสมือน
การศึกษานอกระบบ สร้างความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรมของคนในชุมชนไดรู้้จกั
ตนเอง นอกจากน้ี ศรีศกัร วลัลิโลดม (2546) ยงัไดก้ล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมจนท าให้เกิด
พิพิธภณัฑ์ชุมชนข้ึนมาว่า “การอยู่รอดของสังคมทอ้งถ่ินท่ามกลางการคุกคามของเศรษฐกิจทาง
การเมืองจากภายนอกในกระแสโลกาภิวตัน์จึงเกิดการเคล่ือนไหวทางปัญญาข้ึนของปัญญาชน ทั้ง
ในและนอกทอ้งถ่ิน เพื่อฟ้ืนฟูตนเองและชุมชนทอ้งถ่ินให้มีความรู้อย่างสติปัญญาและจิตส านึก
ร่วมกนั กลไกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็
คือการจดัตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชนข้ึนมา” 
 พิพิธภณัฑ์ชุมชนเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาทางดา้นประวติัศาสตร์   
อตัลกัษณ์ของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการในความหมายของการมีตวัตนของคนในชุมชน   
ดงันั้น พิพิธภณัฑจึ์งมีความหมายมากกวา่เป็นสถานท่ีเก็บของเก่าหรือสะสมส่ิงของเคร่ืองใชใ้นอดีต       
แต่พิพิธภณัฑ์สามารถท าหน้าท่ีในการบอกเล่าเร่ืองราว สืบทอด ฟ้ืนฟู และสร้างอตัลกัษณ์ทาง
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ชาติพนัธ์ุได ้พิพิธภณัฑชุ์มชนจึงเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมของชุมชน ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแล
และจดัการวฒันธรรมของตนได้ สะท้อนความคิด ความเช่ือ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น
ออกมา นอกจากน้ีศรีศกัร วลัลิโลดม (2546, อ้างถึงในชีวสิทธ์ิ บุญยเกียรติ, 2551) ได้เสนอว่า
พิพิธภณัฑชุ์มชนควรท าหนา้ท่ีในการอธิบายความเป็นถ่ินท่ี หมายถึง ลกัษณะภูมิประเทศ ตลอดจน
การปรับตวัของคนในชุมชนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ท าให้เกิดรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีเหมือนกนั 
เรียกว่า “วฒันธรรมท้องถ่ิน” ซ่ึงเม่ือเรามองความสัมพนัธ์วฒันธรรม (คน) กับท่ีมาของวตัถุใน
พิพิธภณัฑ์แล้ว เราก็จะพบคุณค่าและความหมายของพิพิธภณัฑ์ว่า เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงโลก
ทศัน์ของคนในชุมชนในการมองอดีตเท่านั้น  

การท่ีชุมชนสามารถด ารงความเป็นชุมชนไดต่้อเน่ืองยาวนาน เน่ืองดว้ยชุมชนมีพลงัท่ี
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานได้ มีวฒันธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตร่วมกนั และมีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเพื่อให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้เรียกได้ว่า ชุมชนมีสภาวะความเป็นชุมชน       
(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, 2549) ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะของระบบความสัมพนัธ์ท่ีด าเนินไปอย่าง
เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั ต่อเน่ืองยาวนานระหว่างคนกบัคนด้วยกนัเอง และการท่ีชุมชนสามารถเผชิญ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมาไดเ้พราะผลจากพื้นฐานความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นพลงัท่ีส าคญั
ของชุมชนท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนเพื่อเผชิญความเปล่ียนแปลง ความเป็นชุมชนจึงเป็นผลรวมของ
พฒันาการของการปรับตวัและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งชุมชน 

ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา มีพิพิธภณัฑ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของคนใน
ชุมชน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวดัโพธาราม  ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม” โดยมีพระครูมานสันที
พิทกัษ ์หรือปัจจุบนัคือ พระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม และรองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา 
เป็นผูก่้อตั้งข้ึน เน่ืองจากท่านไดเ้ห็นความส าคญัของโบราณวตัถุและประวติัความเป็นมาของคนใน
ชุมชนวดัโพธาราม จึงไดร้วบรวมโบราณวตัถุและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท ามาหากินหรือเพื่อ
ประกอบอาชีพของคนในอดีตมาจดัแสดงให้เยาวชนไดศึ้กษาเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวติในปัจจุบนัได ้
 ในช่วงการก่อตั้งพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ตั้งอยู ่หมู่ 2 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัตั้งข้ึน เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 โดยมี
พระครูมานสันทีพิทกัษ์ เจา้อาวาสวดัโพธารามและคนในชุมชนวดัโพธารามไดเ้ก็บรวบรวมส่ิงของ
จ าพวกวัตถุโบราณ คัมภีร์ใบลาน พระพุทธรูป เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา และขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตท่ีสะทอ้นให้เห็นประวติัความเป็นมาและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนวดัโพธาราม  แต่เดิมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม อยูใ่นโครงการการจดัตั้งศูนยบ์ูรณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ท่ีมีแนวทางการด าเนินงานตามโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
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โดยกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูข้บัเคล่ือน ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึงของ “ศูนยบ์ูรณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” แหล่งเรียนรู้เผยแพร่วฒันธรรม และวิถีชีวิตในชุมชน เป็นศูนยก์ลาง
ให้คนในพื้นท่ีไดพ้ึ่งพาตนเองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าเอาองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น ท่ีเกิด
จากการสั่งสม สะสม สามารถคิดเอง ท าเอง เป็นความรู้แบบองค์รวม สามารถถ่ายทอดเช่ือมโยง
บูรณาการ และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน สังคม มาวิเคราะห์ วิจารณ์ ตลอดจน
แสวงหาแนวทางวิธีการท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและแกไ้ขปัญหาชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการสร้างผูรู้้ องค์ความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็น
พื้นฐานของการพฒันาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสงบร่มเย็นในการด ารงชีวิต 
(ส านกังานจงัหวดัพะเยา, 2558) 

รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามท่ีเป็นไปในลักษณะกระบวนการการเรียนรู้
ท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดการกระบวนการฟ้ืนฟูความสามารถของคนในชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ ์
เพิ่มศกัยภาพ และพึ่ งตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เม่ือคนในชุมชนเกิดการพฒันาแล้ว จะส่งผลต่อ
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีจะได้รับการจดัการจากชุมชนโดยมีกระบวนการ คือ ท าให้พิพิธภณัฑ์
ชุมชนเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน และความมีส่วนร่วมในรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ชุมชน เพราะสามารถน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมและการจดัการความรู้โดยชุมชน ก็จะเปล่ียนความรู้ทางประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินใหมี้คุณค่าช่วยใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และท าให้พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อเยาวชนและคนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ จากโบราณวตัถุ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีไดร้วมเร่ืองราวรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์ 

ซ่ึงในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามประสบปัญหาในการด าเนินงาน พิพิธภณัฑ์ไม่มี
การเคล่ือนไหว ไม่มีการจดักิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจให้กบัผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมได ้รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการช่วยเหลือ และให้ทางวดัดูแลพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงคนในชุมชนไม่มี
ส่วนร่วมในการดูแล รวมทั้งไม่มีความพร้อมและไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการจดัการ ท าให้
พิพิธภณัฑ์เขา้สู่ภาวะหยุดน่ิง ซ่ึงการขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการท่ีดี ท าให้พิพิธภณัฑ์ไม่
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีของคนในชุมชนวดัโพธารามได ้เพราะส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
ท่ีจัดแสดงไม่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประวัติความเป็นมาของประวติัศาสตร์ท้องถ่ินได ้
โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลงัในชุมชนไดรั้บรู้ ปัญหาท่ีคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจรากเหงา้ของตน 
เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ท าให้ชุมชนท่ีเคยเขม้แข็ง เหนียวแน่น พึ่งตนเองได ้
กลบัอ่อนแอลง กลายเป็นจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า เพราะถา้คนในชุมชนไม่
รู้สึกถึงความส าคญัของส่ิงของท่ีมีอยู ่ก็จะไม่รู้จกัเก็บและรู้ถึงคุณค่าส่ิงของเหล่านั้น ยกตวัอยา่งเร่ือง
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ประวติัศาสตร์สังคมเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ควรมีการกระตุ้นเตือนหรือ
ส่งเสริมใหค้นภายในชุมชนไดต้ระหนกัในความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั
ทางวฒันธรรมไดอี้กทางหน่ึง 
 นอกจากน้ีพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามก าลงัประสบปัญหาในเร่ืองของทิศทางในการจดัการ 
และการจดัการองคค์วามรู้ในการจดัแสดงโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการพิพิธภณัฑ ์การเก็บรักษาโบราณวตัถุ วตัถุจดัแสดงไม่มีการท าทะเบียนอยา่งเป็นระบบ 
ยงัขาดเร่ืองราวเน้ือหาของโบราณวตัถุท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ การเปิด-ปิดไม่เป็นเวลาท่ีแน่นอน 
ท าใหค้นในชุมชนไม่ทราบ และไม่มีนกัท่องเท่ียว หรือบุคคลภายนอกเขา้ชม รวมไปถึงชุมชนไม่มี
ส่วนร่วมในการจดัการซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้พิพิธภณัฑ์นั้นหมดคุณค่าและประโยชน์ไปในท่ีสุด 
ตลอดจนปัญหาในการพฒันาพิพิธภัณฑ์ท่ียงัเน้นไปท่ีพึ่ งพางบประมาณจากภาครัฐ และความ
ช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน หากแต่คนในชุมชนมีทศันคติ และมีแนวความคิดในการจดัการแบบ
พึ่งพาตนเอง หรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม มีแนวทางการจดัการ
พิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้อง พิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนด้วยศกัยภาพของด้าน
ทรัพยากรวฒันธรรมและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดังนั้น ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาปัญหาและค้นหาแนวทางของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
เพื่อให้สามารถน าความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธาราม อาทิเช่น 
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และวถีิชีวติของคนในชุมชน จึงเป็นการเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีน่าสนใจวา่โบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีท่ีมาอยา่งไร และกระบวนการ
ของคนในชุมชนวดัโพธาราม มีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์อย่างไร น ามาวิเคราะห์และพฒันา 
น าผลท่ีไดรั้บมาหาแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปพฒันา
ชุมชนบนรากฐานของประวติัศาสตร์ชุมชน รวมทั้งเศรษฐกิจของชุมชน และการมีส่วนร่วมของคน   
ในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์การศึกษา  

2.1 เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา และรูปแบบการจัดการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม   
ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการพิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม          

ต  าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
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3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    
 3.1 ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 3.2 ได้แนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา และเพื่อไปใชป้ระโยชน์กบัพิพิธภณัฑอ่ื์น 
 
4. กรอบในการศึกษา 

แนวคิดหลกัท่ีจะใช้ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม และแนวคิดการจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชน เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา และรูปแบบการ
จัดการพิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม โดยวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ อาทิเช่น ประวติัศาสตร์ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ ระบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ การจดัแสดง การจดักิจกรรม รูปแบบการจดัการ และบทบาทของ
พิพิธภณัฑ ์(ดงัภาพท่ี 1)  ซ่ึงไดพ้บสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพิพิธภณัฑ์ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  จึงควรเสนอแนะแนวทางร่วมกนัในการจดัการ เพื่อหาแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์วดั
โพธาราม  

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบการศึกษาในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
  (จดัท าโดยผูว้จิยั, 2557) 
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5. ขอบเขตการศึกษา  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 
5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

ผูศึ้กษาเลือกศึกษาเขตพื้นท่ีวดัโพธาราม เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 2 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา ชุมชนโดยรอบท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวดัโพธาราม และมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม หมู่ 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ต าบลศรีถอ้ย 
อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

5.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษา ค้นควา้ และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจยั เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลประวติัความเป็นมา และรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์       
วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ในอดีตและปัจจุบนั  

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลชุมชนวดัโพธาราม หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ใจหางบ้าน ต าบล       
ศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 

3. ศึกษารวบรวมขอ้มูล การจดัการ สภาพปัจจุบนั และปัญหา อุปสรรคในการจดัการ
พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถของ
ชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ ์โดยเนน้การวเิคราะห์วธีิคิด วิธีการ และบทบาทของหน่วยงาน/องคก์ร
ต่างๆ และผู ้ท่ี เก่ียวข้อง แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม                  
ในการจัดการและพฒันาพิพิธภัณฑ์ ความสามารถชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์ แนวโน้ม        
การจดัการพิพิธภณัฑใ์นอนาคต 

5.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการจดัการพิพิธภณัฑ์       

วดัโพธาราม ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าอาวาส ผู ้ก่อตั้ งพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ ์            
วดัโพธาราม บุคลากรในพิพิธภณัฑ์ ผูน้ าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผูสู้งอายุ คนในชุมชน 
ส านักวฒันธรรมจังหวดัพะเยา และประชาชนทั่วไปท่ีมีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์            
วดัโพธาราม 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 6.1 พิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม หมายถึง พิพิธภณัฑ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระครูมานสันทีพิทกัษ ์
หรือ พระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 
ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เน่ืองจากปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ แห่งน้ียงัไม่มีช่ือเรียกอยา่งเป็น
ทางการ และเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือต่าง ๆ หลายช่ือ เช่น พิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธาราม พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินวดัโพธาราม ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ค  าว่า “พิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม” ส าหรับเรียก
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี เพราะเป็นค าท่ีคนส่วนใหญ่ใชเ้รียกกนั  
 6.2 ชุมชน ค  าวา่ ชุมชนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ หมู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ของ
ต าบลศรีถอ้ย ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในช่วงการก่อตั้งพิพิธภณัฑ ์
 
    ส
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 บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั

พะเยา ผูศึ้กษาไดส้ ารวจและศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใน
คร้ังน้ี ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวทาง และความเช่ือมโยงในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวคิดหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐานการศึกษา เพื่อ
วิเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในการจดัการพิพิธภณัฑ์เพื่อให้เกิดการ
แกไ้ขปัญหาในการจดัการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยน าเสนอแนวคิดหลกั 2 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
2. แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑชุ์มชน  
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดการปลูกฝัง
ความคิดในดา้นต่าง ๆ ปลูกฝังทศันคติใด ๆ กบัผูค้นในชุมชน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของชุมชน
วดัโพธารามในการจดัการพิพิธภณัฑ์ ท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดพลงั ความเช่ือมัน่ในการแก้ปัญหา และ
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน พิพิธภณัฑ์ชุมชนถือว่าเป็นทรัพยากรวฒันธรรมอย่างหน่ึง 
การรวบรวมโบราณวตัถุ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการทรัพยากรวฒันธรรม ทั้งในดา้นความหมาย 
และคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อให้ได้แนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามโดย
ชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีการใหค้วามหมายและความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม ดงัน้ี 
 การจดัการ หมายถึง การวางแผน นโยบาย การด าเนินการ และการควบคุม เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายหือเกิดประโยชน์ข้ึน โดยการใช้บุคคลและทรัพยากร (เถาวลัย ์นนัทาภิวฒัน์, 
2521) การจดัการทรัยกรวฒันธรรม ตอ้งมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ โยมีแนวทาง แนวคิด
และวธีิการ ดงันั้น การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งมี
ระบบ ผา่นการวางแผน การศึกษาวจิยั การอนุรักษ ์สงวนรักษา ป้องกนั และเผยแพร่ 
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 “ทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นค าท่ีเกิดข้ึนในอเมริกาช่วงทศวรรษท่ี 1970" (สว่าง     
เลิศฤทธ์ิ, 2547: 3) มีท่ีมาจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ทั้งจากการกระท าของมนุษยแ์ละสาเหตุจากธรรมชาติ จึง
ท าให้ตอ้งมีการจดัการท่ีดี เพื่อให้ชนรุ่นหลงัไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ส่วนตวัท่ีอยูใ่นครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อมามีการขยายขอบเขตความหมายออกเป็น สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย ์สมบติัทางวฒันธรรมน้ีมกัเนน้ส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ค าวา่ ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 
(cultural asset) มกัเป็นส่ิงของท่ีเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกบัสมบติัทางวฒันธรรม แต่เนน้คุณค่าในเชิง
เศรษฐกิจ เช่น เงินตรา ท่ีดิน เป็นตน้ ส่วนค าว่ามรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) เป็นค าท่ี
เกิดข้ึนโดยการให้ค  านิยามขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยเูนสโก (UNESCO) (อา้งถึงใน สวา่ง เลิศฤทธ์ิ, 2547: 3) หมายถึง แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน 
ร่องรอยต่างๆ ท่ีมีคุณค่าในเชิงประวติัศาสตร์ มานุษยวิทยา ชาติพนัธ์ุวรรณนา ศิลปะ สุนทรียะ และ
วทิยาศาสตร์ ขยายความหมายจากระดบับุคคลและชุมชนเป็นระดบัมนุษยชาติ  
 ความหมายในแง่เน้ือหาของทรัพยากรวฒันธรรมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ส่ิง
ท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได้ (tangible) เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองแต่งกาย และท่ีเป็น
นามธรรมจบัต้องไม่ได้ (intangible) เช่น ความเช่ือ ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ค่านิยม 
 พิสิษฐ ์เจริญวงศ ์(2542: 13-14) อธิบายวา่ ทรัพยากรวฒันธรรมนั้น มีทั้งส่ิงของในอดีต
ท่ีตกทอดมาเป็นมรดก และของท่ีเราสร้างข้ึนใหม่ ผลิตซ ้ า มีความหมายทั้งท่ีเป็น วฒันธรรมทาง
วตัถุ เช่น สถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง ภูมิทศัน์ เป็นตน้ และเป็นวฒันธรรมท่ียงัมีการสืบทอดผ่านการ
แสดงออกอยู ่เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ ค าบอกเล่า ภาษา ฯลฯ ซ่ึงเป็นความต่อเน่ืองจากอดีตผา่น
ปัจจุบนัไปสู่อนาคต โดยยอมรับว่าวฒันธรรมมีคุณลักษณะท่ีเป็น อินทรีย์ หรือ หน่วยชีวิต ท่ีมี
พฒันาการเร่ือย ๆ 
 ชนญั วงษ์วิภาค (2547: 47) ไดใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมไวว้่าเป็น
ผลของการกระท าของสมาชิกสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบไดใ้นรูปของสถานท่ี วตัถุ และ
ต านานท่ีเล่าสืบต่อกนัมา ทรัพยากรเหล่าน้ีมกัอยู่ในความดูแลของวดั ชุมชน กรมศิลปากร และ
เอกชน อีกส่วนคือทรัพยากรวฒันธรรมท่ียงัมีชีวิตในรูปแบบประเพณีความเช่ือและบรรทดัฐานใน
การด าเนินชีวติ 
 ในชุมชนทัว่ ๆ ไปมีทรัพยากรวฒันธรรมหลัก ๆ ทั้งชนิดท่ีเป็นมรดก และทรัพยากร
วฒันธรรมร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ และพฒันาข้ึนใหม่ทั้ งท่ีเป็นวตัถุและท่ีไม่ใช่วตัถุ แต่มีความ 
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของมนุษยใ์นแต่ละชุมชน มีทั้งท่ีเป็นมรดกตกทอดและยงัใชป้ระโยชน์อยู ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550: 13-14, 16, 28-32)  ประกอบไปดว้ย 
 1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (archaeological resources)  
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (homegrown/indigenous wisdom)  
 3. ศิลปวฒันธรรมหรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีแสดงออก (express culture) ไดแ้ก่ ศิลปะ
วรรณกรรม ดนตรี นิทาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม ฯลฯ  
 ทรัพยากรทางโบราณคดี (archaeological resources) เป็นทรัพยากรวฒันธรรมประเภท
จบัตอ้งได ้(tangible cultural resources) ในกลุ่มท่ีเรียกวา่ มรดก (heritages) ในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี 
ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งวตัถุส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละวฒันธรรมในอดีตทุกยุคทุกสมยั และเป็น
ส่ิงท่ีสามารถน ามาจดัการใหเ้ป็นคุณประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนสมยัปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ แหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน และวตัถุโบราณ หรือโบราณวตัถุ  มีความหมายคลอบคลุมถึงส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงของ และวตัถุต่างๆ ท่ีมีอายตุั้งแต่เม่ือวานน้ียอ้นไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความหมายและความส าคญัของ
วตัถุส่ิงของนั้นๆ วา่มีคุณค่า และความส าคญัต่อคนทั้งในระดบัปัจเจกระดบัชุมชน และระดบัสังคม
โดยรวมมากน้อยเพียงใด หากมีคุณค่าและความส าคญัต่อระดบัชุมชนมาก ก็ถือว่าเป็นทรัพยากร
วฒันธรรมได ้เพราะวฒันธรรมเป็นเร่ืองของคนหมู่มาก วฒันธรรมเป็นเร่ืองของชุมชน เป็นเร่ือง
ของส่วนร่วม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมาชน (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550: 28-29)  
 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550 : 29-32) ยงัได้ก าหนดประเภทและความหมายของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีไว ้3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
 1. แหล่งโบราณคดี (Archaeological Sites) 
 2. โบราณสถาน/ อนุสรณ์สถาน (Ancient Structures/Monuments) 
 3. วตัถุโบราณ/โบราณวตัถุ (Ancient Object) 
 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะกล่าวถึงแต่เฉพาะวตัถุโบราณ/โบราณวตัถุ (Ancient Object) 
วตัถุส่ิงของ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เกิดจากการประดิษฐด์ว้ยฝีมือคน หรือเกิดจากการดดัแปลงจากวสัดุ
ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติตามภูมิปัญญาความรู้ ของคนในยุคสมยัต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน ในการด ารงชีวิต
และเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ (การท ามาหากิน) การศึกษา (การอบรมสั่งสอน) 
การรักษาพยาบาลและป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ การประกอบพิธีกรรม ตามความเช่ือในวาระต่าง ๆ 
ของชีวิตเฉพาะบุคคล และพิธีกรรมของกลุ่มคน ชุมชน และสังคม การคา้พาณิชย ์การ อุตสาหกรรม 
หตัถกรรม การเพาะปลูก และการเดินทาง การขนส่ง ฯลฯ เป็นตน้ 
 พิพิธภณัฑว์ดัโพธารามการจดัแสดงท่ีอยูใ่นรูปของวตัถุโบราณ/โบราณวตัถุท่ีจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ์  มีวตัถุ ส่ิงของ เคร่ืองใช้ ท่ีสามารถบอกเร่ืองราวของชุมชนในอดีต ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น 
ดา้นการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์หล่อเคร่ืองมือ ตีเหล็กท าหมีพร้า อาวุธ 
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และเคร่ืองมือการเกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองใช/้ภาชนะตกัน ้า-ใส่น ้า ท าเคร่ืองประดบั/เคร่ืองประดบัหิน 
เคร่ืองมือในการป่ันด้าย/ทอผา้ เคร่ืองมือในการท าประมงจบัสัตวช์นิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของ
ยานพาหนะ ล้อลาก คานหาม วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองดนตรี เคร่ืองพิมพ์ดีด กล้องถ่ายภาพ วิทย ุ
โทรทศัน์ และอาวุธอุปกรณ์ในการท าสงคราม หน้าไม ้หอก ดาบ แหลน เป็นตน้ ด้านงานศิลปะ 
ภาพวาด ปูนป้ัน หนงัสือ ศิลาจารึก คมัภีร์ใบลาน หนงัสือป๊ับสา เหรียญเงิน ธนบตัร เคร่ืองแต่งกาย  
ดา้นความเช่ือ พระพุทธรูปในยุคสมยัต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ ท่ีเคยมีอยูใ่นชุมชนในอดีต 
ซ่ึงวตัถุโบราณในท่ีน้ีหมายรวมถึง วตัถุ ส่ิงของท่ีมีความส าคญัทางชาติพนัธ์ุ (resources of ethnic 
importance) โบราณวตัถุและศิลปวตัถุตาม มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวตัถุฯ พ.ศ. 2504 
ท่ีระบุวา่ โบราณวตัถุหมายถึง สังหาริมทรัพยท่ี์ เป็นของโบราณไม่วา่จะเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือเป็น
ส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติหรือเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของโบราณสถาน ซากมนุษย ์หรือซากสัตว ์ซ่ึงโดย
อายุหรือลกัษณะของการประดิษฐ์ หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของสังหาริมทรัพย ์ นั้นเป็น
ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดีและ ศิลปวตัถุหมายถึง ส่ิงท่ีท าข้ึนดว้ยมือ
อยา่งประณีต และมีคุณค่าสูงในทางศิลปะดว้ย 
 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงหมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงมีจุดประสงคใ์นการพฒันาทรัพยากรวฒันธรรม พฒันาชุมชน และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวฒันธรรมอย่างคุม้ค่า โดยมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการรักษาคุณค่าและ
ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านั้นใหด้ ารงอยูต่่อไป โดย 
 1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมเหล่านั้น ส าหรับการวางแผนและ
การป้องกนัในขั้นตอนการด าเนินงานขั้นต่อไป 
 2. เพื่อปกป้องทรัพยากรทางวฒันธรรม และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งเหมาะสม
โดยการท่ีอนุรักษแ์ละสงวนรักษานั้น เป็นเป้าหมายรองลงมา 
 3. เพื่อใหป้ระชาชน สาธารณชน นกัวิจยั นกัเรียน นกัศึกษา ฯลฯ สามารถเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
 การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้น ของสายนัต์ ไพรชาญจิตร์              
มีขอ้ปฏิบติัเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการให้มีความสามารถ
พึ่งพาตนเองในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทั้งยงัเป็นการยกระดบัจิตใจของคนในชุมชนส่งผลให้การอยู่
ร่วมกนัเป็นไปอย่างสงบร่มเยน็ ผา่นกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ 8 ลกัษณะ (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550: 
216-221) 
 1. ศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการการสร้างจิตส านึกในการ
พิพิธภณัฑ์ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดี ทั้ งในเชิงกายภาพ 
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คุณลกัษณะทางนามธรรม ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ประโยชน์ใชส้อยในอดีต ศกัยภาพ คุณค่า
และขอ้จ ากดัของทรัพยากรทางโบราณคดีต่อชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่าง ๆ 
 2. ประเมินคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ท าให้ทราบถึงทรัพยากรทางโบราณคดี
ชนิดต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม วา่มีคุณค่าดา้นใดบา้ง 
 3. การคงไว้ซ่ึงสภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากร เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา หรือการท่องเท่ียว โดยใชว้ธีิการต่าง ๆ ท่ีความเหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑ ์ 
 4. การจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร การจดัแสดงวตัถุต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นให้เห็นบริบท
ทางสังคมวฒันธรรมของของคนในชุมชน  จะท าให้ผูท่ี้เขา้มาชมเกิดความรู้ ความเขา้ใจในความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ชมแลว้เกิดความรัก ความหวงแหน ในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความเป็น 
เจา้ของมรดกวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ในการรักษาไวใ้ห้คง
อยูสื่บไป 
 5. การฟ้ืนฟูผลิตซ ้ าและสร้างใหม่ เป็นวิธีการในการฟ้ืนฟูพลงัและศรัทธาของชุมชน
ในชุมชนวดัโพธาราม ก าหนดบทบาท และหน้าท่ีใหม่ให้กบัทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ใน
พิพิธภณัฑ์ น ามาปรับปรุงและพฒันาเพื่อประโยชน์ในบทบาทใหม่ ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยู ่หรือสร้างประโยชน์ใหม่ให้กบัคนในชุมชนได ้จากการศึกษาพบวา่มีปัญหาในดา้นท่ีการ
จดัแสดงและกิจกรรมของพิพิธภณัฑย์งัไม่มีชีวติชีวา ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑจึ์งมีนอ้ย 
 6. การใช้กฎเกณฑ์ ขอ้ปฏิบติั ขอ้บญัญติัในการควบคุมและป้องกนั ซ่ึงเป็นขอ้ตกลง
ของชุมชน กลุ่ม สมาคม และหน่วยงาน โดยใชข้อ้ก าหนดโยรัฐ แต่ในการใชก้ฎ ขอ้บงัคบัตอ้งใชใ้น
รูปแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
และต่อทรัพยากรวฒันธรรม  
 7. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู ่อาทิเช่น
การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ของทรัพยากรวฒันธรรมทางด้านโบราณ กระบวนการ
ท างานตอ้งท างานกบับุคคลหลายฝ่าย จึงจะสามารถสร้างพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมธุรกิจชุมชนควบคู่กนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 8. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ พิพิธภณัฑ์ชุมชนสามารถขยายพื้นท่ีการให้
การจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อาทิใน โรงเรียน การบริการเยาวชน 
ผูท้  างานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือแมแ้ต่กลุ่มท่ีไม่กลุ่มทางวฒันธรรมเพียงอย่างเดียว เพราะการ
สร้างเครือข่ายท าให้มีการสนบัสนุน ดา้นการเงินจากแหล่งต่าง ๆ มากข้ึน ตอ้งมี การปรับตวัและ
แสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ รวมทั้งร่วมมือกบัทุกฝ่ายอยา่งเต็มท่ี ควรมีการ ฝึกอบรม พฒันา และ
ส่งเสริมใหมี้อาสาสมคัร เขา้มาช่วยงานภายใตเ้ง่ือนไขการด าเนินงานอยา่งเดียวกนั  
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 การศึกษาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมของวิเลียม ดี ไลป์ (Lipe, 1984: 2-10, อา้งถึง
ในสายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550: 25-27) ยงัเสนอคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมมี 4 ลกัษณะ คือ 
 1. คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต (Associative/symbolic value) ทรัพยากรวฒันธรรม
ทุกประเภทเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยเฉพาะท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและเป็นวตัถุส่ิงของ เป็นหลกัฐานท่ี
ใชย้นืยนัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ขณะท่ีหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์ไม่สามารถใชย้ืนยนัได้
ดีเท่าหลกัฐานท่ีเป็นวตัถุ เน่ืองจากเร่ืองท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งเช่น เร่ืองเล่า ต านาน เป็นเพียงบนัทึกวา่เคยมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนบา้งแต่ไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริงในปัจจุบนั ส่ิงท่ีเป็นวตัถุย่อมมีความน่าเช่ือถือได้
มากกว่า ขณะท่ีสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ มีทศันะเพิ่มเติมว่า ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทท่ีเป็น
นามธรรมก็มีคุณค่าเช่นเดียวกนั เพราะวิทยาศาสตร์สมยัใหม่สามารถอธิบายเร่ืองราวอดีตผ่านการ
แปลความจากทรัพยากรวฒันธรรมประเภทน้ีไดอี้กมิติหน่ึง หากมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุส่ิงของนั้น
จริงจะท าใหก้ารรับรู้ของคนในปัจจุบนัเห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2. คุณค่าเชิงวิชาการ (Informational value) บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุจดัว่าเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงเร่ืองราว ท่ีมาของวตัถุนั้นๆ ผ่านการศึกษาวิจยัด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
เช่ือมโยงการแปลความจากทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนามธรรมท่ีอาจตอ้งอธิบายด้วยระบบ
ความเช่ือ ศาสนา จิตวทิยา และระบบความสัมพนัธ์เพื่อคน้หาค าตอบ 
 3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ (Aesthetic value) ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได้
บางอยา่งมีรูปทรง พื้นผิว คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความงดงาม ส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบ ข้ึนอยู่กบั
มุมมองของผูค้นในวฒันธรรมหน่ึง ๆ ท่ีมีเกณฑ์ก าหนดของความงามต่างกนั คุณค่าดา้นความงาม
อาจไม่ได้มีอยู่แต่ในเฉพาะวตัถุเพียงอย่างเดียว อาจถูกก าหนดโดยบริบทแวดล้อมต่างๆ เช่น 
พระพุทธรูปท่ีถูกสร้างข้ึนในอายสุมยัท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความงามจากพุทธลกัษณะท่ีต่างกนั 
 4. คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic value) ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีพบอยู่ใน
ปัจจุบนัน้ีพบวา่มีส่วนท่ีไม่ไดถู้กใชป้ระโยชน์และถูกใชป้ระโยชน์อยู ่และถูกนบัรวมเขา้สู่การสร้าง
มูลค่าตามกระแสนิยมของโลกปัจจุบนั ในทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรวฒันธรรมอาจมีมูลค่าท่ี
สามารถใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของคนปัจจุบนั นอกจากน้ีดา้น
ท่ีเป็นคุณค่าตวัแทนความสวยงามของอดีตก็ถูกน ามาคิดค านวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงภูมิปัญญาต่างๆ ด้วย เช่น ความรู้เร่ืองยา อาหาร การประดิษฐ์คิดค้น รูป
สัญลักษณ์ทางการค้า ท่ีต้องมีการจดลิขสิทธ์ิจนท าให้คุณค่าและมูลค่าเกือบจะกลายเป็นเร่ือง
เดียวกนัในเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหกรรม 
 สุกญัญา เบาเนิด และวสันต์ เทพสุริยานนท์ (2555) ได้ขอ้ค้นพบเก่ียวกบัศึกษาการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมว่า การท่ีจะจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
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ภายในชุมชนร่วมกนัไดน้ั้น สมาชิกหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรไดรั้บการให้ความรู้ความเขา้ใจถึง
คุณค่าทางสังคมท่ีสามารถน าไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ ดว้ยกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวิถีวฒันธรรมชุมชน  
เพื่อสร้างจิตส านึกความเป็นเจา้ของร่วมกันในจดัการ ผ่านเคร่ืองมือท่ีเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชดัเจนคือ พิพิธภณัฑชุ์มชน 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาได้ท าความเขา้ใจแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดย ชุมชน       
มีส่วนร่วม การจดัการในลกัษณะน้ีจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจถึงแนวคิดพิพิธภณัฑ์ชุมชน และ
รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงระบบชุมชนท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาของชุมชนเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑไ์ด ้  
   
2. แนวคิดเกีย่วกบัพพิธิภัณฑ์ชุมชน  
 พฤติกรรมการเก็บรวบรวมวตัถุต่าง ๆ และแฝงดว้ยเน้ือหาประกอบกบัความทรงจ าท่ีมี
อยู่กบัวตัถุช้ินนั้น ๆ เป็นระบบท่ีมีอยู่ในระดบัปัจเจกจนถึงระดบัความเป็นสากลของสังคมมนุษย ์
ตั้ งแต่ในยุคท่ีมนุษย์ย ังคงเป็นสังคมล่าสัตว์ ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือในการหาอาหาร ท า
เคร่ืองนุ่งห่ม ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีตนอาศัยเพื่อความอยู่รอด จนถึงยุคท่ีการเก็บ
รวบรวมวตัถุกลายเป็นค่านิยมทางโลกฝ่ังตะวนัตก ท าให้เกิดการแผ่ขยายค่านิยมเหล่านั้นมาจนถึง
ปัจจุบนั พิพิธภณัฑจึ์งเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมวตัถุต่างๆ ท่ีมีคุณค่าในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
และดา้นอ่ืนๆ สภาการพิพิธภณัฑ์ระหวา่งชาติ (International Council Of Museum: ICOM) (อา้งถึง
ใน นิคม มูสิกะคามะ, 2521: 2-3) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ “พิพิธภณัฑ์ คือ สถาบนัท่ีตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม 
สงวนรักษา และจดัแสดงวตัถุอนัมีความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา คน้ควา้ และความเพลิดเพลิน รวมถึงหอศิลปะ อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ สวน
พฤกษชาติ วนอุทยาน สวนสัตว ์และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจดัแสดงส่ิงมีชีวติ” ดงันั้นการศึกษาจากการเขา้
ชมพิพิธภณัฑ ์หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีความหมายโดยนยัขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมา เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเห็น
ภาพไดช้ดัเจนเม่ือเทียบกบัการศึกษาภายในระบบ ภายในห้องเรียนหรือต ารา อีกทั้งยงัสามารถเลือก
ศึกษาไดต้ามอธัยาศยั 
 ยุคเร่ิมแรกของพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยนั้นเร่ิมจากในราชส านัก จดัแสดงทรัพย์
สมบติัส่วนพระองคข์องพระมหากษตัริยแ์ละเคร่ืองบรรณาการท่ีมีผูน้  ามาถวาย ต่อมาเม่ือพิพิธภณัฑ์
เป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐ มีหน้าท่ีรวบรวม จดัแสดงโบราณวตัถุและศิลปวตัถุท่ีบ่งบอกเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของชาติเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัตามแบบท่ีภาครัฐเป็น
ผูจ้ดัการให้ และตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ภาครัฐมีการขบัเคล่ือนนโยบายทางด้านวฒันธรรม
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ระดบัทอ้งถ่ินจนเกิดเป็นปรากฏการณ์พิพิธภณัฑ์บา้ง ศูนยว์ฒันธรรมบา้ง โดยใชพ้ื้นท่ี เช่น วดั โรงเรียน 
สถานท่ีราชการเป็นท่ีตั้ง กระทัง่เกิดความเคล่ือนไหวของพิพิธภณัฑ์ท่ีไม่ไดม้าจากกลไกภาครัฐเร่ิม
ในช่วงกลาง พ.ศ. 2530 ชาวบา้นและนกัวชิาการกลุ่มของอาจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม และมูลนิธิเล็ก-
ประไพ วิริรยะพนัธ์ุ เข้าไปมีส่วนกระตุน้และช่วยเหลือชาวบ้านในการจดัตั้ งพิพิธภณัฑ์ภายใน
ชุมชน เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินไดรู้้จกัตนเอง โดยมีแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัเน้ือหาในพิพิธภณัฑ์
ด้านประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนหรือต่างชุมชนในพื้นท่ีเดียวกันท่ีต้องมีความสัมพนัธ์กัน 
เร่ืองราวเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑ์ก าหนดวา่การเล่าเร่ืองในพิพิธภณัฑ์และโบราณวตัถุใดท่ีควรจะน ามาจดั
แสดงถึงเอกลักษณ์ในความเป็นชุมชนนั้นๆ และไม่ควรให้ความส าคญัเร่ืองของอาคารจัดแสดง
จนเกินไป (ศรีศกัร วลัลิโภดม อา้งถึงใน ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู และคณะ, 2547: 35) 
 นิคม มุสิกะคามะ (2521: 10-19) และ สมลกัษณ์ เจริญพจน์ (2547: 9) กล่าวถึงบทบาท
หน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ท่ีเห็นเด่นชัด คือ การแสวงหารวบรวม การอนุรักษ์ การส่ือสารกบัผูเ้ขา้ชม 
และการจัดแสดงวัตถุ  ท่ี เป็นหลักฐานหลงเหลืออยู่จากของทั้ งมนุษย์และสภาพแวดล้อม              
เพื่อให้บริการทางการศึกษา เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อพฒันาสังคม สามารถแบ่งเป็นประเด็น
หลกัไดด้งัน้ี 
 1. การรวบรวมวตัถุ (Collection) เป็นหน่ึงในหน้าท่ีหลกัของงานพิพิธภณัฑ์ การ
รวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นการใหค้วามรู้อยา่งกวา้งขวางส าหรับผูท่ี้เขา้ชม เช่น เร่ืองราวของมนุษย์
ในระยะแรกเร่ิม รวมทั้งความคิดเก่ียวกบัการพฒันาชีวติความเป็นอยู ่วฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ ตลอดจน
ความรุ่งเรืองในทางประวติัศาสตร์ การเก็บรวบรวมเป็นอุปนิสัยเดิมของมนุษย์ เช่น การเก็บ
รวบรวมปัจจยัการด ารงชีวิต คือ อาหาร อาวุธ เคร่ืองนุ่งห่ม แต่ใสมยัต่อมาพวกชนชั้นสูง นักรบ 
พ่อคา้ มีการเก็บรวบรวมวตัถุไวเ้ป็นสมบติัส่วนตวั เช่น ทอง เพชรนิลจินดา อาวุธ เกราะ ไหม     
เป็นการเสริมเกียรติยศความมัง่คัง่ของตน 
   การรวบรวมวตัถุเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา สถานท่ีและการเก็บรักษา ซ่ึงบางคร้ัง
เป็นภาระหนักของผูด้  าเนินการ เม่ือมีการเปิดให้ผูอ่ื้นเข้าชม การจดัแสดงส่ิงของท่ีรวบรวมจึง
แพร่หลายมากข้ึนจนกลายเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั ระยะแรกนั้นวตัถุท่ีรวบรวมมกัเป็นหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม เช่นงานศิลปะ หลกัฐานทางโบราณคดี และของท่ีหายากตาม
ธรรมชาติ เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่าน้ีไดต้กทอดมาจนถึงปัจจุบนั เม่ือพิพิธภณัฑ์ยงัไม่เกิดข้ึนหนา้ท่ี
เดิมของการเก็บรวบรวมนั้น คือ เก็บรักษาของไม่ให้หาย ดังนั้นผูเ้ก็บรวบรวมส่วนตวัย่อมเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญัดว้ยเช่นกนั อีกประเด็นหน่ึงคือ การปฏิเสธของท่ีมีผูม้อบให้ ซ่ึงเป็นของท่ีไม่อยู่
ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อการจดัแสดง และรองรับต่อการเพิ่มจ านวนของ
วตัถุท่ีเก็บรวบรวมในอนาคต  
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 2. การจ าแนกประเภทวตัถุ (Identifying) และการศึกษา วิจยั (Research) เป็นหนา้ท่ี
ล าดบัต่อมาท่ีพิพิธภณัฑ์ตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้ง ตวัอย่างของวตัถุท่ีได้รับแต่ละช้ินนั้น ตอ้งท า
บนัทึกลงไปในป้ายและเลขท่ีในบตัรจ านวนวตัถุและลงเลขท่ีเดียวกนันั้นลงบนตวัอยา่งวตัถุ ลงถึง
สถานท่ี เวลา และไดม้าอย่างไร ซ่ึงเป็นเพียงการเร่ิมตน้การเก็บรวบรวมตวัอยา่งท่ีปะปนอยูใ่นเขต
เดียวกนั เพราะถา้สามารถทราบเก่ียวกบัวตัถุไดม้ากเพียงใดจะท าให้เห็นถึงคุณค่าของวตัถุนั้นมาก
ยิง่ข้ึน ลกัษณะ แบบ และลวดลายจะเป็นตวับ่งช้ีถึงอายุ สมยั และสถานท่ีผลิต เร่ืองราวทั้งหมดท่ีได้
รวบรวมไวต้อ้งท าบนัทึกไวเ้ป็นเอกสารและผกูติดกบัวตัถุนั้น และหลงัจากไดจ้  าแนกประเภทวตัถุ
แลว้ ควรมีสถานท่ีเก็บเอกสารอา้งอิงท่ีมีมาตรฐานงานเก่ียวขอ้งกบัวตัถุซ่ึงเก็บรวบรวมไว ้งานท่ี
เก่ียวกบัการอา้งอิงน้ีไดรั้บจากการรวบรวมจากคณะท างานพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัพิพิธภณัฑ์และมหาวิทยาลยัในท่ีอ่ืน ๆ เพื่อน ามาสู่ขั้นตอนของการศึกษา วิจยั ซ่ึง ณัฏฐภทัร 
จนัทวิช (สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2547: 18) อธิบายถึงประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณา            
4 ประการ คือ 
 1. พิพิธภัณฑ์ควรมีผู ้เ ช่ียวชาญ หรือ นักวิชาการ หรือ ภัณฑารักษ์ ผู ้ท  า
การศึกษาวจิยัและน าเสนอสู่นิทรรศการ หรือถา้มีความจ าเป็นตอ้งเชิญนกัวิชาการจากท่ีอ่ืน ในกรณี
นิทรรศการบางเร่ืองไม่มีผูเ้ช่ียวชาญของตนเอง 
 2. ตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาคน้ควา้ เพราะนิทรรศการท่ีจดัข้ึนทุก
เร่ืองควรมีความถูกตอ้งและเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
 3. พิพิธภณัฑต์อ้งมัน่ใจไดว้า่ นกัวิชาการของตนมีแหล่งขอ้มูลท่ีดีเพียงพอ คือ 
ห้องสมุด รวมถึงการมีผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงอาจเป็นปัญหาส าหรับพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณ
จ ากดั และตั้งอยูใ่นท่ีห่างไกล แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการจดัแสดงในหวัขอ้เร่ืองเท่าท่ีสามารถ 
เช่น เร่ืองชาติพนัธ์ุวทิยาในทอ้งถ่ินของตน หรือ ชีวติสัตวใ์นทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 4. ผูศึ้กษาค้นควา้วิจัย เม่ือจะจดัแสดง ต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
มณัฑนากรผูอ้อกแบบพิพิธภณัฑ์ย่อมมีวตัถุท่ีได้จากทอ้งถ่ินท่ีพิพิธภณัฑ์นั้นตั้งอยู่ เพื่อว่าความรู้
เก่ียวกบัทอ้งถ่ินนั้นจะเป็นท่ีนิยมและรับรู้ ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้วจิยั ควรพิจารณาวา่ตอ้งการศึกษา
หวัเร่ืองใด สมยัใด ศึกษาภาพรวมทัว่ไป หรือ ตอ้งการศึกษาเฉพาะประเภทอย่างใดอยา่งหน่ึง เช่น 
ศึกษาเก่ียวกบัวิถีชีวิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทั้งในบา้นและเคร่ืองมือท ามาหา
กิน ดงันั้น ควรแบ่งกลุ่มเคร่ืองมือเคร่ืองใชก่้อน วา่เป็นของใช้ในบา้น ในครัว หรือใชใ้นการท านา 
ท าสวน หาปลา หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานช่าง จากนั้นก็ศึกษาวา่ของแต่ละแบบแต่ละช้ินนั้น เรียกวา่
อะไร มีวิธีใชอ้ยา่งไร เม่ือน ามาจดัแสดงจะไดจ้ดัอยา่งถูกตอ้งและอาจเสริมความเขา้ใจดว้ยรูปภาพ
ประกอบเป็นการอธิบายใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน หากไม่ทราบท่ีมา ประวติั ประโยชน์ รวมถึงหนา้ท่ีใชส้อย
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ของวตัถุนั้น ๆ ก็จะไม่สามารถจดักลุ่มท าทะเบียนวตัถุ นอกจากจดัวางไวอ้ย่างปะปนกนั และไม่มี
ประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาในเบ้ืองลึกต่อไป 
 3. การท าบนัทึกหลกัฐาน (Recording) เพื่อเป็นประโยชน์และง่ายต่อการดูแลรักษา 
การท าบนัทึกไม่ใช่เพียงแค่การจดลงในป้ายหรือลงบนบตัรวตัถุ แต่จ าเป็นตอ้งบนัทึกหลกัฐานไวใ้น
ทะเบียนใหญ่ ซ่ึงจะแสดงถึงส่ิงท่ีรวบรวมมาทั้งหมด ตามล าดบัวนัเดือนปี หรือบนัทึกลงในเล่มสมุด
เป็นชุด ๆ เช่นเดียวกบัท่ีไดล้งทะเบียนไว ้ควรจะตอ้งมีภาพถ่ายของวตัถุแนบติดบตัรดว้ย และควร
ค านึงถึงความคงทนถาวรของวสัดุท่ีน ามาใช้ เพราะบนัทึกจะเป็นหลกัฐานท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไว้
ตลอดไป  
 พชันี จนัทรสาขา (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2547: 25-26) อธิบายถึง วตัถุประสงค์
และความส าคญัของการจดัท าทะเบียนวตัถุวา่ เป็นการจดัท าหลกัฐานเพื่อให้ทราบถึงประวติัท่ีมา 
จ านวนรายการทั้งหมดท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีป้องกนัวตัถุท่ีเก็บรักษาไวมิ้
ใหสู้ญหาย วตัถุท่ีไม่มีทะเบียนประวติัท่ีแน่ชดัยอ่มขาดความสมบูรณ์ในการใชอ้า้งอิงเป็นหลกัฐาน
ทางวิชาการอาจท าให้ลดทอนคุณค่าไปได้ ประโยชน์ของการจดัท าทะเบียนวตัถุ และศิลปวตัถุ        
มีดงัน้ี 
 1. เพื่อควบคุมจ านวนวตัถุท่ีเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑ์ ให้เก็บรักษาอยา่งมีระเบียบ
และสะดวกต่อการตรวจสอบจ านวน 
 2. เพื่อการจดัท าเอกสารส าคญั ท าให้ทราบท่ีมา ประวติัเร่ืองราว จ านวนของวตัถุ
แต่ละช้ินท่ีมีการเขา้มา-ออกไป รวมทั้งประวติัการเคล่ือนยา้ยไปในท่ีต่าง ๆ 
 3. เพื่อเป็นหลกัฐานท่ีป้องกนัวตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวไ้ม่ใหสู้ญหาย 
 4. เป็นหลกัฐานเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัจากการทุจริตของเจา้หนา้ท่ี 
 5. เพื่อเป็นหลักฐานส าคญักรณีเกิดโจรภยั หากวตัถุถูกขโมยไป เพื่อแสดงแก่
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ คือ ทะเบียนบญัชี บตัรประจ าวตัถุ พร้อมภาพถ่ายซ่ึงเป็นหลักฐานพิสูจน์ทาง
กฎหมายได ้
 6. เพื่อการศึกษา ค้นคว้าเ ร่ืองราวของวตัถุ  ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี ผูป้ฏิบัติงานด้านทะเบียนควรจะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะ ประวติัศาสตร์ และ
โบราณคดี ควบคู่ไปกบัการจดัท ารายละเอียดหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ มีความสนใจคน้ควา้
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภณัฑ์ และมีความสามารถในการจดัท าบนัทึกท่ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ อีกทั้ งต้องเข้าใจว่ารายละเอียดเก่ียวกับวตัถุเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของ
พิพิธภณัฑ ์โดยมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. การก าหนดเกณฑก์ารรับวตัถุเพื่อการรวบรวมเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑ์ 
2. การวเิคราะห์วตัถุท่ีรับเขา้มา 
3. การลงทะเบียนวตัถุ การท าบญัชี การท าบตัรประจ าวตัถุ 
4. การเก็บรักษาวตัถุและการควบคุมเคล่ือนยา้ย 
5. การตรวจสอบบญัชี 

 4. การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึงการป้องกนัวตัถุต่าง ๆ ต่อการถูกรบกวน 
การถูกท าลายจากทั้งการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติและจากมนุษย ์จุดมุ่งหมายของการจดัแสดงคือ
ตอ้งการใหผู้ท่ี้เขา้ชมเห็นถึงสภาพตามเดิมหรือใกลเ้คียงมากท่ีสุด อาจจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการซ่อมแซม
บา้ง เพื่อชะลอไม่ให้วตัถุนั้นเส่ือมสภาพลงอีก โดยการควบคุมสภาพแวดลอ้มและปกป้องวตัถุจาก
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการช ารุด ดว้ยวธีิการจดัแสดงและจดัเก็บท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของ
วตัถุ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. อินทรียวตัถุ หมายถึง วสัดุท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิตหรือเป็นเป็นผลผลิตของ
ส่ิงมีชีวิต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ อินทรียวตัถุท่ีไดจ้ากพืช เช่น ไม ้กระดาษ ใบลาน เคร่ืองจกั
สาน ผา้ฝ้าย ผา้ป่าน ผา้ลินิน ฯลฯ อินทรียวตัถุท่ีได้จากสัตว์ เช่น ผา้ไหม หนังสัตว ์กระดูก ฯลฯ 
อินทรียวตัถุท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ เช่น พลาสติก ยางสังเคราะห์ ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนตร์ ผา้ใย
สังเคราะห์ แผน่เสียง ฯลฯ 
 2. อนินทรียวตัถุ หมายถึง วสัดุท่ีได้มาจากส่ิงไม่มีชีวิต ได้แก่ หิน โลหะ แร่
ชนิดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประเภทโลหะและโลหะผสม เช่น ทองค า ทองค าขาว เงิน 
เหล็ก ส าริด ทองเหลือง ฯลฯ ประเภทอโลหะ เช่น ปูนป้ัน เคร่ืองป้ันดินเผา อิฐ หิน แก้ว ฯลฯ 
คุณสมบติัของวตัถุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั ฉะนั้นผูป้ฏิบติังานท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาวตัถุใน
พิพิธภณัฑค์วรท าความเขา้ใจคุณสมบติัและจุดอ่อนของวตัถุให้ถ่องแทก่้อนท่ีจะพิจารณาหาวิธีดูแล
รักษาท่ีช่วยยดือาย ุป้องกนัการช ารุดและเส่ือมสภาพของวตัถุตามความเหมาะสมต่อไป 
 5. การจดัแสดง (Exhibition) เป็นส่ิงส าคญัต่อพิพิธภณัฑ์ เพราะว่าแมจ้ะมีวตัถุดี  
แต่หากไม่รู้วธีิจดัการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ อาจท าให้ลดทอนคุณค่าและความน่าสนใจลง การจดัแสดง
นั้น ควรกระตุน้ความสนใจ กชพร หัสดิน (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2547: 67-72) กล่าวถึง
การจดัแสดงนิทรรศการในฐานะท่ีเป็น “ส่ือ” มุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้ชมไดรั้บทั้งสาระและความบนัเทิงไป
ในเวลาเดียวกนั ขณะเดียวกนัการถ่ายทอดเน้ือหาควรไดรั้บการน าเสนออยา่งเหมาะสม เพราะส่ิงท่ี
ผูช้มเรียนรู้ระหว่างการเขา้ชม เป็นการเรียนรู้ผ่าน “ความรู้สึก” ด้วย “ความสมคัรใจ” และด้วย 
“ความสนุกสนานเพลิดเพลิน” รวมถึงระบุขั้นตอนในการวางแผนงานและการจดัท านิทรรศการ 
รวมถึงภายหลงัการมีพิธีเปิดวา่ควรมี 
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 1. การบ ารุงรักษานิทรรศการ ควรใช้วสัดุท่ีคงทน ง่ายต่อการท าความสะอาด 
เพราะการดูแลรักษาความสะอาดและสภาพของส่ือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก็เป็นเร่ือง
ส าคญั เน่ืองจากผูช้มส่วนใหญ่ยอ่มคาดหวงัจะไดพ้บนิทรรศการท่ีมีสภาพดีทุกคร้ังท่ีเขา้ชม 
 2. การประเมินผลภายหลงัการจดัท า ดว้ยการใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจดูผล
ตอบรับจากผู ้เข้าชมว่าการส่ือความหมายแบบต่าง ๆ ในนิทรรศการประสบผลส าเร็จตามท่ี
วางเป้าหมายไวห้รือไม่ อะไรท่ีไดผ้ล และอะไรท่ีตอ้งปรับเปล่ียน เม่ือเปิดให้สาธารณชนเขา้ชมแลว้
เป็นระยะเวลาหน่ึง 
 3. การปรับเปล่ียน หากพบข้อบกพร่องท่ีจ าเป็นต้องแก้ไข เช่น ผูเ้ข้าชมไม่
เขา้ใจวา่นิทรรศการเก่ียวกบัอะไร ส่ือท่ีใชไ้ม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ หรือ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์
ไม่ตอบสนองต่อการใชง้าน ก็ควรปรับเปล่ียนแกไ้ขในทนัที   
 6. การศึกษา (Education) ในฐานะท่ีพิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยั ไม่ได้
จ  ากดัอยู่กบัการศึกษาในระบบ การจดัแสดงวตัถุพร้อมกบัมีค าอธิบายประกอบนั้นเป็นประโยชน์
และเป็นการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ชม ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ โดย สมชาย ณ 
นครพนม (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2547: 88-89) กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาใน
พิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี 
 1. ให้ความรู้ โดยอาศยัหลักฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากวตัถุท่ีรวบรวมไว ้ให้
เร่ืองราวของวตัถุท่ีจดัแสดงไว ้
 2. ให้ความคิด การท าให้คนคิด ใช้ความคิด และเกิดความคิด เกิดปัญญา 
หมายความวา่ วตัถุในพิพิธภณัฑต์อ้งเร้าความสนใจให้เกิดความคิด ความอยากรู้ อยากเห็น ในส่ิงซ่ึง
ไม่เคยสนใจหรือเอาใจใส่มาก่อน เม่ือเกิดความคิดแลว้จะน าไปสู่การคน้ควา้เร่ืองราวเกิดข้ึนเป็น
ความรู้ในภายหลงั 
 3. การจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัร รวมถึงจดัตั้งกลุ่มสมาชิกพิพิธภณัฑ์ ท าให้มีแนวร่วม 
และเปิดตวัสู่ชุมชนมากข้ึน  
 กชพร หัสดิน (สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2547: 79) กล่าวถึงวิธีการท่ีจะให้
การศึกษาแก่ผูเ้ขา้ชมอยา่งมีประสิทธิภาพมี 2 วิธี คือ วิธีแรก การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ี
รู้จกัดีกบัส่ิงใหม่ ท่ีเป็นเน้ือหาในพิพิธภณัฑ์ โดยการน าส่ิงของท่ีคุน้เคยในชีวิตประจ าวนัจดัแสดง
ร่วมกบัวตัถุทางประวติัศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั เพื่อสร้างความ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีไม่เคยเห็นกบัส่ิงท่ีเคยเห็น และเกิดการเรียนรู้ในวตัถุตามมา วิธีท่ีสอง การเล่าเร่ือง
และถ่ายทอดเน้ือหาให้ส่ิงท่ีรู้จกัดีกลายเป็นจุดสนใจของนิทรรศการ เช่น การน าเร่ืองราวและ
กิจกรรมท่ีผูช้มพบในชีวิตประจ าวนัเช่ือมโยงกับเร่ืองราววิถีชีวิตประจ าวนัในอดีต เพื่อสร้าง
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ความรู้สึกมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ท าให้เกิดการคน้พบความเหมือนและความต่างระหวา่งส่ิงท่ีพบ
ประจ าวนักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกอธิบายค าวา่ พิพิธภณัฑชุ์มชน ซ่ึงหมายรวมถึงแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินดว้ย โดยมีผูท่ี้อยูใ่นวงวชิาการขยายความไวด้งัน้ี 
 ปฐมฤกษ์ เกตุทัต (2547: 159-161) อธิบายภาพรวมเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนไว้ว่า       
การเกิดข้ึนของพิพิธภณัฑ์ชุมชนสืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญมีการกระจายรายไดแ้ละอ านาจลงสู่ทอ้งถ่ิน 
ท าใหพ้ิพิธภณัฑท่ี์วดัและพระเป็นผูจ้ดัตั้ง สามารถเสนอของบประมาณจากส่วนทอ้งถ่ินได ้พิพิธภณัฑ์
ชุมชนน้ีเป็นการพยายามสร้างนิยามของประเทศโลกท่ีสาม เกิดจากการต่อรองหรือสร้างดุลยภาพ
ระหวา่งความเป็นทอ้งถ่ินนิยมกบัโลกาภิวฒัน์ และยงัไม่มีค  าจ  ากดัความท่ีเป็นทางการในกระแสหลกั 
 ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรติ (2551: 45-52) ไดอ้ธิบายความหมายระหว่าง พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน 
และพิพิธภัณฑ์ชุมชน ไว้ว่านิยามและความหมายของค าท่ีบอกเล่าความเป็นท้องถ่ินนั้ นมี
หลากหลาย รวมถึงพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น ก็เป็นอีกหน่ึงค าจ ากดัความ ท่ีแสดงให้เห็นว่ากรรมสิทธ์ิ
ไม่ไดเ้ป็นขององค์กรรัฐบาลกลาง แต่เป็นของชุมชน หรือเอกชน (ยกเวน้ในกรณีของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร) พิพิธภัณฑ์ประเภทเหล่าน้ีพยายามส่ือถึงความต่างเม่ือเทียบกับ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติทัว่ไปท่ีว่าด้วยตวับทกฎหมายไดอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551: 9-10) ท่ีวิเคราะห์การจดัพิพิธภณัฑ์โดยชุมชนหรือทอ้งถ่ินนั้นสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 กระบวนการท างาน คือ 1. การจดัการจากคนนอกซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายของรัฐ 
เช่น หน่วยงานท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัพิพิธภณัฑ์ มุ่งเนน้เพียงการจดัแสดงเป็นหลกัส าคญั 2. การ
จดัการโดยคนใน (ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน) ท่ีเห็นไดช้ดัคือพิพิธภณัฑ์ของวดั โดยพระสงฆ์เป็นผูริ้เร่ิม
สะสมโบราณวตัถุต่าง ๆ ต่อมาไดมี้กระบวนการท าความเขา้ใจให้ญาติโยมทราบถึงจุดประสงคใ์น
การจัดตั้ งพิพิธภณัฑ์ อาจผ่านวิธีการประยุกต์เข้ากับศาสนพิธี จึงเป็นเพียงการบริจาคส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้ขา้สู่พิพิธภณัฑ ์ 
 สรุปไดว้่า การให้ค  านิยามในแวดวงพิพิธภณัฑ์ระหวา่งค าทั้งสองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงั
ไม่ครอบคลุมและชดัเจนเท่าท่ีควร เหตุท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้ค  าวา่ พิพิธภณัฑ์ชุมชน แมจ้ะมีสภาพเป็น
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน แต่เพราะในทางความหมายของค าท่ีแสดงถึงกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นของส่วนรวม 
ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงเลือกอธิบายแนวคิดของทั้ง พิพิธภณัฑ์ชุมชน และ พิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน เป็นนยัยะเดียวกนั คือ พิพิธภณัฑชุ์มชน 

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2540: 3) กล่าวถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในประเทศไทยไวว้า่ 
เป็นกลไกของการศึกษานอกระบบท่ีส าคัญ ปลูกฝังจิตส านึกท าให้คนรู้จักคิดเป็น  มีภูมิคุ ้มกัน            
เพื่อตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด 
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 พลงัของภาคประชาชนเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่องานพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมากข้ึน   
เม่ือสังคมไทยมีการปฏิรูปกฎหมายคร้ังส าคญัท่ียอมรับสิทธิของชุมชนมากข้ึน ทั้งพระราชบญัญติั
สภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีประกาศใชใ้น พ.ศ. 2537 สาระส าคญั คือ การกระจาย
อ านาจลงสู่ทอ้งถ่ิน โดยหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้หน่ึงระบุไวคื้อ บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน และรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ี
ประกาศใชใ้น พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 46 ท่ีให้สิทธิแก่ทอ้งถ่ินในการจดัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณีท้องถ่ินด้วยตนเอง บริบทท่ีเปล่ียนไปน้ีเปิดช่องทางให้กับการสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมในรูปของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินได้สะดวกข้ึน พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินกลายเป็นองค์กรท่ีตอ้ง
เกิดข้ึนตามเง่ือนไขและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปรไป ความอยากมีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินรวมทั้ง
จิตส านึกร่วมของชุมชนท่ีอยากเป็นตวัของตวัเองนั้นมีมากจนกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงใน
สังคมไทย ณ ปัจจุบนั (ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู และคณะ 2547: 36) 
 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2531: 11-12) ไดแ้สดงแนวคิดบ่งช้ีถึงความจ าเป็นของพิพิธภณัฑ์
ไวว้า่ พิพิธภณัฑมี์ความหมายและส าคญัโดยตรงต่อการศึกษานอกระบบ เป็นสถานท่ีอธิบายความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรม แสดงความเป็นมาในมิติทางวฒันธรรม ช่วยให้คนใน
ทอ้งถ่ินรู้จกัตนเอง ดงันั้น เน้ือหาหลกัท่ีควรจะมีในพิพิธภณัฑ์ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติภายในพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ของชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และควรจดัแสดง
ส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้พิพิธภณัฑ์มีความแตกต่างจาก
พิพิธภณัฑ์อ่ืน ๆ ในส่วนความเห็นซ่ึงเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุจากภูมิปัญญาในการประดิษฐ์
คิดคน้เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้อบสนองความตอ้งการด ารงชีวิตนั้น นอกจากคุณค่าเชิงประโยชน์ใชส้อย
ยงัประกอบด้วยคุณค่าเชิงศิลปะท่ีเป็นงานฝีมือด้วย การพฒันาท่ีค านึงถึงเศรษฐกิจเป็นหลกั เน้น
ความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั ท าให้เกิดเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้แทนท่ี ศรีศกัร วลัลิโภดม 
(2531: 12) กล่าววา่ “ในทางวฒันธรรมนั้น ถือเป็นการสลายตวัของศิลปะและคุณค่าแห่งความมีอยู่
ในทอ้งถ่ิน ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงจากการท่ีชาวบา้นซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกลายมาเป็นผู ้
ซ้ือหาไปจากเมือง ท าให้ส้ินเปลืองรายไดอ้ยา่งไม่สมควร ผลท่ีตามมาก็คือ สังคมชนบทนบัวนัจะ
เสียความเป็นอิสระในการด ารงอยู ่กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของเมือง ตอ้งพึ่งหาเมืองในหลาย ๆ ดา้น 
และเงินทองก็กลายเป็นส่ิงส าคญั เหนือความสัมพนัธ์ท่ีเคยเป็นกนัเอง และการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั อนัเป็นวิถีชีวิตแต่เดิมของทอ้งถ่ินไป มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม
ในท่ีสุด ดงันั้นหากมีการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์วฒันธรรมพื้นบา้นข้ึนกนัหลาย ๆ แห่ง หลาย ๆ ภูมิภาค    
ก็จะช่วยส่ือความหมายของคุณค่าในการมีชีวิตธรรมดาแบบไทย ๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของการศึกษานอกระบบใหก้วา้งขวางและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน” 
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 2.1 ความหมายของพพิธิภัณฑ์ชุมชน 
 พิพิธภณัฑชุ์มชน (Community Museum) หมายถึง แหล่ง หรือ สถานท่ีรวบรวมจดั
แสดงหลกัฐานทางโบราณคดี วตัถุโบราณ ส่ิงของเคร่ือง วตัถุทางวฒันธรรม รวมทั้งความรู้ภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยู่หรือเคยมีอยู่ในชุมชนหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงอาจจะเป็นสานท่ี บา้นเรือน ส่ิงก่อสร้าง
สมยัโบราณท่ีโดยอาย ุรูปแบบทางศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือประวติัความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเร่ืองราวของชุมชนนั้น ๆ ท่ีรวมเรียกวา่โบราณสถานแหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานท่ี
ท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่เพื่อใช้จดัแสดงขอ้มูล หลกัฐานทางโบราณคดีและทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนอีกดว้ย (ศรีศกัร วลัลโภดม, 2539: 111) กล่าววา่ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน คือ สถานท่ีจดัแสดง
ของท่ีท าใหค้นในทอ้งถ่ินรู้จกัถ่ิน รู้จกัตนเองวา่อยูท่ี่ไหน มีสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างใด มีหลกัฐานความเก่าแก่ในการตั้งถ่ินฐานและการปรับตวัเองเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติมาอยา่งใด และในการปรับตวัดงักล่าวท าให้ตอ้งพฒันาเทคโนโลยีอย่างใดข้ึนมาควบคุม 
เร่ือยลงมาถึงพฒันาการทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในท้องถ่ินท่ีจะท าให้และเห็นการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในปัจจุบนัและอนาคตได ้การจดัพิพิธภณัฑ์ท่ีท าให้คนไดเ้ห็นจากส่ิงท่ี
เป็นจริงใกลต้วัดงักล่าวน้ี จะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การสร้างสรรคน์านาประการ อาจกล่าวได้
วา่เป็นการศึกษานอกระบบท่ีอาจสร้างดุลยภาพกบัการศึกษาในระบบ ท่ีเน้นการเรียนรู้ส่ิงไกลตวั 
การเช่ือและการท่องจ าแบบคิดไม่เป็นอยูใ่นขณะน้ี พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินนั้นแลเห็นไดจ้ากขอ้มูลและ
หลกัฐานท่ีน ามาแสดง ประกอบดว้ย หลกัฐานทางโบราณคดี (Archaeological Pasts) ท่ีเป็นท่ีมาของ
ประวติัศาสตร์วฒันธรรม (Cultural History) และหลักฐานทางชาติพนัธ์ุ (Ethnological Present)    
ซ่ึงไดจ้ากวตัถุส่ิงขิงและค าบอกเล่าของคนในทอ้งถ่ิน เป็นท่ีมาของประวติัศาสตร์ทางสังคม (สายนัต ์
ไพรชาญจิตร์, 2547: 117) 
 2.2 ประโยชน์และความส าคัญของพพิธิภัณฑ์ชุมชน 
 ในความเห็นของสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2547 : 117) พิพิธภัณฑ์โดยทัว่ไปนั้น
เปรียบไดเ้สมือนเป็นห้องรับแขก (reception places) ของหน่วยงานทางการปกครองระดบัต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นระดบัเมือง ประเทศ ท่ีรวบรวมส่ิงของท่ีเป็นวตัถุโบราณท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
งานฝีมือทางศิลปะท่ีสวยงาม วตัถุท่ีมีคุณค่าทางศาสนา ความเช่ือ ท่ีควรแก่การช้ีชวนให้คนต่างถ่ิน 
คนต่างวฒันธรรมได้ช่ืนชมรับรู้ ซ่ึงในความเป็นจริงหากเราพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนเราใน
ปัจจุบนัท่ีมกัจะชอบสะสมวตัถุส่ิงของ และเอาวตัถุส่ิงของท่ีสะสมไวน้ั้นมาตกแต่งประดบัประดาท่ี
อยู่อาศยั ท่ีท างาน เพื่อช่ืนชมด้วยตนเองและเพื่อเอาไวอ้วดผูม้าเยือนอีกทางหน่ึงด้วย บา้นเรือน
ส่วนมากในสมยัน้ีมกัจดับริเวณไวรั้บแขกไวต้รงมุมใดมุมหน่ึงของบา้น หรือไม่ก็จดัเป็นสัดส่วนใน
หอ้งใดหอ้งหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงในหอ้งรับแขกนั้นมกัมีการตกแต่งประดบัประดาสวยงาม มีตูใ้ส่วตัถุ
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ส่งของท่ีมีความส าคญัส าหรับเจา้ของบา้น ทั้งท่ีเป็นของเก่าโบราณ ภาพถ่าย ใบประกาศนียบตัร    
ใบรับปริญญา ของท่ีระลึก ถ้วยโถโอชาม ฯลฯ ล้วนแต่เป็นของดีมีคุณค่าในทางจิตใจของผูเ้ป็น
เจา้ของ และเม่ือมีแขกมาเยือนก็ถือโอกาสอวดของเหล่านั้นแก่แขก มีการอธิบายท่ีมาหรือประวติั
ส่ิงของเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจ ซ่ึงพฤติการณ์เช่นน้ีเป็นไปในลักษณะเดียวกับการจดัการ
พิพิธภณัฑ ์
 ซ่ึงการท่ีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนนั้น ย่อมหมายถึง
การเป็นสถาบนัทางสังคมหน่ึงของชุมชนเฉกเช่นเดียวกบัศาสนา (รูปธรรม คือ วดั) เฉกเช่นเดียวกบั
การสาธารณสุข (รูปธรรมคือ โรงพยาบาล สถานพยาบาล หมอพื้นบา้น) การศึกษา (รูปธรรมคือ 
โรงเรียน) เม่ือใดก็ตามท่ี “องค์กร” ในท้องถ่ินใดได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันทางสังคม มี
กระบวนการทางการปฏิบติัให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตชุมชน และมีการพฒันาการท่ีเคียงคู่ไป
กบัสังคม ไดรั้บการดูแล ใส่ใจ เป็นส่วนหน่ึง ก็จะท าให้พิพิธภณัฑ์สามารถเดินต่อไปได ้(ปริตตา 
เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู และคณะ 2547: 79) 
 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2547: 178) กล่าวถึงประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์ชุมชนใน
ฐานะท่ีเป็นทั้งเคร่ืองมือและวิธีการในกระบวนการพฒันาชุมชน ก็คือ เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ศกัยภาพและฟ้ืนฟูพลงัของชุมชนท้องถ่ินให้สามารถจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนของ
ตนเอง ส่งเสริมให้ชาวบา้น สมาชิกของชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ ตั้งแต่การ
ศึกษาวิจยั การส ารวจคน้หา ท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพยากรวฒันธรรม การประเมินคุณค่าและ
ศักยภาพของทรัพยากรวฒันธรรม การวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ การสงวนและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์/นิทรรศการ การเผยแพร่ การฟ้ืนฟู และการจดัการเชิง
ธุรกิจ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกบันกัวิชาการและนกัพฒันา
จากภายนอกและระหว่างสมาชิกในชุมชนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เร่ืองทรัพยากรวฒันธรรม
แตกต่างกนั ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลแก่กนัและกนัในหมู่สมาชิกของชุมชน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ท าให้ชาวบา้นมีความภาคภูมิใจในชุมชน รักถ่ินฐานบา้นเกิด เป็น
พื้นท่ีแสดงความเป็นตวัตนของชุมชนให้คนภายนอกได้เห็นและยอมรับ ท าให้คนในชุมชนมี
ศกัด์ิศรี และประการส าคญัท่ีสุดก็คือ พิพิธภณัฑ์ชุมชน เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความรู้และ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน าไปสู่การพฒันาชุมชนใหส้ามารถพึ่งตนเองทุก ๆ มิติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2540: 3-5) “บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะเร่ิมโดดเด่น
ข้ึนมาอย่างชัดเจนในฐานะท่ีเป็นกลไกส าคญัเพื่อการศึกษานอกระบบซ่ึงท าให้คนคิดเป็น ไม่ใช่
การศึกษาแต่ในโรงเรียนอยา่งเดียว ตรงน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นและเห็นวา่เป็นวิวฒันาการของสังคมมนุษย ์
ในอดีตสังคมไทยตกอยูใ่นกระบวนการจดัพิพิธภณัฑ์เพื่อชาติ แต่ตอนน้ีสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงและ
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ซบัซ้อนมากข้ึน จะเน้นเฉพาะวฒันธรรมส่วนกลางนั้นไม่พอ เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลง
ของโลกในขณะน้ีไดล้งไปถึงทอ้งถ่ิน ถา้ชาติไม่เขม้แข็ง ทอ้งถ่ินก็อยู่ไม่ได ้ตอ้งปลุกจิตส านึกให้
ทอ้งถ่ินเขม้แข็ง คิดเป็น ท าเป็น ดงันั้น พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจะเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสุด จะช่วยสร้าง
ส านึกความเป็นชุมชนข้ึนมาได้ ซ่ึงจะช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม หาก
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามารถให้ความรู้แก่ชุมชนและแขกท่ีมาเยือนได้ ผลท่ีตามมาคือ รายได้ทาง
เศรษฐกิจ ความภาคภูมิใจในตนเอง การรักษาส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมของตนเอง อนัน าไปสู่การ
อนุรักษท่ี์ถูกตอ้ง” 
 การจดัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในความเห็นของงามพิศ สัตยส์งวน (2540: 11-12) ควร
จดัแสดงให้เห็นว่ามีกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัในชุมชนอย่างไร สภาพแวดล้อมและการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเฉพาะท่ีอยา่งไร แบบแผนการเรียนรู้และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ใน
ชุมชน และควรจดัแสดงสัญลกัษณ์ของชุมชนทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สรุปไดว้่า ควรจดั
แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม 3 ส่วนท่ีส าคญัในชุมชน คือ วฒันธรรมด้านเทคโนโลยี ด้านการจดั
ระเบียบสังคม และดา้นระบบความเช่ือ”  
 วลัลภา ขวญัยืน (2540: 77) กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของ
ชุมชน ประเด็นท่ีส าคญัคือ ตอ้งมีการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนอยา่งเขม้แขง็เพื่อท่ีจะจดัตั้งองคก์ร
บริหารงานและสามารถจดัการให้พิพิธภณัฑ์ด าเนินต่อไปได ้โดยไม่เส่ียงต่อการเสียหายท่ีอาจเกิด
จากการไม่มีผูดู้แล 
 พลวฒั ประพฒัน์ทอง (2545: 82) สรุปประเด็นพิพิธภณัฑชุ์มชน ไวด้งัน้ี 
 1. พิพิธภณัฑต์อ้งอธิบายใหเ้ห็นความเป็นมาของชุมชน โครงสร้าง และระบบ
ท่ีเป็นจริง แลว้อธิบายกฎเกณฑข์องชุมชนนั้นได ้
 2. แสดงให้เห็นอุดมคติชุมชน การเมือง สังคม ด้วยรูปแบบท่ีเสนอแนะ 
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้  
 3. แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในขอ้ดีขอ้เสียของชุมชนท่ีผา่นมา แลว้น าเสนอ
สถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยูเ่พื่อใหเ้กิดการตระหนกั ปรับตวัปรับปรุงคุณภาพชีวติ 
 4. จดักิจกรรมใหค้นในชุมชนต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
 5. มีความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีความเป็นมิตรเขา้ถึงง่าย 
 6. ร่วมเป็นร่วมตายกบัชุมชน 
 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551: 19-20) “การด าเนินการจดัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินตอ้งเกิด
จากความต้องการของคนในมาก่อน และท่ีจะได้มาซ่ึงเน้ือหาในเร่ืองท่ีจะจดัแสดงนั้นนับเป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เม่ือได้เน้ือหามาจึงน ามาหารือ ก าหนดเป็นหัวขอ้ท่ีจะแสดงว่ามีเร่ือง
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อะไรบา้ง และแต่ละเร่ืองนั้นส่ือดว้ยวตัถุทางวฒันธรรมหรือศิลปวตัถุอะไรบา้ง โดยเนน้ท่ีเน้ิอหาใน
เร่ืองประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมา
ก่อนบรรดาส่ิงท่ีเป็นโบราณสถานวตัถุ การเน้นเฉพาะเร่ืองส่ิงของนั้นท าให้ความสนใจของคนทั้ง
จากภายนอกและภายในด ารงอยูไ่ดช้ัว่คร้ังชัว่คราว ในท านองตรงกนัขา้ม พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีเน้น
การแสดงโดยใชเ้น้ือหาทางวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดนั้นกลบัมีลกัษณะยัง่ยืน เพราะเน้ือหาคือส่ิงท่ี
ปลูกส านึกคนให้ต่ืนตวัให้ภาคภูมิใจในตนเองและทอ้งถ่ินตลอดเวลา ท าให้พิพิธภณัฑ์เป็นส่ิงท่ี
ไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง หากเป็นของส่วนรวมของคนในชุมชนทุกรุ่นทุกสมยั 
 2.3 พพิธิภัณฑ์ชุมชนกบัการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ในรูปแบบของการจดัพิพิธภณัฑ์ เป็นการจดัการความรู้ท่ีอยู่ใน
ตัวบุคคล ความรู้ท่ีอยู่ในโบราณวัตถุ ความรู้ท่ีอยู่ในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ น าความรู้นั้ นผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อน าเน้ือหาออกมาอยู่ในรูปแบบของการจดัแสดง เช่น ป้ายค าอธิบาย
วตัถุในพิพิธภณัฑ์ เน้ือหาท่ีเล่าเร่ืองในพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงจะเป็นทิศทางในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ต่อไป ผูศึ้กษาจึงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทั้งสอง ดงัน้ี 

 ยุคท่ีสังคมใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge – based Society) นั้น การให้ความส าคญั
กบัความรู้ว่าเป็นทุนทางปัญญาท่ีสามารถน ามาสร้างคุณค่าและมูลค่าไดโ้ดยน ามาน ามาจดัการ อาจ
เป็นมูลค่าทางธุรกิจหรือคุณค่าทางสังคมก็ได ้(สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2555) 
ซ่ึง ในทุกชุมชนนั้นต่างก็มีความรู้ท่ีซ่อนอยู่ นั่นคือความรู้ท่ีอยู่ภายในท้องถ่ิน มีกระบวนการท่ี
ก่อใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ินตั้งแต่ท่ีชุมชนนั้นก่อตวัข้ึน เป็นความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคน ใน
วฒันธรรม และในธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีคือทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ภายในในชุมชน 
อยู่ท่ีคนในชุมชนนั้นจะสามารถคน้หาหรือร้ือฟ้ืนไดอ้ย่างไร และดว้ยวิธีการใด ให้เกิดประโยชน์
อย่างไร ท่ีส าคญัคือเข้าใจถึงคุณค่าของความรู้เหล่านั้น แล้วจะน าไปจดัการอย่างไรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน ประเด็นน้ีหากน าไปปฏิบติัร่วมกนัไดจ้ริงจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
การพฒันาได ้(นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2517) 

ยุคน้ีเป็นยุค “สังคมความรู้” การจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุด โดยถือว่าประชาชนนั้นเป็นพลงัส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือพฒันา 
ดังนั้ นการด าเนินการพฒันาจึงต้องอาศัยพลังของประชาชนในทุกชุมชน ด้วยวิธีการเรียนรู้ ให้
การศึกษาด้วยการพฒันาความคิด พฒันาทศันคติ ด้วยการเรียนรู้จากการท าจริง ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความสามารถ สามารถพึ่ งพาตนเอง แสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าอย่างเหมาะสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลิอประเทศชาติได้ (สถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพื่อสังคม, 2555) 
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ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้จึงส าคญัยิ่งในงานพฒันา ซ่ึงก็เปรียบเสมือนกบั
การท่ีเราสามารถรู้และท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรามี เราเป็นอยู่ รู้และเขา้ใจถึงประโยชน์และคุณค่า 
รวมถึงรู้ว่าเราจะด าเนินการอยา่งไรกบัส่ิงเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราต่อชุมชน ทั้งใน
ส่วนของมูลค่า และคุณค่า เหล่าน้ีคือความรู้ท่ีเรามี และส่ิงท่ีท้าทายก็คือ เราจะจดัการกับตรงน้ี
อยา่งไร คือ การจดัการความรู้มิใหสู้ญหายไปในท่ีสุด 

การจดัการกระบวนการเรียนรู้ส าหรับชุมชน คือ การช่วยให้ชุมชนคน้พบและ
พฒันาศกัยภาพของตนเองจนสามารถ “พึ่งพาตนเองได”้ ชุมชนเขม้แข็งท่ีสามารถพึ่งตนเองไดต้อ้ง
เป็นชุมชนท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นชุมชนเรียนรู้ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
2. เป็นชุมชนท่ีตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระ ไม่ถูกครอบง าในการตดัสินใจจากคน

อ่ืน จนชุมชนไม่เป็นตวัของตวัเอง 
3.  เป็นชุมชนท่ีสามารถจดัการ “ทุน” ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในท่ีน้ีมี

ความหมายมากกว่าเงิน เป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร และทุนทางความรู้          
ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญา คือ ศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิต ซ่ึงผูค้นไดส้ั่งสมสืบทอดกนัมา
ชา้นานจากพอ่แม่ปู่ ยา่ตายายสู่ลูกหลาน จากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงจากอดีตถึงปัจจุบนั 

ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ คือ เป็นความรู้เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต ปัจจยั 4 การท ามาหากิน 
การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

ภูมิปัญญาเป็นศิลป์ คือ ความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งดีและงามท่ีผูค้นไดค้น้คิดข้ึนมาไม่ใช่ดว้ย
สมองเพียงอย่างเดียว แต่ดว้ยอารมณ์ ความรู้สึก ญาณทศันะ คือ ดว้ยจิตวิญญาณ (สถาบนัส่งเสริม
การจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2555) 

ปัจจุบนัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา (People Participation for 
Development) ไดรั้บการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันา กระบวนการของการมี
ส่วนร่วมนั้นมิไดข้ึ้นอยู่กบัการริเร่ิม หรือการวางแผนโดยรัฐ แต่ความส าเร็จนั้นอยู่ท่ีประชาชนใน
ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเป็นอิสระ เนน้การท างานในรูปกลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมอยา่งชดัเจน พลงักลุ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้งานพฒันาต่าง ๆ 
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย (จรัญญาวงษพ์รหม, 2536 อา้งถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2543) 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้ส าหรับชุมชน คือ การไดร่้วมกนัคิด เป็นการ
ร่วมระดมความคิดของทั้งคนในชุมชน นักวิชาการ ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหา
แนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั และจุดส าคญัคือ การไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัเสนอแนะ ร่วมกนัหา
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แนวทางด าเนินการ และร่วมกนัหาทางออก ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมไดคิ้ด และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้   
ซ่ึงกนัและกนั อนัจะน าไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ในระหวา่งการด าเนินการจดัการความรู้ของ
ชาวบา้นดว้ย 

โดยการจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นไปในลกัษณะกระบวนการท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดการ
กระบวนการฟ้ืนฟูความสามารถของชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ์ ศกัยภาพ พึ่งตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเม่ือคนเกิดการพฒันาแลว้ก็จะส่งผลต่อบรรดาทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีจะไดรั้บการ
จดัการโดยชุมชน โดยมีกระบวนการ คือ การท าให้พิพิธภณัฑ์ชุมชนน้ีเป็นของชุมชน โดยชุมชน 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน 

สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ได้กล่าวถึง เร่ืองของภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในทุกชุมชนว่า         
ภูมิปัญญา โดยทัว่ไปนั้นหมายถึง ความรู้ ความเช่ือ และความสามารถเชิงพฤติกรรม ในการจดั
ระเบียบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัธรรมชาติแวดลอ้มและมนุษยก์บัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติในระบบนิเวศน์หน่ึง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลและเป็นปกติอยูเ่สมอ 

ภูมิปัญญา เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัตน เรียกวา่เป็นความรู้ติดคน (Tacit Knowledge) และ
มีแฝงฝังอยู่ในวตัถุส่ิงของนอกตัวคน เรียกว่า ความรู้ติดของ (Explicit Knowledge) ซ่ึงโดยทัว่ไป      
ภูมิปัญญาส่วนใหญ่เคยใชป้ระโยชน์ในห้วงเวลาต่าง ๆ ของอดีต ภูมิปัญญาจ านวนมากสูญหายตายไป
กบัตวัคนรุ่นแลว้รุ่นเล่า แต่ก็มีจ  านวนไม่น้อยท่ีหลงเหลืออยู่ในวตัถุส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีต่าง ๆ บางส่วนได้ถูกสั่งสมสืบทอดมาสู่ปัจจุบนั และมีส่วนหน่ึงเป็น  
ภูมิปัญญาท่ีคนเราได้สร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตท่ีจะส่งต่อไปในกาล
ขา้งหนา้ 
 ดังนั้ นตามความเข้าใจของผู ้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า เม่ือในทุกชุมชนต่างก็มี         
ภูมิปัญญาท่ีเป็นของตนเอง ซ่ึงก็ถือเป็นความรู้ท่ีต่างก็มีอยู่ในทุกชุมชน และก็ถือเป็นพลังหรือ
อ านาจท่ีมีคุณค่ามากมายมหาศาล อนัจะเกิดประโยชน์ต่อคน ชุมชนและประเทศชาติ หากไดรั้บการ
พฒันาหรือการจดัการท่ีถูกตอ้งอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนควรจะไดรั้บการจดัการอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซ่ึงเม่ือความรู้ไดรั้บการจดัการ
แลว้จะออกมาไดใ้นหลายรูปแบบ โดยจะเป็นรูปแบบใดก็แลว้แต่ความเหมาะสมหรือความตอ้งการ
ของชุมชน ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ชุมชนนั้นก็เป็นรูปแบบหน่ึงในการจดัการความรู้ของชาวบา้นท่ีน่าสนใจ
ยิ่ง โดยพิพิธภณัฑ์ชุมชนนั้นเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกของชุมชน ท่ีดึงดูดความสนใจของผูค้น
ไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งยงัแสดงถึงซ่ึงความเป็นชุมชน ความเป็นตวัตนของชุมชนไดอ้ย่างเด่นชดัทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนัท่ีชุมชนเป็นอยู ่
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3.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 งานศึกษาเกีย่วกบัพืน้ที ่(อ.แม่ใจ) 
   3.1.1 ศิลาจารึกทีพ่บในอ าเภอแม่ใจ 
 1. ศิลาจารึก พป. 417/2524 จารึกวดัดงตุ้มหลุม 
    ขอ้ความ ศกัราช 824 ตวั ปี เต่าสงา้ เดือน 1 ออก 8 ค ่า มหาเถระสัทธรรม ติ
วชิวจิิปิฎก สารปํฺโญ เจา้เหงา้ศาสนา บอกเติงเจา้พนัจ่าบา้นใหข้ออนุญาต 
    หลกัท่ี 1 น้ีเม่ือ พ.ศ. 2512 นายตา จ าปาลคร ชาวบา้นหนองสระพบในวดั
ร้างรียกกนัวา่ วดัดงตุม้หลุม ตั้งอยูก่ลางทุ่งนาทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของวดัหนองสระ ห่างจากวดั
ไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร ทอ้งท่ีต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เจา้ช่ืน สิโรรส น าไปไวท่ี้
วดัอุโมงคเถรจนัทร์ ภายหลงัมอบให ้ดร.ฮนัเพนธ์ ใหพ้ิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่เก็บ
รักษาไว ้
  ข้อคิดเห็นของพระธรรมวิมลโมลี หลกัศิลาจารึกอ่ืน ๆ ท่ีไดค้น้พบเม่ือ
เทียบกบัศกัราช (ศกัราช 824 เท่ากบั พ.ศ. 2005) นบัปัจจุบนัได ้500 กวา่ปี แสดงวา่พุทธศาสนามี
บทบาทอยูบ่ริเวณหนองเล็งทรายมาเป็นเวลานาน ถา้เปรียบเทียบกบัสมยัของแผน่ดินพระเจา้ติโลก
ราชมหาราช ส่วนเมืองพะเยาอาจจะเป็นยุคของพระยายุทธเจียง หรือยุทธสัณธิระก็ได้ ทางฝ่าย
พระสงฆ์มีพระมหาเถระสัทธรรม ติวิชัยวิจิตรปิฎก สารปํฺโญ และค าว่าเจ้าเหง้าศาสนาคือ 
ประธานฝ่ายสงฆ ์ใหข้ออนุญาตอาจเก่ียวกบัการฝังหลกัศิลาจารึกนั้น ไม่ไดบ้อกวา่เป็นวดัใด 

2. ศิลาจารึก พย. 1 จารึกวดัหนองกวาง 
  ขอ้ความ ศกัราช 828 ในปีระวายเส็ด เดือน 8 ออก 10 ค ่า วนักดสะงา้ เม็ง
วนัพุธ เจา้หม่ืนมหาสร้างวดัหนองกวางน้ี เจา้หม่ืนกดหมายว่าอย่างน้ี บา้นอนักูสร้าง หมากอนักู
สร้าง นา 30 ขา้วค่า 9,000 เบ ้กูหากบอกใหม่ค่ายกูไวก้บัวดัน้ีแล (วดัหนองกวางน่าจะเป็นวดัหนอง
ขวาง) 
 หม่ืนสาม มากินบา้นออ้ยเอาออก ในเม่ือเจา้หม่ืนค าฉางมากินเมืองออ้ย 
ศกัราช 875 ตวั ปีก่า เลา้ เดือนยีเ่ป็ง วนัองัคาร  
 เจา้หม่ืน มีใจยินดีศาสนา พระเจา้จ่ิงจกัห้ือบา้น ห้ือหมาก ห้ือนา 30 ขา้ว
ค่า 9,000 เบ้ ตามเจา้หม่ืนมหาห้ือแต่ก่อน จึงหยาดน ้ าตกแผ่นดินด้วยบุญอนักูห้ือเป็นทานแก่
พระพุทธเจา้น้ี บุญอนัน้ีจึงจ าเริญแก่พระเป็นเจา้แม่ลูกทั้ง 2 จงหนกั 
 ต่อไปน้ีเป็นการบอกอาณาเขตวดัหนองกวาง คือ พายวนัออกขอบหนอง
กวางต่อเทา้บา้นลอ้มเป็นแดน พายเหนือบา้นเขาเทพ พายวนัตกทางหลวงเป็นแดน พายใตว้ดัหนอง
กวางเป็นแดน 
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 มหาเถรเจา้ญาณโพธิเป็นประธาน เจา้ไทยผูใ้ดมาเองเม่ือลูนห้ือยินดีดว้ย
ตวงบุญหนกัอยา่เอาออก อยา่กลวั อยา่เกลา้ แก่สังฆราช เจา้วดัหลวงรู้ สังฆราชเจา้วดัออ้ยรู้ 
 มหาเถรเทพเจา้ศรีชุมรู้ มหาสามีเจ้าหนองนนัทรู้พนันาหลงัเทพหนงัสือ
พุทธเถรเมืองศรีทวัมาฝากหนงัสือญาไพร่ 
 หม่ืนเมืองพนัชายทูน เฒ่าเมืองขวญัแสนขา้ว บุญก็รู้ชุคนแล 
 ข้อสังเกตของพระธรรมวิมลโมลี วดัหนองกวาง (หนองขวาง) สร้างเม่ือ
จุลศกัราช 828 ปีระวายเส็ด พุทธศกัราช 2009 เจา้หม่ืนมาเป็นผูส้ร้างหลงัจากนั้นมาถึงจุลศกัราช 875 
ปีก่าเลา้ พุทธศกัราช 2056 หม่ืนสามมากินบา้นออ้ยเอาอก (คือจากต าแหน่งก็ได)้ ในเม่ือเจา้หม่ืนค า
ฉางมากินเมืองออ้ย ในปีเดียวกนัน้ีเจา้หม่ืนค าฉางมีใจยินดีในพระพุทธศาสนาพระเจา้จ่ิงจกัห้ือบา้น 
ห้ือนา 30 ขา้วค่า 9,000 เบ้ีย ตามท่ีเจา้หม่ืนมหาห้ือแต่ก่อน จึงหยาดน ้ าตกแผน่ดินดว้ยบุญอนักูห้ือ ท่ี
เป็นทานพระพุทธเจา้น้ีบุญอนัน้ีจึงจ าเริญแก่พระเป็นเจา้ (หมายถึงพระยาติโลกราชมหาราช) แม่ลูก
ทั้งสองจุงหนกั คือตั้งใจอนัแน่วแน่ 
 มหาเถรเจา้ญาณโพธิ เขา้ใจวา่ด ารงต าแหน่งปกครองคือ เจา้อาวาส ขา้ไท
หมายเอาขา้ราชการฝ่ายใตท่ี้จะมาครองเมืองทีหลงัให้อนุโมทนาดว้ย บุญจงหนกั คืออยา่งเต็มก าลงั 
อย่าให้ย่อหย่อน ส่วนค าว่า อย่าเอาออก ได้แก่ ทรัพยสิ์นท่ีถวายแก่พระพุทธศาสนา อย่าเอาออก
จบัจ่ายในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ อยา่กลั้ว อย่าเกลา้ นั้นอยา่เขา้ไปคลุกคลีให้เกิดความไม่สงบของ
พระสงฆ ์เพราะพระสงฆ์ไดน้ามวา่สมณะ ซ่ึงแปลวา่ผูส้งบจากความวุ่นวายใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา 
และใจ เร่ืองจึงมีพยานหลกัฐานโดยอาศยัพระมหาเถร ผูใ้หญ่ ผูอ้าวุโส มีพระสังฆราช เป็นตน้ เป็น
ผูรั้บทราบ นอกจากพระสงฆแ์มน้ทางฝ่ายบา้นเมืองก็จะเป็นผูเ้ขา้มารับรู้ดว้ย 
 3. ศิลาจารึก พย. 2 จารึกวดัดอนคราม 
 ขอ้ความ สิทธิการจุลศกัราช 850 ปีวอก ไทยวา่ปีเบิกสัน เดือนยี่ แรม 4 ค ่า 
ไทยวา่ปีเบิกสัน เดือนยี ่แรม 4 ค ่า ไทยวา่ วนักดสดเมง็ วนัอาทิตยไ์ดฤ้กษ ์9 ตวั ช่ือสมณฤกษ ์
 พระมหาราชเทวี เจา้แผ่นดินห้ือลามบุญเด็กชายกบัพนัค าคนคนแม่คิง 
พระเจา้หม่ืนวาปานห้ือถราบค ามาถึงนางเมืองพะเยา นางเมืองพะเยาห้ือพนันาหลงักบัเฒ่าเมืองกบั
พนัเชิงคดีแควน้ กบัพนัเชิงคดีพอน กบันายหนงัสือแควน้ กบัพนัหนงัสือพื้นเมืองพิงค์ กบัคนเฒ่า
เมือง น าเมาไวก้บัวดัดอนครามและพระมหาราชเทวีเจา้ห้ือไวก้บัคนกบัครอบครัว 20 ครอบครัว 
รักษาพระพุทธเจา้กบัทั้งมหาเถรเจา้ ไฝอย่ากลั้วอยา่เกลา้จาวขา้พระทั้งหลายฝูงน้ี บา้นทิดสึกใหม่
แถมใหไ้ว ้

ข้อสังเกตของพระธรรมวมิลโมล ีจุลศกัราช 850 พุทธศกัราช 2031 ปีเบิก
สัน ส่วนพระมหาราชเทวีเจา้แผ่นดินสันนิษฐานว่า เป็นราชเทวีเจา้ของพระมหายายอดเชียงราย
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ครองเมืองเชียงใหม่ เพราะพระเจา้ติโลกราชมหาราชทรงส้ินพระชนม์ไปเม่ือจุลศกัราช 849 แลว้ 
จากนั้นจึงสถาปนาพระยายอดเชียงรายครองเมืองเชียงใหม่แทน ขอ้วา่ ห้ือลามบุญเด็กชายอาจเป็น
ราชโอรสหรือยกย่องเด็กเยาวชนผูร่้วมท าประโยชน์เพราะเคยมีท่ียกเด็กผูก้ล่าวว่า เป็นพระยา
เด็กชายมีขอ้ว่า พนัค าคนแม่คิง คือแม่ของตวัเอง ขอ้ว่าตาบค า หมายเอาทองตีแผ่ยาว ๆ แลว้เขียน
จารึกขอ้ความเก่ียวกบัการสร้างวดัดอนคราม มอบถวายนางเมืองพะเยาหวัเคียนก็ได ้นอกจากน้ีพระ
มหาราชเทวยีงัไดถ้วายบุคคลจ านวน 20 ครัวเรือน ไวอุ้ปฐากรักษาพระพุทธรูปเจา้ และอุปฐากมหา
เถรเจา้ และก าชบัไวใ้ครอยา่กลั้วอยา่เกลา้คือ อยา่เขา้มาคลุกคลีกบัมหาเถรเจา้ทั้งหลายวา่ฉะนั้น 
 3.1.2 วถิีชีวติของชุมชนรอบหนองเลง็ทรายในอดีต 
  จะเห็นไดจ้ากหลกัศิลาจารึกทั้ง 3 หลกัท่ีคน้พบ เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลงั
อยา่งมากเพราะสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนเมืองรอบหนองเล็งทรายในอดีตกาลไดอ้ย่างมากมาย 
ซ่ึงพอจ าแนกออกเป็นเร่ืองไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ด้านสังคม แสดงให้เห็นถึงกลุ่มชนรอบ ๆ หนองเป็นชุมชนใหญ่ถึงขั้นเป็น
เมือง มีเจ้าผูค้รองเมืองดูแล และมีพระมหาเถระผูใ้หญ่ปกครองบ้านเมืองอยู่อย่างครบครัน มี
ขอบข่ายแนวเขตท่ีตั้งของเมืองและระบุถึงระดบัชั้นการปกครองเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบแบบ
แผนดงัท่ีระบุในหลกัศิลาจารึกท่ีว่าบุญอนัน้ีจึงจ าเริญแก่พระเป็นเจา้แม่ลูกทั้ง 2 จงหนกั หมายถึง
แผน่ดินพระยาติโลกราชมหาราช พระยายอดเชียงรายหมายถึง เจา้เมืองเชียงใหม่ เจา้หม่ืนมหาหรือ
เจา้หม่ืนค าฉาง เป็นเจา้เมืองบา้นออ้ย 
 2. ด้านเศรษฐกิจ จากศิลาจารึกระบุว่า บา้นอนักูสร้าง หมากอนักูสร้าง นา         
30 ขา้วค่า 9,000 เบ ้แสดงให้เห็นว่าชุมชนริมหนองเล็งทรายแต่ก่อนมีความเป็นอยู่เร่ืองท ามาหากิน
ผูกพนักบัการเกษตรท าไร่ไถนา เห็นไดจ้ากขา้วค่า 9,000 เบ ้ไม่ทราบว่าเป็นจ านวนเท่าใด แต่เท่าท่ี
ทราบในทางภาคเหนือ 1 ต๋าง จะเท่ากบั 14 กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าเป็นจ านวนมาก น ้ าท่าอุดม
สมบูรณ์ 
 3. ด้านกฎหมาย ในศิลาจารึกระบุว่ามหาเถรโพธิเป็นประธาน เจา้ไทยผูใ้ดมา
เมืองเม่ือลูน ห้ือยนิดีดว้ยตางบุญหนกั อยา่เอาออก อยา่กลั้ว อยา่เกลา้ แก่สังฆราชเจา้วดัหลวงรู้ ค  าวา่
อยา่เอาออกไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นท่ีถวายให้เป็นสมบติัของพระพุทธศาสนา อย่าเอาออกจบัจ่ายในทางท่ี
ไม่เป็นประโยชน์ อย่ากลั้ว อยา่เกลา้นั้น หมายถึง อย่าไปคลุกคลีให้เกิดความไม่สงบสุขของพระสงฆ ์
ซ่ึงปัจจุบันหมายถึงทรัพย์สินของวดั รวมถึงธรณีสงฆ์ท่ีล้วนแต่เป็นสาธารณะสมบัติ ผูใ้ดจะ
น าไปใชเ้ป็นสมบติัส่วนตนมิได ้แต่ปรากฏวา่อาณาเขตของธรณีสงฆใ์นอดีตกาลก็ดีหรือสาธารณะ
สมบติัของแผ่นดินก็ดี ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ห้วยหนองคลองบึง โดยเฉพาะบริเวณหนองเล็งทราย     
ซ่ึงอดีตกวา้งขวางมาก ถูกผูค้นบุกรุกยดึเป็นท่ีท ากินเอาเป็นของตนจนพื้นท่ีเหลือนอ้ยลงทุกวนั 
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 4. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จากขอ้ความท่ีระบุในหลกัศิลาจารึกทั้ง 3 
หลกั ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวิตสังคมในยุคนั้นผกูพนักบัศาสนามาโดยตลอด ทุกชนชั้นตั้งแต่เจา้ฟ้า
เจา้แผน่ดิน เจา้เมือง จนถึงเหล่าบรรดาประชาราษฎร์ ต่างมีจิตใจแนบแน่นโดยการสร้างวดัวาอาราม
ประกอบการสร้างบา้นแปงเมือง รวมถึงการให้ทานแก่ศาสนกิจของสงฆเ์ป็นบา้นเมืองลว้นแลว้แต่
มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมัน่คง บา้นเมืองจึงมีแต่ความสงบร่มเยน็ เพราะชาวเมืองลว้น
เป็นผูท้รงศีลและปฏิบติัธรรมโดยถว้นหนา้ 
 5. ด้านภูมิศาสตร์  หนองเล็งทรายเป็นหนองน ้ าขนาด 5,500 ไร่ ตั้งอยูใ่จกลาง
อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา  
   มีอาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั บา้นแม่เยน็ใต ้บา้นหนองสระ บา้นป่าแฝกใต ้
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั บา้นดงบุญนาค บา้นดงอินตา บา้นไร่ออ้ย 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั บา้นป่าแฝก บา้นหว้ยเจริญราษฎร์  
    บา้นสันตน้ม่วง  
       บา้นสันขวาง บา้นศรีถอ้ย 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั บา้นเหล่า บา้นริมใจ บา้นตา้งหนอง 
 จะเห็นไดว้า่หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ 
หลายหมู่บา้นในอ าเภอแม่ใจ ถา้นบัเป็นต าบลแลว้ ครอบคลุมถึง 5 ต าบล คือ 
  1. ต าบลป่าแฝก 
  2. ต าบลเจริญราษฎร์ 
  3. ต าบลศรีถอ้ย 
  4. ต าบลแม่ใจ 
  5. ต าบลบา้นเหล่า 
 อ าเภอแม่ใจมีทั้งหมด 6 ต าบล มีเพียงต าบลเดียวท่ีไม่ติดต่อกบัหนองเล็ง
ทรายคือ ต าบลแม่สุก ดงันั้นความเป็นอยู่ของประชาชนอ าเภอแม่ใจไดอ้าศยัแหล่งน ้ าน้ีประกอบ
อาชีพท าการประมงเล้ียงชีพมาตั้งแต่บรรพชน ตลอดถึงการใชแ้หล่งน ้ าน้ีใชเ้พาะปลูกและเล้ียงสัตว์
ดว้ยเช่นกนั หนองเล็งทรายจึงเปรียบเสมือนหวัใจของชาวอ าเภอแม่ใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีชาวอ าเภอแม่
ใจทุกหมู่เหล่าจกัตอ้งสงวนหวงแหนและบ ารุงรักษาไว ้

 6. แหล่งน ้าธรรมชาติหนองเล็งทราย  ตน้น ้ าล าธารที่ไหลมารวมกนัเป็น
หนองเล็งทรายเกิดข้ึนจากเทือกเขาทั้งสองขา้งของหนอง เป็นตน้น ้าหลายสายแยกออกเป็น ดงัน้ี 
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  ดา้นทิศตะวนัออก แหล่งน ้าเกิดจากเทือกเขาดอยหวัโงม้ (ดอยดว้น) ดอย
จ าม่วง มีแม่น ้าแม่ปืมท่ีไหลมารวมกนัลงสู่หนองเล็งทราย 
  ดา้นทิศตะวนัตก แหล่งน ้ าเกิดจากเทือกเขาผีปันน ้ า หรือดอยหลวง ไหล
มาจากทิศตะวนัตก มีห้วยแม่เยน็ใต ้ห้วยแม่กระทบ ห้วยป่าแฝก ห้วยเจริญราษฎร์ แม่น ้ าแม่ใจ ซ่ึงมี
ห้วยหลายสายไหลมารวมกนั คือ ห้วยป่ากลว้ย ห้วยหาน ห้วยสัก ห้วยเฮ้ีย ห้วยเคียน ห้วยไมไ้ฮค า 
หว้ยหก หว้ยตน้ม่ืน หว้ยเสียบขา้ง หว้ยชมพ ูฯลฯ 
 ห้วยดงักล่าวของทิศทั้งสองขา้งต่างไหลมายงัท่ีราบลุ่มระหวา่งเทือกเขา
ทั้งสองก่อก าเนิดเป็นหนองเล็งทราย มีเน้ือท่ี 5,503 ไร่ 
 7. สภาพปัจจุบันของหนองเลง็ทราย 
 ปัจจุบนัหนองเล็งทรายมีสภาพต้ืนเขิน มีวชัพืชปกคลุม มีสภาพท่ีถูกรุก
ล ้ า ท าลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ภาพอดีตอนัสวยงามตามธรรมชาติไม่หลงเหลืออยู่ ท่าน
พระครูมานัสนทีพิทกัษ์ เจ้าคณะอ าเภอแม่ใจ กล่าวไวว้่า แต่ก่อนหนองเล็งทรายมีความลึกและ
กวา้งไกล มีน ้ าใสสวยงามตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศยัของฝงูนกฝูงปลา เป็นแหล่งรวมหล่อเล้ียง
ชีวติทั้งคนและสัตวท่ี์อยูใ่นเขตอ าเภอแม่ใจและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 3.2 งานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการพพิธิภัณฑ์ต่าง ๆ  
 ผูศึ้กษาได้รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
พิพิธภณัฑ ์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 ศิริพร ศรีสินธ์ุอุไร และ อุษณีย ์พรหมสุวรรณ์ (2543) ท าการวิจยัเร่ืองพลวตัและ
ความหมายของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นวดัม่วง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี และ พิพิธภณัฑบ์า้นเขายีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา
และกระบวนการจดัท าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน การน าเสนอ พลวตัและความหมายของพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลง ผลการวจิยัพบวา่ พิพิธภณัฑท์ั้งสองแห่งสร้างความเช่ือมัน่
และความภาคภูมิใจมาสู่คนในทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินนั้น ๆ อีกทั้งเป็น
คลงัสั่งสมภูมิปัญญาส าหรับคนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ความอยูร่อดและอนาคตของพิพิธภณัฑ์ไม่ควรถือ
เป็นหนา้ท่ีของชุมชนแต่เพียงฝ่ายเดียว รัฐควรสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสนบัสนุน
เชิงโครงสร้างสถาบนั เช่น การจดัตั้งกองทุน และองคก์รสนบัสนุนงานดา้นพิพิธภณัฑ ์
 สุนทรี ลีลา (2548) ศึกษากระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและ
ธ ารงอยูข่องพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน “จนัเสน” จงัหวดันครสวรรค ์มุ่งเนน้ศึกษากระบวนการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนจนัเสน ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนจนัเสนมีการรวมตวัท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีวดั
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จนัเสน มี “พระครูนิสัยจริยคุณ” หรือ “หลวงพอ่โอด” เจา้อาวาสองคส์ าคญัท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
คนในชุมชน และเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งพิพิธภณัฑ์จนัเสน ชาวบา้นในชุมชนใชก้ระบวนการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมทั้ งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ได้แก่ นักวิชาการและ
นกัท่องเท่ียว มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ เช่น การบริหารงาน การจดัการอาคาร
สถานท่ี การรวบรวมโบราณวตัถุ การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ กิจกรรมเสริมของพิพิธภณัฑ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นต้น พิพิธภณัฑ์จนัเสนมีการด าเนินการโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ยการสร้างกลุ่มอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงยุวมคัคุเทศก์ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่
คอยสืบทอดการธ ารงอยูข่องพิพิธภณัฑ ์ 
 บุษยมาส แดงข า (2556) ศึกษาประวติัความเป็นมาและรูปแบบการจัดการ
พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก รวมถึง
จุดเด่นและจุดด้อยท่ีด าเนินการอยู่ เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ผล
การศึกษาพบวา่ บทบาทหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น วดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) พบปัญหา 8 ประการ 
คือ การรวบรวมวตัถุ ตรวจสอบ จ าแนกประเภท บนัทึกหลกัฐาน การสงวนรักษาวตัถุ การรักษา
ความปลอดภยั การบริการการศึกษา และหนา้ท่ีทางสังคม ในดา้นแนวทางขอ้เสนอแนะส าหรับการ
จดัการท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ การจดัการขอ้มูล ดา้นสถานท่ี ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และดา้นผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์

กฤษฎา ตสัมา (2556) ศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา” มุ่งเน้นศึกษากระบวนการจดัการพิพิธภณัฑ์และสภาพปัญหาในการจดัการ เพื่อหา
แนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีเหมาะสม  ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์วดัศรี
สุพรรณมีสภาพปัญหาในการจดัการพิพิธภณัฑ ์เป็นการจดัการโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ท า
ให้พิพิธภณัฑ์มีการด าเนินกิจการพิพิธภณัฑ์ท่ีขาดความต่อเน่ือง ขาดการพฒันา และการขาดความ
ต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ ส าหรับรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ี
เหมาะสมนั้น ควรจะตอ้งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เชิญปราชญ์ชาวบา้น ผูท่ี้มี
ความรู้ในเร่ืองของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ให้ขอ้มูล เร่ืองราวของโบราณวตัถุ ขอความสนบัสนุน
จากกลุ่มชาวบา้นในทอ้งถ่ิน สถานบนัการศึกษา มหาวทิยาลยั หน่วยงานของ ภาครัฐ และเอกชน ใน
รูปแบบการจดัการอย่างมีส่วนร่วมน้ีจะน าไปสู่ส านึกร่วมของคนในท้องถ่ิน ให้รู้จกัหวงแหน
โบราณสถาน โบราณวตัถุ และเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัสามารถเช่ือมโยงสายสัมพนัธ์
ของคนในชุมชน 

จนัทร์ธิดา สังขจนัทร์ (2552) ท าการวิจยัเร่ืองการส่ือสารเพื่อการจดัการพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินชุมชนมอญบา้นม่วง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มุ่งเนน้ศึกษาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

พื้นบา้นวดัม่วงระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของพิพิธภณัฑ ์
รวมถึงศึกษารูปแบบการส่ือสารช่วงด าเนินการร้ือฟ้ืนพิพิธภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการ
พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นวดัม่วงแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อตั้ง จากทั้งคนในชุมชนและภายนอกชุมชน
ร่วมกนัจดัตั้งพิพิธภณัฑข้ึ์น ช่วงด าเนินการ แบ่งได ้2 ระยะ ระยะแรก ชุมชนมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดูแลพิพิธภณัฑ ์แต่ต่อมาชุมชนถอยห่างจากพิพิธภณัฑ์ท าให้รูปแบบการท างานของคณะกรรมการ
หายไป และช่วงองค์การบริหารส่วนต าบลเขา้มาดูแล เกิดปัญหาในการจดัการของหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบเดิม จึงตอ้งโอนหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหอ้บต. เป็นผูดู้แล 
 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ์ รูปแบบการท างานจะไม่
เป็นทางการ แต่มีปัจจยัสนับสนุนจากทั้งชุมชน (บา้น วดั โรงเรียน) ผูน้  าชุมชน และตน้ทุนทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ ท าใหพ้ิพิธภณัฑส์ามารถด าเนินการต่อไปได ้ส าหรับรูปแบบการร้ือ
ฟ้ืนพิพิธภณัฑ์ มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดัท าโครงการ โดยใช้การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน
และการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการร้ือฟ้ืน รูปแบบการส่ือสารจะเน้นท่ีการจดัอบรมและการจดั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาชุมชน ในส่วน “คนใน” ตอ้งสร้างกลุ่มแกน
น าข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนและกระตุน้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการร้ือฟ้ืนในทุกภาคส่วน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านวิธีการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมกบั
พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ ทั้งขอ้มูล
ดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน วฒันธรรม รวมถึงขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนวดัโพธาราม 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา
ของชุมชนวดัโพธาราม เพื่อทราบขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีไดศึ้กษาสภาพการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามในปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในการจดัการพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ ปฏิบติัการได้จริง    
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีเหมาะสม โดยมีวธีิการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี  
  1. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4. การน าเสนอขอ้มูล 
 
1. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วธีิการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาก าหนดวธีิการศึกษาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเร่ือง “การจัดการ
พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา” ใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
จากเอกสาร ทั้งเอกสารวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งส่ือจากอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ียงัไดล้งพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อเก็บ
ขอ้มูลชุมชนวดัโพธาราม หมู่ 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เพื่อท าการ
ส ารวจและสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลภาคสนามมาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลเอกสารท่ีไดร้วบรวมไว ้ไดแ้ก่
การคน้ควา้รวบรวมเก็บขอ้มูลหรือองคค์วามรู้เท่าท่ีมีอยูจ่ากขอ้เขียนท่ีปรากฏอยูใ่นแหล่งวิชาการต่าง ๆ 
อนัไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ บนัทึกสมุดเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์            
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วดัโพธาราม วารสาร/โปรชวัร์ การแนะน าพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธารามน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและแนวทางในการศึกษา ซ่ึงจะท าให้ผูศึ้กษาเขา้ใจลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถทราบ
อะไรบา้งท่ีตอบปัญหาไดแ้ลว้ และไม่สามารถตอบปัญหาได ้เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยการ
ต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี   
 1. หอสมุด มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
 2. หอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพมหานคร 
 3. หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 
 4. พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัวหดัพะเยา 
 5. ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา 
 6. ท่ีวา่การอ าเภอแม่ใจ 
 7. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม แนวคิดพิพิธภัณฑ์ชุมชน ท่ีมีอยู่ในรูปแบบของหนังสือ วิทยานิพนธ์ด้านการจดัการ
พิพิธภัณฑ์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาปรับใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากน้ีผูศึ้กษาได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลชุมชนวดัโพธาราม ทั้งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทาง
วฒันธรรมของชุมชน รวมถึงศึกษาวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธารามด้านต่าง ๆ เพื่อ 
คน้หาแนวทางในการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 1.2 การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
 1.2.1 การสังเกตการณ์ (Observation) ประกอบด้วย การส ารวจชุมชนและการ
สังเกตการณ์ทั้งในแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการเขา้ไปสังเกตการณ์สถานท่ีส าคญั กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เพื่อสังเกตถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชน รวมทั้งการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) คือ การมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมกิจกรรมทางวดั และ
พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามเป็นผูจ้ดัข้ึน เป็นกระบวนการท่ีมีส าคญัมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเป็นจริง และเป็นปัจจุบนัท่ีสุด ซ่ึงการลงพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งเก็บ
ขอ้มูลเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป็นขอ้มูลทางด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ และทรัพยากรวฒันธรรม ทั้งดา้น
สภาพการจดัการในปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ ลกัษณะทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนกระบวนการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ซ่ึงมีผลต่อการวาง
แนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม  
 ผูศึ้กษาได้ท าการส ารวจสภาพทั่วไปของชุมชนวดัโพธาราม ได้แก่ หมู่ ท่ี 4    
บา้นแม่ใจหางบ้าน ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน    
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ของชุมชน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประวติัความเป็นมาของชุมชน ถีชีวิตความเป็นอยู ่      
ของชุมชน เป็นตน้ โดยแบบสอบถามลกัษณะแนวค าถามกวา้ง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนไดบ้อกเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชน การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ โดยอาศยัการจดบนัทึกเป็นหลกั    
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 นอกจากน้ี ยงัไดส้ังเกตการณ์ทั้งในแบบท่ีไม่มีส่วนร่วมและท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม เช่น สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมต่าง ๆ ในชุมชน
เน่ืองจากท าให้เห็นกลุ่มคนท่ีเขา้ร่วม เห็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวิถีชีวิต และเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองราวต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participatory observation) ในงานบุญต่าง ๆ และงานกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ไดมี้ประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษากบัชุมชน ท าให้ทราบความเป็นมาท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูศึ้กษาสามารถเขา้ใจวฒันธรรมคนในชุมชน และการจดัการพิพิธภณัฑ์
ชุมชนวดัโพธาราม 
 1.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการในการรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล หรือความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นส่ิงส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant Interview) แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.2.2.1 ผูก่้อตั้งและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม       
เพื่อทราบถึงกระบวรการมีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน และประวติัความเป็นมา 
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่  
 1. พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปญฺโญ (พระครูมานัสนทีพิทกัษ์)       
เจา้อาวาส/รองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา ผูก่้อตั้งพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 2. พระสมบูรณ์ชัย โชติปญฺโญ เจา้หน้าท่ีในการดูแลพิพิธภณัฑ ์     
เป็นผูส่้วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑชุ์มชนวดัโพธาราม 
 3. คุณวิรัช สุทธิสวาท ข้าราชการบ านาญ ซ่ึงเป็นคณะท างาน             
ผูมี้ส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโบราณวตัถุภายในพิพิธภัณฑ์ และบริหารจัดการ
พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 

1.2.2.2 ผู ้น าชุมชน ซ่ึงเป็นผู ้มี ส่วนร่วมในการจัดตั้ งศูนย์บูรณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแ้ก่ 

 1. นายสายด่ิง สกุลนา ก านนัต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 
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 1.2.2.3 หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นผู ้มี ส่วนร่วมและในการสนับสนุน
งบประมาณ และแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ไดแ้ก่ 
 1. นายพฒันา สุขเกษม ประธานสภาวฒันธรรม อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา และประธานกลุ่มโฮนเฮียนผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนงานด้าน
วฒันธรรม และผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมบริเวณโดยรอบพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม โดยการให้
ผูสู้งอายฝึุกเล่นองักะลุง 
 2. นางสายรุ้ง สันทะบุตร นักวิชาการวฒันธรรมจังหวดัพะเยา         
ผูป้ระสานงานคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน และเสนอโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนงานจดัตั้งศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
 3. อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์สาขาการท่องเท่ียว คณะการจดัการ
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา นกัวชิาการผูมี้ส่วนร่วมในการจดัแสดงโบราณวตัถุภายใน
พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม และมีบทบาทในการจดัการพิพิธภณัฑท่ี์วดัศรีสุพรรณของอ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา รวมทั้งส ารวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และวดั ในอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา  
 ในการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่ม ใชโ้ครงสร้างการสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็น
การสัมภาษณ์หรือค าถามหลกั ดงัต่อไปน้ี (ดูภาคผนวก ค) 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับประวติัศาสตร์และทรัพยากรทางวฒันธรรม  แนวทางการ
จดัการตั้งแต่อดีต และสภาพปัจจุบนัของพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 3. คุณค่าและความส าคญัของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในการจดัการพิพิธภณัฑ์               
วดัโพธารามมีคุณค่าทางด้านใด และมีความส าคญัต่อบริบทสังคม และวฒันธรรมอย่างไร ให้เกิด
คุณค่า และประโยชน์ในการพฒันา วธีิการน าเสนอพิพิธภณัฑใ์หผู้เ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไดรั้บประโยชน์
จากการชมเร่ืองราวภายในพิพิธภณัฑ์ 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม  
 คนในชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการพิพิธภณัฑ์มีวิธีการอยา่งไร ในการ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา และรวบรวมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม พฒันาพิพิธภณัฑ์ชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ (ประวติัศาสตร์ชุมชน) วเิคราะห์วธีิคิด วธีิการใหพ้ิพิธภณัฑ์ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กบัคนในชุมชน หรือบุคคลภายนอก เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนัในการจดัการพิพิธภณัฑ์  
ในอนาคต  
 นอกจากน้ียงัได้ด าเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กับ
ผูใ้ห้ขอ้มูลทัว่ไปจ านวน 2 คน คือ นายสังข์ทอง ชุมมะโน คณะกรรมการหมู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น        
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ร้อยต ารวจตรี ชัยทศัน์ พสัดุธาร ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่ใจ ตลอดจนคนใน
ชุมชนวดัโพธาราม จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นางฟองนวล สุทธิสวาท นายบุญมี แกว้ธิตา และนายอุทยั 
ไชยสมบติั โดยใชโ้ครงสร้างการสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็นการสัมภาษณ์หรือค าถามหลกั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของชุมชนวดัโพธาราม 
 2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 

นอกจากน้ีผูศึ้กษาได้ท าการสอบถามในเร่ืองเวลาท าการเหมาะสมหรือไม่ การ
เดินทางมายงัพิพิธภณัฑ์มีความสะดวกหรือไม่ ภูมิทศัน์โดยรอบพิพิธภณัฑ์เป็นอย่างไร ความ
สะอาด ความปลอดภยั ในพิพิธภณัฑ ์การจดัแสดงโบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ นิทรรศการ การจดั
กิจกรรมต่าง ๆ และผูน้ าชมพิพิธภณัฑมี์ความเหมาะสมหรือไม่ ตลอดจนความพึงพอใจในการเขา้มา
เยีย่มชมท่ีมีต่อพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑต์่อไป 

  
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วมเป็นหลกั ประกอบกบัการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ผูศึ้กษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 

 2.2 แนวค าถามเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด  
 2.3 เคร่ืองมือช่วยบันทึกผลการสังเกต ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เคร่ืองบันทึกเสียง     

(เคร่ืองอดัเสียง) เคร่ืองบนัทึกภาพ (กลอ้งถ่ายรูป) เพื่อบนัทึกรายละเอียดจากการท ากิจกรรมในการ
จดัการพิพิธภณัฑท่ี์จดัข้ึน 

 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) คือ การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ศึกษามา
จดัท าใหเ้ป็นระบบ โดยการหาความหมาย เช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบัแนวคิด และ
ทฤษฎีทางวิชาการท่ีใช้เป็นกรอบการศึกษา เพื่อให้น าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่ การ
เปล่ียนแปลง และแนวทางในการจดัการท่ีศึกษา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ใช้รูปแบบการ
วเิคราะห์แบบบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยใชว้ิธีการตีความ แปลความหมาย หาขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล อนัไดแ้ก่ 
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 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) 
 2. การลงพื้นท่ีส ารวจ (Survey)  
 3. การสัมภาษณ์คนในชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Interview) 
 โดยผูศึ้กษาได้น าแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้รวบรวมไวใ้นบทท่ี 2 ประกอบด้วย แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ชุมชน และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการด าเนินการศึกษา วเิคราะห์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์
วดัโพธารามต่อไป โดยน าเร่ืองท่ีมาวิเคราะห์ เช่น เร่ืองประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์วดั        
โพธาราม รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดั
โพธาราม ควรจดัท าการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานงานกบัหน่วยงาน การสร้างเครือข่าย 
การติดตามประเมินผล และการสนบัสนุนจากภาครัฐ เป็นตน้  
 
4. การน าเสนอข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา” มีรูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาในลกัษณะของการบรรยายพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) อภิปรายผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
(Inductive Approach) อนัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญา ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้สรุปท่ี
เกิดข้ึนจริงในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน วดัและพิพิธภณัฑ์ และสภาพ
ปัญหาของพิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม น าผลการศึกษามาอธิบายให้เห็นถึงแนวทางการจัดการ
พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามท่ีเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน าผลการศึกษา
ไปประยกุตใ์ชก้บัผูท่ี้สนใจใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป  
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บทที่ 4  
การจัดการและแนวทางการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ตาํศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา” 
ในบทน้ีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาในการก่อตั้ง ความสําคญั
ของพิพิธภณัฑ์ และรูปแบบการจดัการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และหา      
แนวทางการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามท่ีเหมาะสม โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชนหมู่ 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ตาํบลศรีถ้อย อาํเภอแม่ใจ           
จงัหวดัพะเยา 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
  
1. ข้อมูลเบือ้งต้นชุมชนวดัโพธาราม หมู่ 4 บ้านแม่ใจหางบ้าน ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา  

1.1 ข้อมูลอ าเภอแม่ใจ 
อาํเภอแม่ใจเป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัพะเยา ตั้งอยู่พิกดัท่ี NB 831424 ห่างจาก

อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 300.761 
ตารางกิโลเมตร หรือ 187,975 ไร่ มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย       
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และอาํเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก 
ติดต่อกบั อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง ทิศใต ้ติดต่อกบั อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (อาํเภอแม่ใจ, 2552) 
  ลักษณะภูมิประเทศของอาํเภอแม่ใจ มีพื้นท่ีจาํนวน 187,975 ไร่ เป็นท่ีราบลุ่ม
ระหวา่งภูเขา มีลาํนํ้ าหลายสายไหลผา่น มีเทือกเขาสูงขนาบทางทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ เทือกเขาอีดว้น 
เป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และดา้นทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ ดอยจองเล่ือนและเทือกเขาดอยหลวง
เป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีหนองนํ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยูก่ลางพื้นท่ีของอาํเภอ คือ 
“หนองเล็งทราย” มีเน้ือท่ี 5,563 ไร่ ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดลาํนํ้าอิงไหลลงสู่กวา๊นพะเยา และเป็นแหล่งนํ้ า            
ท่ีมีความสําคัญต่อการทําการเกษตรในพื้นท่ี  จากการสํารวจจํานวนประชากรของกรมการ            
ปกครองกระทรวงมหาดไทย พบว่าอํา เภอแม่ ใจมีจํานวนประชากรทั้ ง ส้ิ น 21,235  คน                                                                                                                                                                                             
จาํนวนบา้น 8,554 หลงัคาเรือน (กรมการปกครอง, 2554)                                                  
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 ด้านสภาพเศรษฐกิจของอําเภอแม่ใจนั้ น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ล้ินจ่ี แตงโม แคนตาลูป เป็นตน้ มีพื้นท่ีทาํการเกษตร
ทั้งหมด 79,668 ไร่ แบ่งเป็น พื้นท่ีทาํนา 55,492 ไร่ พื้นท่ีทาํสวน 17,320 ไร่ พื้นท่ีทาํไร่ 1,186 ไร่ 
และพื้นท่ีทาํการประมง 93 ไร่ (อาํเภอแม่ใจ, 2552) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีอาํเภอแม่ใจ 
ท่ีมา: ศูนย์บริการข้อมูลอาํเภอ, แผนที่อ าเภอแม่ใจ, เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.amphoe.com/picture/32/map1157600863   

  

ประวติัการตั้ งถ่ินฐานของชาวอาํเภอแม่ใจนั้ น จะเร่ิมปรากฏเม่ือ พ.ศ. 2346           
มีชาวบา้นจาํนวน 5 ครอบครัว อพยพมาจากจงัหวดัลาํปางเพื่อหาแหล่งทาํมาหากินและตั้งถ่ินฐาน 
กระทัง่มาพบท่ีราบลุ่มริมฝ่ังลาํนํ้าแม่ใจ เม่ือสร้างบา้นเรือนแลว้มีครอบครัวอ่ืนทราบวา่ในพื้นท่ีแถบ
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น้ีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพตามมาเพิ่มหลายครอบครัว ขยายเป็นหมู่บา้นจนกระทัง่เป็นอาํเภอ
แม่ใจในปัจจุบนั  

 

“ส่วนท่ีมาของคาํวา่ “แม่ใจ” ท่ีเป็นช่ือของลาํนํ้านั้น พระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาส
วดัโพธาราม อธิบายว่า เคยมีเจา้นายฝ่ายเหนือเดินทางมาตามลาํนํ้ า เพ่ือมาใจ คือ มาเยี่ยม
เยือนอาณาประชาราษฎร์ ลาํนํ้าสายน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “นํ้าแม่ใจ” ยุคแรกของอาํเภอแม่ใจ ในอดีต
ไม่มีขอ้มลูพ้ืนท่ีอาํเภอแม่ใจ ในอดีตนั้นเป็นเมืองอะไรบริเวณรอบอาํเภอแม่ใจจะมีเวียงหา้ว 
เวียงแจ๊ะ เวียงออ้ย อาณาเขตติดแถบอาํเภอพาน ฉะนั้น ชาวอาํเภอพาน อาํเภอแม่ใจ เดิมท่ี
แรกก็เป็นอาํเภอเดียวกนั แสดงว่าบริเวณเวียงมีชนชั้นปกครอง แผ่อาํนาจลงมาปกครอง แต่
ละกลุ่ม ๆ กเ็ป็นเมืองหน่ึง ในปัจจุบนัการเดินทางไปประเทศพม่าหรือว่าแถวเชียงตุง แถวท่า
ข้ีเหลก็ เลยออกไปก็จะเป็นเมือง ถดัจากเมืองจะเป็นหมู่บา้น อย่างเวียงออ้ยก็เช่นเดียวกนั มี
หลกัฐานจากศิลาจารึก ปัจจุบนัศิลาจารึกอยูท่ี่วดัพระเจา้ตนหลวง” 

 “ฉะนั้น สันนิษฐานไดว้่าพ้ืนท่ีบา้นแม่ใจในอดีต เป็นบา้นใหญ่พอสมควร มีความ
ผูกพนักบัวดั มีวดัวาอารามบริเวณโดยรอบหนองเล็งทราย บางวดัก็จมอยู่ในหนอง ระยะ
หลงัคงจะเป็นขา้ศึกศตัรูจากพม่ามารุกราน บา้นเมืองก็รกร้างไปอีกคร้ัง ประมาณปี พ.ศ. 
2346 ชาวบา้นอพยพมาจากเขลางค์นคร (จงัหวดัลาํปาง) โดยการนาํของพ่อนอ้ย พ่อแสน
ปัญญา พ่อแกว้ตุย้ พ่อเฒ่างอ พ่อนอ้ยโปทา และพ่อหนานนาระทะ มาตั้งถ่ินฐานริมฝ่ังแม่นํ้า
แม่ใจทาํปศุสัตว ์ทาํการเกษตร พ.ศ. 2348 เร่ิมสร้างบา้นแปงเมือง นิมนตพ์ระทนนัชยั จาก
บา้นป่าไคร้เหนือ อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง เพ่ือมาสร้างวดั ปัจจุบนัคือวดัโพธาราม เดิม
ช่ือวดันางเหลียว มีพระพุทธภาพท่ีสวยงาม ใครผ่านไปมาก็ต้องแวะเหลียวดู ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ในวิหารวดัท่ีเคยไฟไหมม้าคร้ังหน่ึง ระยะหลงัมีการบูรณะซ่อมแซม”      
(พระโสภณพฒัโนดม, 2555) 
  

 ประวติัอาํเภอแม่ใจในด้านการปกครองนั้ น เร่ิมตั้ งข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้จดัแบ่งท้องท่ีปกครองออกเป็น 
“เมือง” และ “อาํเภอ” เม่ือ ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) ในขณะนั้น “แม่ใจ” มีฐานะเป็นอาํเภอ หน่ึงท่ีได้
จดัการปกครองรวมอยู่ในจงัหวดัพายพัเหนือ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 9 
มิถุนายน ร.ศ. 129 ใหอ้าํเภอแม่ใจข้ึนกบัเมืองเชียงราย และอยูใ่นมณฑลพายพั ต่อมาใน ร.ศ. 133 (พ.ศ. 
2457) อาํเภอแม่ใจไดถู้กยบุใหเ้หลือฐานะเป็นตาํบลหน่ึงในความปกครองของอาํเภอพาน พ.ศ. 2501 
กรมการปกครองได้พิจารณาเห็นว่าตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถ้อย ตาํบลแม่สุก อาํเภอพาน และตาํบล
แม่ปืม อาํเภอพะเยา สมควรยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอ จึงได้สั่งการให้จงัหวดัเชียงรายและอาํเภอ
พาน พิจารณาดําเนินการขอยกฐานะเป็นก่ิงอําเภอ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2506 และ
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กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2506 ให้รวมเขตการ
ปกครอง ตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถอ้ย ตาํบลป่าแฝก และตาํบลแม่สุก อาํเภอพาน ยกฐานะข้ึนเป็นก่ิง
อาํเภอ เรียกช่ือวา่ “ก่ิงอาํเภอแม่ใจ” ข้ึนอยูใ่นความปกครองของอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  
 ต่อมากรมการปกครองพิจารณาเห็นสมควรให้ยกฐานะก่ิงอาํเภอแม่ใจ ข้ึนเป็น
อาํเภอเช่นเดิม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอาํเภอแม่ใจ ข้ึนเป็น
อาํเภอแม่ใจอีกคร้ังหน่ึงตั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ข้ึนอยู่ในความปกครองของจงัหวดั
เชียงราย กระทัง่เม่ือมีพระราชบญัญติัจดัตั้งจงัหวดัพะเยาใน พ.ศ. 2520 อาํเภอแม่ใจจึงกลายเป็น
อาํเภอหน่ึงของจงัหวดัพะเยา (อาํเภอแม่ใจ, 2552) 

 จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ประชาชนอาํเภอแม่ใจส่วนใหญ่ คือประชาชนท่ี
อพยพมาจากจงัหวดัลาํปาง เพราะฉะนั้นสภาพชุมชนในเขตอาํเภอแม่ใจ ลกัษณะของชุมชนเป็น
สังคมชนบทมีวถีิชีวติและสภาพความเป็นอยู ่ชุมชนประกอบอาชีพหลกัคือ การเกษตรกรรม อาชีพ
รอง คือรับจา้งทัว่ไปและคา้ขาย ประชากรส่วนใหญ่อยู่กนัแบบพี่น้องพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน 
ช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั และมีวฒันธรรมเช่นเดียวกบัทางภาคเหนือของไทย อาทิเช่น ประเพณีลอย
กระทง (ยีเ่ป็ง) ประเพณีสงกรานต ์สืบชะตาหลวง ปู่ จาเทียน ตานตุง เป็นตน้  

1.2 ข้อมูลต าบลศรีถ้อย  
1.2.1 ทีต่ั้ง  

ตาํบลศรีถ้อยเป็นตาํบลหน่ึงของอําเภอแม่ใจ ห่างจากอาํเภอเมืองพะเยา
ประมาณ 25 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดตาํบลเจริญราษฎร์ อาํเภอแม่ใจ ทิศใต ้ตาํบลแม่สุก
และเทศบาลตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ ทิศตะวนัออก ตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ ทิศตะวนัตก ตาํบล   
วงัแกว้ อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง ตาํบลศรีถอ้ยมีจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 13 หมู่บา้น 1,667 ครัวเรือน 
ประกอบดว้ยชาวพื้นเมือง (ลา้นนา) และชาวเขาเผา่เยา้จาํนวน 2 หมู่บา้น (เทศบาลตาํบลศรีถอ้ย, 2558) 

 เทศบาลตาํบลศรีถ้อยมีเน้ือท่ีทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
38,274 ไร่ พื้นท่ีของชุมชนวดัโพธารามมีจาํนวน 5 หมู่บา้น อยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลแม่ใจ ในแง่ของการปกครองนั้ น การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ เทศบาล หรือ                  
เป็นสุขาภิบาลเดิมมาก่อนการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบล และแม้ว่าเทศบาลตาํบล จะมี      
ช่ือเรียกคล้ายกนั หรือช่ือเดียวกนักบัตาํบล แต่เทศบาลตาํบลไม่จาํเป็นจะตอ้งครอบคลุมตาํบลเพียง
ตาํบลเดียว หรือไม่จาํเป็นตอ้งครอบคลุมตาํบลตามช่ือเทศบาลนั้น (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 
2558) เช่น ตาํบลศรีถอ้ย ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณต่อเน่ืองระหว่างตาํบลแม่ใจ และตาํบลศรีถอ้ย พื้นท่ี
นอกเหนือทอ้งท่ีเทศบาลน้ี มีฐานะเป็นทอ้งท่ีตาํบล ซ่ึงต่อมาก็ยกข้ึนเป็นเทศบาลในภายหลงั 
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“ในอดีตแบ่งเป็น 2 ตาํบลใหญ่ คือ แม่ใจเหนือ (แม่ใจหางบา้น) ปัจจุบนัคือตาํบล
ศรีถอ้ย มีบา้นศรีถอ้ย บา้นขวัตาด บา้นป่าสัก บา้นป่าข่า กับแม่ใจใต้ คือ ตาํบลแม่ใจใน
ปัจจุบนั จะมีบา้นแม่ใจปง บา้นตา้งหนอง บา้นเหล่า บา้นไร่ออ้ย บา้นดงอินตา บา้นป่าตึง 
รวมกนัเป็นตาํบลแม่ใจในสมยันั้น ส่วนตาํบลแม่สุกกบัตาํบลป่าแฝก ตั้งข้ึนภายหลงัแยกการ
ปกครองออกไปประมาณปี พ.ศ. 2482-2483 แบ่งเป็น 4 ตาํบล มีตาํบลแม่สุก ตาํบลป่าแฝก 
ตาํบลแม่ใจ และตาํบลศรีถอ้ย ประมาณ พ.ศ. 2506 มีการแบ่งการปกครองอีก ตาํบลแม่ใจ
แยกจากอาํเภอพาน มาเป็นก่ิงอาํเภอแม่ใจ  พ.ศ. 2508 เป็นอาํเภอแม่ใจ หลงัจากเป็นอาํเภอ
แลว้ก็แบ่งตาํบล จากตาํบลแม่ใจมาเป็นตาํบลบา้นเหล่า ระยะหลงัมาแบ่งตาํบลป่าแฝกมาเป็น
ตาํบลเจริญราษฎร์ จึงมี 6 ตาํบลในปัจจุบนั”  (พระโสภณพฒัโนดม, 2555) 
 

นอกจากรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปในเชิงพื้นท่ีของตาํบลศรีถอ้ย ซ่ึงเป็นตาํบล
หน่ึงในอาํเภอแม่ใจ เทศบาลตาํบลแม่ใจไดจ้ดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจดัตั้ง
สุขาภิบาลแม่ใจ อาํเภอ แม่ใจ จงัหวดั เชียงราย ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 85 ตอนท่ี 33 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2509 เม่ือมี พ.ร.บ. จดัตั้งจงัหวดัพะเยาข้ึนใน พ.ศ. 2520 จึง
โอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหน่ึงของจงัหวดัพะเยาและต่อมาได้เปล่ียนฐานะจากสุขาภิบาล เป็น
เทศบาล และไดรั้บยกฐานะตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัฎีกา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9ก ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2542 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 (เทศบาลตาํบลแม่ใจ, 2558) 

1.2.2 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูง มี

เทือกเขาผีปันนํ้ าอยู่ทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดแหล่งนํ้ าธรรมชาติ 1 สาย คือ ลาํนํ้ าแม่ใจ มี
พื้นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การทาํนา และมีพื้นท่ีราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทาํสวนล้ินจ่ี 

1.2.3 ประชากร 
 จาํนวนประชากรในเขตตาํบลศรีถ้อยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตาํบลแม่ใจ (เทศบาลตาํบลแม่ใจ, 2558) 
หมู่ท่ี 1  บา้นตน้แก (บางส่วน)  ชาย  115  หญิง   141 
หมู่ท่ี 2  บา้นตน้ตะเคียน   ชาย  241  หญิง  263 
หมู่ท่ี 3  บา้นสันขวาง   ชาย  411  หญิง  450 
หมู่ท่ี 4  แม่ใจหางบา้น (บางส่วน) ชาย 248  หญิง  299 
หมู่ท่ี 7 บา้นขวัตาด (บางส่วน) ชาย 141  หญิง  153 
หมู่ท่ี 11 บา้นตน้ผึ้ง (บางส่วน) ชาย 90  หญิง  102 
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         1.2.4 การตั้งถิ่นฐาน 
การตั้งบา้นเรือนและการทาํการเกษตรมกัตั้งอยูต่ามลาํนํ้ าแม่ใจ ลกัษณะบา้น

ส่วนใหญ่เป็นบา้นชั้นเดียวใตถุ้นสูง สร้างดว้ยไมเ้น้ือแข็ง ร่วมกบัการใชว้สัดุอ่ืน เช่น อิฐบล็อก ท่ีใช้
ในปัจจุบนั  

ลกัษณะครอบครัวมีทั้งท่ีเป็นครอบครัวเด่ียวและครอบครัวใหญ่ 
สภาพทางเศรษฐกิจในหมู่ท่ี 1 บา้นตน้แก หมู่ท่ี 2 บา้นตน้ตะเคียน หมู่ท่ี 3 

บา้นสันขวาง หมู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น และ หมู่ท่ี 11 บา้นตน้ผึ้ง ตาํบลศรีถอ้ยมีทั้งท่ีเป็นเขตเมือง
และเขตชนบท ชาวบา้นมกัประกอบอาชีพทาํการเกษตรท่ีพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั อีกส่วนประกอบ
อาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ คา้ขาย รับจา้ง เป็นตน้ 

เม่ือหมู่บา้นมีการขยายตวั จึงไดส้ร้างวดัเพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน พ่อ
นอ้ยโปธาเดินทางกลบัไปนิมนต์พระทนนัชยัมาเป็นประธานในการสร้างวดั (จากหมู่บา้นเดิมคือ
บา้นป่าไคร้ อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง) ในพ.ศ. 2348 ไดเ้ร่ิมก่อสร้างวดัข้ึนดา้นทิศตะวนัอกของ
หมู่บา้นและลาํนํ้ าแม่ใจ ตั้งช่ือวดัวา่ “วดัแม่ใจ” ปัจจุบนัคือ “วดัโพธาราม” ทางดา้นทิศตะวนัออก
ของวดัมีหนองนํ้าธรรมชาติ ปัจจุบนัคือ “หนองเล็งทราย”  
 1.2.5 ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรมของท้องถิ่น  

 แหล่งน า้ธรรมชาติ  
ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจมีแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัคือ “หนองเล็งทราย” เป็นแอ่งนํ้ า

ธรรมชาติอยูท่ี่ราบลุ่มระหวา่งภูเขา 2 เทือกทางทิศตะวนัออก มีเทือกเขาดอยหวัโงม้ (ดอยดว้น) ดอย
จาํม่วง เป็นแหล่งตน้นํ้า ส่วนดา้นทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาผปัีนนํ้ า มีดอยหลวงเป็นตน้นํ้าสายต่าง ๆ  

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจากคาํบอกเล่าแและจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี
ผูรู้้ในท้องถ่ินทาํการศึกษาค้นควา้ รวบรวมข้อมูล เช่น พระโสภณพฒัโนดม (เจ้าอาวาสวดัโพ
ธาราม)  และพระธรรมวมิลโมลี รองเจา้คณะภาค 6 ท่ีทาํการศึกษาความเป็นมาของหนองเล็งทราย 

ภายหลงัท่ีกลุ่มคนไทยไดอ้พยพมาจากทิศเหนือ มาพบภูมิประเทศเหมาะสม
แก่การเพาะปลูกและทาํมาหากินตรงบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีมีภูเขาลอ้มรอบขนาบทั้งสองขา้ง ประกอบ
กบัพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งถ่ินฐานริมแอ่งนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีขวางทางไหลของแม่นํ้ าสายต่างๆ ท่ีไหล
มาจากภูเขาทั้งสองดา้น 

1.2.6 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
การตั้งถ่ินฐานของคนในสมยัก่อนนั้นจะตอ้งศึกษาเร่ืองธรรมชาติ เร่ืองแหล่ง

นํ้าสาํหรับบริโภค และการประกอบอาชีพ ต่างกบัคนในปัจจุบนั มีการบุกรุกป่าสงวน ตดัไมท้าํลาย
ป่า คนในสมัยก่อนมักจะสร้างธาตุ (เจดีย์) ไวบ้นยอดเขาสูง เพื่อให้คนสักการบูชา และเป็น
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เคร่ืองหมายวา่บริเวณนั้น มีส่ิงท่ีควรเคารพ อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัการถือครองของคนท่ีอาศยัอยู่
ในแถบนั้น เพราะคนโบราณเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นกุศโลบายทาํให้ไม่มีผูใ้ดกลา้ไปบุกรุกแผว้
ถางเอาเป็นกรรมสิทธ์ิ ป่าไมจึ้งอุดมสมบูรณ์  

 

“จากคาํบอกเล่าของพระโสภณพฒัโนดมว่า บางพ้ืนท่ีของลาํนํ้ าแม่ใจในอดีตมี
ความลึก ชาวบา้นเรียกว่า “ท่าชา้ง” อยู่ห่างจากวดัโพธารามประมาณ 200 เมตร จะมีชา้งป่า
มาผสมพนัธ์ุเป็นประจาํ เพราะท่าแห่งน้ีมีฝ่ังสูงนํ้าลึกและมีลกัษณะเป็นป่าทึบ แสดงใหเ้ห็น
ว่าในอดีตบริเวณบ้านศรีถอ้ยมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ 
หลกัฐานท่ีเห็นไดช้ดัคือ หมู่บา้นแต่ละแห่งของบา้นศรีถอ้ย ลว้นมีช่ือตามช่ือของตน้ไม ้เช่น 
บา้นตน้แก (หมู่ท่ี 1) มีตน้แกใหญ่อยู่ในหมู่บา้น บา้นตน้ตะเคียน (หมู่ท่ี 2) มีตน้ตะเคียน
ขนาดใหญ่และไมย้ืนตน้อ่ืน ๆ ภายในหมู่บา้น บา้นตน้ผึ้ง (หมู่ท่ี 11) มีตน้ไทรใหญ่ท่ีผึ้งมา
อาศยัทาํรังเป็นจาํนวนมาก จึงเรียกวา่ ตน้ผึ้ง” (พระโสภณพฒัโนดม, 2555) 

 

แต่ในปัจจุบนัน้ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีคนรุ่นก่อนสร้างไวเ้พื่อรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ใหค้งอยูไ่ม่สามารถช่วยเหลือได ้เพราะมีคนท่ีไม่กลวับาปกรรมทาํลายบุกรุกทั้งท่ีเป็น
ธรณีสงฆ ์สงวนเอาไวเ้ป็นของตน ทาํลายธรรมชาติ ขาดเมตตาต่อธรรมชาติ จึงถูกธรรมชาติลงโทษ 
ทาํใหน้ํ้าแหง้ขอด ฝนแลง้ ยากท่ีจะฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้

จึงไดเ้กิดมีแกนนาํจดัตั้งกลุ่มฮกัป่าศรีถ้อยข้ึนเพื่อท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพป่า ดงัคาํ
บอกเล่าของท่านพระครูมานสันทีพิทกัษ ์เจา้คณะอาํเภอแม่ใจ ท่านไดก้ล่าวไวว้า่  

 

“ท่านทนเห็นสภาพความแหง้แลง้ ความอดอยากของชาวบา้นไม่ได ้ท่านพระครูก็
ไม่พน้สภาพนั้นเหมือนกนัถึงจะเป็นพระซ่ึงมีผูค้นบางคนท่ีมีหัวใจไร้มนุษยธรรมและมอง
ในแง่ของพระว่าจะไปทุกขอ์ะไรกบัเร่ืองของชาวบา้น แต่ถา้เรามองในเมตตาธรรมแลว้คง
ไม่พน้กนัแน่ ธรรมชาติและสรรพส่ิงใดในโลกเม่ืออยู่ร่วมกนัแลว้ ธรรมชาติและสรรพส่ิง
นั้นอยู่แบบเก้ือกลู ก็จะทาํให้ประโยชน์เกิดข้ึนและเป็นท่ีพ่ึงของสรรพส่ิงอ่ืนท่ีอยู่แวดลอ้ม
ตวัเอง เหตุผลเหล่าน้ีจึงทาํให้ท่านไม่สามารถจะทอดท้ิงน่ิงดูดายไดเ้ม่ือชาวบา้นไดรั้บทุกข ์
ท่านยงัคิดอยู่เสมอว่า “วดัคือบา้น งานคือชีวิต ศิษยคื์อลูกหลาน ชาวบา้นคือญาติพ่ีน้อง” 
(พระโสภณพฒัโนดม, 2555)  
 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา พระโสภณพฒัโนดม (พระครูมานสันทีพิทกัษ)์  
เป็นผูริ้เร่ิม “การบวชตน้ไม”้ เพื่อใช้เป็นวิธียบัย ั้งการตดัไมท้าํลายป่า วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2531 
ท่านพร้อมกบัพระสงฆใ์นตาํบลศรีถอ้ย กลุ่มอนุรักษ ์และชาวบา้นไดพ้ากนัเขา้ไปในป่าพร้อมกบันาํ
ผา้เหลืองเข้าไปทาํพิธีบวชต้นไม้ และท่านจะใช้บทเทศน์ผสมผสานไปกับการบอกสอนเร่ือง
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อนุรักษ ์ ป่าไม ้เม่ือมีโอกาสท่านจะพาชาวบา้นไปดูสภาพป่าท่ีถูกทาํลาย และท่ีไม่ไดถู้กทาํลายเพื่อ
เปรียบเทียบใหเ้ห็น และใหช้าวบา้นไดรู้้ไดเ้ขา้ใจถึงประโยชน์ของป่าไม ้

1.3 ข้อมูลชุมชนวดัโพธาราม 
  ชุมชนวดัโพธาราม อยูใ่นตาํบลศรีถอ้ยเป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอแม่ใจ จดัตั้งข้ึนใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยในสมยันั้นไดมี้พระบรมราชโองการประกาศให้
จดัแบ่งทอ้งท่ีปกครองออกเป็น “เมือง” และ “อาํเภอ” เม่ือ ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) ในขณะนั้น “แม่ใจ”        
มีฐานะเป็นอาํเภอหน่ึงในจาํนวน 3 อาํเภอ และ 10 เมือง ท่ีไดจ้ดัการปกครองรวมกนัเขา้เป็นจงัหวดั
พายพัเหนือ ต่อมาไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน ร.ศ.129 ให้อาํเภอแม่ใจ
ข้ึนกบัเมืองเชียงราย และอยูใ่นมณฑลพายพั ต่อมาใน ร.ศ. 133 (พ.ศ. 2457) อาํเภอแม่ใจไดถู้กยุบให้
เหลือฐานะเป็นตาํบลหน่ึงข้ึนอยูใ่นความปกครองของอาํเภอพาน 
 พ.ศ. 2501 กรมการปกครองไดพ้ิจารณาเห็นวา่ทอ้งท่ีตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถอ้ย ตาํบล
แม่สุก อาํเภอพาน และตาํบลแม่ปืม อาํเภอพะเยา สมควรยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอจึงได้สั่งการให้
จงัหวดัเชียงรายและอาํเภอพาน พิจารณาดาํเนินการขอยกฐานะเป็นก่ิงอาํเภอ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 
พ.ศ. 2506 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2506       
ให้รวมเขตการปกครอง ตาํบลแม่ใจ ตาํบลศรีถอ้ย ตาํบลป่าแฝก และตาํบลแม่สุก อาํเภอพาน ยกฐานะ
ข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอ เรียกช่ือวา่ “ก่ิงอาํเภอแม่ใจ” ข้ึนอยูใ่นความปกครองของอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  
 ต่อมากรมการปกครองพิจารณาเห็นสมควรให้ยกฐานะก่ิงอาํเภอแม่ใจ ข้ึนเป็น
อาํเภอเช่นเดิม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอาํเภอแม่ใจ ข้ึนเป็น
อาํเภอแม่ใจอีกคร้ังหน่ึงตั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ข้ึนอยู่ในความปกครองของจงัหวดั
เชียงราย ต่อมาใน พ.ศ. 2520 เม่ือมีพระราชบญัญติัจดัตั้งจงัหวดัพะเยา อาํเภอแม่ใจจึงกลายเป็น
อาํเภอหน่ึงของจงัหวดัพะเยา (ท่ีวา่การอาํเภอแม่ใจ, 2552) 
 ชุมชนวดัโพธารามตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านบา้นแม่ใจหางบ้าน หมู่ท่ี 4 อยู่ในพื้นท่ีของ
ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา มีความสัมพนัธ์กบัวดัโพธาราม ในฐานะท่ีเป็นวดัประจาํ
หมู่บา้น เป็นศูนยร์วมทางจิตใจของคนในชุมชน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงนาํเสนอขอ้มูลพื้นฐานในระดบั
หมู่บา้นซ่ึงอยูใ่นเขตรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลแม่ใจร่วมกบัเทศบาลตาํบลศรีถอ้ย ดงัน้ี 
 บา้นแม่ใจหางบา้นอยูห่่างจากท่ีวา่การอาํเภอแม่ใจไปทางทิศใตป้ระมาณ 4 กิโลเมตร 
เป็นชุมชนขนาดกลาง มีพื้นท่ี 1,195 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับบา้นสันขวาง หมู่ท่ี 3 
ตาํบลศรีถอ้ย ทิศใตติ้ดกบับา้นแม่ใจปง หมู่ท่ี 1 ตาํบลแม่ใจ ทิศตะวนัออกติดกบับา้นปงพฒันา หมู่ท่ี 
10 ตาํบลแม่ใจ ทิศตะวนัตกติดกบั บา้นตน้แก หมู่ท่ี 1 ตาํบลศรีถ้อย ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
ระหวา่งเชิงเขา มีแหล่งนํ้ าภายในหมู่บา้นคือ ลาํนํ้ าแม่ใจ มีตน้กาํเนิดมาจากดอยหลวงซ่ึงอยูท่างทิศ
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ตะวนัตกของหมู่บา้น และมีเหมืองขนาดเล็กหลายสายไหลผา่น มีจาํนวนประชากร 547 คน จาํนวน
บา้น 197 หลงัคาเรือน (เทศบาลตาํบลแม่ใจ, 2552)  
 

  “ใน พ.ศ. 2346 ครอบครัวของพ่อแสนปัญญา พ่อแกว้ตุย้  พ่อเฒ่างอ พ่อนอ้ยโปทา 
และพ่อหนานนารทะ จาํนวน 5 ครอบครัว ออกเดินทางจากจงัหวดัลาํปางเพ่ือหาแหล่งทาํมา
หากินท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือมาพบลาํนํ้ าแม่ใจและเห็นว่าเหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐาน ทาํ
การเกษตรและเล้ียงสัตว์ จึงสร้างบ้านเรือนริมฝ่ังลาํนํ้ าแม่ใจ ญาติพ่ีน้องและชาวบา้นท่ี
จงัหวดัลาํปางไดท้ราบข่าววา่ทั้ง 5 ครอบครัว พบแหล่งทาํมาหากินอนัอุดมสมบูรณ์จึงอพยพ
ตามกนัมาเป็นจาํนวนมากข้ึนจนตั้งเป็นหมู่บา้น ภายในหมู่บา้นมีตน้โพธ์ิ (ตน้ศรี) อยู่มาก จึง
ตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นแม่ใจศรีถอ้ย” เม่ือจาํนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน อาณาเขตของหมู่บา้น
ขยายออกไป จึงเกิดเป็นอีกหมู่บา้น คือ “บา้นแม่ใจหางบา้น” ดว้ยเหตุเพราะตั้งอยู่บริเวณ
ทา้ยของหมู่บา้นเดิม” (พระโสภณพฒัโนดม, 2555) 

 

 เม่ือชาวบา้นท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานมีจาํนวนเพิ่มข้ึน   จึงเกิดเป็นหมู่บา้น ในอดีตช่ือวา่ 
“บา้นศรีถอ้ย” ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น “บา้นแม่ใจหางบา้น” เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีอยูบ่ริเวณทา้ยบา้นของ
ตาํบลแม่ใจ ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่ใจไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ลกัษณะสภาพ
หมู่บา้นเป็นท่ีราบลุ่ม มีนํ้ าแม่ใจไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํการเกษตร พืชท่ี
นิยมปลูก คือ ขา้ว และล้ินจ่ี การเพาะปลูกใช้นํ้ าจากนํ้ าแม่ใจและอ่างเก็บนํ้ าห้วยชมภู กลุ่มอาชีพ
ภายในหมู่บา้น ได้แก่ กลุ่มทาํนํ้ าปู กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์-พวงหรีด กลุ่มผลิตนํ้ าด่ืม มีวดัประจาํ
หมู่บา้น คือ วดัโพธาราม ประเพณีท่ีสําคญัของหมู่บา้น ไดแ้ก่ รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ จดัข้ึนในช่วง
เดือนเมษายน และพิธีทาํบุญหัวใจบา้น จดัข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายน ชุมชนเคยได้รับรางวลัจาก
กิจกรรมต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บา้นดีเด่น สุขภาพดีถว้นหนา้ ประกวดทาํซุม้ประตู เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                      
 1.3.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางสังคม 
  ชาวบา้นในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีการ
รวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานศพ งานเล้ียงผีปู่ ยา่ งานประเพณี
ตานขา้วจ่ีขา้วหลาม ดว้ยเหตุเพราะเป็นความสัมพนัธ์ในลกัณะเครือญาติโดยวงศ์ตระกูล พบมาก
ท่ีสุดในหมู่บา้นคือ ตระกลู ปัญสุวรรณ์ และ ปัญจขนัธ์ (เกตน์สิรี ชยัวงค ์และคณะ, 2555) ในอดีตมี
ลกัษณะเป็นครอบครัวใหญ่ ปัจจุบนัเร่ิมปรากฏมีการแยกครอบครัวออกไปเป็นครอบครัวเด่ียวเพิ่ม
มากข้ึน เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความวฒันธรรมสมยัใหม่ 
 1.3.2 ระบบการศึกษา 

 ภายในชุมชนหมู่ 4 ไม่มีโรงเรียน ชาวบ้านในชุมชนมกัส่งลูกหลานท่ีอยู่
ในช่วงระดับชั้ นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ซ่ึงเป็น
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โรงเรียนของรัฐ แต่เดิมทางโรงเรียนไดอ้าศยัพื้นท่ีของวดัโพธารามเป็นสถานท่ีศึกษา จนถึงประมาณปี 
พ.ศ. 2473 ไดย้า้ยไปอยูท่ี่หมู่ 1 บา้นตน้แก ซ่ึงติดกบัหมู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ทาํให้สะดวกต่อการ
เดินทาง จนถึงปัจจุบนั ในส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษามีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมซ่ึงเป็นโรงเรียนมธัยม
แห่งเดียวภายในอาํเภอ ส่วนบางครอบครัวท่ีพอจะมีฐานะก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในอาํเภอเมือง
พะเยา ซ่ึงเป็นค่านิยมใหม่และเช่ือถือในมาตรฐานของโรงเรียนในตวัจงัหวดั (พฒันา สุขเกษม, 2556) 
 1.3.3 สภาพเศรษฐกจิ 
  การประกอบอาชีพของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ทาํการเกษตรเป็น
อาชีพหลกั  มีรายไดห้ลกัจากการปลูกขา้ว รองลงมาคือ ล้ินจ่ี แคนตาลูป แตงโม หอม กระเทียม เป็น
ตน้ อาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับราชการ รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั และออกไปทาํงานนอกพื้นท่ี 
เช่น ท่ีกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นงานดา้นบริการและโรงงาน ลกัษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของชาวบา้นในชุมชนมีวฏัจกัร ดงัน้ี 
  ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นฤดูของการทาํนาปรัง ปลูกหอม 
กระเทียม ล้ินจ่ี แตงโม และแคนตาลูป 
  ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นฤดูของการเก็บเก่ียวผลผลิต ขา้ว 
หอม กระเทียม ล้ินจ่ี แตงโม และแคนตาลูป 
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงทาํนาปี และทาํนํ้ าปู ส่วน
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคมจะเป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วนาปี 

 1.3.4 ระบบความเช่ือ  
 นบัถือศาสนาพุทธเป็นหลกัรวมถึงนบัถือผีต่าง ๆ ปัจจุบนัการนบัถือผีอาจ

ลดบทบาทลงเน่ืองจากชุมชนเปิดรับความเจริญในดา้นต่าง ๆ จากภายนอกมากข้ึน 
  ชุมชนวดัโพธารามนบัถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่อดีต นอกจากนั้นก็มีลทัธิความ
เช่ือผสมกลมกลืนอยูใ่นทอ้งถ่ิน หลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงเร่ืองราวของศาสนานั้นมาจากศิลาจารึกท่ีคน้พบใน
อาํเภอ  แม่ใจจาํนวน 3 หลกั กล่าวถึงพุทธศาสนาไดเ้จริญรุ่งเรืองมาประมาณ 536 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2005-
2541) สันนิษฐานวา่ปี พ.ศ. 2005 ตรงกบัสมยัพระเจา้ติโลกราชมหาราช ส่วนเมืองพะเยาจะตรงกบัสมยั
ของพระยายุทธเจียง หรือ ยุทธสันธิระ ส่วนประธานฝ่ายสงฆใ์นสมยันั้นคือ มหาเถรสิทธรรมมติวิชิต 
วจิิปิฎก สารปญโญ แต่หลกัฐานดงักล่าวไม่ไดบ้อกวา่สร้างวดัใดเป็นวดัแรกในสมยันั้น 
  นอกจากจารึกดงักล่าวแล้ว ในอาํเภอแม่ใจยงัมีการค้นพบท่ีตั้งของเมือง
โบราณอีกแห่งหน่ึงคือ เวียงห้าว สันนิษฐานว่าเป็นท่ีตั้งของเมือง มีคูเมืองขุดลึกประมาณ 3 เมตร 
กวา้งประมาณ 5 เมตร ขุดเป็นคูรอบทั้งส่ีดา้น เน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่เศษ ตั้งอยูบ่นเนิน (อยูใ่กลบ้า้น
ดงอินตา ตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยาในปัจจุบนั ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ) ซ่ึงชาวบา้นใน
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หมู่บา้นไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นท่ีสาธารณประโยชน์ นอกจากนั้นยงัพบซากอิฐโบราณท่ีสันนิษฐานวา่เป็น
ซากกาํแพง ซากพระธาตุ และวดัร้างอีกหลายแห่งท่ีอยู่ใกลบ้ริเวณเดียวกนั สถานท่ีทางธรรมชาติ   
อีกแห่งท่ีพบซากวดัร้างจาํนวนมาก คือ หนองเล็งทราย ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าอาํเภอแม่ใจมี   
พุทธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต 
  ด้านพิธีกรรมและความเช่ือ ส่ิงท่ีชาวชุมชนศรีถ้อย อําเภอแม่ใจยึดถือ     
ปฏิบติัตาม ความเขา้ใจท่ีสืบทอดกนัมาโดยไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ปรากฏข้ึนเม่ือใด แต่มีการปฏิบติั
สืบต่อกนัมาโดยยดึหลกัของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็มีพิธีกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมกัใชค้วบคู่กนั 
คือ พิธีกรรมทางพราหมณ์ ทางไสยศาสตร์ หมอผี และผีประจาํตระกูล เป็นตน้ แบ่งออกเป็นพิธีกรรม
และความเช่ือ ดงัน้ี 

 1. พิธีกรรมทางพราหมณ์ เช่น สู่ขวญันาค สู่ขวญัคนป่วย สู่ขวญัขา้ว สู่ขวญั
ควาย สู่ขวญัผูใ้หญ่ หรือบุคคลท่ียกยอ่งนบัถือ 
  2. การดูฤกษ์ยาม เช่น จะสร้างบา้นสร้างเมือง พิธีมงคลสมรส การทาํบุญ
ต่างๆ พิธีข้ึนบา้นใหม่ หรือการไปทาํมาคา้ขาย 

 3. ไสยศาสตร์ เช่น คาถาอาคม ทํานํ้ ามนต์ การปลุกเสกต่าง ๆ รักษา         
โรคถอนพิษสัตว ์
 4. หมอผ ีเป็นผูน้าํท่ีชาวบา้นหรือกลุ่มญาติตระกูล ยกยอ่งให้เป็นผูน้าํในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มญาติท่ีเป็นกลุ่มหรือวงศ์ตระกูลเดียวกนัจะนบัถือผีประจาํ
ตระกลูท่ีปู่ ยา่ตายาย ลูกหลาน ท่ีเป็นญาติกนั สร้างกฎเกณฑ์ท่ีจะทาํให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกนั 
เม่ือครบปีท่ีกาํหนดไว ้หรือจะทาํการใดท่ีจะขอความช่วยเหลือ ก็มกัจะทาํการเซ่นไหวต้ามท่ีกาํหนดไว ้

 พิธีกรรมท่ีชาวชุมชนศรีถ้อย อาํเภอแม่ใจได้ยึดถือและปฏิบติัตามกนัมามี
ดงัน้ี 

 พิธีสืบชะตา สืบชาตา การต่ออายุ หรือสืบชะตากาํเนิดให้ยาวออกไป 
หมายถึงต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั้ งหลาย ทาํให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.พิธีสืบชะตาคน นบัเป็นพิธีกรรมท่ีสําคญัท่ีชาวลา้นนานิยมทาํกนัในหลาย
โอกาส เช่น วนัเกิด วนัไดย้ศไดต้าํแหน่ง วนัข้ึนบา้นใหม่ กุฏิใหม่ บางคร้ังเกิดเจ็บป่วย “หมอเม่ือ” 
(หมอดู) ทายวา่ชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะทาํพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาต่ออายจุะทาํให้แคลว้
คลาดจากโรคภยัและอยูด่ว้ยความสุขสวสัดี การสืบชะตาคนมีเคร่ืองพิธีคลา้ยคลึงกนั อาจจะต่างกนั
ในเคร่ืองพิธีบางอย่างและช่ือเคร่ืองในพิธีเท่านั้น สถานท่ีจะทาํในห้องโถง หากเป็นวดัก็จะจดัใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

วิหาร หรือท่ี “หนา้วาง” คือ ห้องตอ้นรับของเจา้อาวาส ถา้เป็นบา้นก็จดัทาํ “บนเต๋ิน” คือ ห้องรับแขก 
ซ่ึงตอ้งใชห้อ้งกวา้งใหเ้พียงพอสาํหรับรับแขกท่ีมาร่วมงาน 

 2. พิธีสืบชะตาบา้น นิยมทาํกนัเม่ือผูท่ี้อาศยัอยู่ในบา้นนั้นเดือดร้อน เจ็บไข้
ไดป่้วย หรือกรณีมีคนตายติดกนัในหมู่บา้นเกิน 3 คนข้ึนไปในเวลาไล่เล่ียกนั ชาวบา้นถือวา่อุบาทว์
ตกลงมาสู่หมู่บา้นหรือชาวบา้นถือเป็นเร่ือง “ขึดบา้น ขึดเรือน” จะทาํพิธีขจดัปัดเป่าเรียกว่า สืบ
ชะตาบา้น อีกประการหน่ึง เม่ือปีใหม่สงกรานตล่์วงไประยะวนัปากปี ปากเดือน ปากวนั ไดแ้ก่วนัท่ี 
16-17-18 เมษายน ชาวบา้นจะกาํหนดเอาวนัใดวนัหน่ึงสืบชะตาบา้นเพื่อให้เกิดความสวสัดีแก่
ประชาชนในหมู่บา้นของตน 

 3. พิธีสืบชะตาเมือง การทาํพิธีน้ีมีมาตั้ งแต่สมยัโบราณ เพื่อต้องการให้
บา้นเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ เทพท่ีอยูเ่บ้ืองบนจะช่วยดลบนัดาล
ให้สมปรารถนา เม่ือทาํพิธีการให้ถูกตอ้งตามหลกั ในการทาํพิธีสืบชะตาเมืองน้ีปรากฏในป๊ับหนงั
สา (สมุดข่อย) จารึกดว้ยตวัอกัษรลา้นนาไทยหลายฉบบั กล่าวถึงพิธีสืบชะตาเมืองในสมยัพระเมือง
แกว้ กษตัริยล์า้นนาไทย รัชกาลท่ี 13 ในราชวงศม์งัราย ครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2038-2068 ไวอ้ยา่ง
ละเอียดและพระมหากษตัริยก์็จะทรงเป็นประธานในพระราชพิธีสืบชะตาเมืองเพื่อให้เกิดความ
สวสัดีโดยทัว่กนั  
  4. พิธีบวชตน้ไม ้เกิดจากความคิดของท่านพระครูมานสันทีพิทกัษ ์เจา้คณะ
อาํเภอแม่ใจ (ปัจจุบันคือ พระโสภณพฒัโนดม) ท่ีต้องการยบัย ั้ งการลักลอบตัดไม้ทาํลายป่า
โดยเฉพาะบริเวณตน้นํ้ า จากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เม่ือมีการตดัถนนผา่นหนา้วดัโพธารามไดมี้
การตดัตน้ไมบ้ริเวณหนา้วดัซ่ึงตอ้งตดัตน้โพธ์ิดว้ย ปรากฏว่าคนงานท่ีตดัตน้ไมไ้ดป้ระสบเคราะห์
กรรมต่างๆ ชาวบา้นต่างตีความวา่คนงานไปตดัตน้ไมท่ี้บวชไวแ้ลว้ จากความเช่ือดงักล่าว เจา้คณะ
อาํเภอแม่ใจจึงไดน้าํพิธีบวชตน้ไมม้าดาํเนินการเพื่อป้องกนัการลกัลอบตดัไม ้พิธีกรรมดงักล่าวได้
เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ทาํให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกวา้ง อย่างไรก็ตามชาวอาํเภอแม่ใจ
ตระหนกัและมีความเช่ือว่า พญาตน้ไมท่ี้ผ่านพิธีกรรมการบวชแลว้ จะคุม้ครองรักษาตน้ไมต่้างๆ 
ในบริเวณนั้น ซ่ึงจะมีผลทาํใหน้ํ้าไม่แหง้ ฝนตกตามฤดูกาล 

 ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดามีอิทธิพลต่อความคิดและวิธีการดาํรงชีวิตของ
ชาวบา้น พิธีกรรมทางดา้นความเช่ือของชาวแม่ใจมีดงัน้ี 

 1. การเล้ียงผหีนองเล็งทราย เป็นความเช่ือเก่าแก่ของชาวอาํเภอแม่ใจท่ีสืบทอด
กนัมา กว่า 70 ปี ประเพณีน้ีเกิดจากความเช่ือท่ีมีมาแต่อดีตว่า หนองเล็งทรายมีผีท่ีคอยปกปักรักษา     
ถา้ปีไหนไม่เล้ียงผีจะเกิดอาเพศ ฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล ชาวบา้นจะเจ็บไขไ้ดป่้วย ชาวบา้นจึงร่วมกนั
จดัพิธีเล้ียงผีหนองเล็งทรายข้ึนเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล ชาวบา้นอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ    
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พิธีเล้ียงผน้ีีจะจดัข้ึนในเดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) แรม 9 คํ่า อีกประการหน่ึงเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึก
ใหแ้ก่ชาวบา้นใหช่้วยกนัดูแลรักษาหนองเล็งทราย 

 2. การบวงสรวงเจา้หลวงคาํแดง ตาํนานกล่าวไวว้า่เจา้หลวงคาํแดงเป็นบุตร
ของเจา้เมืองพะเยา ถูกสั่งให้นาํกองทพัไปป้องกนัเขตแดน ไดส้ร้างท่ีพกัแรมในบริเวณท่ีเป็นศาล มี
อายุประมาณ 100 ปี ในปัจจุบนั ตั้งอยู่หมู่ท่ี 11 บา้นตน้ผึ้ง ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ เจา้หลวงคาํ
แดงเป็นท่ีเคารพของชาวแม่ใจ เม่ือชาวบา้นเดือดร้อนก็จะบนบานต่อเจา้หลวงคาํแดง จึงจดัให้มีพิธี
บวงสรวงปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรก วนัข้ึน 12 คํ่า เดือน 3 (เดือน 5 เหนือ) ถือเป็นวนัข่าว วนัข้ึน 13 คํ่า 
เป็นวนัแกบ้น คร้ังท่ี 2 วนัข้ึน 12 คํ่า เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) วนัแกบ้นคือ วนัข้ึน 13 คํ่า เดือน 7 มีขอ้
ห้ามสําหรับวนัดงักล่าว คือ ห้ามไม่ให้คนท่ีเป็นสมาชิก (ลูกเตา้ขา้วแป้ง) ของเจา้หลวงคาํแดงออก
นอกพื้นท่ี ถา้ฝ่าฝืนมีความเช่ือวา่มกัจะไดรั้บความเดือดร้อนในภายหลงั 

 3. ผขีนุนํ้า ผฝีาย เป็นความเช่ือวา่ท่ีแหล่งตน้นํ้ า แหล่งกกัเก็บนํ้ าจะมีผีท่ีคอย
ดูแลรักษาตน้นํ้าลาํธารและบริเวณฝาย 

 4. ผไีร่ ผนีา เป็นความเช่ือวา่ไร่ นา มีผีท่ีเป็นเจา้ของสถานท่ีคอยดูแล ผีป่า ผี
เขา คอยปกปักรักษาพื้นท่ีในป่า เป็นท่ีเคารพของชาวบา้น และจะบอกกล่าวก่อนทาํการใดในป่า 

5. การเล้ียงผเีส้ือบา้น มีความเช่ือวา่เป็นผท่ีีปกปักรักษาหมู่บา้น 
6. การเล้ียงผีปู่ ย่า เป็นผีประจาํตระกูล หรือผีบรรพบุรุษ มีความเช่ือว่าจะ

คอยคุม้ครองสมาชิกในครอบครัวให้อยูเ่ยน็เป็นสุข ถา้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึนตอ้งบอกกล่าว 
พิธีเล้ียงผีปู่ ย่าจะจดัเป็นประจาํทุกปี ถา้มีการผิดผี (หญิงชายไดเ้สียกนั) ตอ้งเสียค่าผี นาํเงินไปซ้ือ
ของเซ่นไหว ้เช่น เหลา้ไห ไก่คู่ หรือ หวัหมู 1 หวั เหลา้ 1 ไห แต่ละบา้นอาจมีวิธีท่ีแตกต่างกนั การ
เล้ียงผทีาํโดย “เก๊าผ”ี เป็นผูอ้าวโุสในตระกลูท่ีสืบต่อหนา้ท่ีน้ี กรณีท่ีมีคนในครอบครัวไม่สบายและ
ไดบ้นบานกบัผีปู่ ย่าไว ้เม่ือหายป่วยก็ตอ้งทาํพิธีเล้ียง ในวนัสงกรานต์จะมีการดาํหัวผีปู่ ย่า นาํของ
เซ่นไหวไ้ปรวมท่ีบา้นเก๊าผเีพื่อทาํพิธี 

7. ผีหมอ้น่ึง หรือการแกวง่ขา้ว กรณีท่ีเด็กแรกเกิดมีอาการป่วย หรือร้องไห้
กลางดึก มกัจะเช่ือกนัวา่เกิดจากการกระทาํของผ ีจึงมีการถามผีหมอ้น่ึงหรือแกวง่ขา้ว โดยผูเ้ขา้ทรง
ส่ือสารกบัผ ีถามถึงสาเหตุการป่วย การร้องไห ้และวธีิแก ้เช่น อาจเกิดจากการกระทาํของพ่อเกิดแม่
เกิด หรือเด็กอาจอยากทราบว่าเป็นใครกลบัชาติมาเกิด เป็นญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ ตอ้งการอะไร
จากพอ่แม่ ญาติ เช่น ตอ้งการแกว้แหวนเงินทอง เส้ือผา้ใหม่ เม่ือถามแลว้ผีหมอ้น่ึงจะแกวง่ขา้วเป็น
คาํตอบ พ่อแม่ก็จะพาไปรับของเพื่อให้หายจากอาการดงักล่าว ถา้มีอาการป่วยก็อาจจะเซ่นสังเวย
หรือส่งหาบสาํหรับเด็ก (ส่งแถนสาํหรับผูใ้หญ่) เป็นการขอต่ออายจุากผพีอ่เกิดแม่เกิดใหห้ายป่วย 
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  8. ความเช่ือทัว่ไป 
   1. การสู่ขวญั เม่ือหายจากอาการป่วย จดัพานบายศรีขนาดใหญ่หรือเล็ก

ตามแต่ฐานะ พร้อมดว้ยอาหารคาวหวาน ผลไม ้เม่ือจะทาํการสู่ขวญัผูใ้ดก็ยกพานบายศรีใส่มือผูน้ั้น 
จบัท่ีขอบพานเพื่อแสดงว่าไดรั้บการสู่ขวญัแลว้ หลงัจากนั้นให้รับประทานอาหารในบายศรีทุกอยา่ง
พอเป็นพิธี 

  2. การเรียกขวญั เม่ือเด็กไดรั้บการกระทบกระเทือนทางดา้นจิตใจหรือ
อาจเจ็บป่วย เช่ือวา่ทาํให้ขวญัตกใจหนีออกจากตวัไป หรือทาํเม่ือบวชลูกแกว้ พิธีแต่งงาน กรณีท่ี
เด็กมีอาการตกใจ จะใชแ้ซะไปตกัขวญักลบัคืนจากสถานท่ีเกิดเหตุ เชิญขวญัมาในขนัพร้อมบายศรี 
ผกูขอ้มือดว้ยดา้ยขาวเป็นอนัเสร็จพิธี  

  3. ข้ึนทา้วทั้งส่ี คือ การถวายเคร่ืองสังเวยแด่ทา้วจตุโลกบาล เทพยดา
อารักษ ์และพระแม่ธรณี เป็นธรรมเนียมปลีกยอ่ยท่ีจดัข้ึนเม่ือมีการทาํบุญใหญ่ เช่น ปอยหลวง ปอย
นอ้ย ข้ึนบา้นใหม่ 

   4. ส่งแถน เป็นพิธีถวายเคร่ืองเซ่นต่างๆ แก่ปู่ แถนยา่แถน (เทพท่ีคอยส่ง
คนให้มาเกิด) แต่ละคนจะมีปู่ แถนย่าแถนต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปีเกิด เช่น คนเกิดปีสะงา้ (ปีมะเมีย) ย่า
แถนช่ือนางหน่อฟ้าธิดา คนเกิดปีเม็ด (ปีมะแม) ย่าแถนช่ือนางอุทายะ พิธีน้ีจะทาํเม่ือรักษาอาการ
เจ็บป่วยดว้ยยาไม่หาย หรือ ทาํเพื่อสะเดาะเคราะห์ โดยเชิญหนาน (ทิด) ผูท่ี้มีความชาํนาญทางไสย
ศาสตร์มาทาํพิธีท่ีบา้น 

  5. เฮือนเย็น เป็นประเพณีความเช่ือเก่ียวกบัพิธีศพ เฮือนเย็น หมายถึง 
บา้นท่ีมีคนตาย ทางเหนือนิยมตั้งศพไวท่ี้บา้น (7 วนั หรือ 15 วนั) ชาวบา้นจะมาช่วยงานทั้งตอน
กลางวนัและกลางคืน มีการสวดอภิธรรมและเทศน์ธรรม พูดคุย เล่านิทาน จุดพลุส่งดวงวิญญาณ 
(จาํนวนพลุตามอายแุลว้บวกหน่ึง) ช่วงเชา้และช่วงเพลไปถวายสํารับท่ีวดั มีการสร้างบา้นให้กบัคน
ท่ีตาย ใช้อิฐเรียงต่อกั้นเป็นผนงัส่ีด้าน มุงหลงัคา ขา้งในมีขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีเช่ือว่าคนตายจะได้
นาํไปใชใ้นปรโลกท่ีเพื่อนบา้น ญาติพี่นอ้งมามอบใหบ้า้นผูต้าย เม่ือเผาศพแลว้อิฐท่ีสร้างบา้นนั้นจะ
ถวายวดั ถ้าบา้นไหนพอมีฐานะก็จะบริจาคขา้วของเคร่ืองใช้ดงักล่าวให้กบัวดั แต่ถ้าบา้นไหนมี
ฐานะไม่ดีก็จะเก็บไวใ้ชเ้อง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของญาติผูต้าย พิธีการเผาศพนั้น วนัท่ีจะทาํ
การเผาจะนาํศพข้ึนใส่ปราสาทแลว้แห่ไปสถานท่ีฌาปนกิจ ซ่ึงห่างออกไปจากตวัชุมชน 

  6. การส่งเคราะห์ เป็นความเช่ือท่ีวา่ ผูท่ี้ป่วยเป็นประจาํหรือมกัจะไดรั้บ
ภยัอนัตรายบ่อยคร้ัง การงานติดขดั ถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีเคราะห์ ตอ้งทาํพิธีส่งเคราะห์โดยมี “หมอส่ง
เคราะห์” เป็นผูท้าํพิธี  
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  7. ขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด เม่ือเด็กคลอด เรียกว่า “ตกฟาก”  
ญาติพี่น้องจะดูเวลาเพื่อให้โหรทาํนาย ประมาณ 5 นาทีต่อมา แม่ฮบั (หมอตาํแย) จะใชผ้ิวไมเ้ฮ้ีย 
(ไม่ไผ)่ ตดัสายรก ห่อดว้ยใบตอง ใส่เกลือ ขมิ้นผง นาํไปฝังใตบ้นัได ใชใ้บหนาดและหนามพุทรา
คลุมปากหลุม หรือใช้ใบหนาดห้อยตามชายคาเรือนเพื่อป้องกนัส่ิงไม่ดี อีกทั้งมีความเช่ือว่าเด็กท่ี
คลอดใหม่นั้นขวญัยงัอ่อนอยู ่ผจีะมารบกวน การท่ีเอารกฝังใตบ้นัไดนั้น เน่ืองจากสมยัเป็นเมืองข้ึน
ของพม่า ชาวพม่าเกรงวา่จะเป็นคนมีบุญมาเกิดและกอบกูอิ้สรภาพ จึงให้นาํรกไปฝังใตบ้นัไดเพื่อท่ี
คนเดินข้ึนเดินลง บุญบารมีจะเส่ือม ภายหลงัคลอด แม่จะตอ้งอยูเ่ดือน (อยูไ่ฟ) ถา้ไดลู้กผูห้ญิงจะอยู่
ไฟ 30 วนั เรียกวา่ “เผื่อก่ี เผื่อดา้ย” เพราะลูกผูห้ญิงจะตอ้งเรียนรู้การป่ันดา้ย ทอผา้ ถา้เป็นลูกผูช้าย
อยูไ่ฟ 28 วนั เป็นเคล็ดเพื่อให้หยุดคมหอกคมดาบ การอยู่ไฟจะตอ้ง “เขา้เส้า” หมายถึง การรมยา 
ตอ้งทาํภายหลงัคลอดแลว้ 3 วนั ตอ้งระวงัไม่ให้ไดก้ล่ินจากของแสลง เช่น นํ้ าหอม นํ้ าอบ อาหาร
บางชนิด เพราะจะทาํใหผ้ดิเดือน ความเช่ือในดา้นวธีิการเล้ียงลูกคลา้ยกบัชาวลา้นนาทัว่ไป เช่น เม่ือ
คลอดออกมาแลว้ไม่ใหช้มวา่งาม เพราะจะทาํใหเ้ล้ียงยาก ช่วงระยะเวลาท่ีเด็กจะหดัยนื (ตั้งไข่) ห้าม
ทกัเพราะจะทาํให้เด็กไม่หดัยืนไป 7 วนั ถา้เด็กป่วยเป็นไข ้นาํเปลือกกอก รากคา ตาออ้ย ปลวกข้ึน
ไมแ้ละเอาดินท่ีปลวกข้ึนกบัขา้วสารเจา้ห่อดว้ยผา้ขาวแช่นํ้ าแลว้ให้เด็กกิน แต่ถา้เป็นไขแ้ลว้ตวัเยน็ 
ให้เอาผา้ดาํหมอ้ฮ่อมท่ีคนใส่ในวนันั้นไปผิงไฟให้อุ่นแลว้นาํมาห่อ เด็กไม่กินขา้วหรือกินไปแลว้
อาเจียน ใหเ้อาหญา้หลบัมืน (ชุมเห็ด) มาลา้งแลว้นาํไปน่ึงกบัขา้วสุก นาํขา้วท่ีติดใบหญา้ใหเ้ด็กกิน 

1.3.5 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 การแต่งกาย ในอดีตชาวชุมชนศรีถอ้ย มกัจะทอผา้ไวใ้ชเ้อง ผา้ท่ีทอเสร็จจะ

นาํมายอ้มดว้ย “ฮ่อม” หรือ “มะเกลือ” แลว้นาํมาตดัเยบ็ดว้ยมือ ผูช้ายนิยมสวมเส้ือหมอ้ฮ่อม กางเกง
สามดูก (เต่ียวสะดอ) ผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ซ่ินตีนต่อลายขวาง เส้ือคอกลมแขนกระบอก ปัจจุบนัถูก
แทนท่ีจากเส้ือผา้สําเร็จภาพท่ีผลิตจากโรงงานส่งเขา้มาขาย กระบวนการในการผลิตเคร่ืองแต่งกาย
กาํลงัเลือนหายไป ภาครัฐในทอ้งถ่ินมีความตระหนกัในเร่ืองน้ี โดยให้ขา้ราชการและนกัเรียนแต่ง
กายชุดพื้นเมืองลา้นนาเพื่อเป็นการอนุรักษ ์

  การประกอบอาชีพ ในอดีตอาชีพหลกัของชาวชุมชนศรีถอ้ย คือ เกษตรกรรม 
ทาํนาเป็นหลกั เพื่อบริโภคในครัวเรือน ใชแ้รงงานจากโค กระบือ หลงัจากฤดูทาํนาจะเป็นการทาํไร่
เพื่อปลูกแตง และถัว่ชนิดต่าง ๆ มีการทาํประมงพื้นบา้นจากแหล่งนํ้ าในพื้นท่ี (หนองเล็งทราย) การ
หาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม ้และสัตวป่์า รองลงมาคือ การทาํสวนผลไม ้รับราชการ คา้ขาย รับจา้ง
ทัว่ไป ปัจจุบนัการเกษตรยงัคงเป็นอาชีพหลกัของชุมชน แต่รูปแบบวธีิการเปล่ียนแปลงไป มีการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ทดแทน 
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การกนิอยู่ วฒันธรรมดา้นอาหารของชาวชุมชนศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา ในอดีตเป็นการประกอบอาหารแบบพื้นเมืองอย่างง่าย วตัถุดิบท่ีนํามาใช้สามารถหาได้
ภายในทอ้งถ่ิน พืชผกัท่ีปลูกภายในบริเวณบา้นสาํหรับบริโภค นาํมาประกอบอาหารชนิดต่างๆ เช่น 
แกงแค แกงบอน แกงผกักาด เป็นตน้ หรือพืชท่ีหามาได้จากป่าส่วนมากเป็นเห็ดชนิดต่างๆ เช่น 
เห็ดโคน เห็ดหล่ม เห็ดถอบ เห็ดโจ๋โหล เป็นตน้ อาหารท่ีไดจ้ากเน้ือสัตว ์เช่น ลาบจ้ินควาย ลาบ
จ้ินหมู แกงอ่อม แกงกระดา้ง ห่อน่ึงไก่ ห่อน่ึงเห็น แกงหอย แกงอ่อมปลา นํ้าปู 

ประเพณีในท้องถิ่น ท่ีเก่ียวกบัศาสนาและความเช่ือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ประเพณีของชาวลา้นนาทัว่ไป ไดแ้ก่ 

1. ประเพณีข้ึนพระธาตุ (สรงนํ้ าพระธาตุ) ชาวบา้นในพื้นท่ีนิยมไปสรงนํ้ า
พระธาตุในพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น พระธาตุจอมก๊อ ตาํบลเจริญราษฎร์ พระธาตุแม่ใจ ตาํบลแม่ใจ พระ
ธาตุแม่สุก ตาํบลแม่สุก พระธาตุจาํม่วง ตาํบลบา้นเหล่า เป็นตน้ 

2. ประเพณีตีกลองปูจา (บูชา) เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวลา้นนา ทุกวดัจะ
มีกลองปูจามกัจะตีในคืนวนัโกน เพื่อเป็นการเตือนให้ชาวบา้นเตรียมตวัไปวดัในวนัรุ่งข้ึนท่ีเป็นวนั
พระ และในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัยีเ่ป็ง (วนัลอยกระทง) วนัเขา้พรรษา ออกพรรษา วนัสงกรานต ์
และวนัวิสาขบูชา เป็นตน้ ขนาดของกลองมีใหญ่บา้งเล็กบา้งแขวนติดกนั แต่ละใบเสียงต่างกนั      
ตีเป็นจงัหวะสลบักบัเสียงฆอ้งท่ีมีหลายขนาดเช่นกนั ผูตี้จะมีลีลาประกอบในการตี ในอาํเภอแม่ใจ
จดัใหมี้การประกวดตีกลองปูจาในวนัสาํคญัต่าง ๆ อยูเ่สมอ เพื่อเป็นการอนุรักษมิ์ใหสู้ญหาย 

3. ประเพณีทานขา้วสลาก หรือ “ก๋ินสลาก” หมายถึง ประเพณีทานสลากภตั 
เป็นประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อมาชา้นาน จะเร่ิมในราววนัเพญ็เดือนสิบสองเหนือ (เดือนสิบใต ้ประมาณ
เดือนกนัยายน) ส้ินสุดในเดือนเก๋ียงดบั (เดือนสิบเอ็ดใต)้ ก่อนวนัพิธีหน่ึงวนัเรียกว่า “วนัดา” เป็นวนั
จดัเตรียมส่ิงของ ฝ่ายชายจดัการจกัตอกสาน “ก๋วย” (ตะกร้า) ไวเ้ป็นจาํนวนมาก ฝ่ายหญิงจะห่ออาหาร
และส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ลงในก๋วยซ่ึงกรุดว้ยใบตองหรือกระดาษสี แลว้นาํ “ยอด” (ธนบตัรเสียบไม)้ 
มาเสียบไว ้วนัรุ่งข้ึนลูกหลานจะนาํก๋วยสลากไปวางเรียงแถวในท่ีเตรียมไว ้ส่วนผูสู้งอายุจดัเตรียมขนั
ขา้วตอก ดอกไมธู้ปเทียน เส้นสลากจะใชใ้บตาลท่ีตากแห้งแลว้ผูท่ี้เป็นเจา้ของตอ้งเขียนสลากเอง เม่ือ
นาํก๋วยสลากไปท่ีวดัจะนาํไปรวมกนัไวท่ี้หน้าพระประธาน จดัแบ่งถวายพระพุทธ ท่ีเหลือนาํถวาย
พระสงฆแ์ละสามเณร รูปแบบประเพณีน้ีอาจแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน 

4. ประเพณีทานขา้วใหม่ จดัข้ึนในช่วงเดือน 4 เหนือ (เดือนมกราคม) 
หลงัจากชาวนานาํขา้วมาเก็บใส่ยุง้ฉางเรียบร้อยแลว้ ก่อนบริโภคจะนาํไปทาํบุญก่อน ขา้วท่ีนาํไป
ทาํบุญอาจแปรรูปเป็นขนม เช่น ขา้วตม้มดั ขา้วตม้ผดั ขนมจ๊อก ขา้วจ่ี ขา้วหลาม เพื่อเป็นการอุทิศ
ส่วนกุศลใหแ้ก่ แม่โพสพ และบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  
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5. ประเพณีปอยหลวง เป็นงานฉลอง งานร่ืนเริง “ปอย” จาํแนกออกไดป็้น 4 
ประเภท 1.ปอยหลวง งานฉลองถาวรวตัถุของวดัเพื่อถวายส่ิงก่อสร้างเป็นของสงฆ์ ชุมชนศรีถอ้ย 
อาํเภอแม่ใจจะมีวนัดาก่อนวนัปอยหลวงหน่ึงวนั ชาวบา้นท่ีเป็นญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนสนิทจากต่าง
บา้นจะมาฮอมครัว (ตระเตรียมขา้วของเพื่อทาํบุญ) สําหรับนาํไปวดัในวนัปอยหลวง 2.ปอยน้อย 
หมายถึง ประเพณีการบวชลูกแกว้ หรือการบรรพชาสามเณร 3.ปอยขา้วสังข์ งานทาํบุญอุทิศส่วน
กุศลแก่ผูท่ี้ล่วงลบั 4.ปอยลอ้ คือ งานศพพระสงฆ ์หรือเจา้เมือง  

6. ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จดัข้ึนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วนั มี
ประเพณีตั้งธรรมหลวง (ฟังเทศน์มหาชาติ) วนัแรกเป็นวนัแต่งดา จดัเตรียมสถานท่ี ประดบัดว้ยตุง
อ่องแอ่ง หน่อกล้วย หน่อออ้ย แนบดอกไม้ 1,000 ดอก เพื่อบูชาคาถาพนั (การสวดพระคาถา
เวสสันดรชาดก) วนัท่ีสอง เป็นการเทศน์ธรรมปิฎกทั้ง 3 หรือปิตตะกงั 3 จากนั้นเป็นการเทศน์
ธรรมชะตาปี เดือน และวนัเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล วนัสุดทา้ย คือวนัเดือนยี่เป็ง (วนัเพญ็เดือน 
12) เร่ิมงานตั้งแต่เลยเวลาเท่ียงคืนของวนัข้ึน 14 คํ่า เป็นตน้ไป ช่วงกลางวนัแต่ละวดัจะมีการปล่อย
โคมลอย ช่วงคํ่ามีการแสดงธรรมอานิสงส์ผะตีด (ประทีป) ส่วนงานยี่เป็งจดัข้ึนเป็นเวลา 2 วนั คือ 
วนัข้ึน 15 คํ่า เป็นวนัลอยกระทงเล็ก และวนัแรม 1 คํ่า เป็นวนัลอยกระทงใหญ่ จดัข้ึนเพื่อบูชาพระ
อุปคุต และขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามบา้นเรือนมีการประดบัโคมไฟ วดัประจาํชุมชนจะชกัโคมยี่
เป็งข้ึนสู่ยอดเสาไมไ้ผ่ หมู่บา้นท่ีอยู่ห่างไกลจากแหล่งนํ้ า มกัจะก่อเจดียท์รายไวห้น้าบา้นของตน
แทนการลอยกระทง 

7. ประเพณีปีใหม่ พิธีในระหว่างประเพณีปีใหม่ เช่น วนัสงกรานต์ (วนัสัง
ขานต์ล่อง) ตรงกบัวนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนัทาํความสะอาดบา้นเรือน มีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งว่า       
ทาํเสียงดงัเพื่อขบัไล่ตวัสังขานต์ การดาํหัวตนเองโดยใช้ส้มป่อย วนัเนา ตรงกบัวนัท่ี 14 เมษายน 
ทางลา้นนาเรียกกวา่ “วนัเน่า” ถือวา่เป็นวนัท่ีไม่เป็นมงคล แต่ในช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเขา้วดัเพื่อ
ก่อเจดียท์ราย วนัพญาวนั ถือวา่เป็นวนัเถลิงศก เป็นวนัสําคญัของชาวลา้นนา เหมาะแก่การทาํการ
มงคลต่างๆ ตรงกบัวนัท่ี 15 เมษายน การดาํหวัในวนัพญาวนั ต่างจากการดาํหวัในวนัสังขานตล่์อง 
เป็นการดาํหัวผูมี้พระคุณ เช่น ครูบาอาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ วนัปากปี ตรงกบัวนัท่ี 16 เมษายน มีพิธี
บูชานพเคราะห์ หรือท่ีเรียกว่า “ขา้วเก้าพุ่น” ในช่วงบ่ายจะรดนํ้ าดาํหัวพ่อ แม่ บางบา้นอาจมีการ
นิมนตพ์ระมาเทศน์ท่ีบา้น เรียกวา่ “ฟังธรรมเรือน” 

การแต่งงาน ในอดีตชาวชุมชนศรีถอ้ยมีอิสระในการเลือกคู่ครอง โดยพ่อแม่
ของฝ่ายหญิงจะเปิดโอกาสให้มาพบปะพูดคุยกนัท่ีบา้นฝ่ายหญิงในเวลากลางคืนขณะท่ีฝ่ายหญิง
ทาํงาน เช่น ป่ันฝ้าย เสียบหมาก สานหมวก ตาํข้าว เม่ือเกิดรักใคร่ชอบพอกัน ฝ่ายชายจะไป
ทาบทามฝ่ายหญิง เรียกว่า “ไปเติงกัน” เพื่อทาํให้ถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียม หลังจากได้ฤกษ์
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แต่งงานแล้ว ฝ่ายหญิงจะเป็นผูเ้ตรียมเคร่ืองนอน ฝ่ายชายเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย เม่ือถึงกาํหนดวนั
แต่งงาน ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเตรียมสถานท่ี ส่วนใหญ่ใช ้“เต๋ิน” (ห้องโถงภายในบา้น) เป็นสถานท่ีทาํ
พิธี มีขนัผกูขอ้มือ (บายศรี ทาํจากใบตองหรือดอกไมส้ด) สําหรับข้ึนทา้วทั้งส่ี มีอาจารยเ์รียกขวญั
ทาํพิธีปัดเคราะห์ ตลอดจนมีการเล้ียงผีปู่ ย่าเพื่อบอกกล่าว ในปัจจุบันพิธีดังกล่าวมีรูปแบบท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 

1.3.6 บุคคลส าคัญในท้องถิ่น 
 1. พ่อหนานใจ วรรณจกัร เคยบวชเรียนและเป็นเจา้อาวาสท่ีวดัโพธาราม 

เป็นโยมอุปัฏฐากของครูบาศรีวิชยั มีความสนใจในดา้นศิลปะจึงไปศึกษาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ช่าง (สล่า) ป้ันพระพุทธรูป แกะสลกั ผลงานท่ีสาํคญั คือ เป็นผูค้วบคุมการบูณรปฏิสังขรณ์วิหารวดั
พระเจา้ตนหลวง (วดัศรีโคมคาํ) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากครูบาศรีวิชัย อีกทั้งยงัเคยดาํรงตาํแหน่ง
สมาชิกสภาจงัหวดัเชียงราย ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2477-2479 

  2. พ่อน้อยตา พินิจสุวรรณ พ่อค้าววัต่างในอดีต คาํว่า “ต่าง” หมายถึง
ภาชนะสําหรับบรรทุกส่ิงของมีคานพาดบนหลงัสัตว ์“ววัต่าง” หมายถึงการนาํส่ิงของบรรทุกข้ึน
หลงัววัเพื่อนาํไปขายหรือแลกเปล่ียนในต่างถ่ิน พ่อคา้ววัต่างจะนาํผางลางไปดว้ยเพื่อเป็นเคร่ืองส่ง
สัญญาณของขบวน สินคา้ส่วนใหญ่ คือ ขา้ว เกลือ เคร่ืองนุ่งห่ม เม่ียง ยาสูบ ววัแต่ละตวัจะต่าง 
(บรรทุก) ข้าวได้ประมาณ 30 ลิตร ต่างเม่ียงได้ประมาณ 300-400 กํ๋ า (กํา) อัตราแลกเปล่ียน
ตวัอยา่งเช่น ขา้วหน่ึงหม่ืน (10 ลิตร) แลกเม่ียงได ้200 กํ๋า ก่อนออกเดินทางตอ้งมีการหาฤกษ ์เพราะ
มีความเช่ือจะทาํใหก้ารเดินทางปลอดภยั คา้ขายดี  

 3. พระโสภณพฒัโนดม (พระครูมานสันทีพิทกัษ)์  เจา้อาวาสวดัโพธาราม 
เป็นพระนักพฒันา มีผลงานด้านวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เป็นผูริ้เร่ิมพิธีบวชต้นไม้เพื่อให้
ชาวบา้นไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของป่าไม ้ท่านมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้น
ในทอ้งถ่ิน ทั้งทางดา้นศาสนาและสังคม เป็นผูก่้อตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมแห่งแรกของอาํเภอแม่
ใจ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบในสาขาอาชีพต่าง ๆ จากการท่ีได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมนั้น ท่านจึงไดรั้บรางวลัมากมาย อาทิเช่น ไดรั้บพระราชทานเสาเสมาธรรมจกัรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน พ.ศ. 2533 ได้รับรางวลัลูกโลกสีเขียวจากการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ใน พ.ศ. 2543 ไดรั้บประกาศเกียรติคุณครูภูมิปัญญาไทย จาก
สํานกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2545 ไดรั้บรางวลัผูท้าํคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วฒันธรรมระดบัจงัหวดั ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ใน พ.ศ. 2552 เป็นตน้ 

 4. พ่อจันทร์ตา พุทธศร ศิลปินพื้นบ้านและนักประดิษฐ์เคร่ืองดนตรี
พื้นเมือง ท่านเป็นหวัหนา้วงดนตรีพื้นเมือง คณะร่มโพธารามของตาํบลศรีถอ้ย เป็นวงดนตรีอาวุโส
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ตั้งข้ึนดว้ยใจรักและหวงัท่ีจะอนุรักษด์นตรีพื้นเมือง นอกจากน้ีท่านยงัมีความสามารถในการประดิษฐ์
เคร่ืองดนตรี เช่น สะลอ้ ซอ ซึง จึงมีผูม้ารับไปจาํหน่ายทั้งภายในอาํเภอและต่างอาํเภออยูเ่สมอ  

 5. นายสนัน่ จิโนคุณ สล่าแกะสลกัไม ้เร่ิมเรียนรู้ในงานแกะสลกัตั้งแต่อาย ุ
13 ปี มีงานแกะฝักดาบ กล่องไมส้ัก กาแล รวมถึงบานประตูหนา้ต่างอุโบสถวดัโพธาราม และวดั
อ่ืน ๆ ภายในจงัหวดัพะเยามี วดัห้วยเจริญราษฎร์ อาํเภอแม่ใจ วดัสันช้างหิน อาํเภอดอกคาํใต ้      
ว ัดบัวหล่าย อําเภอเชียงคํา อีกทั้ งอีกหลายวัดในต่างพื้นท่ี (ว ัฒนธรรมธรรมพัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภิมปัญญา อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา, 2541)  

1.3.7  ทรัพยากรทางวฒันธรรม 
  ประวติัศาสตร์ของชุมชนวดัโพธาราม ตาํบลศรีถอ้ย ในฐานะเป็นส่วนหน่ึง
ของอาํเภอแม่ใจ นบัแต่คร้ังเม่ือเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรภูกามยาว ก่อนท่ีจะถูกรวบรวมเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา และไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอแม่ใจในสมยัรัตนโกสินทร์ใน 
พ.ศ. 2448 ต่อมาถูกยุบให้เป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงรายใน พ.ศ. 2457 และไดรั้บ
การยกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอแม่ใจอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ทรัพยากรวฒันธรรมของ
ชุมชนวดัโพธาราม ไดแ้ก่ 
  1. โบราณสถาน 

 เวยีงแจ๊ะ เป็นชุมชนโบราณแห่งหน่ึงของอาํเภอแม่ใจ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 บา้น
ท่าตน้หาด ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา สามารถเดินทางเขา้ถึงสะดวกไดโ้ดยรถยนต ์
ยงัคงมีแนวคันดินบอกบริเวณท่ีตั้ งของชุมชนแห่งน้ีอยู่อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าส่วนใหญ่จะถูก
ชาวบา้นบุกรุกพื้นท่ีเพื่อใชท้าํการเกษตร 

 บริเวณชุมชนโบราณน้ีมีซากเจดียท่ี์สร้างดว้ยอิฐขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่เป็น
เคร่ืองหมาย แสดงให้ทราบว่า ชุมชนแห่งน้ีนับถือศาสนาพุทธ จากเนินท่ีตั้งองค์เจดีย์ลาดตํ่าลงมา     
เป็นบริเวณป่าชา้ของชุมชนเวียงแจ๊ะ จากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ทราบวา่บริเวณดงักล่าวเคยพบหลุม
ศพและโครงกระดูกเป็นจาํนวนมาก การล่มสลายของชุมชนแห่งน้ีไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่า   
เกิดจากการเคล่ือนยา้ยของชุมชนไปอาศัยอยู่ในท่ีอุดสมบูรณ์กว่า ปัจจุบันพระโสภณพฒัโนดม       
(เจา้อาวาสวดัโพธาราม) ไดน้าํคณะสงฆแ์ละชาวบา้นไปปักเขตแดนอนุรักษแ์ละทาํการปลูกป่าแลว้ 
  2. แหล่งประวตัิศาสตร์ 
  บ้านค่าย ตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ตาํบลศรีถ้อย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เป็น
หมู่บา้นท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์ของอาํเภอแม่ใจ ใน พ.ศ. 2483-2484 เกิดสงครามอินโดจีนและ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 คือ สงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัองักฤษ อาํเภอแม่ใจเป็นทางผา่น
ของทหารญ่ีปุ่น กองทพัไทยไดส่้งทหารมาประจาํการ 3-4 กองพนั เพื่อสกดักั้นทหารญ่ีปุ่น โดยมี
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ทหารราบ ทหารมา้ ทหารปืนใหญ่ มาตั้งค่ายอยูบ่ริเวณบา้นสันข้ีแฮง้ (สันข้ีแร้ง) เป็นเวลา 3-4 ปี จน
ทหารบางคนมีครอบครัว ต่อมาชาวบา้นก็เรียกหมู่บา้นแห่งน้ีวา่ “บา้นค่าย” จนถึงปัจจุบนั 

 วัดโพธาราม ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ห่าง
จากตวัอาํเภอแม่ใจ 1 กิโลเมตร เป็นวดัพฒันาตวัอยา่ง ไดรั้บรางวลัจากกรมศาสนาเม่ือ พ.ศ. 2530  

 เร่ิมบูรณะปฏิสังขรณ์วดัเม่ือ พ.ศ. 2507 หลงัจากวิหารหลงัเดิมถูกไฟไหม ้
โดยมีพอ่หนานใจ วรรณจกัร เป็นสล่า (ช่าง) ไดนิ้มนตค์รูบาศรีวิชยั มาโปรดศรัทธาญาติโยมแลว้จึง
เร่ิมทาํการก่อสร้าง ขณะนั้นพระอธิการอินต๊ะ ปัญญาวโร (พ่อหนานปัญโญ คาํบุญเรือง) เป็นเจา้อาวาส 
และไดเ้ปล่ียนช่ือวดัว่า “วดัแม่ใจศรีถ้อย” เพราะหน้าวดัมีตน้ศรี (ตน้โพธ์ิ) ปลูกเรียงเป็นแถว (ถอ้ย) 
จาํนวนหลายตน้ ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็น “วดัโพธาราม” จึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บา้นคือ “บา้นศรีถอ้ย”  

 ภายในวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยฝีมือช่างชาว
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณภายในวดัเป็นอุทยานการศึกษา และเป็นท่ีตั้งห้องสมุด
ประชาชนอําเภอแม่ใจ ตลอดถึงเป็นท่ีตั้ งโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ คณะศรัทธาไดจ้ดังานทาํบุญปฏิบติัธรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจาํ
ในทุกปี เพื่อให้เยาวชนไดใ้กลชิ้ดและสืบทอดพระพุทธศาสนา วดัโพธารามจึงถือไดว้า่เป็นแหล่ง
ความรู้ดา้นศาสนา และวฒันธรรมของตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ 
 3. ศิลปกรรมและงานช่างท้องถิ่น 

 งานประติมากรรม เป็นงานป้ัน งานแกะสลกั งานหล่อโลหะในทอ้งถ่ิน
ซ่ึงบรรพบุรุษไดส้ั่งสมไวต้ั้งแต่สมยัเชียงแสน ไดแ้ก่ พระเจา้ทองทิพย ์แห่งวดัศรีสุพรรณ สันนิษฐาน
วา่ สร้างข้ึนจากโลหะหลายชนิด เช่น ทองคาํ เงิน ทองเหลือง ทองแดง มีพระพกัตร์สุกปลัง่ตลอดเวลา 
พระศอละเอียด นัง่ขดัสมาธิราบ เกศเป็นเปลวคลา้ยแบบสุโขทยั 

 งานจิตรกรรม เป็นงานท่ีวาดข้ึนในยุคหลงั ภาพจิตรกรรมท่ีมีคุณค่าท่ีบอก
เล่าถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชุมชนในอดีตอยูใ่นวิหารของวดัโพธาราม อาทิเช่น ภาพการทาํบุญ
ของชาวศรีถอ้ยในอดีต ภาพการละเล่นในอดีต ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ  

 งานสถาปัตยกรรม อุโบสถวดัโพธารามซ่ึงสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2430 และได้
บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2536 เป็นศิลปะลา้นนาผสมกบัศิลปะแบบพม่า  

 งานแกะสลกั  
 งานแกะสลกับานประตูพระวิหารวดัโพธาราม แกะสลกัจากไมส้ักข้ึนใน 

พ.ศ. 2517 ขนาด กวา้ง 90 น้ิว ยาว 160 น้ิว เป็นรูปแบบท่ีไดม้าจากวดัในจงัหวดัลาํพูน แกะสลกัเป็น
รูปพนัธ์ุไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ส่วนงานแกะสลกัโบราณนั้นได้ชาํรุดทรุดโทรมและถูกไฟไหม ้     
เม่ือ พ.ศ. 2470  
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 งานแกะสลกัหินอ่อนสิงห์หนา้ประตูพระอุโบสถวดัโพธาราม สร้างข้ึนใน 
พ.ศ. 2536 เป็นปีเดียวกบัท่ีมีการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ 

 งานจักสาน ส่วนใหญ่ทาํเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน สามารถผลิตเป็น
สินคา้ของอาํเภอท่ีข้ึนช่ือรองจากมะพร้าวเผา มีการส่งเสริมการทาํอุตสาหกรรมพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ 
เช่น งานสานหวดน่ึงขา้ว ฝาชี และกล่องขา้ว หมู่บา้นท่ีผลิตมี 2 หมู่บา้น คือ บา้นแม่จวา้ใต ้หมู่ท่ี 5 
ตาํบลแม่สุก และ บา้นป่าแฝกกลาง หมู่ท่ี 9  

 4. ภาษาและวรรณกรรม  
  ภาษา ใช้ตวัอกัษรลา้นนาท่ีเรียกว่า “ตวัเมือง” ใช้บนัทึกค่าวธรรม คาํสอน 
นิทาน จอ้ย ฯลฯ ลงในป๊ับสา ป๊ับใบลาน ด้านภาษาพูดของชาวชุมชนศรีถ้อย อาํเภอแม่ใจ ใช้ภาษา
พื้นเมืองหรือลา้นนา มีสรรพนามตามลาํดบัอาวโุส เช่น ป่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ป้ี เอ้ือย อาว อา เป็นตน้ ชุมชนแต่
ละกลุ่มในอาํเภอแม่ใจมีสําเนียงภาษาพูดท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ชุมชนบา้นแม่สุก ชุมชนบา้นไร่ออ้ย 
หรือบางหมู่บา้นก็มีคนต่างถ่ินมาอาศยัอยูภ่าษาจึงแตกต่างออกไป โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาบา้นปางปู
เลาะ บา้นผาแดง บา้นป่าเม่ียง มีภาษาตามกลุ่มชาติพนัธ์ุของตน จากการลงพื้นท่ีสํารวจพบวา่สําเนียง
ภาษาของชาวแม่ใจนั้นคลา้ยคลึงกบัชาวจงัหวดัลาํปาง เพราะเป็นถ่ินฐานเดิมท่ีอพยพมา 
  วรรณกรรมพืน้บ้าน เป็นการส่ือความหมายทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึง วถีิชีวติ ประเพณี สภาพแวดลอ้ม สภาพเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินในช่วงเวลานั้น ๆ ผา่นทางการ
เก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว เช่น บทค่าว จอ้ย ซอ เป็นตน้ 
  ปัจจุบนัประเพณีการเก้ียวสาวและวรรณกรรมค่าวกาํลงัจะสูญหายไป        
แต่ก็ยงัสามารถหาชมได้จากคณะซอพื้นเมืองท่ีแสดงตามงานต่าง ๆ หรือกิจกรรมผูสู้งอายุของ       
วดัโพธาราม “ค่าว” เป็นร้อยกรองคาํกวีท่ีชาวพะเยานิยมแต่งกนั ลกัษณะของคาํประพนัธ์ประเภท
ค่าวคลา้ยกลอนแปด มีคาํสัมผสั แต่จะวางกฎเกณฑ์แน่นอนแบบกลอนแปดไม่ไดเ้พราะลกัษณะคาํ
สัมผสับางคร้ังไม่แน่นอน อย่างไรก็ดีค่าวเป็นร้อยกรองท่ีมีความไพเราะเหมือนร้อยกรองประเภทอ่ืน 
ๆ กฎการแต่งค่าวของกวีสมยัก่อนคือ “สามตวัเหล่ียว เจ็ดตวัเทียว บาทหลงับาทหน้า” กฎน้ีต่อมา
ภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงบา้งคือ กวสีมยัหลงันิยมแต่งค่าวเป็นวรรคละ 4 คาํเร่ือยไป 
  ค่าวนอกจากจะนาํเอานิทาน นิยาย และชาดกมาแต่งแลว้ ค่าวยงัหมายถึง
ลกัษณะการพูดของคนทั้งหลายท่ีชอบพูดคล้องจองกันว่า “อู้เป็นค่าวเป็นเครือ” บางคร้ังค่าวก็
หมายถึง การแต่งเป็นเร่ืองต่าง ๆ แมจ้ะเป็นคาํโคลงก็ยงัเรียกว่าค่าวอยู่นั่นเอง กล่าวโดยสรุป ค่าว 
หมายความรวมถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีแต่งอย่างยืดยาว (วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัพะเยา, 2544: 118-119) 
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  ซอ คือ การขบัร้องด้วยท่วงทาํนองท่ีไพเราะ โดยมีเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น 
เช่น สะลอ้ ซอ ซึง ขลุ่ย ป่ี ให้ทาํนอง ขบัร้องด้วยถ้อยคาํท่ีสัมผสัคลอ้งจองกนัตามทาํนองของเพลง   
นั้น ๆ ซอแต่ละทาํนองจะส่งสัมผสัไม่เหมือนกนั “คาํซอ” หรือบทขบัร้องนั้นจะไม่ส่งสัมผสัเหมือน
บทค่าวหรือบทกว ีแต่จะสัมผสัโยงถอ้ยคาํในทาํนองแต่ละเพลงนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น 
  ทาํนองซอมีหลายทาํนองและไม่มีประวติัท่ีแน่ชดั ทาํนองซออาจตั้งตาม
ช่ือสถานท่ีอนัเป็นท่ีมาของทาํนองซอ เช่น ทาํนองเชียงใหม่ เชียงแสน ทาํนองล่องลาํปาง ล่องน่าน    
ป่ันป้าย ซอพม่า ซอเง้ียว ซออือ ซอจะปุ ซอละมา้ย และซอพระลอ เป็นตน้ ผูท่ี้ขบัร้องซอเรียกว่า 
“จ่างซอ” หมายถึงผูมี้ความสามารถในการขบัร้องทาํนองเพลงซอ อาํเภอแม่ใจมี “จ่างซอ” อยูห่ลาย
คณะ ส่วนใหญ่มกัจะแสดงในงานการกุศลต่าง ๆ เช่น บวชนาค แต่งงาน ข้ึนบา้นใหม่ งานประเพณี
ทางศาสนาต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํนองซอท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นทาํนองซอเชียงใหม่ ทาํนองซอล่องน่าน 
(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา อาํเภอแม่ใจ, 2541: 45-46) 

1.4 ข้อมูลเกีย่วกบัวดัโพธาราม 
1.4.1 ประวตัิความเป็นมาและความส าคัญของวดัโพธาราม 

วดัโพธาราม ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา มีเน้ือท่ี
จาํนวน 15 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ทิศเหนือติดกบัหมู่ท่ี 3 บา้นสันขวาง ทิศใตติ้ดกบัหมู่ท่ี 1 บา้นตน้ผึ้ง 
ทิศตะวนัออกติดกับหมู่ ท่ี  4 บ้านแม่ใจหางบ้าน ทิศตะวนัตกติดกับหมู่ ท่ี  2 บ้านต้นตะเคียน              
มีพระภิกษุจาํพรรษาท่ีวดัจาํนวน 10 รูป สามเณร จาํนวน 6 รูป  

วดัโพธารามถือไดว้่าเป็นวดัท่ีมีความสําคญัในอาํเภอแม่ใจ เป็นศูนยก์ลาง
ดา้นศาสนา การศึกษา รวมถึงกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมต่าง ๆ เช่น โรงเรียนปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษาประจาํอาํเภอแม่ใจ ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ศูนยป์ฏิบติัธรรมประจาํ
จงัหวดัพะเยา แห่งท่ี 7 ห้องสมุดประชาชนประจาํอาํเภอแม่ใจ เป็นสถานท่ีตั้ งของหน่วยอบรม
ประชาชนประจาํตาํบล (อปต.) ศูนยบ์ริการการเรียนรู้ตาํบลศรีถอ้ย (ศรช.) ชมรมผูสู้งอายุประจาํ
อาํเภอแม่ใจ ศูนยฝึ์กวชิาชีพพื้นบา้น (กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ)์ ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพชุมชน ศูนยบ์ูรณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน และพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

ภายในศาลาเอนกประสงคท่ี์ของวดัใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับตํานานของหนองเล็งทราย และภาพจิตรกรรมประเพณี 12 เดือน              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนในอดีต วดัโพธารามจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าของชาวอาํเภอแม่ใจ 

วดัโพธารามไดรั้บการยกยอ่งและประกาศใหเ้ป็นวดัพฒันาตวัอยา่งใน 2530 
เป็นวดัพฒันาตวัอยา่งดีเด่นใน พ.ศ. 2532 เป็นวดัอุทยานการศึกษาจากกรมศาสนาใน 2538 เป็นศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาดีเด่นใน พ.ศ. 2544 เป็นตน้   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

กิจกรรมประจาํปีของวดัโพธารามท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1      31 ธนัวาคม-1 มกราคม   กิจกรรมสวดมนตข์า้มปี 
 กิจกรรมท่ี 2      มีนาคม  (แรม 5 คํ่า เดือน 5 เหนือ)  ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ  
                          และกู่ครูบาเจา้ศรีวิชยั บวงสรวงเจา้หลวงคาํแดง 
 กิจกรรมท่ี 3      31 มีนาคม-เมษายน  บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
 กิจกรรมท่ี 4      15 เมษายน กิจกรรมกินออ้ผะญ๋าไม่พ่ึงพายาเสพติด 
 กิจกรรมท่ี 5      18 เมษายน กิจกรรมวนักตญัํูผูสู้งอายอุาํเภอแม่ใจ 
 กิจกรรมท่ี 6      1 มิถุนายน  ทาํบุญอายวุฒันะมงคล “พระโสภณพฒัโนดม”       
           เจา้อาวาสวดัโพธาราม รองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา 
 กิจกรรมท่ี 7       ปฏิบติัธรรมทุกวนัพระระหวา่งพรรษา 
 กิจกรรมท่ี 8       แห่เทียนเขา้พรรษา (ก่อนเขา้พรรษา 2 วนั) 
 กิจกรรมท่ี  9         สอบธรรมสนามหลวง นกัธรรมชั้นตรี (ก่อนออกพรรษา 3 วนั) 
 กิจกรรมท่ี 10     ประเพณียี่เป็ง (เทศนธ์รรมมหาชาติ วนัลอยกระทง) 
 กิจกรรมท่ี 11     สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก 
 กิจกรรมท่ี 12     ทุกวนัพฤหสับดี  กิจกรรมศูนยฟ้ื์นฟสุูขภาพชุมชนวดัโพธาราม 
 

วดัโพธาราม สร้างใน พ.ศ. 2348 ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้นแม่ใจ  
(บ้านแม่ใจ หรือ บ้านศรีถ้อย ปัจจุบนัคือ หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ใจหางบ้าน) และลาํนํ้ าแม่ใจ ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัมีหนองนํ้ าธรรมชาติ คือ หนองเล็งทราย วดัโพธาราม ช่ือเดิมคือ “วดัแม่ใจ”        
วดัแห่งน้ีไดส้ร้างมาพร้อมกบัการสร้างหมู่บา้นและไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นและช่ือวดัตามช่ือของลาํนํ้ า คือ 
“บา้นแม่ใจ” และ “วดัแม่ใจ” พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีมีลกัษณะสวยงาม 
ชาวบา้นผ่านไปมามกัเหลียวมองในความงามของพระพุทธรูปจนถูกขนานนามว่า “วดันางเหลียว”  
เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 90 น้ิว สูง 135 น้ิว สร้างใน พ.ศ. 2380 
โดยช่างป้ันพระจากอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตมีเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปองค์น้ี 
คือ มกัจะมีหญิงสาวนาํหมาก เม่ียง บุหร่ี มาถวายอยู่เป็นประจาํ ดว้ยมีความเช่ือท่ีว่า จะทาํให้มีความ
สวยงามเช่นเดียวกบัพระเจา้นางเหลียวท่ีมีพุทธลกัษณะงดงาม และเป็นท่ีช่ืนชอบของ ผูท่ี้ไดพ้บเห็น 
(วดัโพธาราม, 2556)     

พ.ศ. 2460 เกิดไฟไหม้วิหารวดัโพธาราม ตามคาํบอกเล่าว่าส่ิงท่ียงัคง
เหลืออยู่คือ พระพุทธรูปบูชาเน้ือทองสัมฤทธ์ิ สภาพถูกไฟไหมเ้สียหายบางส่วน และอีกองค์หน่ึง 
คือ พระเจา้นางเหลียว ซ่ึงเป็นพระประธานในวิหาร บางส่วนขององค์พระแตกหัก ปูนท่ีหุ้มองค ์
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พระกระเทาะออกมา เหตุการณ์ในคร้ังนั้นทาํให้ชาวบา้นไม่มีท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา จึงได้
ร่วมกนัสร้างเพิงหลงัคาชัว่คราว (วดัโพธาราม, 2556)  

พ.ศ. 2466 พ่อหนานใจ วรรณจกัร ไดนิ้มนตค์รูบาศรีวิชยัมาโปรดศรัทธา
ญาติโยมร่วมกนัสร้างวิหารหลงัใหม่ โดยมีพ่อหนานใจเป็น สล่า (ช่าง) และมีพระอธิการอินต๊ะ 
ปัญญาวโร (พ่อหนานปัญโญ คาํบุญเรือง) เจา้อาวาสในขณะนั้น หลงัจากสร้างวิหารเสร็จแลว้ได้
เปล่ียนช่ือวดัจาก “วดัแม่ใจ” เป็น “วดัแม่ใจศรีถอ้ย” คาํวา่ศรีถอ้ยมีท่ีมาจากพื้นท่ีบริเวณหนา้วดัมีตน้
โพธ์ิ (ศรี) ปลูกเป็นแถว (ถอ้ย) เรียงจาํนวนหลายตน้ ช่ือของหมู่บา้นก็เปล่ียนไปตามช่ือวดัเช่นกนั 
คือ “บา้นศรีถอ้ย” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัโพธาราม” ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 (วดัโพธาราม, 2556) 

พ.ศ. 2517 พระอธิการศรีเหลา อคฺคปํฺโญ (พระโสภณพฒัโนดม) ไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาส ท่านไดร่้วมกบัชาวบา้นทาํการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลงัเก่า วิหารหลงั
ปัจจุบนัน้ีสร้างแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2520 (วดัโพธาราม, 2556) 

 

 
 

ภาพท่ี 3  วหิารวดัโพธารามหลงัปัจจุบนั 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, วหิารวดัโพธารามหลงัปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 14 พฤษภาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=312735&random=14205786535  
 

ภายในวดัมีอุโบสถทรงไทยล้ือหลงัเดียวของอาํเภอแม่ใจ ลกัษณะก่ออิฐถือ
ปูน เคร่ืองบนเป็นเคร่ืองไม้ทั้ งหมด สร้างใน พ.ศ. 2480 ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน
ประดิษฐานเป็นพระประธาน และมีภาพจิตรกรรมฝาผนงับอกเล่าเก่ียวกบัประวติัการสร้างหมู่บา้น 
การสร้างวดั วถีิชีวติของชุมชน ดา้นหลงัอุโบสถมีสถูปบรรจุอฐิัธาตุของครูบาศรีวิชยั สร้างใน พ.ศ. 
2490 ภายหลงัพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วดัจามเทว ีจงัหวดัลาํพนู โดยพอ่หนานใจ วรรณจกัร เป็น
ผูอ้ญัเชิญอฐิัธาตุ ภายในบริเวณพิพิธภณัฑ์มีพระพุทธรูปศิลาโบราณ ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่าง
พะเยา ขนาดหน้าตกักวา้ง 1.80 เมตร สูง 2.15 เมตร สันนิษฐานวา่สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 21 อายุ
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ประมาณ 500 ปี เดิมประดิษฐานท่ีวดัร้างช่ือ วดัดอนคราม ห่างจากวดัโพธารามไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 พระโสภณพฒัโนดมได้ร่วมกับชาวบ้าน
อญัเชิญมาประดิษฐานภายในวดัโพธาราม ดว้ยเหตุท่ีเกรงวา่อาจเกิดชาํรุดทรุดโทรม และเส่ียงต่อ
การสูญหาย (วดัโพธาราม, 2556) 

บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภณัฑ์มีพระพุทธรูปศิลาโบราณ ปางมารวิชัย 
ศิลปะสกุลช่างพะเยา ขนาดหน้าตกักวา้ง 1.80 เมตร สูง 2.15 เมตร ประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่า
สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 21 อายุประมาณ 500 ปี เดิมประดิษฐานท่ีวดัร้างช่ือ วดัดอนคราม ห่างจาก
วดัโพธารามไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 พระโสภณพฒัโน
ดมไดร่้วมกบัชาวบา้นอญัเชิญมาประดิษฐานภายในวดัโพธาราม ดว้ยเหตุท่ีเกรงวา่อาจเกิดชาํรุดทรุด
โทรม และเส่ียงต่อการสูญหาย 

ภายในศาลาเอนกประสงคท่ี์ใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ มีภาพจิตกรรม
ฝาผนงัเก่ียวกบัตาํนานของหนองเล็งทราย และภาพจิตรกรรมประเพณี 12 เดือน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถี
ชีวติของชาวอาํเภอแม่ใจในอดีต วดัโพธารามจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าของชาวอาํเภอแม่ใจ 

1.4.2 ความเป็นมาของโครงการศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 บา้นแม่ใจหางบา้น ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ก่อตั้ง

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยมีพระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม เป็นประธาน
ศูนยฯ์ จดัตั้งคณะทาํงานข้ึน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มงานด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มงานด้านอาชีพทาง
ศิลปะและวฒันธรรม กลุ่มงานดา้นการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มลานวฒันธรรม กลุ่มศูนย์
ความรู้และห้องสมุดประชาชน และกลุ่มงานดา้นพิพิธภณัฑ์ มีเป้าประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
เผยแพร่วฒันธรรมและวิถีชีวิตภายในชุมชน โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้พึ่ งพาตนเองจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน นาํองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบา้นท่ีสามารถถ่ายทอด ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพื่อคน้หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการนาํไปใชใ้น
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา หลักสําคัญของวิธีการคือ ใช้แนวทางสายกลางในการดําเนิน
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว จนถึงระดบัชุมชน ให้ตระหนกัถึงภูมิปัญญา
ผสานกบัทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน 

กระทรวงวฒันธรรมร่วมกบัองค์กร ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนด
นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตั้ง “ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2547 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างงานในท้องถ่ิน ในรูปแบบการ 
บูรณาการในทุกมิติของวฒันธรรม นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของชาติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท่ี 
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มุ่งใช้มิติทางวฒันธรรม เป็นกลไกเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน โดยมีการ
เช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่าย ระดมทรัพยากร การบริหารจดัการทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน ในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนสาํคญัทางยทุธศาสตร์โดยการสนบัสนุน
ให้ชมชนและประชาชนในทอ้งถ่ินจดัตั้งองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนในพื้นท่ีพึ่งพาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน 
และนาํองค์ความรู้ในชุมชนซ่ึงได้มาจากปราชญ์ชาวบ้าน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน และ
ระหวา่งชุมชนและสังคมมาวเิคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการกบัภูมิปัญญาภายนอก ทาํให้เกิดการ
พฒันาตนเองและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและย ัง่ยนื 

ต่อมาในพ.ศ. 2549 ไดมี้การประเมินผลการดาํเนินงานโครงการการจดัตั้ง  “ศูนย์
บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” ซ่ึงกระทรวงวฒันธรรม ไดพ้ิจารณาให้มีการปรับปรุงแนว
ทางการดาํเนินงานใหม่ โดยปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การดาํเนินงานจากโครงการการจดัตั้ง “ศูนย”์
เป็นการส่งเสริมการดาํเนินงาน “โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” โดยมุ่งเนน้ให้มีการบูรณา
การโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานในสังกดักระทรวงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบั 6 องคป์ระกอบหลกั
ของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแ้ก่ 

1. คลงัสมอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. การส่งเสริมอาชีพดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
3. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. ลานวฒันธรรม 
5. พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น 
6. สารสนเทศและหอ้งสมุดชุมชน 

รวมทั้ งประสานงานบูรณาการโครงการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม 
ในการส่งเสริมสนบัสนุนการทาํกิจกรรมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิด
ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 กาํหนดให ้
“โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติตามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอ 
และสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวฒันธรรม ให้
ดาํเนินงานเพื่อการแต่งตั้งคระกรรมการอาํนวยการโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ซ่ึงมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมเป็นเลขานุการตามคาํสั่ง
นายกรัฐมนตรีท่ี 319/2550 ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2550 ต่อมา สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

แห่งชาติไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและผูบ้ริหารกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูว้า่
ราชการจงัหวดั ทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2550 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทยทาํให้ผูบ้ริหารกระทรวง กรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งผูว้่าราชการจังหวดัทุกจังหวดั
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในโครงการดงักล่าวมากยิ่งข้ึน และพร้อมท่ีจะประสานงาน    
เพื่อผลักดันโครงการน้ีบูรณาการให้บรรลุผลตามเป้าหมายนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2551 
กระทรวงวฒันธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติได้ดาํเนินงานโครงการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชนด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการโครงการและกิจกรรม        
สู่ชุมชน ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดบักระทรวงต่าง ๆ ในดา้นสังคม 
โดยเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงสู่แผนยุทธศาสตร์
ชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีสามารถขยายผลการดาํเนินโครงการฯไดเ้ป็นจาํนวน 816 แห่ง ครอบคลุมทุก
จงัหวดัในประเทศไทย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบนัท่ีเห็นความสําคญัในการสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยการใช้มิติทางวฒันธรรม โดยการเปิดพื้นท่ีทางวฒันธรรม 
เพื่อใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชน และร่วมพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินตนเป็นสาํคญั 

ดงันั้น เพื่อเป็นการขยายผลการดาํเนินงาน สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ จึงไดด้าํเนินการจดัตั้งโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยูใ่ห้ครบ
ทุกอําเภอทั่วประเทศ รวมทั้ งการเสริมสร้างความเข็มแข้งให้แก่โครงการฯ ท่ีได้จัดตั้ งแล้ว 
ดาํเนินการอยู่ในขณะน้ี ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพของแกนนาํชุมชน ท่ีดาํเนินการโครงการฯ    
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการดาํเนินงานเพื่อสร้างความเขม้แข็งย ัง่ยืนให้แก่ชุมชน
ทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

   
 

ภาพท่ี 4  อาคารพิพิธภณัฑข์องศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน  
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

วตัถุประสงค์การก่อตั้งโครงการศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
1. เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมเพื่อการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยมิติวฒันธรรม โดยนาํระบบคุณค่า

ทางวฒันธรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา การมีจิตสํานึกรักษ์และ
ภาคภูมิใจในถ่ินกาํเนิด มาพฒันาและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน สังคมอยา่งเป็นองคร์วม 

3. เพื่อพฒันาศกัยภาพทุนทางสังคมท่ีมีรากฐานมาจากวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้มี
ความเขม้แขง็และนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการขับเคล่ือน
โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชน 

 
 

  
 

ภาพท่ี 5  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จทรงเปิด  
 “ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยในชุมชน” ณ วดัโพธาราม อาํเภอแม่ใจ 
ท่ีมา: สาํนกังานจงัหวดัพะเยา, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ทรงเปิด “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยในชุมชน” ณ วัดโพธาราม อ าเภอแม่ใจ, เขา้ถึงเม่ือ 
12 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.phayao.go.th/au/gov/9ampur/c10.pdf 
 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ไดมี้โอกาสสืบคน้ แลกเปล่ียนเรียนรู้

วฒันธรรมและวิถีชีวิต ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเขา้ใจพื้นฐานของการดาํเนินชีวิต และการครองตน
ภายใต้ระบบความเช่ือขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงาม ตลอดจนสงเสริมให้เกิด
กระบวนการพฒันาคน และองคค์วามรู้ในชุมชนเพื่อแสวงหาทิศทาง และแนวทางการปกป้อง ดูแล 
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และพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ สามารถป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชนให้เกิดความอบอุ่น
มัน่คงไปพร้อมกนัในทุก ๆ ดา้น 

2. ประชาชนในชุมชนร่วมกนัพฒันาโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนให้
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาแลกเปล่ียน เรียนรู้และศูนยส่์งเสริมการพฒันาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนโดยใชมิ้ติทางศาสนาศิลปะและวฒันธรรม บูรณาการกบัแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีย ัง่ยนืของประชาชนในชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม
ร่วมกนัขบัเคล่ือนโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้
เกิดข้ึนแก่ชุมชนและสังคมอย่างย ัง่ยืน สําหรับจงัหวดพะเยา ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรม
ไทยสายใยในชุมชน” ตั้งอยูใ่นวดัโพธาราม บา้นแม่ใจหางบา้น หมู่ท่ี 4 ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ 
ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549 โดยมีพระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม รูปปัจจุบนั 
เป็นประธานศูนยฯ์ มีคณะทาํงาน 6 กลุ่มตามแนวทางท่ีกระทรวงวฒันธรรมกาํหนด เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่วฒันธรรม และวิถีชีวิตในชุมชนโดยเนน้ให้ประชาชนในพื้นท่ีไดพ้ึ่งพา
ตนเองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนาํองคค์วามรู้ในชุมชนซ่ึงมาจากองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น 
ท่ีเกิดจากการสั่งสม สามารถคิดเองทาํเอง เป็นความรู้แบบองค์รวม สามารถถ่ายทอดเช่ือมโยง 
บูรณาการและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน สังคมมาวเิคราะห์ตลอดจนแสวงหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และแกไ้ขปัญหาชุมชน เพื่อสนบัสนุนการ
สร้างผูรู้้องค์ความรู้สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นแนวทางในการพฒันา (สาํนกังานจงัหวดัพะเยา, 2554) 

เม่ือวนัพุธท่ี 10 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสม 
สวลี พระวรชายาธินดัดามาตุ เสด็จทรงเปิด "ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยในชุมชน" ณ วดั 
โพธาราม อาํเภอแม่ใจ โดยราษฎรชาวอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา และอาํเภอใกลเ้คียงทุกหมู่เหล่าเฝ้า
รับเสด็จเป็นจาํนวนมาก เม่ือเสด็จโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ถึงวดัโพธาราม นายเชิดศกัด์ิชูศรีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัพะเยา (ขณะนั้น) กราบทูลรายงานความเป็นมาเก่ียวกบัศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย
ในชุมชน วดัโพธาราม จากนั้น ทรงปลูกตน้สบนังา ทรงประเคนจตุปัจจยัไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก นายอาํเภอแม่ใจ กราบทูลเบิก ผูว้่าราชการจังหวดัพะเยา เข้ารับหนังสือ
ประทานหอ้งสมุดประชาชนในจงัหวดัพะเยา ผูมี้อุปการะและคณะกรรมการเขา้รับพระราชทานเข็ม
ท่ีระลึก จาํนวน 100 ราย เจา้อาวาสวดัโพธาราม ถวายของท่ีระลึก เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์วดั
โพธาราม ทรงลงพระนามในแผ่นศิลา ทอดพระเนตรการแสดงวฒันธรรมพื้นบา้น และกิจกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทรงเยี่ยม และทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรท่ีมาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด      
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ทรงประทานของเล่นและผา้ห่มกนัหนาวให้แก่ราษฎรท่ีมาเฝ้ารับเสด็จ จนเม่ือเวลา 20.00 น. ทรงเสด็จ
ประทบัรถยนต์พระท่ีนั่งไปยงัจังหวดัเชียงราย ก่อนประทบัเคร่ืองบินพระท่ีนั่งกองทพัอากาศ     
กลบักรุงเทพมหานคร (สาํนกังานจงัหวดัพะเยา, 2554) 

การบริหารจัดการศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
สาํนกังานวฒันธรรม จงัหวดัพะเยาไดค้ดัเลือกวดัโพธาราม ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอ

แม่ใจ จงัหวดัพะเยา เป็นสถานท่ีจดัตั้งศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ประจาํอาํเภอแม่ใจ  
ประโยชน์ของการจดัตั้ งโครงการของศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชน คือชุมชนเกิดความเขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือน
สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชน          
ซ่ึงสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชน และสนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลฐานแห่งความรู้โดยใช้มิติทางสังคม เป็นศูนยก์ลาง
แห่งความร่วมมือร่วมใจกนัในการดาํเนินการทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถ่ิน สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างแหล่งท่องเท่ียว จดัเวทีกิจกรรมทาง
วฒันธรรมร่วมกนัของชุมชน รวมถึงการยกยอ่งบุคคลดีเด่น ซ่ึงก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการ
พฒันาชุมชนนาํไปสู่การสร้างรายไดสู่้ชุมชน สร้างความมัน่คงแก่สังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความผาสุก
ของประชาชนและความกา้วหน้าของประเทศ เป็นรูปแบบหน่ึงของการดาํเนินการสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งพึ่ งตนเองได้ ด้วยการใช้มิติทางวฒันธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน อาํเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา เป็นอาํเภอท่ีตั้งอยูเ่หนือสุดของจงัหวดัพะเยา มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํนา และทาํสวนผลไม ้ซ่ึงไดแ้ก่ ล้ินจ่ี สามารถทาํ
รายไดใ้ห้เกษตรกรเป็นอย่างดี ในส่วนผลิตผลอ่ืน ๆ มีการปลูกแตงโม และแคนตาลูป เป็นรายได้
เสริมหลงัจากฤดูทาํนา อาํเภอแม่ใจเป็นแหล่งตน้นํ้ าท่ีสําคญัของจงัหวดัพะเยา คือ แม่นํ้ าอิง ซ่ึงมีลาํ
ห้วยหลายสายท่ีไหลมาจากทั้งทางฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก ไหลมารวมกนับริเวณหนองเล็ง
ทรายซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ รองจากกว๊านพะเยา จากบริเวณแม่นํ้ าท่ีมีประวติัศาสตร์และมี
ตาํนานเล่าขานอยา่งมากมาย จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีปรากฏหลกัฐานการตั้ง
ถ่ินฐานและเกิดชุมชนทางประวติัศาสตร์ เกิดวิถีชีวิตและการประดิษฐ์เคร่ืองมือทาํมาหากิน รวมถึง
ภูมิปัญญาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือในการเกษตร การทาํเหมืองฝาย เคร่ืองใช้ในการ
แกะสลกั การสร้างบา้นเรือน เคร่ืองครัว ตลอดจนถึงสมุนไพรในการรักษาโรค ประเพณี วฒันธรรม
อนัดีงามของชุมชนท่ีสืบทอดต่อกนัมา ปัจจุบนัวิถีชีวิตของชุมชนไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั 
อาศยัการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกมากข้ึน ทาํให้วิถีชีวิตของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง และ
ก่อใหเ้กิดการลงทุนสูงไม่ก่อใหเ้กิดการคุม้ค่า ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นสินคา้นาํเขา้จากต่างถ่ิน 
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วิถีชีวิตชุมชนขาดการพึ่งพาตนเอง การทอดท้ิงทิ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
เช่น ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาทางดา้นสังคม เป็นตน้ 

ในการจดัตั้งศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมสายใยชุมชน มีส่วนในการสร้างภูมิคุม้กนั
ให้แก่ชุมชน และมีแนวทางการดาํเนินงานเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดาํรงชีวิตของชุมชนในอดีต เขา้ใจวิวฒันาการการดาํรงชีวิตของคนใน
ชุมชน ได้เรียนรู้การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินผสมผสานภูมิปัญญาก่อให้เกิด
เคร่ืองมือในลกัษณะของการใช้ประโยชน์ในงานนั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในทอ้งถ่ินและผูท่ี้
สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน 

 
2. รูปแบบการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
 2.1 ประวัติความเป็นมา และรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์                
วดัโพธาราม 

พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ตั้งอยู ่หมู่ 2 ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยอยู่
บริเวณพื้นท่ีวดัโพธาราม เป็นวดัท่ีสําคญัของอาํเภอแม่ใจ จุดเร่ิมตน้ของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม คือ 
พระโสภณพฒัโนดม (เจา้อาวาส) พระนกัอนุรักษ์และนกัพฒันา เห็นคุณค่าถึงประวติัศาสตร์  วิถี
ชีวิตในอดีต จึงอยากท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเพื่อให้เยาวชนใน
ทอ้งถ่ินไดศึ้กษาเรียนรู้และตระหนกัถึงคุณค่าและภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมไว ้

พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามจดัตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการตั้งแต่มีพิธีเปิดศูนยบ์ูรณาการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน เม่ือปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
อาคารพิพิธภณัฑ์ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของวดัโพธาราม ตาํบลศรีถ้อย อาํเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา ภายในพื้นท่ีของศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชม พระวรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้โสมสวลี พระวรราชาธินดัดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 ภายในพื้นท่ีประกอบไปดว้ย ฉางขา้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 
(โดยการบริจาคของคณะผูแ้ทนสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา) ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบาตร 
สถานท่ีปฏิบติัธรรม ท่ีตั้งของศูนยย์ุติธรรมอาํเภอแม่ใจ ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพชุมชน วดัโพธาราม ศูนยก์ู้
ชีพ-กูภ้ยั ร่มโพธ์ิ กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์กลุ่มกายภาพบาํบดั กลุ่มกายภาพบาํบดั-นวดแผนไทย เป็นตน้ 

 

จากการสัมภาษณ์พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานัสนทีพิทกัษ์) 
กล่าวถึงความเป็นมาของพิพิธภณัฑว์า่ (พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ, 2556) 
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"ความเป็นมาของพิพิธภณัฑ ์เร่ิมก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2543 โดยพระโสภณพฒั
โนดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานสันทีพิทกัษ)์ ไดร้วบรวมโบราณวตัถุ ท่ีญาติโยมศรัทธาก็เอา
มาถวายไวท่ี้วดั ก็รวบรวมไวท่ี้ศาลา (ขา้งอาคารพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม) มาเก็บไว ้มีคนใน
ชุมชนถามวา่หลวงพ่อนาํมาเกบ็ไวท้าํไม จึงบอกว่าเก็บไวใ้หเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดท้ราบว่าวตัถุ
ส่ิงของท่ีเกบ็รักษาไวน้ั้นเป็น  วิถีชีวิตของคนโบราณ วิถีชีวิตของชาวบา้นในอดีต ว่ามีความ
เป็นอยู่อย่างไรส่ิงของเคร่ืองใชบ้างส่ิงใชใ้นประกอบอาชีพอาทิเช่น แอก เถือ ไถ ใชว้วั ใช้
ควาย ใชท้าํไร่ทาํนา นาํมาเกบ็รวบรวมไว ้หลวงพ่อไดช้ี้แจงใหญ้าติโยมฟัง คนในชุมชนเกิด
ความเขา้ใจ ในภายหลงัคุณโยมสมมิตร หล่อกิตติยกลุ มีบา้นหลงัหน่ึง ท่านก็ถวายใหท้างวดั 
ภายหลงัทางวดัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ป็นศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนเพราะ
หลวงพ่อไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัทางดา้นวฒันธรรม ไดรั้บรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2536-2537" 

  

  หลงัจากนั้นท่านเจา้อาวาสนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเก็บโบราณวตัถุส่ิงของ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์ โดยโบราณวตัถุบางอย่างยงัไม่สามารถนํามาจดัแสดงได้ เช่น 
พระพุทธรูป นาํมาจดัแสดงไดเ้ฉพาะวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระเจา้วรวงศ์เธอพระองคเ์จา้โสม 
สวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดป้ายศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน เท่านั้น 
เพราะปัจจุบนัถา้นาํมาจดัแสดงไม่ปลอดภยั เน่ืองจากทางพิพิธภณัฑ์ยงัไม่มีระบบการจดัการเร่ืองความ
ปลอดภัยดีเท่าท่ีควร ท่ีสําคัญเป็นโบราณวตัถุท่ีเก่าแก่ มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ในส่วน
โบราณวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีได้รับบริจาคจากคนในชุมชนไดน้าํมาเก็บรวบรวมภายในพิพิธภณัฑ ์
ดงันั้นความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามเร่ิมจากการเก็บวตัถุโบราณ ส่ิงของเคร่ืองใช้ นํามา
ผสมผสานกนั แต่เดิมทีของภายในวดัโพธารามไม่มีโบราณวตัถุ ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นอดีต นอกจากมีคน
ในชุมชนนาํมาบริจาค จะเป็นในลกัษณะน้ีตลอดระยะเวลาท่ีก่อตั้งพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 

 
 

 
ภาพท่ี 6  พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานสันทีพิทกัษ)์ เจา้อาวาสวดัโพธาราม 

   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
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  “ความเขา้ใจของคนในชุมชนรอบวดัเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์บางคนมีของเก่านาํมาไวท่ี้
วดั ใหเ้ด็กและเยาวชนไดศึ้กษาทางวดัช้ีแจง ใหเ้กิดความเขา้ใจคนในชุมชมบริเวณโดยรอบวดั
บางคนมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยในการเก็บรวบรวมวตัถุ แต่บางคนมีความเห็นท่ีแตกต่าง อาทิ
เช่น นาํวตัถุโบราณเกบ็ไวท่ี้บา้นของตนเองแต่ความเห็นมีจาํนวนนอ้ยส่วนมากกมีความคิดเห็น
ท่ีจะนาํมารวบรวมไวท่ี้วดั เช่น ธรรมใบลาน (พบัสา) จารึกอกัษรลา้นนา สมุดข่อย ตาํรายา 
โหราศาสตร์ พิธีกรรม ท่ีคนเฒ่าคนแก่เกบ็ไวใ้นบา้น นาํมาไวท่ี้วดั ทางวดัก็ปริวรรตออกมาเป็น
ภาษาไทย เพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนไดศึ้กษา” (พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ, 2556) 

  

หลังจากนั้ น ท่านเจ้าอาวาสได้นําเร่ืองราว ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ให้ความรู้ 
ขอ้เสนอแนะให้กบัพระลูกวดั เพราะในบางคร้ังหลวงพ่อไม่มีเวลาในการอธิบายเร่ืองราว ทางดา้น
เศรษฐกิจวิถีชีวิตคนหนองเล็งทราย ศิลาจารึกวดัดอนคราม เวียงออ้ย จารึกหนองเล็งทราย จารึกวดั
หนอง หลกัฐานประวติัศาสตร์หนองเล็งทราย พระพุทธรูปหินทิพย ์เวียง อีกทั้งเร่ืองสงครามอินโด
จีนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ทหารไทยมาป้องกัน ทหารญ่ีปุ่นสู้รบกับทหารอังกฤษ อาํเภอแม่ใจเป็น
ทางผา่นของทหารญ่ีปุ่น เร่ืองบ่อนํ้ าท่ีชาวบา้นใช้ด่ืมก็ลงไปอาบเกิดจากทหารญ่ีปุ่นอาจจะไม่เขา้ใจ
ขนบธรรมเนียมไทย ขณะเดียวกนั พ.ศ. 2483 ทหารไทยประกาศยกกองทพั 3-4 กองพนัมาตั้งค่าย
สกดัทหารญ่ีปุ่น มีทหารราบ ทหารมา้ ทหารปืนใหญ่ มาตั้งค่ายอยูบ่า้นสันข้ีแฮง้ หรือบา้นสันข้ีแร้ง 
มาตั้งค่ายอยูเ่ป็นระยะเวลา 3-4 ปี ทหารบางคนก็มีครอบครัว มีลูกมีหลานมากมาย ท่ียงัมีชีวิตอยูก่็มี 
แถวบา้นค่าย ท่านเจา้อาวาสจึงไดเ้ขียนลงในสมุดเล่มเหลืองใหก้บัพระท่ีไดส้มณศกัด์ิแลว้นาํไปตีพิมพ ์
สมุดเล่มเหลืองนั้น ท่านเจา้อาวาสไดใ้ชเ้วลาการเขียน ประมาณ 2-3 ปี มีช่ือครูบาอาจารยท่ี์รวมอยู ่
ใชพ้ิมพห์ลายคร้ัง บางทีใชข้ึ้นตน้วา่ “แม่ใจ” แต่เน้ือหาเหมือนกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีหนา้ปกฉบบั
น้ีมีไปอยูท่ี่หอจดหมายเหตุพะเยา" สมุดเล่มเหลืองตีพิมพข้ึ์นเพื่อให้พระ คนในชุมชน นกัท่องเท่ียว 
ได้ศึกษาประวติัความเป็นมาในถ่ินฐานของอาํเภอแม่ใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงท่านพระ
โสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ ไดเ้ล่าถึงทิศทางในการเล่าเร่ืองราวของพิพิธภณัฑไ์วว้า่ 

 

"ในส่วนทิศทางในการเล่าเร่ืองของพิพิธภณัฑพิ์พิธภณัฑว์ดัโพธาราม ภายในศูนย์
บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน จัดแสดงโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้แสดงถึงภูมิปัญญาองถ่ินปัจจุบนัพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามไม่มีชีวิตชีวาเน่ืองจากไม่
มีวิธีการ ขั้นตอนการดาํเนินงาน ท่ีทาํใหพิ้พิธภณัฑว์ดัโพธารามมีความน่าสนใจปัจจุบนัทาง
วดัโพธารามพยายามบูรณาการภาพวาดภายในโบสถไ์ปสร้างเร่ืองราวภายในพิพิธภณัฑ ์ทาง
วดัมีความคิดหลายโครงการท่ีพยายามบูรณาการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม” (พระโสภณพฒั  
โนดม อคฺคปํฺโญ, 2556) 
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากพระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานสันทีพิทกัษ์) ซ่ึงเป็น   
ผูริ้เร่ิมก่อตั้งพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามและมีส่วนร่วมในการจดัการและการพฒันาพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
ทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถสรุปแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามไดด้งัน้ี 

1. พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีความคิดริเร่ิมในการจดัการให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของคนในชุมชนให้เกิดความสนใจ รักถ่ินฐานความเป็นวฒันธรรมชุมชน  

2. พิพิธภณัฑเ์ป็นสถานท่ีศึกษาในดา้นวฒันธรรมพื้นบา้นของเยาวชนในชุมชน คนใน
ชุมชน และต่างชุมชน ไดศึ้กษาทราบวิถีชีวิตของบรรพบุรุษเป็นอย่างไร อาจจะเปล่ียนวิถีชีวิต แนวคิด 
ของเยาวชน ในการรักษาโบราณวตัถุ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ โดยไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 3. การจดัการพิพิธภณัฑ์ให้มีชีวิต มีความน่าสนใจเล่าเร่ืองวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี
พื้นท่ีรอบหนองเล็งทรายตั้งแต่อดีตเช่ือมโยงกบัยุคปัจจุบนัว่าเกิดการความเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
ในอดีตคนในชุมชนยึดเอาพื้นท่ีรอบหนองเล็งทรายเป็นท่ีอยู่อาศยั และประกอบอาชีพ โดยใช้
อุปกรณ์เคร่ืองใช้แบบโบราณ วตัถุบางช้ินท่ีจดัแสดงไดน้าํมาจากหนองเล็งทราย อาทิเช่น เสาหิน 
ยอ สุ่ม ขอ้ง เคร่ืองมือจบัปลาของคนรอบหนองเล็งทราย อยากให้เด็ก และเยาวชน คนในชุมชน มา
ไดท้ราบและศึกษาวธีิการจบัปูจบัปลา ประกอบอาชีพการประมงแต่เดิมอาศยัหนองเล็งทรายในการ
ประกอบอาชีพ ปัจจุบนัความเป็นอดีตกาํลงัจะสูญ ไม่มีการอนุรักษแ์ละพฒันาจึงควรปลูกจิตสํานึก
ใหค้นในชุมชนร่วมกนัพฒันาไม่ใหค้วามเป็นอดีตสูญหายไป 

2.2  การจัดแสดงของพพิธิภัณฑ์ 
ทรัพยากรวฒันธรรมทีเ่ป็นโบราณวตัถุในพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม  
ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ของวดัโพธาราม ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องวดัโพธาราม ตาํบลศรีถอ้ย 

อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ทาํหน้าท่ีในการรวบรวมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เห็นถึงทรัพยากรวฒันธรรม
ของชุมชนวดัโพธาราม ในปัจจุบนัวถีิชีวติของคนในชุมชนไดค้่อย ๆ สูญหายไปจากชุมชน 
 พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม มีรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ โดยจดัเป็นสถานท่ีให้เห็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเช่ือ และประวติัความเป็นมาของชุมชนวดัโพธาราม 
ตลอดจนความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พิพิธภณัฑ์แบ่งพื้นท่ีเป็นอาคาร
สองชั้น ในส่วนหอ้งจดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ อยูช่ั้นล่าง  

 การจดัแสดงนอกจากไดค้วามรู้ในเร่ืองราวการศึกษาประวติัศาสตร์ บริบททางสังคม 
และวฒันธรรมของคนในอดีตแลว้ ควรใหค้วามสาํคญัของคนในชุมชนในปัจจุบนัควบคู่กนัไป เพื่อให้
เห็นความสามารถของคนในชุมชนในปั จจุบันในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน                    
เพราะพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามเป็นเสมือนส่ือกลางการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่การจดัแสดงทรัพยากรท่ีเป็น
โบราณวตัถุในอดีตภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น ส่ิงสาํคญัคือตอ้งเห็นคนใน คือ คนในชุมชนมีส่วนร่วม               
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ในการจดัแสดงพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จึงเป็นพื้นท่ีแสดงตวัตนของคนในชุมชนอีกดว้ย 
แผนผงัพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม (ดงัภาพท่ี 7) มีส่วนจดัแสดงดงัน้ี 
ส่วนจดัแสดงท่ี 1  หีบธรรม 
ส่วนจดัแสดงท่ี 2  พระพุทธรูป ชนิดและสมยัต่าง ๆ  
ส่วนจดัแสดงท่ี 3  เคร่ืองป้ันดินเผา ภาชนะดินเผาลา้นนา ผางลาง เคร่ืองทองเหลืองลา้นนา 

     กระสวยทอผา้ กระพรวน แร่หิน ท่ีบดยา ขนัหมาโบราณ 
ส่วนจดัแสดงท่ี 4  ธนบตัรไทย (ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9) ธนบตัรต่างประเทศ 

     เหรียญกษาปณ์ ป๊ับสา (พบัสา)  
ส่วนจดัแสดงท่ี 5  โต๊ะหมู่บูชา พระประธานในพิพิธภณัฑ ์
ส่วนจดัแสดงท่ี 6 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ซา้ก๊อก (ตะกร้าสะพาย) ฮอก  (เกราะ ท่ีหอ้ยคอ 

     โค กระบือ) ก่องขา้ว กระบวย คนโท นํ้าเตา้ หอก ฉมวก ไซดกัปลา กวัะ
     ขา้ว ครกไม ้พลัว่ไม ้กบไสไม ้เตารีดโบราณ โม่หิน เคร่ืองดนตรี เช่น ซอ 
     พิณ (สะลอ้) ขลุ่ย รูปถ่ายเหตุการณ์ในอดีต 

ส่วนจดัแสดงท่ี 7 สงัเคจ็ (เคร่ืองสกัการะในพุทธศาสนา) 
ส่วนจดัแสดงท่ี 8  ผา้ทอ 
 

 

ภาพท่ี 7  แผนผงัพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
 (จดัทาํโดยผูว้จิยั, 2558) 
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ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นโบราณวตัถุท่ีพบในพิพิธภณัฑ์ของวดัโพธาราม แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มที่ 1  หมวดศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรม โบราณวตัถุและศิลปวตัถุท่ีมี        
ผูบ้ริจาคใหก้บัวดัโพธารามมีทั้งพระพุทธรูปหินทราย ปูนป้ัน ดินเผา โลหะ และไม ้หีบธรรม เคร่ืองถว้ย 
อาวธุโบราณ  เคร่ืองสักการะในพุทธศาสนา เบ้ีย เป็นตน้ 

 
 

 

ภาพท่ี 8  ส่วนจดัแสดงหมวดศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรม 
  (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

 

  
 

 

ภาพท่ี 9  การจดัแสดงหมวดศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรม 
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี 10  ส่วนจดัแสดงภาชนะดินเผา เคร่ืองถว้ย เคร่ืองทองเหลือง และอาวธุโบราณ 
  (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

  
 

ภาพท่ี 11  การจดัแสดงผางลาง 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

   
 

ภาพท่ี 12  การจดัแสดงแร่หิน ท่ีบดยา 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี 13  การจดัแสดงภาชนะดินเผา 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

     
 

ภาพท่ี 14  การจดัแสดงเคร่ืองทองเหลือง 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 15  การจดัแสดงเคร่ืองทองเหลือง  
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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กลุ่มที ่2 หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั ท่ีผูน้าํมาบริจาค
ใหก้บัวดัโพธาราม ไดแ้ก่ เคร่ืองป่ันฝ้าย  พาน ขนั เคร่ืองมือจบัสัตว ์เหรียญกษาปณ์ และธนบตัร 

เม่ือเดินตรงเข้ามาภายในพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ห้องโถงทางด้านซ้าย จดัแสดง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วิถีชีวิตของคนในชุมชนวดัโพธาราม แบ่งการจดัแสดง โดยการจดัวางเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชป้ระเภทเดียวกนัเป็นกลุ่ม จดัแสดงทั้งเคร่ืองมือการทาํนา เคร่ืองมือดกัจบัสัตวน์ํ้ า เคร่ืองท่ีใช้
ในการทอผา้ รวมทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และผา้ทอลายโบราณ ท่ีคนในชุมชนวดัโพธารามไดน้าํมา
มอบใหก้บัพิพิธภณัฑ ์  
 

   
 

ภาพท่ี 16  การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนั 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

  
 

ภาพท่ี 17 การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนั 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี 18  ส่วนจดัแสดงเคร่ืองนุ่งห่ม ผา้ทอ 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 19  การจดัแสดงธนบตัร และเหรียญกษาปณ์ 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 20 การจดัแสดงป๊ับสา (พบัสา) 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ  9 สิงหาคม 2555) 
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2.3  กจิกรรมของพพิธิภัณฑ์ 
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีไม่ใช่โบราณวตัถุท่ีปรากฏในการจัดการพิพิธภัณฑ์วดั         

โพธารามได้แก่ ประวติัท้องถ่ิน ความรู้ทางวฒันธรรม หัตถกรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
แสดงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงวดัโพธารามได้ร่วมมือกับสํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา จดัทาํ
กิจกรรมภายในอาคารอเนกประสงค ์และบริเวณโดยรอบพิพิธภณัฑ์ ทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรม ช่วงเวลา
ว่างคนในชุมชนวดัโพธาราม และบุคคลภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 

1. โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์บูรณาการวฒันธรรม สายใยชุมชนวดัโพธาราม         
ได้จดัทาํโครงการน้ีข้ึน เพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้รับการ
พฒันาจิตตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา นาํหลกัธรรมของศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
โดยมีคณะสงฆ ์อาํเภอแม่ใจ และอาํเภอใกลเ้คียง เป็นผูน้าํในการปฏิบติัธรรม 

2. โครงการสืบสานภูมิปัญญากินออ้ผญ๋า โดยอาศยัภูมิปัญญาชาวบา้น คือ พิธีการกิน
ออ้ผญ๋า ซ่ึงเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหายาเสพติด โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยยึดถือ
ว่า เม่ือปฏิบติัหรือได้กินออ้ผญ๋าแล้ว จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด คิดทาํในส่ิงท่ีดีงามและไม่ไปยุ่ง
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่ดีโดยเฉพาะยาเสพติด ดงันั้นวดัโพธารามจึงไดน้าํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัทาํโครงการสืบ
สานภูมิปัญญาการกินออ้ผญ๋าข้ึน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนในชุมชนเห็นคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. การอบรมศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้าง
ฐานความรู้ใหก้บัชุมชน นอกจากจะไดรั้บความรู้สู่งานอาชีพยงัจะนาํมาซ่ึงรายไดแ้ละความเขม้แข็งใน
การพึ่งตนเองของชุมชนดว้ย เป็นการนาํเอาศิลปะในการประดิษฐ์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า 
จึงได้ทาํการจดัโครงการน้ีข้ึน เพื่อนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถ
นาํไปประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว 

4. โครงการปริวตัรภาษา อกัษรลา้นนา (ตัว๋เมือง) เป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
อาณาจกัรลา้นนานอกจากจะมีภาษาพูดท่ีเป็นเอกลกัษณ์แลว้ ยงัมีภาษาเขียนท่ีเป็นของตนเองอีกดว้ย   
เพราะภาษาลา้นนาคนโบราณจะใช้เขียน บนัทึกเร่ืองราวความเป็นมาของตนเอง เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต ตลอดจนวิถีการดาํเนินชีวิต ตาํรายาสมุนไพร คาถาอาคมต่างๆ ลงในสมุดข่อย สมุดป๊ับลา หรือ
สมุดใบลาน เป็นตน้ ปัจจุบนัสมุดป๊ับลา สมุดข่อย สมุดใบลาน ได้สูญหายไปเป็นจาํนวนมาก เหลือ
เพียงส่วนน้อยเท่านั้น พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีทาํการเก็บรวบรวมสมุดป๊ับลาท่ี
เป็นภาษาลา้นนาโบราณ จึงจาํเป็นตอ้งทาํการปริวตัรแปลเป็นภาษาไทย ให้เด็ก เยาวชน คนในชุมชน 
เรียนรู้นาํภูมิปัญญา และวถีิชีวติของบรรพบุรุษในอดีต มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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5. โครงการสาํรวจขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญห์มู่บา้น การจดัตั้งโครงการน้ี 
สร้างความรู้ทางวฒันธรรมให้กบัคนในชุมชน รวบรวมขอ้มูลผูรู้้ ปราชญ์ชาวบา้น แยกตามสาขาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อาทิ เช่น ศาสนา ประเพณีและพิ ธีกรรม การเกษตร ภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี ประวติัศาสตร์ชุมชนและโบราณคดี การจดักระบวรการ
เรียนรู้ เป็นตน้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนม่ีสวนร่วมการจดัทาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูรู้้ ปราชญ์ชาวบา้น   
ในชุมชน 

ขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วดัโพธารามไดจ้ดัทาํโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เผยแพร่วฒันธรรม และวิถีชีวิตคนในชุมชน เป็นบริบททางสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน พึ่งพา
ตนเองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นาํเอาองคค์วามรู้ท่ีไดม้ากจากปราชญช์าวบา้น โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างชุมชน สามารถนาํมาวิเคราะห์ในการจดัการพิพิธภณัฑ์ให้เหมาะสมต่อการพฒันา เพื่อเป็น
สถานท่ีแห่งการเรียนรู้สาํหรับคนในชุมชนต่อไป  

2.4 การจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธารามโดยบุคลากรของวดั 
จากแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมและการจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชน โดยศึกษา

กระบวนการพฒันาคน ทั้งผูท่ี้เป็นเจ้าของวฒันธรรมในชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นพิพิธภณัฑ์ชุมชน 
(ทอ้งถ่ิน) ผลสาํเร็จและผลไดข้องการจดัการก่อให้เกิดความเขม้แข็งต่อทั้งคน ความเป็นชุมชน และผูท่ี้มี
ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม ประเภทโบราณวตัถุ ในพิพิธภณัฑ์
วดัโพธารามสามารถแบ่งการจดัการพิพิธภณัฑ์โดยบุคลากรของวดั ไดด้งัน้ี 

 กลุ่มพระสงฆ์วัดโพธาราม โดยมีเจา้อาวาสเป็นแกนนาํในการแนะนาํลูกวดัและ
ชุมชน รวมทั้งไดร้วบรวมโบราณวตัถุมาท่ีไดจ้ากการสํารวจ การบริจาคโบราณวตัถุจากชุมชนมา
จดัเก็บไวท่ี้วดั เม่ือโบราณวตัถุท่ีรวบรวมในการบริจาคปริมาณมากข้ึน เจา้อาวาสคณะพระภิกษุสงฆ ์
และความร่วมมือ คาํแนะนาํจากสํานกังานวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ จึงไดจ้ดัทาํเป็นพิพิธภณัฑ์วดัโพ
ธาราม ในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2549 งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้ประวติัความเป็นมาของชุมชนตาํบลศรีถอ้ย  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัคน
ในชุมชน 

 ขอ้มูลการสัมภาษณ์พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานัสนทีพิทกัษ์)  
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนวดัโพธารมในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่  
                  

“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑเ์ป็นอย่างไร คือชุมชนยงั
ไม่เขา้ใจ เพราะในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ไม่มีนกัวิชาการ หรือ บุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
ดา้นการจัดการพิพิธภณัฑ์อธิบายให้เกิดเขา้ใจอย่างแทจ้ริงคนในชุมชนอาจเกิดความไม่
เขา้ใจ การนาํมาเก็บรวบรวมไวท่ี้วดั การจดัการจดัแสดงยงัจดัไม่เป็นระเบียบ ไม่ชดัเจน 
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หมวดหมู่ อายขุองวตัถุแต่ละช้ินไม่มีท่ีมาคือมีท่ีเก็บรวบรวมไวอ้ย่างนั้น ถา้มีองคก์ร นกัวิจยั
ทางมหาวิทยาลยั หรือนักวิชาการ ผูมี้ความรู้ จะเป็นผลดี  ปัจจุบันมอบหน้าท่ีให้ผูดู้แล
พิพิธภณัฑ ์คือ พระสมบูรณ์และคณะทาํงานอีกท่านหน่ึงคือ คุณวิรัช สุทธิสวาท ไม่ใช่คนใน
ชุมชน เป็นคนใต ้มีความสนใจ และมีความเสียสละ ทั้ง 2 ท่าน ผูดู้แลพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม
มีความเข้าใจเล็กน้อยทาํให้การจดัการพิพิธภัณฑ์วดัโพธารามขาดความต่อเน่ืองในการ
จดัการยงัไม่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ" (พระโสภณพฒัโนดม อคฺคปํฺโญ, 2556) 
 

 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลพิพิธภัณฑ์เป็นพระสงฆ์ 1 ท่าน คือ พระสมบูรณ์ชัย 
โชติปํฺโญ เจา้อาวาสมอบหมายใหพ้ระสมบูรณ์ชยัเป็นผูดู้แล และเปิด-ปิด พิพิธภณัฑ์ รวมทั้งเป็นผูใ้ห้
ข้อมูลแก่คนในชุมชน ผู ้ท่ีเข้ามาศึกษา นักท่องเท่ียวหรือผู ้ท่ีสนใจ ท่ีเข้าไปเรียนรู้ เยี่ยมชมใน
พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ตลอดจนมีบทบาทในการดูแลโบราณสถาน และโบราณวตัถุในวดัโพธาราม 
 โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในการทาํงานร่วมกบั
คณะทาํงาน และชุมชน ไดก้ล่าวถึงพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่ (พระสมบูรณ์ชยั โชติปํฺโญ, 2556) 

 

“เจา้อาวาสไดม้อบหมายให้พระสมบูรณ์ชยัเป็นเจา้หนา้ท่ีดูแลพิพิธภณัฑ ์เบ้ืองตน้
ทางหลวงลุงมีความคิดใหท้างวดัเตรียมตูเ้พ่ือท่ีจะเก็บส่ิงของท่ีจดัแสดงไวป้ระมาณ 2-3 ตู้
เปรียบเทียบส่ิงท่ีอยู่ในตูก้บันอกตู ้การท่ีเก็บส่ิงของนอกตู ้มีความแตกต่างกนัมาก ฝุ่ นเยอะ 
เกรงว่าถา้ไม่มีท่ีเก็บก็จะสภาพเหมือนเดิม อยากให้เตรียมตู ้ถือเป็นเร่ืองสาํคญั ตูเ้ดิมท่ีมีอยู่
บางตูไ้ม่มีกระจก ไม่มีท่ีกั้นในการป้องกนัการหยิบหรือขโมย ถา้ไดตู้ก้ระจกมาปิดดว้ยก็จะดี 
กระจกเล่ือนมีกญุแจลอ๊คได ้เพ่ือป้องกนัฝุ่ น ป้องกนักนัใยแมงมุม กนัคนไปสัมผสัวตัถุ ถา้มี
ตูท่ี้มิดชิดทาํให้ลดเวลาทาํความสะอาด ไม่จาํเป็นตอ้งทาํบ่อย ทาํความสะอาดแต่กระจก 
เพราะหลวงลุงจาํวดัอยู่ท่ีวดัโพธาราม จึงตอ้งดูแลพิพิธภณัฑ ์มีความคิดแต่ไม่มีกาํลงัในการ
ดูแล บางอยา่งท่ีเราเสนอตอ้งใชง้บประมาณในการจดัการพิพิธภณัฑ"์ 
 

 นอกจากน้ีพระสมบูรณ์ชยัไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ ท่ีตอ้งอาศยั 
คนในชุมชน วดัและหน่วยงานภายนอก ในการมีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามว่า
  

“เร่ืองป้ายพิพิธภณัฑป้์ายใหญ่ดา้นหนา้ควรปรับปรุง แต่เป็นเร่ืองของสภาตาํบล 
กลุ่มตาํบล อาจารยห์ลายท่านมีความคิดและสร้างข้ึน (ดงัภาพท่ี 64) แต่ยงัไม่มีการสร้างข้ึน
ใหม่แต่อย่างใดรวมทั้งปัจจุบนัไม่มีป้ายคาํอธิบายวตัถุ ส่ิงของเคร่ืองใช้ ความเป็นมาท่ีมา 
ประโยชนใ์ชส้อยของวตัถุ ควรท่ีจะมีหลกัการพิพิธภณัฑ ์และภณัฑารักษ ์หรือผูท่ี้ดูแลตอ้งมี
ความเขา้ใจและมีใจรัก ถา้มีตรงน้ีเร่ิมแรกชุมชนยงั ในพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามใหมี้ชีวิต น่า
ชมและเป็นความรู้ใหก้บัชุมชน” 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

   

ภาพท่ี 21  ป้ายดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์ 
     (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

จากการสัมภาษณ์พระสมบูรณ์ชัย โชติปํฺโญ ได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายของ
พิพิธภณัฑ ์และพิพิธภณัฑมี์จุดเด่นหรือจุดอ่อนวา่ 
 

“กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กและเยาวชนและประชาชนทัว่ไป เพราะตอ้งการใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน สะดวกแก่การเขา้ไปศึกษาเรียนรู้” 

“จุดเด่นของพิพิธภณัฑ ์ในเร่ืองของสถานท่ีมีอาคารถาวร สถานท่ีตั้งเหมาะสม และ
จุดอ่อนยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจบริหารจดัการ และอาํนวยความสะดวก หรือให้
ความรู้ผูท่ี้มาเยี่ยมชม ตูส้ําหรับเก็บวตัถุเพ่ือการจดัแสดงไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพนัธ์
เน่ืองจากการจดัแสดงยงัไม่เป็นระเบียบ” (พระสมบูรณ์ชยั โชติปํฺโญ, 2556) 

   

โบราณวตัถุท่ีจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปและ
เคร่ืองใช้โบราณ ไดม้าจากชาวบา้นโดยนาํมาจากการทาํไร่ทาํนาเพื่อประกอบอาชีพ และไม่รู้ว่าจะเก็บ
โบราณวตัถุไวท่ี้ใด จึงนาํมาเก็บท่ีวดัโพธาราม เม่ือมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงไดเ้ป็นพิพิธภณัฑ์
ท่ีทางวดัสร้างข้ึน หลังจากมีห้องในการจัดแสดงแล้ว พระสมบูรณ์ชัย โชติปํฺโญ (เจ้าหน้าท่ี
พิพิธภณัฑ์) และคุณวิรัช สุทธิสวาท (คณะทาํงานพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม) ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์ 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของโบราณวตัถุ ได้แก่ เศียรพระ 
พระพุทธรูป เงินโบราณ อาวุธโบราณ ของใช้ ภาชนะถ้วยชาม แต่จาํนวน ประวติั อายุ ลกัษณะ
ศิลปะของโบราณวตัถุยงัไม่มีการสืบค้น จึงทําให้การนําเสนอหรือการส่ือความหมายของ
โบราณวตัถุไม่น่าสนใจ อีกทั้งยงัไม่ทราบจาํนวนของวตัถุแต่ละชนิด มีการจดัทาํทะเบียนวตัถุ
โบราณบา้ง แต่ยงัไม่เรียบร้อยและขอ้มูลไม่ครบถว้นกบัวตัถุท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
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 2.5 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการพพิธิภัณฑ์ 
 ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ์ คือ การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพฒันา โดยใหชุ้มชนและหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ ์      
วดัโพธาราม อนัได้แก่ การร่วมการคิดค้นแก้ปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ รวมทั้งได้รับ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการพิพิธภณัฑ์คร้ังน้ี โดยจะต้องมีการสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมชุมชน ซ่ึงในการมีส่วนร่วมคร้ังน้ี (ดงัภาพท่ี 22) แบ่งออกเป็นตามกลุ่มในการจดัการ
พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ดงัน้ี 
 

 

 
 

ภาพท่ี 22  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน ในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
  (จดัทาํโดยผูว้จิยั, 2558) 
 

จากการสัมภาษณ์กาํนนัชุมชนและผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมให้ขอ้มูลผา่นการสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้เขา้ไปร่วมกิจกรรมทาํวตัรเย็น เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ คนในชุมชน สอบถามถึง
ทศันคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ในดา้นการจดัการพิพิธภณัฑ ์โดยผูศึ้กษาเขา้
มามีส่วนร่วมเป็นผูป้ฎิบติัตามการเชิญชวนของพระภิกษุสงฆ ์ในการจดักิจกรรม การสํารวจแหล่ง
โบราณสถานภายในอาํเภอแม่ใจ หรือร่วมงานบุญต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายุ และคนในชุมชนจะเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ ในเร่ืองประวติัความเป็นมา การบริหารจดัการ
พพิิธภณัฑ ์(นายสังขท์อง ชุมมะโน และร้อยตาํรวจตรี ชยัทศัน์ พสัดุธาร, 2556) 
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“มีคนในชุมชนจาํนวนมากท่ีไม่เคย ไม่รู้จกั พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ซ่ึงมีจาํนวน
มากกวา่คนเคยเขา้ชม เน่ืองจากไม่ทราบวา่มีพิพิธภณัฑ ์และไม่มีเวลาเขา้ไปเยี่ยมชม จาํนวน
คร้ังของคนในชุมชนท่ีเดินทางเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑป์ระมาณ 2 คร้ัง ควรใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการ เพราะชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการช่วยจดัหาวตัถุโบราณมารวบรวม
ไวใ้นพิพิธภณัฑ์ และช่วยกนัดูแลรักษา หรือควรบรรจุการศึกษาเรียนรู้ให้กบัเยาวชนใน
ทอ้งถ่ินไดศึ้กษา เพราะจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์ คือ เป็นศูนยก์ลางของชุมชนทอ้งถ่ิน เพ่ือ
รวบรวมส่ิงของวตัถุประเภทต่าง ๆ ของชุมชนมาเก็บรักษาไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา อีกทั้ง
ปัจจุบนัมีการจดัแสดงโบราณวตัถุบงัแบ่งหมวดหมู่ไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร รูปแบบการพฒันา
ในด้านการเก็บรักษา การจัดแสดง ความร่วมมือ และความสนใจของชุมชนมีน้อยมาก 
พิพิธภัณฑ์จึงไม่ค่อยมีผูเ้ข้าชม ขาดงบบาํรุงช่วยเหลือ ต้องใช้งบส่วนตัวในการซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ในการทาํกิจกรรม ท่ีสําคญัควรพฒันาการนาํเสนอ เพราะบุคคลภายนอกจะไดรั้บ
ทราบวา่พิพิธภณัฑมี์ขอ้มูลใดใหศึ้กษา  มีโบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ ์และควร
มีกิจกรรม หรือการขายสินคา้พ้ืนบา้น (OTOP) ในพ้ืนท่ีดา้นขา้งพิพิธภณัฑ ์เพ่ือสร้างรายได้
ใหก้บัคนในชุมชน” 
 

นายบุญมี แกว้ธิตา และนายอุทยั ไชยสมบติัไดเ้ล่าถึงการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์        
วดัโพธารามวา่  

 

“ถา้มีการบริหารจดัการท่ีดี พิพิธภณัฑไ์ดใ้ห้ประโยชน์ในดา้นประวติัศาสตร์ อาทิ
เช่น วิวฒันาการเร่ืองอาวธุประเภทต่างๆ ทาํใหท้ราบถึงเร่ืองราวในอดีต และนาํมาปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั อยากให้มีผูม้าเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มาชมผลงานหัตถกรรม และควร
สนบัสนุนพิพิธภณัฑใ์ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวิถีชีวิตดว้ย เพราะเป็นส่ิงท่ีดีมาก ในการให้
เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการพฒันา เช่น นักเรียนจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพราะให้
เยาวชนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าศึกษาดู
งานในพิพิธภณัฑ”์ (นายบุญมี แกว้ธิตา และนายอุทยั ไชยสมบติั, 2556) 

 

นายสายด่ิง สกุลนา (กาํนนัตาํบลศรีถอ้ย) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์การมีส่วนร่วม
ระหวา่งชุมชนกบัวดัวา่ 

 

  “วดัเป็นศูนยร์วมของชาวพุทธ สาํหรับท่ีมีพิพิธภณัฑอ์ยู่ก็มี หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 3 
หมู่ 4 และหมู่ 11 ทั้งหมด 5 หมู่ ประมาณ 700 ครอบครัว คณะศรัทธามีส่วนร่วมเก่ียวกบั
พิพิธภณัฑ ์ตามท่ีท่านเจา้อาวาสมีแนวคิดว่า วดัโพธารามเป็นวดัใหญ่ มีของเก่าหลากหลาย 
น่าจะมารวบรวมเก็บไวท่ี้วดั เก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ ์เพ่ือให้เด็กรุ่นหลงัไดรู้้ไดศึ้กษา ถา้ไม่มีท่ี
เก็บรักษาก็จะสูญหายไปตามกาลเวลา วตัถุหลาย ๆ ช้ิน เช่น พระพุทธรูป ส่ิงของ เคร่ืองมือ
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เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีบรรพบุรุษใช ้ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ความทนัสมยัในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อ ํานวยความสะดวกมากข้ึน ทําให้ว ัตถุโบราณท่ีเลิกใช้ไปแล้ว มาเก็บรวบรวมไว้ท่ี
พิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม มีการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาบ้าง ท่ีต้องการมาศึกษา
ประวติัศาสตร์ชุมชน คณะศรัทธาต่างบา้นต่างถ่ินท่ีมาร่วมทาํบุญกม็าดูมาศึกษา จึงจาํเป็นตอ้ง
มีการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือดูแลพิพิธภณัฑ ์ทั้งเจา้อาวาส กาํนันผูใ้หญ่บา้น คนในชุมชน
ดว้ย” (นายสายด่ิง สกลุนา, 2556)  

 

จากการสัมภาษณ์อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม เป็นอดีตขา้ราชการครู เคยเป็นผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนบา้นไร่ออ้ย ในตาํบลบา้นเหล่า อาํเภอแม่ใจ หลงัจากเกษียณอายุราชการ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายุ โดยใช้สถานท่ี วดัโพธารามมาทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยสมาชิกจะเป็นคนสูงอายุ           
ในชุมชน มาทํากิจกรรมเพื่อให้ผู ้สูงอายุในชุมชนได้มีการพฒันาร่างกาย ความจาํ และความรู้           
โดยโรงเรียนผูสู้งอายุจะสอนวิชาทั้งหมด 4 วชิา คือ 

1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จะสอนงานประดิษฐต่์าง ๆ ทั้งงานใบตอง แกะสลกั ทอผา้ 
2. สุขภาพ โดยวิธีธรรมชาติบาํบดั จะให้ความรู้เก่ียวกบัอาหารการกิน วิธีใช้ยา

สมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบนั 
3. สุขภาพจิต จะใช้ดนตรีเป็นตัวบาํบัดสุขภาพจิต ช่วยความฝึกจาํ และวิธี

หวัเราะบาํบดั 
4. สารฮกัสองวยั เช่ือมใจผกูพนั เป็นการสารความสัมพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายุกบั

เด็กในโรงเรียนบา้นแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) โดยจะให้ผูสู้งอายุเขา้พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม และเล่า
เ ร่ืองราวเก่ียวกับของใช้ในสมัยก่อนให้เด็ก ๆ ฟัง และหลังจากนั้ นก็จะให้เด็กพาเข้าห้อง
คอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กสอนคอมพิวเตอร์กบัผูสู้งวยั เป็นวิธีแลกเปล่ียนความรู้ จากนั้นมีการทาํ
กิจกรรมร่วมกนัคือ อ่านหนงัสือในหอ้งสมุด และเล่นดนตรีองักะลุงร่วมกนั 
 โดยส่วนมากผูสู้งอายเุขา้มามีส่วนร่วมมาทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใชส้ถานท่ีวดัโพธาราม 
และบริเวณโดยรอบพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม อาทิเช่น การเล่นองักะลุง จดัอบรมผูสู้งอายุ และในบางคร้ัง
มีการอบรมใหค้วามรู้กบักลุ่มพระสงฆ ์(อาจารยพ์ฒันา สุขเกษม, 2555) 
 

“ในการจัดการพิพิธภัณฑ์มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมและดูแล จาํนวน 2 คน และมี
คณะกรรมการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเป็นฆราวาส จํานวน 6 คน ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์อีกทั้งขาดความรู้เร่ืองชุมชน ประวติัศาสตร์
ชุมชน เพ่ือมาเป็นเจา้หนา้ท่ีสาํหรับนาํชมหรือคอยให้คาํแนะนาํ ตูส้าํหรับการเก็บวตัถุท่ีจดั
แสดงไม่เพียงพอ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่มี ควรจะมีการประชาสัมพนัธ์ดว้ยแผ่นพบั วิทยุ
ชุมชน โดยทางวดัเป็นผูด้าํเนินการ และมีผูส้นบัสนุนไดแ้ก่ วฒันธรรมอาํเภอ สํานักงาน
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วฒันธรรมจงัหวดัพะเยา สํานกังานวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ ท่ีว่าการอาํเภอแม่ใจ เทศบาล
ตาํบลแม่ใจ และโรงเรียนผูสู้งอายพุะเยา” (นายพฒันา สุขเกษม, 2555)  

 

จากการสัมภาษณ์นางฟองนวล สุทธิสวาท ไดเ้ล่าฟังถึงการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายวุา่ 
  

“เน่ืองจากไดมี้โอกาสไปถวายรักษาความปลอดภยัในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการฯ และ
เขา้ไปศึกษาวตัถุต่าง  ๆ ท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์เพ่ือประดบัความรู้ ไดช่ื้นชมของดีมีคุณค่า น่าศึกษา 
และรู้สึกสบาย เป็นท่ีพบปะ ทาํกิจกรรมทุกวนัพฤหัส ปฏิบติัธรรม ทาํให้ผูสู้งอายุไม่เหงา 
ไดรั้บข่าวสารจากเจา้อาวาสในวนัพระ เป็นศูนยร์วมของการจดักิจกรรมต่าง ๆ” (นางฟองนวล 
สุทธิสวาท, 2556)  

 

 ในเร่ืองการจดัตั้งศูนยฯ์ และได้คดัเลือกตาํบลศรีถ้อยเป็นท่ีจดัตั้งศูนยฯ์ ของอาํเภอ  
แม่ใจ ซ่ึงพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่มหน่ึงในการจัดการของศูนย์ฯ เพื่อรวบรวมโบราณวตัถุ มรดกทาง
วฒันธรรม และจดัแสดงความเป็นมาประวติัศาสตร์ชุมชน จึงทาํให้มีการตั้งคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินงาน 
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบทุกขั้นตอน รวมทั้ งประสานงานกับหน่วยงานราชการในการจัดการ
พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
  

จากการสัมภาษณ์นายวิรัช สุทธิสวาท คณะทาํงานไดก้ล่าวถึงความสําคญัต่อชุมชน 
และการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่  

 

 “ในเร่ืองการนาํเสนอพิพิธภณัฑ ์ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือต่างๆ 
และพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงพิพิธภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยั สวยงาม น่าเขา้ชม 
อาทิเช่น กิจกรรมหัตถกรรม เช่น ทาํตุง บายศรี มุง้สําหรับใชน้ัง่สมาธิ สามารถนาํเทคโนโลยี
ในปัจจุบนันาํมาดดัแปลงใหพิ้พิธภณัฑน่์าต่ืนตาต่ืนใจมากยิ่งข้ึน” (นายวิรัช สุทธิสวาท, 2556) 

  

 จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน เห็นไดม้าคนในชุมชนเห็นวา่พิพิธภณัฑ์มีคุณค่า
และความสําคญัมาก อาทิเช่น คุณค่าทางประวติัศาสตร์ และสังคม เพราะประวติัศาสตร์จะทาํ
ให้ชุมชน สังคม มีความหนักแน่น และสามัคคีมากข้ึน อีกทั้ งย ังเป็นสถานท่ีรวบรวม
ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต ทาํให้ชุมชนภูมิใจ แต่ไม่ค่อยมีส่วนร่วม เน่ืองจากทางวดั    
ไม่มีความพร้อมในด้านการจดับุคลากรในการทาํงาน จึงทาํให้ไม่มีโอกาสในการจดัการ
พิพิธภณัฑ ์
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ภาพท่ี 23  พระสมบูรณ์ชยั โชติปํฺโญ (เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ)์  
และคุณวรัิช สุทธิสวาท (คณะทาํงานพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม) 

     (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

การเขา้มามีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัพะเยา โดยการร่วมสํารวจโบราณวตัถุใน
พิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม โดยการให้ความรู้ในการจดัทาํพิพิธภณัฑ์แหล่งเรียนรู้ การดูแลรักษา
โบราณวตัถุ ตลอดจนการให้ความรู้และพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของอาํเภอแม่ใจ 
แต่เขา้มาจดัทาํพิพิธภณัฑ์ในช่วงแรก ๆ ภายหลงัไม่มีผูเ้ขา้มาให้คาํแนะนาํ ทาํให้การพฒันาพิพิธภณัฑ์
ขาดความต่อเน่ือง ในการจดัการ 

 

จากการสัมภาษณ์อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท์ ไดก้ล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์ ดูแล
รักษา และรวบรวมวตัถุในพิพิธภณัฑชุ์มชน ในดา้นการพฒันาพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินวา่  

 

“การจดัการพิพิธภณัฑย์งัไม่เป็นระบบ ขาดการอบรมใหค้วามรู้การดูแลรักษาวตัถุ
โบราณสําหรับเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ ควรสร้างจิตสํานึกในความเป็นเจา้ของ และการมีส่วน
ร่วม หากศึกษาเฉพาะเร่ืองหนองเล็งทรายก็จะสามารถหาแนวร่วมอนุรักษ์ ดูแลรักษา 
ตลอดจนรวบรวมผลงานสู่พิพิธภณัฑไ์ดม้ากข้ึน ควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี ควรเป็น
วิถีชีวิตรอบหนองเล็งทราย จะเป็นการสร้างจิตสํานึกของชาวแม่ใจให้รัก หวงแหน ร่วม
อนุรักษ ์ดูแลรักษา หากคนในชุมชนและคณะกรรมการดา้นพิพิธภณัฑไ์ดมี้ส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมทาํ จะทาํใหพิ้พิธภณัฑมี์ชีวิตมากข้ึน” (อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท,์ 2556) 

 

ในดา้นคุณค่าและวิธีการนาํเสนอของพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีคุณค่าและความสําคญั
ต่อชุมชน อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท ์ไดก้ล่าวถึงพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่ 
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“พิพิธภัณฑ์ว ัดโพธาราม เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ และอ้างอิง          
การรวบรวมขา้วของเคร่ืองใช ้และเคร่ืองมือหากินทางนํ้ า (หนองเลง็ทราย) ควรจะกระตุน้ให้
ชุมชนไดมี้จิตสาํนึกในคุณค่าของหนอง และส่งผลต่อการสร้างความตระหนกั ร่วมกนัอนุรักษ ์
และพฒันาหนองเลง็ทราย ทาํใหท้ราบถึงความเป็นมาในอดีต พฒันาการมาจนถึงปัจจุบนั” 

“วิธีการนาํเสนอของพิพิธภณัฑชุ์มชน ควรมีการวิเคราะห์และร่วมสรุปหาประเด็นท่ี
เด่นชดัท่ีสุดในการจดัการ เพ่ือนาํมาพฒันาใหมี้คุณค่าต่อการมาศึกษาเรียนรู้ เพราะพิพิธภณัฑมี์
คุณค่ามากสาํหรับคนรุ่นหลงั จาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการนาํเสนอร่วมมือร่วมแรงกนัจากหลาย
หน่วยงาน หรือบูรณาการเพ่ือท่ีจะทาํใหพิ้พิธภณัฑมี์การจดัการอย่างย ัง่ยืน” (อาจารยจ์ารุวรรณ 
โปษยานนท,์ 2556) 

 

นอกจากชุมชนแล้วยงัมีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการให้
คาํแนะนํา และเป็นท่ีปรึกษา ได้แก่ สํานักงานวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ โดยคุณสายรุ้ง สันทะบุตร 
นกัวชิาการวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ อยูใ่นหน่วยงานสํานกังานวฒันธรรมอาํเภอแม่ใจ และครูพฒันา สุข
เกษม ประธานสภาวฒันธรรม/ผูอ้าํนวยการโรงเรียนผูสู้งอายุ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2549 และร่วมกันจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ได้แก่ สํารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ประชาสัมพนัธ์ศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทย อบรมศิลปะการประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ศิลปะการแสดงและดนตรี คือ การเล่นดนตรีองักะลุง เป็นตน้ เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมชุมชน นาํเอาองค์
ความรู้ในชุมชนถ่ายทอดเช่ือมโยง และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ในการนาํไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของบริบททางสังคมได ้

 

 จากการสัมภาษณ์นางสายรุ้ง สันทะบุตร นกัวิชาการวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา 
และครูพฒันา สุขเกษม ประธานสภาวฒันธรรม ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่  
 

“การดาํเนินงานพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม จดัตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2549 เดิมทีอยู่ท่ีอาคาร
ชัว่คราวขา้งอาคารอเนกประสงค ์ต่อมาปี พ.ศ. 2550 เจา้อาวาสวดัโพธาราม พระโสภณพฒัโน
ดม อคฺคปํฺโญ (พระครูมานสันทีพิทกัษ)์ ไดมี้งบบริจาคสร้างอาคารเป็นการเฉพาะ  อีกทั้งยงั
มีความตระหนกัในคุณค่าโบราณวตัถุท่ีไม่ไดรั้บการดูแลรักษา เจา้อาวาสจึงไดเ้ก็บรวบรวม
นาํมาไว ้วตัถุโบราณส่วนใหญ่ไดม้าจากการรับบริจาคของคนในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก่อตั้ง บริจาคส่ิงของ และไดรั้บความร่วมมือจากผูรู้้หลายท่าน ไดม้าช่วยร่วมกนัเก็บส่ิงของ 
วตัถุโบราณให้เป็นหมวดหมู่ แต่ยงัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากขาดผูมี้ความรู้ในการบริหารจดัการ  
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จึงมีงบประมาณซ่ึงไดจ้ากการบริจาคสร้างอาคาร เป็นการเฉพาะ และพฒันามาจนถึงปัจจุบนั” 
(นางสายรุ้ง สนัทะบุตร, 2556) 

 

 ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
ประเมินคุณค่าพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ซ่ึงแสดงคุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต มีคุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต 
ณ บริเวณท่ีตั้งปัจจุบนั มีส่วนเก่ียวพนักบัการเกิด ตั้งอยู ่และดบัไปของหนองเล็งทราย หากไม่กระตุน้
สร้างความตระหนักในคุณค่าของหนอง อีกทั้งยงัมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สังคม และบ่งบอกถึง
ความเป็นมาของชุมชนทุกดา้น ซ่ึงผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ไดรั้บประโยชน์จากคุณค่าทุกดา้น เช่น 
ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (บริบทพื้นท่ี) ไดค้วามรู้ในเร่ืองราวประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน คุณค่าทางสังคม และคุณค่าทางสุนทรียะไดรั้บประโยชน์ดา้นจิตใจ สุนทรียะในศิลปวตัถุ
สมยัโบราณ 

  
3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
 จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการพิพิธภณัฑ์กลุ่มต่าง ๆ ขา้งตน้ ผูท่ี้มีส่วน
ร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในการทาํงานร่วมกบัพระสมบูรณ์ชัย 
โชติปํฺโญ  (เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์คือคุณวิรัช สุทธิสวาท คณะทาํงานพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม) 
กล่าวถึงพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามวา่  
 

"ปัจจุบนัความสําคญัของวตัถุโบราณยงัไม่เขา้ถึงกบัชาวบา้นในชุมชน คือชาวบา้น 
ไม่ทราบเพียงแต่ทราบว่าเป็นวตัถุโบราณท่ีเป็นของมีค่า แต่ตราบใดท่ีทางชาวบา้นยงัเก็บไว้
อย่างนั้น วตัถุส่ิงของโบราณจะไม่มีค่าอะไรเลย เหมือนกบัของรกบา้น เพราะว่าไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครชม ไม่มีคุณค่าอะไร แต่ถา้ไดน้าํออกมาจดัแสดงให้คนในชุมชน หรือนักท่องเท่ียว 
วตัถุส่ิงน้ีคืออะไร และยิ่งถา้ไดรู้้ว่าใครเป็นเจา้ของวตัถุ ทาํให้คนทัว่ไปรู้จกั ว่าตระกูลน้ีเป็น
เพ่ือน เป็นญาติ และช่ือน้ีจะอยูสื่บไป แต่ถา้เก็บไวท่ี้บา้น พอเจา้มรดกหรือคนรักษา คนรักส่ิงน้ี
เสียชีวิตไป วตัถุโบราณจะสูญไปดว้ย น่ีคือความสาํคญัของวตัถุโบราณ ถา้หากว่าทางวดัไม่มี
สถานท่ีไวส้าํหรับเกบ็หรือแสดง กจ็ะไม่มีคุณค่าเลย” (สมัภาษณ์คุณวิรัช สุทธิสวาท, 2556)  
 

จะเห็นไดว้่าโบราณวตัถุประเภทพระพุทธรูป จะถูกนาํมาจดัเก็บภายในพิพิธภณัฑ์วดั
โพธารามเพื่อเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และมีคุณค่าในการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ให้กบัเด็ก และเยาวชน
ในชุมชนในส่วนของโบราณวตัถุท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ เงินโบราณ ท่ีไม่ชาํรุดเสียหายมาก จะถูก
นาํมาจดัเก็บไวใ้นตู ้หรือจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ แต่ยงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูล หรือศึกษาประวติัความ
เป็นมาของโบราณวตัถุแต่ละช้ิน ในส่วนของโบราณสถานท่ีอยูด่า้นหนา้พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามท่ีมี
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ขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซ่ึงคนในชุมชน หรือผูท่ี้ดูแลไม่ทราบประวติัความเป็นมา ไม่ค่อยไดรั้บความ
สนใจและดูแลเท่าท่ีควร ซ่ึงพบปัญหาในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ดงัน้ี 
 1. การด าเนินงานไม่มีความต่อเน่ืองในการจัดการ 
 ปัจจุบนัคณะทาํงานในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ได้แก่ เจ้าอาวาส พระ
ลูกวดั และคนในชุมชน ในการดูแลพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามขาดการเช่ือมโยง และการประชุม
วางแผนแนวทางการจดัการแลกเปล่ียนกัน ปัจจุบนัเจา้อาวาสมีกิจธุระ เน่ืองจากเจ้าอาวาสป็น
นกัพฒันา และบุคคลลสําคญัในอาํเภอแม่ใจ จึงทาํให้ถูกนิมนตไ์ปเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี
ต่างๆ จึงไม่มีการพฒันาพิพิธภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง เพราะคาํสั่งในการจดัการข้ึนอยูก่บัเจา้อาวาส ทาํให้
การจดัการพิพิธภณัฑ์เกิดปัญหา รวมทั้งขาดกิจกรรมท่ีน่าสนใจสําหรับผูม้าเยี่ยมชม เช่น บอกเล่า
เร่ืองราวภายในพิพิธภณัฑอ์ยา่งละเอียด เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก 

1.1 ไม่มีผูรั้บผดิชอบอยา่งเป็นทางการ 
การดูแลและรักษาโบราณวตัถุ เป็นหน้าท่ีของเจา้ของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 

พระสงฆท่ี์จาํพรรษาในวดันั้น ๆ ผูดู้แลพิพิธภณัฑ์ และผูมี้จิตศรัทธา มาทาํดว้ยจิตสาธารณะ ซ่ึงยงัมี
จาํนวนบุคลากรจาํนวนน้อย ทาํให้การจดัการไม่มีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน อีกทั้งยงัคนใน
ชุมชนยงัไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควรในการจัดการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในส่วนของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเพียงท่ีปรึกษาและใหก้ารสนบัสนุนเท่านั้น 

2. ขาดความรู้และทกัษะในการจัดการพพิธิภัณฑ์ 
  ปัจจุบนัคนในชุมชนร่วมกบัทางวดัท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในดูแลรักษานั้น ไดแ้ก่ คุณลุง

วรัิช สุทธิสวาท และพระสมบูรณ์ชยั โชติปํฺโญ ทีเขา้มามีส่วนร่วมการจดัการพิพิธภณัฑ์อยา่งแทจ้ริง 
และในการจดัแสดงโบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงตามความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ตามคาํ
บอกเล่าหรือท่ีมาท่ีไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจน ขาดความรู้และทกัษะการดูแลรักษาโบราณวตัถุ และหลกัการ
ในการอนุรักษ์ ในแง่ของการท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีผูดู้แลพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามยงัไม่สามารถนาํเสนอ
ขอ้มูลให้บุคคลภายนอก นกัท่องเท่ียว (ผูเ้ขา้ชม) ผูท่ี้เขา้มาทาํการศึกษาไดม้ากพอ และยงัไม่มีเทคนิค
ในการสร้างความน่าสนใจแก่นกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร โดยพบปัญหาในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี 

  2.1 ขาดการจดัทาํทะเบียนโบราณสถานวตัถุ  
   จากการลงพื้นท่ี สํารวจข้อมูล และการสัมภาษณ์ ประเมินศกัยภาพทางด้าน

คุณค่าทางประวติัศาสตร์ พบวา่ พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม การทาํทะเบียนโบราณวตัถุ ยงัไม่ชดัเจน ทาํให้
ไม่ทราบจาํนวนของโบราณวตัถุ แหล่งท่ีมาของโบราณวตัถุ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการอาชีพ
ของคนในชุมชนบางช้ินไม่ได้รับความสนใจ และกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ถ้ายงัไม่มี
ประกอบการจดัการใด ๆ โบราณวตัถุเหล่านั้นจะเส่ือมสภาพและยากแก่การสืบคน้ประวติัได ้
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  2.2 ขาดการสืบคน้ประวติัและศึกษาขอ้มูลในพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
   โบราณวตัถุในพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ควรเร่ิมจากการให้ความสําคญัจากคนใน

ชุมชน ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานราชการ ส่วนการปกครอง วดั ชุมชน โรงเรียน โดยมีการเก็บรวบรวม
และจดัแสดงโบราณวตัถุให้คนท่ีสนใจเขา้มาศึกษาในพิพิธภณัฑ์  อีกทั้งยงัขาดการสืบคน้ประวติั 
ความเป็นมา ตลอดจนการศึกษาลกัษณะของศิลปะของโบราณวตัถุแต่ละช้ิน ทาํให้ไม่มีขอ้มูลท่ี
แทจ้ริงเพื่อการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นประวติัศาสตร์ ขอ้มูลชุมชนทอ้งถ่ิน ไม่สามารถถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้ ทุกฝ่ายควรตระหนักเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง ในส่วนของการท่องเท่ียว จะไม่
สามารถส่ือความหมายใหก้บันกัท่องเท่ียวเกิดความรู้และความสนใจไดเ้ลย นกัท่องเท่ียวมาเพียงได้
เยีย่มชมภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น 

3. ขาดงบประมาณในการจัดการ 
   การดูแลรักษาพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม เป็นงบประมาณท่ีไดจ้ากหน่วยภาครัฐในช่วง

ก่อตั้งพิพิธภณัฑ์จาํนวน 60,000 บาท หลงัจากนั้นก็ไม่มีการสนบัสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ือง
ปัจจุบนัเงินท่ีไดส่้วนมากมาจากการบริจาคเงินทาํบุญให้กบัทางวดัท่ีคนในชุมชนมาทาํบุญโดยตรง 
และบางส่วนเป็นของวดั ซ่ึงมีไม่เพียงพอต่อการดูแลพิพิธภณัฑ์ 

 ผลการศึกษาจากการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์            
วดัโพธาราม ต่อประเด็นความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามดงักล่าว ซ่ึงทาํให้
ทราบว่า การเขา้ชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ผูเ้ขา้ชมพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้งพิพิธภณัฑ์         
วดัโพธารามมีความเหมาะสม แต่ในเร่ืองของการไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ การชมพิพิธภณัฑ์วดั
โพธาราม ผูเ้ขา้ชมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการประเมินคะแนนค่าเฉล่ีย ซ่ึงเป็นผลท่ี
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เน่ืองจากการได้เรียนรู้เร่ืองราว ๆ ภายในพิพิธภณัฑ์ยงัมี      
ผูเ้ขา้ชมไม่สามารถทราบเร่ืองราวประวติัศาสตร์ชุมชน บริบททางสังคม และวฒันธรรมของคนใน
ชุมชน ปัญหาในเร่ืองการเข้าถึงการเรียนรู้ในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์  การจดัการทรัพยากรท่ีเป็น
โบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ ไม่สามารถเล่าเร่ืองราว หรือบอกรายละเอียดได้ เป็นปัญหาเร่ือง     
การเขา้ถึงการจดัการพิพิธภณัฑ์ วตัถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผูเ้ขา้ชม นอกจากน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น การประชาสัมพนัธ์ การให้บริการขอ้มูลทางดา้นการศึกษา การจดักิจกรรม
ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ สามารถนาํมาเป็นแนวทาง และขอ้เสนอแนะสําหรับการจดัการ
พิพิธภณัฑว์ดัโพธารามท่ีสาํคญั ซ่ึงพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามตอ้งคาํนึงถึง และมีการจดัการ เพราะเป็น
ส่ิงท่ีตอ้งปลูกจิตสาํนึก พฒันาใหค้นในชุมชนมีความสนใจ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางจดัการ
พิพิธภณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ประเด็นส าคัญทีค่วรพจิารณา และข้อเสนอแนะ  

  
การศึกษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั

พะเยา” น้ี ผู ้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา และมีประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณา พร้อมทั้ งจัดท า
ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีล าดบัการน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. ประเด็นส าคญัท่ีควรพิจารณา 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์3 ขอ้ไดด้งัน้ี 
 1.1 การศึกษาประวัติความเป็นมา และรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม     
ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา  
 ผลการศึกษาพบวา่ พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม เร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีของวดัโพธาราม โดยพระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสวดัโพธาราม/รองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา เป็น
ผูริ้เร่ิมรวบรวมวตัถุโบราณต่าง ๆ และคิดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ข้ึน เจ้าอาวาสได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการรวบรวมโบราณวตัถุ โดยท่ีไดพ้ยายามเผยแพร่ความคิด ให้ความรู้ให้กบัผูท่ี้เขา้มา
ศึกษา เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ประวติัความเป็นมา และโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัโพ
ธาราม เพื่อจะไดเ้กิดความรัก ความภูมิใจในประวติัศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชน  
 พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม เป็นอาคาร 2 ชั้น ซ่ึงแบ่งการจดัแสดงเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 โบราณวตัถุและศิลปวตัถุ มีผูบ้ริจาคให้กบัวดัโพธาราม โบราณวตัถุและ
ศิลปวตัถุท่ีพบในกลุ่มน้ีมีทั้งพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปปูนป้ัน พระพุทธโลหะ พระพุทธรูป
ไม ้แผน่หินจารึกอกัษรลา้นนา พบัสา  
 กลุ่มท่ี 2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงได้จากการบริจาคของคนใน
ชุมชน และคนนอกชุมชน อาทิเช่น เคร่ืองป้ันฝ้าย พาน ขนั เคร่ืองมือจบัสัตว ์เคร่ืองท าการเกษตร 
เหรียญกษาปณ์ และธนบตัร ฯลฯ เป็นตน้ 
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 พิพิธภณัฑว์ดัโพธารามมีรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ โดยจดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม ประวติัความเป็นมาของชุมชน       
วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ตลอดจนความเป็นอยูต่ ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีการจดัการและบริหารงานพิพิธภณัฑ์ทั้งหมดเพียงคนเดียว โดยข้ึนตรงต่อ
เจา้อาวาส ถึงแมจ้ะมีเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บมอบหมายคอยดูแล ส่วนหน่วยงานอ่ืน ๆ เขา้มา
ช่วยในการจดัท าพิพิธภณัฑ์เป็นเพียงในช่วงเร่ิมแรกเท่านั้น ไม่ไดมี้การแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงาน
การรับผิดชอบออกในแต่ละฝ่าย ท าให้การท างานบางขั้นตอนไม่สามารถท าเองได้เพราะไม่มี
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น การจดัท าทะเบียนโบราณวตัถุ โดยเฉพาะประเภท
พระพุทธรูป จะถูกน ามาจดัเก็บไวภ้ายในตู้ แต่ยงัไม่มีการจดัเก็บข้อมูล หรือศึกษาประวติัของ
โบราณวตัถุแต่ละช้ิน จึงไดข้อความร่วมมือไปยงัมหาวิทยาลยัพะเยา สภาวฒันธรรมอ าเภอ และกลุ่ม
โฮงเฮียนผู ้สูงอายุ หรือบุคคลต่าง ๆ (ปราชญ์ชาวบ้าน ก านัน คนในชุมชน) เข้ามาช่วยเหลือ              
แต่ภายหลงัท่ีเจา้อาวาสติดกิจธุระมากข้ึน จึงท าให้พิพิธภณัฑ์มีการเปิด-ปิดไม่เป็นเวลา เจา้หน้าท่ี    
ท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์ ไม่ทราบประวติัความเป็นมาของชุมชนเท่าท่ีควร เน่ืองจากพื้นเพดั้งเดิมเป็นคน
ท่ีมาจากนอกชุมชน อีกทั้งความรู้ทางดา้นประวติัของชุมชนเจา้อาวาสเป็นเพียงท่านเดียวท่ีสามารถ
อธิบายและบรรยายวตัถุในพิพิธภณัฑ์ได ้ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีท าให้ไม่สามารถ
ท าให้บริการทางการศึกษา น าชม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ สืบสานทรัพยากรวฒันธรรม ตลอดจน
เป็นพิพิธภณัฑข์องชุมชนได ้
 1.2 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม  
 ผลการศึกษา พบวา่ พิพิธภณัฑ์ก าลงัประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น เร่ืองการส่ือ
ความหมาย คือ โบราณวตัถุท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ไม่สามารถบอกเล่าเร่ืองราวเช่ือมโยงกนัได้
กบัประวติัศาสตร์ชุมชน ท าใหพ้ิพิธภณัฑข์าดความน่าสนใจ นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์ยงัประสบปัญหา
ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ถูกผกูขาดในการบริหารจดัการโดยเพียงไม่ก่ีคน 
ท าให้การด าเนินงานไม่ราบร่ืน เน่ืองจากคณะท างานมีงานประจ าจึงไม่สามารถดูแลพิพิธภณัฑ์ได ้
ในด้านการเข้าถึงพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีการเดินทางเข้าถึงท่ีไม่มีป้ายบอกทางท่ีเด่นชัดว่ามี
พิพิธภณัฑ์อยูภ่ายในวดัโพธาราม และอาคารพิพิธภณัฑ์ก็อยูด่า้นขา้งวดัโพธาราม ท าให้ผูเ้ขา้มาชม
ไม่สามารถทราบไดว้่ามีพิพิธภณัฑ์อยูภ่ายในบริเวณวดั และภายในอาคารห้องจดัแสดงพิพิธภณัฑ์
วดัโพธาราม ยงัไม่เอ้ือต่อการเก็บโบราณวตัถุ เน่ืองจากมีช่องอากาศรอบตวัอาคารพิพิธภณัฑ์ท าให้
เกิดปัญหาเป็นท่ีอยู่อาศยัของแมลง และเกิดฝุ่ นจบัท่ีโบราณวตัถุ ท าให้ยากต่อการดูแลรักษา การ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ขาดท่ีปรึกษาเขา้มาช่วยเหลือในการจดัการ จึงท าให้ขาดความต่อเน่ือง ไม่
มีกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ท าให้พิพิธภณัฑ์ขาดความเคล่ือนไหว ผูท่ี้เขา้มาชมส่วนมากเป็น
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ผลพลอยได้จากการจดักิจกรรมในศาลาเอนกประสงค์บริเวณรอบพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ซ่ึงมี
หน่วยงานต่าง ๆ คือ สภาวฒันธรรมอ าเภอแม่ใจ มหาวิทยาลยัพะเยา โฮงเฮียนผูสู้งอายุ เป็นตน้ มกั
ขอใช้พื้นท่ีในการจดักิจกรรมอยู่บ่อยคร้ัง อีกทั้งกิจกรรมท่ีทางวดัจดัข้ึนเอง คือ การฟังเทศน์พระ
ธรรมค าสอนในช่วงเวลาเยน็ใหก้บัคนชุมชน เป็นตน้  

พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเขา้ชมโบราณวตัถุท่ีรวบรวม
จากในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง มีการเขียนป้ายค าอธิบายถึงช่ือช้ินส่วนของโบราณวตัถุบางช้ิน แต่
ยงัขาดการสืบคน้ประวติั ความเป็นมาและไม่ไดบ้รรยายรายละเอียดของโบราณวตัถุ โบราณวตัถุใน
วางรวมกนักระจดักระจาย ไม่แยกหมวดหมู่ของโบราณวตัถุ การจดัหมวดหมู่ยงัไม่เป็นเป็นระเบียบ 
ในการจดัการและจดัเก็บองค์ความรู้ อีกทั้งพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามยงัขาดวิทยากรท่ีจะน าชมใน
พิพิธภณัฑ์ โดยการจดัแสดงโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามนั้นแบ่งห้องจดัแสดงยงัไม่เป็น
ระเบียบในการเช่ือมโยงเร่ืองราว และในส่วนของโบราณวตัถุยงัขาดเน้ือหา ท่ีมาของวตัถุส่ิงของต่าง ๆ 
รายละเอียดในการใหค้วามหมาย คุณค่าของโบราณวตัถุ วธีิการใชส้อยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท าให้
ไม่สามารถถ่ายทอด และส่ือความหมายใหผู้ท่ี้เขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามได ้

การประชาสัมพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามนั้นยงัขาดการจดัการด้านองค์
ความรู้ และการจัดแสดง จึงท าให้ทางพิพิธภัณฑ์ยงัไม่พร้อมท่ีจะด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 
ใหบ้ริการทางดา้นการศึกษา และจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้คนในชุมชนไม่มีความเขา้ใจ และมองไม่
เห็นคุณค่าของพิพิธภณัฑ์ จึงไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม อีกทั้งยงัมีวนั
และเวลาเปิด-ปิดท่ีไม่แน่นอน ระบบท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินงานค่อนขา้งขาดความ
ต่อเน่ือง บุคลากรท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่างมีงานประจ า เหลือเพียงแต่คุณวิรัช สุทธิสวาท ขา้ราชการ
บ านาญ และเป็นผูห้น่ึงในคณะท างานด้านพิพิธภณัฑ์ท่ียงัคอยดูแลสถานท่ีอยู่เป็นประจ า และพระ
สมบูรณ์ชยั โชติปญฺโญ ผูดู้แลพิพิธภณัฑ์ท่ีเจา้อาวาสมอบหมายในการดูแลพิพิธภณัฑ์ ในฐานะท่ี
ท่านจ าวดัท่ีชั้นบนของอาคารพิพิธภณัฑ์ จึงท าให้ท่านตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีท่านไปโดยปริยาย 
วดัโพธารามมีบุคลากรเพียงพอในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม แต่ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งไม่มีเจา้หน้าท่ีในการจดัท าส่ือส่ิงพิมพเ์ผยแพร่เร่ืองราวของพิพิธภณัฑ ์
เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ และไม่มีบุคลากรท่ีให้ความรู้กบัคนในชุมชน อาทิการจดักิจกรรมให้กบัคน
ในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนสนใจและเขา้ร่วมในการท ากิจกรรมนั้น 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามนั้น ผูศึ้กษาพบว่า
อุปสรรคท่ีเป็นปัญหาหลกัในการจดัการ คือ ไม่มีทิศทางท่ีแน่ชดัวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไรและไป
ในทางใด บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีคอยดูแลขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ และไม่
มีการจดัสรรงบประมาณหมุนเวยีนมาเพื่อส าหรับใชจ่้ายในพิพิธภณัฑ ์  
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 1.3 การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม ต าบล   
ศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
 การศึกษา “การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยา”  จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี  
 การบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ โดยการด าเนินงานนั้น เน่ืองจากเจา้อาวาสเป็นผูริ้เร่ิม
ก่อตั้งพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม และมอบหมายให้พระลูกวดั เป็นเจา้ท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
อ านาจหน้าท่ีในการจัดการพิพิธภัณฑ์จึงข้ึนอยู่กับเจ้าอาวาสในการด าเนินงานในการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ จึงควรมีหลกัในการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
ดงัน้ี 
 ด้านสถานที่ ควรมีป้ายบอกทางในการเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ตั้งแต่
ทางเขา้ รวมถึงภายในบริเวณวดัโพธาราม และในส่วนของห้องจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ควรปรับปรุง
อาคารใหโ้บราณวตัถุไม่เกิดความเสียหาย และไม่ยากต่อการดูแลโบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ 
 การร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
 1. ตั้งคณะท างานพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงปัจจุบนัมีคณะท่ีท างานจริงไม่เพียงพอต่อการดูแล
พิพิธภัณฑ์ ควรมอบหมายหน้าท่ีการรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการพิพิธภัณฑ์ และควรมี
เจา้หนา้ท่ีประจ าพิพิธภณัฑ์ในการประสานงานตลอดเวลา แลว้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การ
เตรียมการดา้นต่าง ๆ เช่น การก าหนดเน้ือหาการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ให้มีรายละเอียดท่ีชดัเจน
ของประวติัศาสตร์ชุมชน โบราณวตัถุ  และควรส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ มอบหมายให้พระลูกวดั 
หรือคณะท างานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการพิพิธภณัฑเ์รียนรู้ดา้นการบริหาร การบริการ เพื่อ
สามารถน ามาบริหารจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามได ้ 
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน คนในชุมชนวดัโพธารามควรเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์มากข้ึน โดยภาครัฐหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งคอยให้ค  าแนะน า ให้ความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น การรับเขา้ การท าทะเบียนวตัถุ จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ทั้งน้ี ควรมีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนหรือจดัหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน เช่น ร้านขายของท่ีระลึก จ าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชน เป็นตน้ 
 พิพิธภณัฑ์ควรมีการจดัเวทีเสวนาเพื่อเป็นโจทยใ์นการคน้หาองค์ความรู้ต่าง ๆ     
ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัคนในชุมชนทุกเพศทุกวยั ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ระดมความคิดเพื่อคน้หาทิศทางของพิพิธภณัฑ ์
รวมถึงเป็นเวทีรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน 
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 งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณเป็นส่ิงส าคัญในการจัดการ เพราะต้องมี
งบประมาณในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามให้อยูไ่ด ้มีความย ัง่ยืน ควรมีแนวทางการจดัการ
พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม โดยชุมชนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้งพระโสภณพฒัโนดม เจา้อาวาสมีความ
ประสงค์ท่ีจะจดัการพิพิธภณัฑ์ใหม่  จึงควรจดัหางบประมาณในการจดัการโบราณวตัถุ ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ภายในพิพิธภณัฑ์ และหาแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้พิพิธภณัฑ์
วดัโพธาราม มีการพฒันาให้เป็นประโยชน์แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ควรปรึกษาหารือตอ้ง
ช่วยกนัระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการจดัการในการพฒันาร่วมกับคณะท างานของ
พิพิธภณัฑ ์เพื่อน าเสนองบประมาณกบัองคก์ร หรือหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 การจัดรูปแบบห้องจัดแสดงและสถานทีจั่ดเก็บโบราณวัตถุ การจดัเก็บโบราณวตัถุ 
ส่ิงของภายในพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ควรเป็นระบบและมีความปลอดภยั เพื่อรักษาและจดัเตรียม
ไวส้ าหรับน าไปจดัแสดงในโอกาสต่อไปท่ีมีความพร้อมของอาคารสถานท่ีแลว้ 
 1. การจดัท าทะเบียนโบราณวตัถุ ส่ิงของ ภายในพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม เพื่อให้
ทราบจ านวนประเภท ความส าคญัและอายุสมยัของโบราณวตัถุ ควรเตรียมความพร้อมภายในห้อง
จดัแสดง เช่น มีป้ายค าอธิบายท่ีชดัเจน มีการติดเน้ือหาค าอธิบายของวตัถุท่ีน ามาจดัแสดงเพื่อให้คน
มาชมแลว้เกิดความเขา้ใจ มีหนงัสือเอกสารท่ีสามารถให้ความรู้ในเร่ืองท่ีน่าสนใจ หากเป็นไปได้
ควรจดัโสตทศันูปกรณ์ช่วยอธิบาย จะช่วยเพิ่มความเขา้ใจใหช้ดัเจนข้ึน ควรมีการจดัเส้นทางการเขา้
ชมใหเ้ป็นระเบียบ รวมถึงสถานท่ีรับฝากของ ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านหนงัสือ  
 2. ขอความร่วมมือช่างทอ้งถ่ินออกแบบสถานท่ีส าหรับจดัเป็นพิพิธภณัฑ์ชุมชนให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา และศิลปวตัถุท่ีจะจดัแสดง ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีนั้น ซ่ึงอาจเป็น
การออกแบบส าหรับใชอ้าคารเก่าท่ีมีอยู ่หรืออาจก่อสร้างอาคารข้ึนใหม่ แลว้จดัพิพิธภณัฑ์ชุมชนให้
กลบัมารับผดิชอบงานพิพิธภณัฑชุ์มชน  
 3. แบ่งหน้าท่ีและมอบหมายกนัเก็บรวบรวม ศิลปวตัถุ หรือโบราณวตัถุประเภท
ต่างๆ ท่ีบ่งบอกถึงการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวนัของกลุ่มชนในท้องถ่ิน ประวติัความเป็นมาทาง
สภาพแวดลอ้ม สภาพธรรมชาติ และพฒันาการของชุมชน 

 การประชาสัมพนัธ์ 
 นอกจากการประชาสัมพนัธ์ในชุมชน ยงัต้องอาศัยจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ อาทิเช่น การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย การท าแผน่
พบั และแนะน าพิพิธภณัฑ์ชุมชนให้บุคคลกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู นักเรียน เยาวชน นักท่องเท่ียว 
ขา้ราชการทุกสังกดัในพื้นท่ี ใหท้ราบและเขา้ร่วมกิจกรรมของพิพิธภณัฑใ์นฐานะเป็นเจา้ของร่วมกนั 
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  ในการต้อนรับและแนะน าพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามให้ผูเ้ข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์
ประทบัใจ อาทิเช่น ให้เด็กหรือเยาวชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกเป็นมคัคุเทศก์ ฝึกให้มี
ความรับผิดชอบ และกลา้แสดงออกในการให้ขอ้มูล และคนในชุมชนสามารถให้การตอ้นรับหรือ
ค าแนะน าใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมเก่ียวกบัการเขา้ชมท่ีชดัเจน ไม่ควรท าความร าคาญให้แก่ผูเ้ขา้ชม พยายาม
ใชอ้ธัยาศยัใหผู้เ้ขา้ชมเกิดความรู้สึกอบอุ่น ไดรั้บความรู้ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของชุมชน 
 ด้านบุคลากร  

1. ควรมีการส่งเสริม พฒันาให้กับคนชุมชนใน 2 ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์
โบราณวตัถุ อาทิ โครงการส ารวจโบราณวตัถุ แหล่งโบราณคดีภายในชุมชน การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาพฒันาเป็นอาชีพ เป็นต้น และหาแนวทางการจัดการเพื่อการท่องเท่ียว จากการสัมภาษณ์
เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์และคนในชุมชนตอ้งการหาแนวทางประสัมพนัธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์สร้างความสนใจให้กบัคนในชุมชน เป็นการกระตุน้
ใหชุ้มชนใหมี้ส่วนร่วมในพิพิธภณัฑใ์หมี้การพฒันา สร้างกิจกรรม และสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน  

2. ควรมีบุคลากร หรือคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าหลกัสูตรการ
เรียนการสอน การอบรม หรือจดักิจกรรมภายในชุมชน เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน โดยสืบคน้ 
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร มาเรียบเรียงเพื่อใหค้วามรู้ อาทิเช่น จดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

3. การดูแลรักษาการบ ารุงรักษาสภาพพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัโพธาราม ควรให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ท าความให้สะอาด บริเวณโดยรอบพิพิธภณัฑ์ให้
เรียบร้อย รักษาสภาพบริเวณอาคารห้องจดัแสดงให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ ในส่วน
ของโบราณวตัถุการดูแลรักษา ควรมีขอ้แนะน า หรือผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการดูแลรักษา เน่ืองจาก
อาจก่อให้เกิดความเสียหายในวตัถุ ส่ิงของ อีกทั้งกิจกรรมในการดูแลรักษายงัเป็นประโยชน์ให้กบั
เด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ และยงัสร้างความสามคัคีให้กับคนในชุมชนในการท า
กิจกรรมร่วมกนั 

 
2. ประเด็นส าคัญทีค่วรพจิารณา 

จากการศึกษาการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม พบวา่มีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีมีประเด็นจะน ามา
พิจารณาดงัต่อไปน้ี  

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัคุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมในพพิธิภัณฑ์โพธาราม 
ในกรณีประเด็นท่ีเก่ียวคุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมในพิพิธภณัฑ์โพธาราม

ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดของ สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 25-27) มาอธิบายทรัพยากรวฒันธรรมใน
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พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต ทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึง
ประวติัความเป็นมา คุณค่าดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์ การตั้งถ่ินฐานของชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
วดัโพธาราม อันเป็นต้นก าเนิดของพิพิธภัณฑ์ ทั้ งยงัได้แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและศาสนา และสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของ
วฒันธรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริบททางสังคม และวฒันธรรมของชุมชน วดัโพธารามไดช้ดัเจน
ยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแล้ว หลกัฐานท่ีพบสามารถใช้เป็นขอ้มูลเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ชุมชนวดัโพ
ธารามท่ีสะทอ้นสภาพสังคมและวฒันธรรมในอดีตไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน ท าให้ชุมชนเขา้ใจถึงบรรพ
บุรุษของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ของตน ส่ิงเหล่าน้ีนบัไดว้่าเป็นทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีสร้างความน่าสนใจส าหรับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาชมเป็นอยา่งดี
วิธีการน าเสนอของพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีคุณค่าและความส าคญัต่อชุมชน ในด้านเป็นสถานท่ี
รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ และเคร่ืองมือท ามาหากินท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตของคนในชุมชน 
คุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีแสดงนยัของอดีตจะมีคุณค่าไดน้ั้น ควรปลูกจิตส านึกวฒันธรรม
ชุมชน บริบททางสังคม และวฒันธรรม จะตอ้งมีความร่วมมือกนัทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ชุมชนวดัโพธาราม 
พระสงฆ ์ คณะท างานพิพิธภณัฑ ์และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สภาวฒันธรรมอ าเภอแม่ใจ เทศบาลต าบล
ศรีถอ้ย กลุ่มโรงเรียนผูสู้งอาย ุมหาวทิยาลยัพะเยา เป็นตน้ 

 คุณค่าดา้นวิชาการของโบราณวตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นแหล่งขอ้มูลของ
ทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชน ท่ีน ามาจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับคนในชุมชนและผูท่ี้สนใจ เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ พฒันาการทางสังคม วิถีชีวิต ซ่ึงมี
การบรรจุประวติัศาสตร์ชุมชนในหลกัสูตรทอ้งถ่ินระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาใน
อ าเภอแม่ใจ แต่ในระดบัชาวบา้นทัว่ไปนั้น ยงัไม่มีความตระหนกัวา่โบราณวตัถุเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมี
คุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ นักวิชาการ และคนในชุมชนวดัโพธาราม มีความคิดเห็นท่ีต่างกัน 
เน่ืองจากนกัวิชาการเห็นคุณค่าในดา้นท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาในการจดัการพิพิธภณัฑ์ แต่คน
ในชุมชนวดัโพธารามไม่ทราบวา่โบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์นั้นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เช่น 
คนในชุมชนบางส่วนรู้วา่มีโบราณวตัถุแต่ไม่รู้วา่มีคุณค่าความส าคญัทางประวติัศาสตร์ บางส่วนรู้
แต่ก็ไม่เขา้มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ บุคคลภายนอกหรือนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยี่ยมชมกลบัมองเห็น
คุณค่าของโบราณวตัถุท่ีน ามาจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์สะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑ์ การท่ีจะให้คนในชุมชนวดัโพธารามเห็นคุณค่าในการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ ควรเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และคนในชุมชน ไม่ใช่แต่เฉพาะผูสู้งอายุ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวดัโพธาราม และพิพิธภณัฑ์ โดยมีผูใ้หญ่ในครอบครัว หรือโรงเรียน ให้เด็กมีการ
เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และเขา้ใจองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในชุมชนของตนเอง    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

สรุปไดว้่าการประเมินคุณค่าพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม มีคุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต 
ณ บริเวณท่ีตั้งปัจจุบนั มีส่วนเก่ียวพนักบัการเกิด ตั้งอยู่ และดบัไปของหนองเล็งทราย อีกทั้งยงัมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ สังคม และบ่งบอกถึงความเป็นมาของชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑ์จะไดรั้บประโยชน์จากความรู้ในเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน คุณค่าทางสังคม และ
คุณค่าทางด้านวิชาการไดรั้บประโยชน์ด้านเป็นสถานท่ีเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนนอกชุมชน 
ส่วนคุณค่าดา้นความงามหรือสุนทรียะของพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ในส่วนของวตัถุท่ีจดัแสดงยงัไม่
มีส่ิงของท่ีจดัแสดงท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่องว่ามีความงามหรือสุนทรียะเป็นพิเศษ คุณค่าด้าน
เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามโดยตรงนั้นยงัไม่มี แต่มีศกัยภาพท่ีสามารถจะ
พฒันาให้เกิดคุณค่าในดา้นน้ีได ้เพราะภายในอ าเภอแม่ใจมีการจดักิจกรรมโครงการไหวพ้ระ 9 ศรี 
ถวายเทียน 9 วดั ซ่ึงวดัโพธารามเป็นหน่ึงในจ านวนนั้น และเป็นประเพณีท่ีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมงานประเพณีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ถา้ไดท้  าตาม
ขอ้เสนอแนะด้านสถานท่ี ด้านการประชาชาสัมพนัธ์ รวมถึงร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชน ก็อาจจะพฒันาได้ แต่ต้องข้ึนอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน (บ้าน วดั 
โรงเรียน) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาวฒันธรรมอ าเภอ เป็นตน้ ในการท่ีจะท าให้พิพิธภณัฑ์
วดัโพธารามเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและสามารถพึ่งพาตนเองได ้  

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัรูปแบบการจัดการพพิธิภัณฑ์  
ในส่วนของประเด็นรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์น้ี ผูศึ้กษาได้น าแนวคิดด้าน

บทบาทพิพิธภณัฑชุ์มชนตามท่ีนิคม มูสิกะคามะ (2521: 10-19) และสมลกัษณ์ เจริญพจน์ (2547: 9) 
กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ สามารถสรุปได้ว่า ด้านการรวบรวมวตัถุ พบว่าเป็นหน้าท่ี
หลกัของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีโดยเฉพาะในระยะแรกท่ีรวบรวมส่ิงของท่ีไดม้าจากการบริจาคของคนใน
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากในอดีตคนในชุมชนวดัโพธารามประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการ
ท าไร่ ท านา และการประมงพื้นบา้น คนในชุมชนจึงมีเคร่ืองเคร่ืองใชท่ี้อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท านา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั  
และเคร่ืองมือในการจบัสัตวน์ ้า เป็นตน้ เม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีความทนัสมยัต่าง ๆ 
เข้ามาในชุมชน ท าให้ภูมิ ปัญญาของคนในอดีตหมดความส าคัญไป เพื่อตอบรับกับความ
สะดวกสบาย แต่ดว้ยความเช่ือและแรงศรัทธาท่ีมีต่อวดัในฐานะท่ีเป็นศูนยร์วมทางดา้นจิตใจ เจา้
อาวาสผูซ่ึ้งมีบทบาทในดา้นมีแนวความคิดท่ีจะรวบรวมวตัถุและศิลปวตัถุท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคน
ในอดีตร่วมกับคนในชุมชนคนในชุมชนค้นหาและรวบรวมส่ิงของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีไม่มี
ประโยชน์ในยคุปัจจุบนั แต่อาจมีประโยชน์และมีคุณค่าให้กบัเด็กหรือเยาวชนรุ่นหลงั คนในชุมชน
จึงน าวตัถุส่ิงของไปรวบรวมไวท่ี้วดัโพธาราม และท่านเจา้อาวาสจึงน ามารวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ ์
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เพื่อพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงถึงวถีิชีวติของคนในชุมชน ใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดท้ราบถึงประวติั
ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาของคนในชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดกนั
มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงพอ้งกับงานวิจยัของ สุนทร ลีลา (2548) ในประเด็นท่ีว่าพระสงฆ์เป็นผูมี้
บทบาทเป็นผูน้ าในชุมชน เม่ือชาวบา้นมีความเล่ือมใสศรัทธา การจะผลกัดนัให้เกิดส่ิงใดก็ถือเป็น
เร่ืองง่าย ซ่ึงเจา้อาวาสเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบัการรวบรวมวตัถุส่ิงของเพื่อมาเก็บรวบรวมไวแ้ลว้
จึงจดัท าพิพิธภณัฑ์ข้ึน ดา้นการสงวนรักษา การจ าแนกประเภทวตัถุ การศึกษาวิจยั และการบนัทึก
หลกัฐาน พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัท าหนา้ท่ีไดไ้ม่เตม็ท่ีเพราะยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ หรือนกัวิชาการทางดา้น
การอนุรักษ์โบราณวตัถุมาให้ความรู้ ท าให้โบราณวตัถุเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา การรวบรวม
ขอ้มูลของพิพิธภณัฑ์ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่น การจดัท าข้อมูล (ทะเบียนวตัถุ) 
จ  านวนวตัถุ แสดงรายละเอียดของวตัถุ ส่ิงของไม่ชดัเจน ซ่ึงคลา้ยกนักบัท่ี บุษยมาส แดงข า (2556) 
และผลการศึกษาของ กฤษฎา ตสัมา (2556) ส าหรับดา้นการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามใน
ปัจจุบนัเป็นสภาพเดิมของการจดัแสดงตั้งแต่คร้ังมีพิธีเปิดศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน เม่ือระยะเวลาผา่นมาไม่มีการดูแล หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัแสดงโบราณวตัถุภายใน
พิพิธภณัฑใ์หน่้าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมอยา่งต่อเน่ืองได ้อนัเป็นผลมาจาก
คณะท างานท่ีต่างติดภาระหน้าท่ีส่วนตวั คลา้ยกนักบัท่ี จนัทร์ธิดา สังขจนัทร์ (2552) พบว่า เม่ือมี
การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนแลว้ ชุมชนมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลพิพิธภณัฑ์ แต่ต่อมาชุมชน
ถอยห่างจากพิพิธภณัฑ์ท าให้รูปแบบการท างานของคณะกรรมการหายไป ซ่ึงส่งผลต่อความ
ต่อเน่ืองของการจดัการ แต่มีการแกปั้ญหาโดยมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดัท าเร่ืองราวและเน้ือหา
การจดัแสดงเพิ่มเติม และมีการจดักิจกรรมสืบสานประเพณีเพื่อแก้ปัญหาความเงียบเหงาของ
พิพิธภณัฑ์ได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ส่วนในด้านการศึกษา ปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม มี
เพียงแต่การจดัแสดงโบราณวตัถุเพียงอยา่งเดียว ไม่มีเจา้หนา้ท่ีบริการทางดา้นการศึกษา และการจดั
แสดงยงับอกรายละเอียดไม่ชดัเจน ท าให้ผูเ้ขา้เยี่ยมชมไม่สามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวในการจดัแสดง
ภายในพิพิธภณัฑ์ได้ เช่นเดียวกนัผลการศึกษาของ บุษยมาส แดงข า (2556) แต่อาจต่างกนัตรงท่ี
พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น วดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) มีวีดีทศัน์ส าหรับบรรยายก่อนการเขา้ชม ซ่ึงประเด็นน้ี
พบว่าพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีความต้องการท่ีจะมีส่ือวีดีทศัน์เพื่อการบรรยายก่อนการน าชม
เช่นเดียวกนั แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
 ประเด็นเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพพิธิภัณฑ์  

วดัโพธารามเป็นสถานท่ีเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ภายในชุมชน 
อีกทั้งเจา้อาวาสเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไดรั้บการนบัถือศรัทธาของคนในชุมชนและคนนอกชุมชนเป็น
อยา่งมาก เห็นไดจ้ากท่านเจา้อาวาสไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน ในช่วงเร่ิมตน้ของการก่อเกิด
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พิพิธภณัฑ์ หลงัจากท่ีท่านได้เผยแพร่ความคิดความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชุมชนวดัโพธาราม และคน
ภายนอกท่ีเขา้มาสักการะพระเจา้นางเหลียว พระประธานในวิหาร ไดเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความคิดต่อ ๆ กนั การพูดคุยกนั ไม่วา่จะเป็นท่ีวดัหรือชุมชน ท าให้คนในชุมชนมีความคิด
ใหม่ ๆ ข้ึนมาวา่ควรจะรักษาของเก่า หรือท่ีเรียกวา่โบราณวตัถุ เหล่าน้ีไวเ้พื่อเป็นการอนุรักษใ์ห้คน
ในชุมชนไดเ้รียนรู้ และจดัแสดงเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ชมโบราณวตัถุ ส่งผลให้มีการจดัทอดผา้ป่า
วตัถุโบราณเพื่อน าเคร่ืองมือเคร่ืองใชม้าจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ ์แต่ภายหลงัมีพิธีเปิดโครงการศูนย์
บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นหน่ึงในการด าเนินงานของโครงการถูก
ใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลท่ีต่อเน่ือง ไม่มีทิศทางท่ีแน่ชัดว่าควร
ด าเนินงานไปในลกัษณะใด จนถึงสภาพปัจจุบนันั้นชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการหรือ
ดูแลพิพิธภณัฑแ์ต่อยา่งใด เน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนมีทั้งท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ 
และมีงานประจ าท่ีตอ้งรับผดิชอบ ท าให้ไม่มีเวลามาช่วยดูแล อีกทั้งชาวบา้นยงัมีความคิดวา่การเขา้
มาดูแลพิพิธภณัฑ์ไม่ไดส้ร้างรายได้ให้กบัตนเอง และคนในชุมชนเขา้ใจว่าพิพิธภณัฑ์เป็นสมบติั
ของวดัเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของพระสงฆ์ การคดัเลือกบุคคลเขา้มาเจา้อาวาสค่อนขา้งตอ้งการผูท่ี้
สามารถไวว้างใจไดใ้นการดูแลพิพิธภณัฑ ์ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหช้าวบา้นทัว่ไปเขา้มาดูแลในเร่ืองของ
การดูแลรักษาความสะอาดและตอ้นรับผูท่ี้มาเขา้ชม อีกทั้งทางวดัตอ้งการผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเขา้มา
ช่วยในเร่ืองการจดัแสดงเพียงอยา่งเดียว ไม่ไดค้  านึงถึงการด าเนินงานภายหลงัท่ีมีการจดัแสดงท่ีทาง
วดัเขา้ใจว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ พอ้งกนักบัผลการศึกษาของ กฤษฎา ตสัมา (2556) ท่ีพบว่า 
การบริหารงานของพิพิธภณัฑ์ข้ึนตรงต่ออดีตเจ้าอาวาสเพียงท่านเดียว แมจ้ะมีพระลูกวดั และ
บุคคลภายนอกมาช่วย แต่ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน การท างานบางขั้นตอนจึง
ตอ้งขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัพะเยา และสภาวฒันธรรมอ าเภอให้เขา้มาช่วยเหลือเพื่อให้
พิพิธภณัฑข์บัเคล่ือนไปไดต้ามสถานภาพท่ีเป็นอยู ่ส าหรับการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนกบั
วดัจะเป็นไปในรูปแบบเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางวดัตามประเพณีในวนัส าคญัทางศาสนาทัว่ไป แต่ไม่
มีส่วนร่วมกบัพิพิธภณัฑ์โดยตรง อีกความเคล่ือนไหวท่ีผูดู้แลพิพิธภณัฑ์จดักิจกรรมข้ึนเองร่วมกบั
กลุ่มผูสู้งอายุภายในชุมชนจ านวนหน่ึง คือ น าปฏิบติัธรรมนัง่สมาธิในทุกวนัพระ และส่งเสริมงาน
หตัถกรรมเพื่อสร้างรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุเช่น สานไผค่า มุง้ส าหรับนัง่ปฏิบติัธรรม โดยใชส้ถานท่ีใกล้
กบัพิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรม แต่ก็ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเคล่ือนไหวของ
พิพิธภณัฑ ์เพียงแต่ใชส้ถานท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑ์เป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์
เปรียบเสมือนเป็นสถานท่ีเก็บของไปโดยปริยาย  

จากแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อการจดัการพิพิธภณัฑ์ 8 ขอ้ของ 
สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 216-221) จะเห็นได้ว่าพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม มีการปฏิบติัพอ้งกบั
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แนวทางน้ี 3 ประเด็นด้วยกัน คือ มีการศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้  การจดัการความรู้เร่ือง
ทรัพยากร การด าเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรทางวฒันธรรม รวมทั้งมีการจดั
แสดงวตัถุต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นบริบททางสังคม วฒันธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
วดัโพธาราม และมีการท างานกบับุคคลหลายฝ่ายในการจดัการพิพิธภณัฑ ์ 

พิพิธภัณฑ์ว ัดโพธาราม มีการศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  เพื่อให้ เ กิด
กระบวนการการสร้างจิตส านึกในการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนเก่ียวกับ
ทรัพยากรทางโบราณคดี ทั้ งในเชิงกายภาพ คุณลักษณะทางนามธรรม ประวติัศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรม ประโยชน์ใช้สอยในอดีต ศกัยภาพ คุณค่าและขอ้จ ากดัของทรัพยากรทางโบราณคดี    
ต่อชุมชนปัจจุบันในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของโบราณวตัถุท่ีน ามาจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในดา้นการจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร การจดัแสดงวตัถุต่าง ๆ ท่ีสะทอ้น
ให้เห็นบริบททางสังคมวฒันธรรมของของคนในชุมชน โดยพิพิธภณัฑ์มีการเผยแพร่ความรู้แก่คน
ในชุมชนและผูท่ี้สนใจในเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของชุมชนวดัโพธาราม ท าให้ผูท่ี้เขา้ชมเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม ในขณะเดียวท าให้กนัก็ตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรวฒันธรรมพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในการรักษาไวใ้ห้คงอยู่ได้ อีก
ประเด็น คือ การด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ อาทิเช่นการ
จดัตั้ งพิพิธภณัฑ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ของทรัพยากรวฒันธรรมทางด้านโบราณคดี กระบวนการ
ท างานตอ้งมีความร่วมมือกนักบับุคคลหลายฝ่าย จึงจะสามารถสร้างพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนควบคู่กนัได้อย่างเต็มท่ี หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
ทางวดัโพธารามไดพ้ยายามขอความร่วมมือไปยงัมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อมาให้ความรู้ในเร่ืองการ
ดูแล รักษาโบราณวตัถุ และผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ แต่เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัย
พะเยาไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นเพียงแค่จดักิจกรรมใหก้บัเยาชนในพื้นท่ีเป็นคร้ังคราว 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
น้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัทร์ธิดา สังขจนัทร์ (2552) ท่ีพบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการพิพิธภณัฑจ์ะเป็นไปในรูปแบบผูน้ าชุมชน ชุมชน (บา้น วดั โรงเรียน) ร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอกจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจในการพฒันาชุมชน โดยใช้การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามในฐานะท่ีเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุท่ีสะทอ้นความเป็นมา
ของวิถีชีวิตภายในชุมชน อีกทั้งชุมชนมีประวติัความเป็นมาท่ีค่อนข้างชัดเจน ทรัพยากรทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นโบราณวตัถุไดเ้ก็บรวมรวมจากท่ีคนในชุมชนไดน้ ามาบริจาค และน ามาจดัแสดง
ภายในพิพิธภณัฑ์ คนในชุมชนวดัโพธารามควรมีส่วนร่วมในความรู้สึกเป็นเจา้ของโบราณวตัถุ 
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัของ
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ชุมชน เช่น การน าคนในชุมชนศึกษาประวติัศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์  โบราณวตัถุ เร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ชุมชน เม่ือคนในชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพฒันา ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั การประสานสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเกิดความต่อเน่ือง 
สามารถน าความรู้หรือความคิดเห็นใหม่น าไปพฒันาพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามใหย้ ัง่ยนืต่อไปได ้

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วดัโพธารามท่ีมีการจัดการพิพิธภัณฑ์         
ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการดูแลพิพิธภัณฑ์มีเพียงแค่เจ้าอาวาส และพระสมบูรณ์ชัย โชติปญฺโญ 
(เจา้หน้าท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์) และคุณวิรัช (หน่ึงในคณะท างานท่ีมีบทบาทในการจดัการพิพิธภณัฑ์)      
จึงไม่สามารถดูแลจดัการพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามไดอ้ยา่งเต็มท่ี ท าให้พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามไม่ไดท้  า
ประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน โบราณวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ไม่ไดรั้บการดูแล 
ตลอดจนประสบปัญหาในเร่ืองของผูท่ี้ความรู้ความสามารถในจดัการพิพิธภณัฑ์  ผูน้ าชุมชนท่ีเป็น
ทางการอาจไม่มีบทบาทชดัเจนในการจดัการพิพิธภณัฑ์ อาจเน่ืองดว้ยมีภาระหนา้ท่ีในการพฒันาอ่ืน ๆ 
การสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑจึ์งไม่ดีนกั ดงันั้นในการท างานจ าเป็นตอ้งสร้างให้คนเกิด
ความเป็นผูน้ าทางความคิดและสามารถน าไปปฏิบติั  อีกทั้งผูน้  าชุมชนยงัไม่มีแนวความคิดในการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัชุมชนอย่างจริงจงั ผลท่ีเกิดคือชุมชนไม่สามารถ
จดัการพิพิธภณัฑเ์องได ้การขบัเคล่ือนการจดัการพิพิธภณัฑ์จึงเกิดปัญหา และชุมชนไม่สามารถติดต่อ
กบัหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนในการพฒันา ดงันั้นจะตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการท่ีเล็งเห็นคุณค่า
และความส าคญัเพื่อมาดูแลพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ  

 ผูศึ้กษามองว่า ส่ิงส าคญัคือการท าให้คนในชุมชนและผูน้ าชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการเรียนรู้นั้นท าให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหา เกิดการจดัการได้ และการจดัการ
พิพิธภณัฑ์สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ตอ้งอยู่บนฐานของการจดัการท่ีพึ่ งตนเอง         
ให้สอดคล้องกับวฒันธรรมชุมชน พิพิธภณัฑ์เปรียบเสมือนเป็นจุดเร่ิมต้นในการเช่ือมโยงการ
พฒันาในดา้นอ่ืน ๆ ได ้การพฒันาและการจดัการพิพิธภณัฑ์ จึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับการทบทวน
อดีต เพื่อเขา้ใจภาวะปัจจุบนั และน าไปสู่การสร้างสรรค์ส าหรับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑน์ั้นตอ้งเกิดจากการคนในชุมชนเป็นส าคญั พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามมีความ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีคนในชุมชนน ามรดกท่ีไดรั้บตกทอดของ
ครอบครัวมาบริจาคไวใ้นพิพิธภณัฑ์ แต่การตอบรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มาในชุมชนมีการ
ปรับตวัอย่างกลมกลืนโดยยึดวฒันธรรมเดิมของชุมชนเป็นหลกั เน่ืองจากชุมชนยงัมีวดัเป็นศูนย์
รวมทางดา้นจิตใจอยู ่ซ่ึงอาจส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการและดูแลพิพิธภณัฑ์ใน
ฐานะท่ีมีส านึกร่วมกนัเป็นเจา้ของทรัพยากรวฒันธรรม  
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3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไปนั้น ควรศึกษารายละเอียดของโบราณวตัถุต่าง ๆ ใน
เชิงลึก เช่น แหล่งท่ีมา (ปี พ.ศ.) ประเภทของโบราณวตัถุ เป็นตน้ เพื่อการจดัการท่ีย ัง่ยืน และเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต่อไป 
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ภาพท่ี 24   พระเจา้นางเหลียว (องคก์ลาง) 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 กนัยายน 2555) 
 

 
 

ภาพท่ี 25  จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ แสดงถึงเหตุการณ์ไฟไหมว้หิาร 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

 
 

ภาพท่ี 26  ชาวบา้นร่วมใจกนัสร้างวหิารหลงัใหม่โดยมีครูบาศรีวชิยัมาโปรดศรัทธาญาติโยม 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี 27  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ 
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 สิงหาคม 2555) 
 

 
 

ภาพท่ี 28  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร
 พิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
ท่ีมา: ส านกังานจงัหวดัพะเยา, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม, เข้าถึงเม่ือ 12 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.phayao.go.th/au/gov/9ampur/c10.pdf 
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ภาพท่ี 29  อาคารเอนกประสงค ์
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 30  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัต านานของหนองเล็งทรายภายในอาคารเอนกประสงค ์
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 

   
 

ภาพท่ี 31  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัประเพณี 12 เดือนภายในอาคารเอนกประสงค ์
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี 32  พระพุทธรูปศิลาโบราณ 
   (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 

 

   
 

ภาพท่ี 33  เจา้อาวาสบรรยายโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
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ภาพท่ี 34  พระพุทธรูปหินทราย  
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555)     
 

   
 

ภาพท่ี 35  พุทธรูปปูนป้ัน 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
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ภาพท่ี 36  พระพุทธรูปหินทราย ป้ายค าอธิบายผดิ มีแมลงมาท ารังท่ีฐานองคพ์ระ 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 37  พระพุทธรูปหินทราย  
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

   
 

ภาพท่ี 38  การจดัแสดงพระพุทธรูป ค าอธิบายผดิ 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 39  พระพุทธรูปโลหะ 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 9 สิงหาคม 2555) 
 

   
 

ภาพท่ี 40  หีบธรรม 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41  ส่วนจดัแสดงภาชนะดินเผา เคร่ืองถว้ย เคร่ืองทองเหลือง และอาวธุโบราณ 
  (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

 
 

ภาพท่ี 42  ส่วนจดัแสดงภาชนะดินเผา เคร่ืองถว้ย เคร่ืองทองเหลือง และอาวธุโบราณ 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 43  การจดัแสดงภาชนะดินเผา 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 44 การจดัแสดงเคร่ืองทองเหลือง  
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 
 

   
ภาพท่ี 45  การจดัแสดงเคร่ืองทองเหลือง  
  (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 46  การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

ภาพท่ี 47  การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

  
 

ภาพท่ี 48  การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49  การจดัแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

 
 

ภาพท่ี 50  ส่วนจดัแสดงธนบตัร เหรียญกษาปณ์ และป๊ับสา (พบัสา) 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
 

   
 

 

ภาพท่ี 51  การจดัแสดงธนบตัร 
    (จากการถ่ายภาพโดย อรรถพล เพียรประเสริฐกุล เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามทศันคติและความคิดเห็นของผู้เข้าชมทีม่ีต่อพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม  

ในด้านการจัดการพพิธิภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการพพิธิภัณฑ์วัดโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าอธิบาย แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน 
เพื่อให้การด าเนินการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ ์    
วดัโพธารามต่อไป 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความ 

1. เพศ    

 (   ) หญิง            (    ) ชาย 
2. อาย ุ  
 (   ) นอ้ยกวา่ 10 ปี   (    ) 11 – 15 ปี    (    ) 16 –20 ปี     (    ) 21 – 25 ปี 

(   ) 26 – 30 ปี  (    ) 31 – 35 ปี    (    ) 36 -  40 ปี     (    ) 41 – 45 ปี 
 (   ) 46 – 50 ปี    (    ) มากกวา่  50  ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา   
 (    ) ต ่ากวา่ประถมศึกษา  (    ) ประถมศึกษา (    ) มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
 (    ) ปริญญาตรี  (    ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
4. อาชีพ  
 (    ) นกัเรียน/นกัศึกษา   (    ) คา้ขาย/ธุริกิจส่วนตวั (    ) พนกังานบริษทั  
 (    ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (    ) ขา้ราชการ   (    ) พอ่บา้น/แม่บา้น 
             (    ) อ่ืนๆ (..............) 
5. ภูมิล าเนา  
 (    ) จงัหวดัพะเยา     (    ) อ่ืนๆ (..............) 

                       
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่2 แบบสอบถามศึกษาทศันคติและความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม 
ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ในดา้นการจดัการพิพิธภณัฑ์ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ข้อ ประเดน็ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การเลือกสถานท่ีตั้งพิพิธภณัฑมี์ความเหมาะสม      

2. การศึกษาวิจยัขอ้มูลในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน มีความ
น่าสนใจเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไปกบัเยาวชน  

     

3. การรวบรวมวตัถุ การท าทะเบียนวตัถุ จัดจ าแนก 
ตรวจสอบ อนุรักษ์ สงวนรักษา จัดเป็นหมวดหมู่    
อยา่งเหมาะสม 

     

4. การก าหนดเน้ือหาในการจดัแสดง การท าค าบรรยาย
เร่ืองราวมีความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

     

5. การคัดเลือกวัตถุเ พ่ือการแสดง มีความน่าสนใจ       
และเหมาะสม 

     

6. การจัดแสดงวตัถุในพิพิธภณัฑ์น่าใจและน่าติดตาม
เร่ืองราววถีิชีวติของคนในอดีต 

     

7. การให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษาและข้อมูล     
ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว 

     

8. การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิเช่น โครงการศูนยบู์รณา
การวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ช่วยปลูกจิตส านึก       
และแนวทางพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของคนในชุมชน 

     

9. การรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม
นั้น มีการดูแลรักษาโบราณวตัถุเป็นอยา่งดี 

     

10. การประชาสั มพัน ธ์นั้ น มีก ารประชาสัมพัน ธ์              
ให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ มีความ
น่าสนใจ 

     

11. ในการไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ การชมพิพิธภณัฑ์
วดัโพธารามคร้ังน้ี 

     

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ต่อพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผล
ศึกษากลุ่มประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียว และกลุ่มผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม โดยวิธีการ
ออกแบบสอบถามศึกษาทศันคติ และความคิดเห็นท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ในด้านการ
จดัการพิพิธภณัฑ ์ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม ในด้านการ
จัดการพพิธิภัณฑ์ 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว        
และกลุ่มคนในชุมชนท่ีไดเ้ขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ใช้ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
(closed Form) ใน 2 ส่วนแรก และค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) ในส่วนท่ี 3 โดยแบ่ง
สอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2  ทศันคติและความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม 
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 

 กลุ่มประชากรท่ีไดท้  าการตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 100 คน จ าแนก เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าชมพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
  ในส่วนน้ีเป็นการประมวลผลท่ีได้จากแบบสอบถามนักท่องเท่ียว และคนใน
ชุมชน    ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 คน เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และภูมิล าเนา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลเบือ้งต้น พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 59 59.00 
หญิง 41 41.00 

รวม 100 100.0 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามพบวา่ 
ผูเ้ขา้ชมการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ร้อยละ 59.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นเพศชาย และร้อยละ 41.00 เป็นเพศหญิง ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 

 
แผนภูมิท่ี 1  จ  านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามอาย ุ

ข้อมูลเบือ้งต้น พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 -  35 ปี  
36 – 40 ปี 
41 – 45 ปี 
46 – 50 ปี 

มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

14 
46 
- 
6 
5 
- 
5 
3 
6 
15 

14.00 
46.00 

- 
6.00 
5.00 

- 
5.00 
3.00 
6.00 

15.00 
รวม 100 100.0 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 11 – 15 ปี รองลงมา คือช่วงอายุ

มากกวา่  50 ปีข้ึนไป หรือท่ีเรียกวา่ผูสู้งอายุ ซ่ึงช่วงอายุดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มประชากรท่ี
เขา้ชมการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามนั้น จะเป็นกลุ่มเยาวชนวยัก าลงัศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา และรองลงมาเป็นกลุ่มคนท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมกบัวดัโพธาราม ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 2 

 
แผนภูมิท่ี 2  จ  านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามอายุ 
 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ข้อมูลเบือ้งต้น พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา  
10 
59 

10.00 
59.00 

มธัยม/ ปวช. / ปวส. 10 10.00 
ปริญญาตรี 20 20.00 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1 1.00 
รวม 100 100.0 
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จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัประถมศึกษา มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
59.00 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ระดบั
มธัยม/ปวช./ปวส. และต ่ากว่าประถมศึกษา ซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อยท่ีสุด จ านวน 1 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลในเร่ืองอาย ุดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 3 
 

 
แผนภมิูท่ี 3 จ  านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามอาชีพ 

ข้อมูลเบือ้งต้น พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 58 58.00 
คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังานบริษทั 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ขา้ราชการ 

8 
- 
5 

13 

8.00 
- 

5.00 
13.00 

พอ่บา้น / แม่บา้น 2 2.00 
อ่ืน ๆ (การเกษตร,พระสงฆ)์ 14 14.00 

รวม 100 100.0 

จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ อาชีพอ่ืน ๆ (การเกษตร, พระสงฆ์) จ  านวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 
14.00 รองลงมาคือ ขา้ราชการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 รองลงมาคือ คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 8 คน    คิดเป็นร้อยละ 8.00 รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.00 และร้อยละ 2.00จ านวน 2 คน ประกอบอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น ดงัปรากฏใน
แผนภูมิท่ี 4 

 
แผนภูมิท่ี 4 จ  านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามอาชีพ 
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ตารางท่ี 5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ข้อมูลเบือ้งต้น พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
จงัหวดัพะเยา 67 67.00 

อ่ืนๆ (กรุงเทพฯ, ล าปาง, เชียงราย, สงขลา) 33 33.00 
รวม 100 100.0 

จ านวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามพบวา่ 
ผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์วดัโพธาราม ซ่ึงส่วนใหญ่ภูมิล าเนาจะเป็นคนจังหวดัพะเยา 

จ านวน      67 คน คิดเป็นร้อยละ  67.00 และผูเ้ขา้ชมมาจากจงัหวดัอ่ืน ๆ (กรุงเทพฯ, ล าปาง, 
เชียงราย, สงขลา) จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 5 

 
แผนภูมิท่ี 5 จ  านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม จ าแนกตามภูมิล าเนา 
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2. ข้อมูลระดับความพงึพอใจของผู้เข้าชมพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจโดยการวิเคราะห์  และการ
อภิปรายผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลท่ีได้จากผลศึกษากลุ่มประชากรโดยให้ผูเ้ข้าชม
พิพิธภณัฑ์วดัโพธารามจ านวน 100 คน และให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อขอ้มูล
และประเด็นท่ีส ารวจเป็น  5 ระดบั คือ 
 ระดบั 1  นอ้ยท่ีสุด ไดค้ะแนน   1   คะแนน 
 ระดบั 2  นอ้ย        ไดค้ะแนน   2 คะแนน 
 ระดบั 3  ปานกลาง         ไดค้ะแนน   3 คะแนน 
 ระดบั 4  มาก  ไดค้ะแนน   4 คะแนน 
 ระดบั 5  มากท่ีสุด     ไดค้ะแนน   5 คะแนน 
 

 ในการวเิคราะห์ผลนั้น จะน าขอ้มูลท่ีตอบในแต่ละประเด็นค าถามมาประมวลเป็นผล
ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา   
โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
 

 เกณฑ ์  พิจารณา   เชิงบวก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย   ต ่ากวา่ 1.51      ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 1.51 – 2.50     ความคิดเห็นระดบันอ้ย  
 ค่าคะแนนเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 2.51 – 3.50     ความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 3.51 – 4.50     ความคิดเห็นระดบัมาก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ 4.50      ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
 

 โดยประเด็นค าถามมีทั้งหมด 11 ขอ้ จากนั้นไดท้  าการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ผูต้อบแบบสอบถาม น ามาอภิปรายผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเรียงล าดบัค าถาม ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา (n=100) 

ข้อ ประเดน็ความคดิเห็น ระดบัความพงึพอใจ  (ร้อยละ) 
คะแนน 
(เฉลีย่) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การเลือกสถานท่ีตั้งพิพิธภณัฑมี์ความเหมาะสม 45.00 47.00 8.00 0 0 4.37 

2. การศึกษาวิจยัขอ้มูลในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน มีความ
น่าสนใจเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไปกบัเยาวชน  

29.00 38.00 33.00 0 0 3.96 

3. การรวบรวมวัตถุ  การท าทะเบียนวัตถุ จัดจ าแนก 
ตรวจสอบ อนุรักษ์ สงวนรักษา  จัดเป็นหมวดหมู่    
อยา่งเหมาะสม 

35.00 40.00 21.00 4.00 0 
 

4.06 

4. การก าหนดเน้ือหาในการจัดแสดง การท าค าบรรยาย
เร่ืองราวมีความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

30.00 41.00 22.00 7.00 0 3.94 

5. การคัด เ ลือกวัตถุ เ พ่ือการแสดง มีความน่าสนใจ       
และเหมาะสม 

38.00 37.00 24.00 1.00 0 4.14 

6. การจัดแสดงวตัถุในพิพิธภัณฑ์น่าใจและน่าติดตาม
เร่ืองราววถีิชีวติของคนในอดีต 

37.00 36.00 23.00 4.00 0 4.06 

7. การให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษาและข้อมูล     
ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว 

31.00 41.00 23.00 5.00 0 3.98 

8. การจดักิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิเช่น โครงการศูนยบู์รณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ช่วยปลูกจิตส านึก       
และแนวทางพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของคนในชุมชน 

32.00 38.00 24.00 6.00 0 3.96 

9. การรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามนั้น 
มีการดูแลรักษาโบราณวตัถุเป็นอยา่งดี 

21.00 41.00 24.00 14.00 0 3.69 

10. กา รปร ะช าสั มพัน ธ์นั้ น มี ก า รป ร ะช าสั มพัน ธ์              
ให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ มีความ
น่าสนใจ 

34.00 36.00 21.00 4.00 5.00 3.90 

11. ในการไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ การชมพิพิธภณัฑ์
วดัโพธารามคร้ังน้ี 

22.00 48.00 26.00 4.00 0 3.88 
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แผนภูมิท่ี 6  ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามในประเด็นต่าง ๆ 

 

จากตารางท่ี 8 และแผนภูมิท่ี 6 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์วดัโพ
ธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอ แม่ใจ จงัหวดัพะเยา จ านวน 100 คน เรียงจากผต็อบท่ีมีจ าวนและร้อยละ
มากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี  

1. การเลือกสถานท่ีตั้งพิพิธภณัฑ์มีความเหมาะสม ร้อยละ 45 พึงพอใจมากท่ีสุด และ
รองลงมา ร้อยละ 47 พึงพอใจมากท่ีสุด และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 8 ค่าเฉล่ีย 4.37 ความ
คิดเห็นพึงพอใจมาก 

2. การศึกษาวิจยัขอ้มูลในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ร้อยละ38 พึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 
33 พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 29 พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.96 ความคิดเห็นพึงพอใจมาก  

3. การรวบรวมวตัถุ การท าทะเบียนวตัถุ จดัจ าแนก ตรวจสอบ อนุรักษ์ สงวนรักษา 
จดัเป็นหมวดหมู่อยา่งเหมาะสม ร้อยละ 40 ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 35 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมา ร้อยละ 21 พึงพอใจปานกลาง และรองลงมา ร้อยละ 4 พึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 4.06 ความ
คิดเห็นพึงพอใจมาก 

4. การก าหนดเน้ือหาในการจัดแสดง การท าค าบรรยายเร่ืองราวมีความเข้าใจใน
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ร้อยละ 41 ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30 พึงพอใจมากท่ีสุด
รองลงมา ร้อยละ 22 พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 7 พึงพอใจน้อย ค่าเฉล่ีย 3.94 ความคิดเห็น         
พึงพอใจมาก 
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5. การคดัเลือกวตัถุเพื่อการแสดงมีความน่าสนใจ และเหมาะสม ร้อยละ 38 ความพึงใจ
มากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 37 ความพึงพอใจมาก  รองลงมา ร้อยละ 23 ความพึงพอใจปานกลาง 
และร้อยละ 1 มีความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 4.14 ความคิดเห็นพึงพอใจมาก 

6. การจดัแสดงวตัถุในพิพิธภณัฑ์น่าใจและน่าติดตามเร่ืองราววิถีชีวิตของคนในอดีต 
ร้อยละ 37 ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 36 ความพึงพอใจน้อย รองลงมา ร้อยละ 23 
ความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 4 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 4.06 ความคิดเห็นพึงพอใจมาก 

7. การใหบ้ริการขอ้มูลทางดา้นการศึกษาและขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเพียงพอ
ต่อนักท่องเท่ียว ร้อยละ 41 ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 31 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมา ร้อยละ 23 ความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 5 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.98 ความ
คิดเห็นพึงพอใจมาก 

8. การจดักิจกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น โครงการศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
ช่วยปลูกจิตส านึก และแนวทางพฒันาอย่างย ัง่ยืนของคนในชุมชน ร้อยละ 38 ความพึงพอใจมาก 
รองลงมา ร้อยละ 32 ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 24 ความพึงพอใจปานกลาง และร้อย
ละ 6 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.96 ความคิดเห็นพึงพอใจมาก 

9. การรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑว์ดัโพธารามนั้น มีการดูแลรักษาโบราณวตัถุ
เป็นอยา่งดี ร้อยละ 41 ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 24 ความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา 
ร้อยละ 21 ความพึงพอใจมากท่ีสุด และร้อยละ 14 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.96 ความคิดเห็นพึง
พอใจมาก 

10. การประชาสัมพนัธ์นั้ นมีการประชาสัมพนัธ์ ให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาชม
พิพิธภณัฑ์ มีความน่าสนใจ ร้อยละ 36 ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 34 ความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 21 ความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 5 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
และร้อย 4 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.99 ความคิดเห็นความพึงพอใจมาก 

11. ในการไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ การชมพิพิธภณัฑ์วดัโพธารามคร้ังน้ี ร้อยละ 48 
ความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 26 ความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 22 ความพึง
พอใจมากท่ีสุด และร้อยละ 4 ความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.88 ความคิดเห็นพึงพอใจมาก 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการพพิธิภัณฑ์วัดโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1. ช่ือ / นามสกุล …………………………………………………………………….……………… 
2.เพศ…………………………………………………………………….…………………………... 
3.อาย…ุ………………………………………………………………….…………………………... 
4.อาชีพ…………………………………………………………………….………………………... 
5.การศึกษา…………………………………………………………………….………………...….. 
 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นและตอ้งการของผู้ก่อตั้งและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง  
 ในการจดัการพิพิธภณัฑว์ดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 
1. ประวัติศาสตร์และทรัพยากรทางวัฒนธรรม  แนวทางการจัดการตั้งแต่อดีต และสภาพปัจจุบันของ
พพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

1.1 อยากใหท้่านเล่าประวติัความเป็นมาในการก่อตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชน  
 การด าเนินงานตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง หรือพฒันาไปอยา่งไรบา้ง 
1.2 การบริหารจดัการในปัจจุบนั พบปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
1.3 พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายใดบา้ง และมีบุคลากรก่ีคน 
1.4 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนในเร่ืองใด 
1.5 ปัจจุบนัแหล่งทุนและงบประมาณในการสนบัสนุนพิพิธภณัฑชุ์มชนมากจากท่ีใด 
1.6 กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑชุ์มชนคือกลุ่มใด เพราะอะไร 

 1.7 พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานอยา่งไรบา้ง  
  ด าเนินการเองหรือมีองคใ์ดเขา้มาช่วยเหลือบา้ง 

1.8 มีหน่วยงานใดบา้งท่ีใหค้วามดูแล และสนบัสนุนองคก์รของท่าน 
1.9 พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือไม่ 
1.10 พิพิธภณัฑชุ์มชนมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยา่งไรบา้ง 

2. คุณค่าและความส าคัญของพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
  2.1 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีคุณค่าในดา้นใด อยา่งไร  
  (คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียะ คุณค่าทางสังคม คุณค่าท่ีแสดงนยั

ของอดีต คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์) 
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2.2 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีคุณค่าและความส าคญัต่อสังคมอยา่งไร 
2.3 ท่านมีวธีิการน าเสนอคุณค่าของพิพิธภณัฑชุ์มชนอยา่งไร 
2.4 ท่านคิดวา่ผูท่ี้มาชมผลงานในพิพิธภณัฑชุ์มชนไดรั้บประโยชน์จากคุณค่าในดา้นใด

มากท่ีสุด 
 
3. แนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

3.1 ท่านมีวธีิการอนุรักษ ์ดูแลรักษา และรวบรวมผลงานในพิพิธภณัฑชุ์มชน บา้งหรือไม่ 
3.2 ท่านคิดอยา่งไรหากพฒันาใหพ้ิพิธภณัฑชุ์มชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นวถีิชีวติ 

(ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน) 
 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 
  

แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการพพิธิภัณฑ์วัดโพธาราม ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1. ช่ือ / นามสกุล …………………………………………………………………….……………… 
2.เพศ…………………………………………………………………….…………………………... 
3.อาย…ุ………………………………………………………………….…………………………... 
4.อาชีพ…………………………………………………………………….………………………... 
5.การศึกษา…………………………………………………………………….……………………. 
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นและตอ้งการของคนในชุมชนท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ ์
 วดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอ แม่ใจ จงัหวดัพะเยา ในดา้นการจดัการพิพิธภณัฑ์ 
1. ประวตัิความเป็นมา การบริหารจัดการและสภาพปัจจุบันของพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 

1.1 ท่านรู้จกัพิพิธภณัฑชุ์มชนและเคยเขา้ไปเยีย่มชม พิพิธภณัฑชุ์มชนบา้งหรือไม่ 
1.2 ท่านไดเ้ดินทางมาชมผลงานท่ีพิพิธภณัฑชุ์มชนแห่งน้ีประมาณก่ีคร้ัง                      
1.3 ท่านมาพิพิธภณัฑชุ์มชนแห่งน้ี เพราะอะไร แลว้ไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
1.4 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนในเร่ืองใด 
1.5 ท่านคิดว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนควรพัฒนารูปแบบในการน าเสนอผลงานหรือไม่         

เพราะอะไร 
1.6 พิพิธภณัฑชุ์มชนควรมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนบา้งหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 

2. คุณค่าและความส าคัญของพพิธิภัณฑ์วดัโพธาราม 
 2.1 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีคุณค่าในดา้นใด อยา่งไร  
 (คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียะ คุณค่าทางสังคม คุณค่าท่ีแสดงนัย
ของอดีต คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์) 
 2.2 ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑชุ์มชนของท่านมีคุณค่าและความส าคญัต่อสังคมอยา่งไร 
 2.3 ท่านมีวธีิการน าเสนอคุณค่าของผลงานในพิพิธภณัฑชุ์มชนอยา่งไร 
 2.4 ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บประโยชน์จากคุณค่าของผลงานในดา้นใดมากท่ีสุด 

2.5 ท่านคิดอยา่งไรหากพฒันาใหพ้ิพิธภณัฑชุ์มชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
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