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บทคัดย่อ 

 การวิจัย น้ี  มีว ัตถุประสงค์ เ พื ่อ
ศึกษาวิธีการในการจดัเก็บเอกสารโบราณ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นท่าขวั 
ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 2) 
เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการเก็บเอกสาร
โบราณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ว ัฒนธรรม
ท้อ ง ถ่ิ น  ซ่ึ ง เ ป็ นก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ าพ 
(Qualitative Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  

สรุปผลการวิจัย  พบว่า เอกสาร
โบราณ เป็นหนงัสือท่ีบนัทึกเก่ียวกบัหลกัค า
สอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ณ ช่วงเวลานั้นๆ การ
อนุรักษ์เอกสารโบราณในชุมชนบา้นท่าขวั 
ชาวบ้านได้มีการขอขมาต่อเอกสารโบราณ 
โดยมีเคร่ืองสักการะ ท่ีไดล่้วงเกินต่อเอกสาร
โบราณ และท าการคดัแยก ให้เป็นหมวดหมู่ 
น าเอกสารโบราณท่ีสมบูรณ์น ามาท าความ
สะอาด ซ่อมแซม โดยน าส าลีชุบน ้าท่ีผสมกบั

แอลกอฮอล์ มาถูเบาๆ ให้ฝุ่ นหลุดออก วิธีน้ี
ใชไ้ดเ้พียงเอกสารท่ีเป็น คมัภีร์ใบลาน ส่วนท่ี
เป็นพบัสาให้ใชผ้า้ปัดเบาๆ จากนั้นบนัทึกลง
รหัสเอกสารโบราณ และน ามาอ่านบันทึก 
สรุปส่ิงท่ีได้จากการอ่านเอกสารโบราณ      
แต่ละฉบบั ในส่วนรูปแบบการส่งเสริมการ
เก็บเอกสารโบราณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ว ัฒนธรรมท้อ ง ถ่ิ น  โด ยต้อ ง มี ก า รจัด
กระบวนการ โดยการสร้างองค์ความรู้  
เพื่อให้เกิดความรู้ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ในเชิง
กายภาพ หน่วยงานท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ควรให้
ความส าคัญและด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
ห รื อ ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั บ นั ก วิ ช า ก า ร 
สถาบนัการศึกษา องค์กรท่ีเช่ียวชาญในเร่ือง
ของโบราณคดี และคนในชุมชนตอ้งมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน หรือให้คนในชุมชนเป็นผู ้
ศึกษาโดยมีนกัวิชาการคอยเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน า 
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Abstract 

This research aims to study methods 
of preserving ancient documents with the 
involvement of the Ban Tha Khua 
Community, Bo Haeo Sub-district, Mueang 
District, Lampang Province and to find ways 
to promote retaining ancient documents in a 
local culture learning center. It is qualitative 
research using structured interviews.  

The summary of the findings found 
that the ancient documents were record books 
on the teachings of the Buddha as well as 
various events occurring in society at that 
time. In order to conserve the ancient 
documents in the Ban Tha Khua Community, 
the villagers initially made offerings to 
compensate for any sacrilege caused. The 
ancient documents were only then sorted into 
categories. The ancient documents were 
cleaned and restored using cotton pads 
moistened with a mixture of water and 
alcohol to gently wipe off dust. This means 
of cleaning could only be used for documents 
or scriptures on palm leaves. The 
manuscripts on mulberry paper were brushed 
lightly with a piece of cloth. The ancient 
documents were recorded, coded, and read. 
In order to promote local cultural awareness 

it is recommended that a center of traditional 
local knowledge be established. The relevant 
agencies, it is proposed, need to place 
importance and in turn act with urgency 
together with academia and organizations 
specializing in the subject of archeology. It is 
also offered that the local community must 
participate at every step or at least be 
afforded the opportunity to study with 
scholars who in turn give counsel and 
recommendations. 
 
Keywords : The Ancient Document 
Conservation, Process with the Involvement 
 
บทน า 

 ผูค้นยุคโบราณไดใ้ชภู้มิปัญญาใน
การด ารงชีวิต มีการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข
เพื ่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ยึดปฏิบตัิ จนกลายเป็นแบบแผน
แนวปฏ ิบ ตั ิเ ก ิดว ฒันธรรมหลากหลาย
รูปแบบ มีวดัเป็นศูนยก์ลาง มีการถ่ายทอด
ความรู้ สรรพวิชาต่างๆ ผา่นทางเอกสาร
โบราณ เช่น คมัภีร์ใบลาน คมัภีร์ท่ีท ามาจาก
กระดาษสา ซ่ึงเปรียบเสมือนคลงัความรู้และ
ภ ูม ิปัญญาอนัหลากหลายที ่ชาวบา้นได้
ช่วยกนัสร้างไวเ้พื ่อเป็นคู่มือการด ารงชีวิต
ตามโครงสร้างและหนา้ที่ทางสังคม หมู่บา้น 
เช่น ความเช่ือ จารีต ประเพณี การรักษาโรค 
การปกครอง และเศรษฐกิจ (เอกวิทย ์ณ 
ถลาง, 2540, หนา้ 47-48)  
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ในประเทศไทยนั้นก่อนที ่จะรวม
เป็นอาณาจกัรไทย คนไทยแต่ละภาคก็มี
อกัษรของตนเอง เช่น ภาคกลางและภาคใต้
ใชอ้กัษรแบบสุโขทยัซ่ึงวิวฒันาการมาเป็น
อ กัษ รไทยกล า ง ในป ัจ จ ุบ นั  ท า ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใชอ้กัษรธรรมอีสาน
และอกัษรไทยนอ้ย ส่วนภาคเหนือมีอกัษร 3 
ชนิด คือ อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรฝักขาม 
และอกัษรไทยนิเทศหรือขอมเมือง (สรัสวดี 
อ๋องสกุล, 2539, หนา้ 29) 

 จงัหวดัล าปาง เป็นจงัหวดัที่มีอายุ
เก่าแก่ไม่นอ้ยกวา่ 1,335 ปี มีประวตัิศาสตร์
มายาวนานไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ศิลา
จารึก เลขทะเบียน ลป.1 จารึกเจา้หมื่นค า
เพชรเมื ่อ  พ .ศ .  2019 และศิลาจารึก เลข
ทะเบียน ลป.2 จารึก เจา้หาญสีทตั ไดจ้ารึก
ช่ือเมืองน้ีวา่ "ลคอร" ส่วนต านานชินกาลมา
รีปกรณ์ ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ต านาน
เมืองเชียงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทาง
ฝ่ายเหนือ ก็ลว้นแลว้แต่เรียกช่ือวา่ เมืองนคร
ล าปาง ตลอดจนเอกสารทางราชการสมยั
รัตนโกสินตอนตน้ เอกสารส าคญัต่างๆ ใน
ยุคนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอกัษรลา้นนา รวมทั้ง 
บ นัท ึก เหต ุก ารณ ์ส าค ญัๆ  ที ่เ ก ิด ขึ ้นใน
ขณะนั้น ตลอดจน ต ารายา คาถาอาคม ฯลฯ 
(ส านกังานจงัหวดัล าปาง, แผนพฒันาจงัหวดั
ล าปาง 4 ปี พ.ศ. 2557-2560, 2557)  

ชุมชนบา้นท ่าข วั  ต าบลบ ่อแฮ ว้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ถือวา่เป็นชุมชนท่ี
ม ีประวตั ิศ าสตร์มายาวนาน ศ ึกษาจาก
ประวตัิวดัท่าขวั และมีส่ิงของโบราณที่อยู่

ภายในวดั เช่น พระพุทธรูปโบราณ เอกสาร
โบราณที่ท าจาก ใบลาน กระดาษสา เมื่อปี 
พ.ศ. 2551 กุฏิวดัท่าขวัซ่ึงเป็นสถานที่เก็บ
ของโบราณล ้าค่า รวมทัง่เอกสารโบราณ เกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร จึงท าให้ไฟไหมท้ั้งหลงั และ
ของโบราณ เอกสารโบราณ ชาวบา้นก็ทยอย
น าออกมาขณะที ่ไฟไหมไ้ดแ้ค ่บางส่วน
เท่านั้น หลงัจากนั้น ของโบราณ เอกสาร
โบราณภายในวดัจึงน าไปเก็บไว ้ใตว้ิหารซ่ึง
เป็นที่อบัช้ืนแลว้ขาดการดูแลจากเจา้อาวาส
และ คนในชุมชน เป็นเวลา 7 ปี  

ฉะนั้น จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ 
ผู ว้ ิจ ยัร่วมกบัชุมชนจ ึงในใจศ ึกษา เ รื่อง 
กระบวนการอนุรักษเ์อกสารโบราณ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นท่าขวั ต าบล
บ่อแฮว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็น
งานวิจยัที่จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเขา้ช่วยจดัการพฒันาการอนุร ักษ์
เอกสารโบราณ และถือวา่เป็นสถานท่ีเรียนรู้
ในชุมชนที่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้
อยา่งชดัเจน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการในการจดัเก็บ
เอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบา้นท่าขวั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง  

2. เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการเก็บ
เอกสารโบราณให้ เ ป็นศู นย์การ เ รี ยน รู้
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 1.1 ศึกษาการอนุรักษ์เอกสาร

โบราณในวดัท่าขวั 
 1.2 หารูปแบบการส่งเสริมการ

เก็บเอกสารโบราณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย  
ตัวแทนชาวบ้านชุมชนบ้านท่าขัว 

ผู ้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  และตัวแทน

เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว 
และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี   
พื้นท่ีวดัท่าขวั ต าบลบ่อแอ้ว อ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปางท่ีมีความพร้อมและสมคัร
ใจเขา้ร่วมโครงการ 

4. ขอบเขตดา้นเวลา   
ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่กรกฎาคม- 

ตุลาคม 2558) 
 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
บ้านท่าขัว ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ปัญหาและสาเหตุการเส่ือมโทรม 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

วิธีการในการจดัเก็บเอกสารโบราณโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

- การมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผลงาน 

รูปแบบการส่งเสริมการเก็บเอกสารโบราณใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

การเรียนรู้ของชุมชน 

โดยการมีส่วนร่วม 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
แบบแผนการวจัิย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัย   

เ ชิ ง คุณภาพ (qualitative research) โดยใช้
วิธีการวิจัยภาคสนาม (field study) และได้
ออกแบบการวจิยั ดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
ก ลุ่ม เ ป้ าหม าย ท่ี ใช้ ในก ารวิ จัย 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 คือ ตวัแทนชาวบา้นในพื้นท่ี 

จ  านวน 30 คน  ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
( purposive sampling) โด ย ต้อ ง เ ป็ นผู ้ ท่ี มี
คุณสมบัติ คือ เป็นชาวบ้านในพื้นท่ีความ
รับผดิชอบของชุมชนบา้นท่าขวั   

กลุ่ม ท่ี  2 คือ  ตัวแทนผู้น า ชุมชน 
จ านวน 9 คน  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
( purposive sampling) โด ย ต้อ ง เ ป็ นผู ้ ท่ี มี
คุณสมบัติ  คือ  นายกเทศมนตรี สมาชิก
เทศบาลต าบล ผูใ้หญ่บา้น ก านนั และปราชญ์
ชุมชน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เ ค ร่ือ ง มือ ท่ี ใช้ ในก ารวิ จัย  เ ป็น         

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
Interview) 

ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัโดย ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ร่างแบบสัมภาษณ์     

น า ร่ างแบบสัมภาษณ์  เสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ หาค่าความสอดคลอ้ง 
(IOC) และพิจารณาความเหมาะสมของ
เน้ือหาและภาษา  

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยลงพื้ น ท่ี ในภาคสนามด้วย

ตนเอง ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีสร้างไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีใน

ภาคสนามมาด าเนินการ  
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัแบบมีส่วน

ร่วมมาท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา(Content 
Analysis)  

ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดย
แนวคิดสามเส้า ได้แก่ ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และ นักวิชาการ ให้มีความถูกต้อง
ของเน้ือหาและความเหมาะสมด้านภาษาท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการ
จดัเก็บเอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน บา้นท่าขวั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

2. ท าให้ทราบถึงว ิธ ีก า ร ในก า ร
จดัเก็บเอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบา้นท่าขวั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

3. ได ้รูปแบบการส่งเสริมการเก็บ
เอกสารโบราณให้ เ ป็นศูนย์การ เ รียน รู้
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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ผลการวจัิย 
1.  ผลก า รศ ึกษ า ว ิธ ีก า ร ในก า ร

จดัเก็บเอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบา้นท่าขวั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

การจดัเก็บเอกสารโบราณของชุมชน
บา้นท่าขวั มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี 
เน่ืองจาก ชาวบ้านเช่ือ และศรัทธาในของ
เอกสารโบราณ วา่เป็นของท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
จารึก หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า คาถาอาคมต่างๆ ตลอดจนต ารายา
รักษาโรค เอกสารโบราณท่ีพบ ในวดัท่าขวั 
จ าแนกได ้2 ประเภท คือ คมัภีร์ใบลาน และ
พบัสา ขา้งในเอกสารจารึก ดว้ยอกัษรลา้นนา 
ท่ีมีอายุประมาณ 100-200 ปี จนท าให้ปราชญ์
ชาวบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านภาษา
ล้านนา แปลความหมายบางประโยคไม่ได้ 
เน่ืองจากมีการพฒันาการของภาษาลา้นนา  

ในส่วนของวิธีการจัดเก็บเอกสาร
โบราณ พบวา่ ชาวบา้นท่าขวัไดมี้การขอขมา 
เอกสารโบราณ โดยมีเคร่ืองสักการะ เช่น น ้ า
ขมิ้นส้มป่อย ดอกไมส้ดวางในขนั แลว้กล่าว
ค า ขอขมา ท่ีได้ล่วงเกินต่อเอกสารโบราณ 
จากนั้น ชาวบา้นก็ทั้งหญิงและชายช่วยกนัคดั
แยกเอกสารโบราณ ใหเ้ป็นหมวดหมู่ เอกสาร
ท่ีช ารุดไม่สามารถน ามาอ่านและแปลเป็น
ภาษาไทยได้ ก็จะห่อด้วยผา้ขาวเก็บไวใ้นตู้ 
และ เอกสารโบราณ ท่ี มีความสมบู ร ณ์  
ชาวบา้นก็จะน ามาท าความสะอาด ซ่อมแซม 
โดยการ น าส าลีชุบ น ้ าท่ีผสมกบัแอลกอฮอล์ 
มาถูเบาๆ ให้ฝุ่ นท่ีเกาะเอกสารโบราณ วิธีน้ี

ใช้ได้เพียงเอกสารโบราณท่ีเป็น คัมภีร์ใบ
ลาน ส่วนท่ีเป็นพบัสาให้ใชผ้า้ปัดเบาๆ เพียง
ให้ฝุ่ นออกเท่านั้ น จากนั้ นบันทึก ลงรหัส
เอกสารโบราณ และน ามาอ่านบันทึกหรือ
ถอดบนัทึก จากนั้นสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่าน
เอกสารโบราณแต่ละฉบับ ในส่วนของ
เน้ือหาท่ีปราชญ์ชาวบ้านได้ร่วมกันอ่าน
บนัทึก พบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นต ารายาโบราณ 
พิธีกรรม ตลอดจนประวติัการก่อสร้างวดั
และล าดบัเจา้อาวาสวดัท่าขวั วิธีการจดัเก็บ
เอกสารโบราณในวดัท่าขัวโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

2.  ผลการหารูปแบบการส่งเสริม
การเก ็บเอกสารโบราณให ้เ ป็นศ ูนยก์าร
เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
 จากการศึกษา พบวา่ ภายในวดัท่า
ขวัยงัไม่ปรากฏวา่มีการรวบรวมเอกสาร
โบราณหรือซ่อมแซมจากเจา้อาวาสวดั คน
ในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรม
ศิลปากร กรมศาสนา ที่ส าคญัคนในชุมชน 
ไม่ไดม้องเห็นความส าคญัเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี
เลย ประกอบกบัวดับา้นท่าขวั เมื ่อปี พ.ศ. 
2549 ไฟไหมกุ้ฎิวดัท่าขวั ซ่ึงภายในกุฎิได้
เก็บส่ิงของมีค่า โบราณวตัถุที่ส าคญั อายุราว 
200-500 ปี และมีโบราณวตัถุมีการเสียหาย
เป็นจ านวนมาก หน่ึงในนั้น คือ เอกสาร
โบราณท่ีไดรั้บความเสียหายจากไฟไหมแ้ละ
น ้าที่น ามาดบัไฟ      จึงท าให้เอกสารโบราณ
ท่ีจารึกลงในพบัสาตวัหนงัสือมีการเลือนลาง 
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ประกอบกบัเอกสารโบราณเหล่านั้นอยู่ในท่ี
อบัช้ืน ภายใตฐ้านของวหิาร  
 ในปี พ .ศ . 2558 พระครูสังฆรักษ์
ศุภณัฐ ภูริวฒฑฺโน ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาสวดัท่าขัว จึงได้ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน คนในชุมชน เร่ือง
อนุรักษ์เอกสารโบราณ เชิญผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เอกสารโบราณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านอกัษร
ลา้นนา ร่วมกนัให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้
เข้าใจถึงการอนุรักษ์เอกสารโบราณ และ
ร่วมกนัสร้างห้องพิพิธภณัฑ์ เอกสารโบราณ 
และโบราณวตัถุข้ึนมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม 
ของท่ีมีค่าภายในชุมชน 
 ดังนั้น รูปแบบการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นท่า

ขัวคนในชุมชนบ้านท่ าขัวควรมีการจัด
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีด า เ นินการ
เก่ียวกบัเอกสารโบราณ ตลอดจนโบราณวตัถุ
ต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิด
ความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั โบราณวตัถุ ท่ีมีอยู่
ในชุมชน ทั้งในเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ประวติัศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอยใน
อดีต และหน่วยงานภาครัฐในทอ้งถ่ินควรให้
ความส าคญัและด าเนินการอย่างเร่งด่วนดว้ย
ตัวเอง หรือด าเนินการร่วมกับนักวิชาการ 
สถาบนัการศึกษา องค์กรท่ีเช่ียวชาญในเร่ือง
ของโบราณคดี และคนในชุมชนตอ้งมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน หรือให้คนในชุมชนเป็นผู ้
ศึกษาโดยมีนกัวิชาการคอยเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน าดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

แผนภาพที ่2 รูปแบบการอนุรักษเ์อกสารโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นท่าขวั 
ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในแผนภาพจะเห็นวา่ในกระบวนการพฒันาท่ีดีนั้น 

ทุกกลุ่มเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือน 
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สรุปผลการวจัิย 
 การอนุร ักษ ์เ อกสารโบราณใน
ชุมชนบา้นท่าขวั ชาวบา้นไดม้ีการขอขมา 
เอกสารโบราณ โดยมีเคร่ืองสักการะ แลว้
กล่าวค าขอขมา ที่ไดล้่วงเกินต่อเอกสาร
โบราณ จากนั้น ชาวบา้นช่วยกนัคดัแยก
เอกสารโบราณ ให้เป็นหมวดหมู่ โดยแยก
เป็น 2 ส่วน เอกสารช า รุด และเอกสาร
โบราณที่มีความสมบูรณ์ จากนั้นชาวบา้น
น าเอกสารโบราณที่สมบูรณ์น ามาท าความ
สะอาด ซ่อมแซม โดยการ น าส าลีชุบ น ้ าท่ี
ผสมกบัแอลกอฮอล์ มาถูเบาๆ ให้ฝุ่ นที่เกาะ
เอกสารโบราณหลุดออกโดยง่าย วิธีน้ีใช้ได้
เพียงเอกสารโบราณที่เป็น คมัภีร์ใบลาน 
ส่วนที่เป็นพบัสาให้ใช้ผา้ปัดเบาๆ เพียงให้
ฝุ่ นออก เท ่านั้น  จ ากนั้นบ นัท ึกลงรห ัส
เอกสารโบราณ และน ามาอ่านบนัทึกหรือ
ถอดบนัทึก จากนั้นสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่าน
เอกสารโบราณแต่ละฉบบั  
 จากขอ้ความขา้งตน้สามารถน ามา
วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการเก็บ
เอกสารโบราณให ้เ ป็นศ ูนย ก์ าร เรียน รู้
ว ฒันธ รรมท อ้ ง ถิ ่น  โด ยต อ้ งม ีก า ร จ ดั
กระบวนการหรือกิจกรรมที ่ด า เนินการ
เ กี ่ย ว ก บั เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ  ต ล อ ด จ น
โบราณวตัถุต่างๆ โดยการสร้างองคค์วามรู้ 
เ พื ่อ ใ ห ้เ ก ิด ค ว า ม รู ้ที ่แ ท จ้ ร ิง เ กี ่ย ว ก บั 
โบราณวัตถุ  ท่ี มีอยู่ ในชุมชน ทั้ งในเ ชิ ง
กายภาพ  เ ชิ งป ริมาณ  และ เ ชิ ง คุณภาพ 
ประวติัศาสตร์ ประโยชน์ใชส้อยในอดีต และ
หน่วยงานภาคร ัฐในทอ้ง ถิ ่น  ตลอดจน

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง องค์กรการกุศล ควร
ให้ความส าคญัและด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ห ร ือ ด า เ น ิน ก า ร ร ่ว ม ก บั น กั ว ิช า ก า ร
สถาบนัการศึกษา องค ์กรที่เ ชี่ยวชาญใน
เร่ืองของโบราณคดี และคนในชุมชนตอ้งมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน หรือให ้คนใน
ชุมชนเป็นผูศึ้กษาโดยมีนกัวิชาการคอยเป็น
ท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า 
 
อภิปรายผล 
 เ อกสารโบราณ เ ป็นหนงัสือ ท่ี
บนัทึกเก่ียวกบัหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ 
ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 
ณ ช่วงเวลานั้นๆ สอดคลอ้งกบั จารุบุตร       
เรืองสุวรรณ (2520) กล่าวว่า บรรพชนได้
บนัทึก การประกอบพิธีกรรม วิธีการทาง
เศรษฐกิจ และเอกสารโบราณแต่ละทอ้งถ่ิน
อาจมีรายละเอียดย ่อยแตกต่างกนัออกไป
บา้งตามประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถิ่นนั้นๆ และ ก่องแกว้  วีระประจกัษ์ 
( 2544)  ย งั ก ล ่า ว อ ีก ว ่า  ภ าษ า ก ็ม ีค ว า ม
แตกต่างกนัออกไปเน่ืองจาก ภาษาที่บนัทึก
ลงไปในเอกสารโบราณ เป็นภาษาเฉพาะถ่ิน 
ซ่ึงภาษาจะมีการพฒันาไปแต่ละยุค แต่ละ
สมยั เอกสารโบราณนั้น ชาวบา้นให้ความ
เคารพ เ ป็นอย ่า งม าก  จะท าก ิจกรรม ท่ี
เก่ียวกบัเอกสารโบราณ ทุกประเภท เช่น น า
ออกมาท าความสะอาดตอ้งมีเคร่ืองสักการะ 
แลว้กล่าวค าขอขมา ท่ีไดล่้วงเกินต่อเอกสาร
โบราณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ว ีณา  ว ีส เพ ็ญ 
(2546) กล่าวว่า พระธรรมและคมัภีร์ใบลาน
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ล ว้ น แ ล ว้ บ นั ท ึก ห ล กั ค า ส อ น ข อ ง
พ ร ะ พ ุท ธ เ จ า้ แ ล ะ เ รื ่อ ง ร า ว เ กี ่ย ว ก บั
พระพุทธเจา้  ฯลฯ จึงท าให้ชาวบา้นเกิด
ความศรัทธา จะท ากิจกรรมที ่เ กี ่ยวขอ้ง
เอกสารโบราณเหล่านั้น ตอ้งมีการขอขมา  
ที ่ไดล้ ่วง เกินดว้ย  กาย วาจา ใจ จากนั้น 
ชาวบา้นช่วยกนัคดัแยกเอกสารโบราณ     
ให ้เ ป็นหมวดหมู ่ โดยแยก เ ป็น  2 ส่วน 
เอกสารช ารุด และเอกสารโบราณที่มีความ
สมบูรณ์ จากนั้นชาวบา้นน าเอกสารโบราณ
ที่สมบูรณ์น ามาท าความสะอาด ซ่อมแซม 
โดยการน าส าลีชุบ น ้ าท่ีผสมกบัแอลกอฮอล์ 
มาถูเบาๆ ให้ฝุ่ นที่เกาะเอกสารโบราณหลุด
ออกโดยง่าย วิธีน้ีใช้ไดเ้พียงเอกสารโบราณ
ท่ีเป็น คมัภีร์ใบลาน ส่วนที่เป็นพบัสาให้ใช้
ผา้ปัดเบาๆ เพียงให้ฝุ่ นออกเท่านั้น จากนั้น
บนัทึก ลงรหัสเอกสารโบราณ และน ามา
อ่านบนัทึกหรือถอดบนัทึก จากนั้นสรุปส่ิง
ท่ีไดจ้ากการอ่านเอกสารโบราณแต่ละฉบบั 
สอดคลอ้งกบั วสันต์  เทพสุริยานนท์ (2548) 
กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้างพลงัชุมชน
ทอ้งถิ่นในการจดัการ โบราณวตัถุ และ
ศิลปวตัถุไดจ้ดักิจกรรมย่อยข้ึนมากมาย ซ่ึง
มีรูปแบบ ล าดบัขั้นตอนโดยทุกกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนลว้นปรากฏผลเป็นรูปธรรมให้เห็น 
คือ ลงทะเบียนเอกสารโบราณ วตัถุโบราณ 
รายงานผลการศึกษา ซ่ึงเป็นประจกัษ์พยาน
และคอยกระ ตุ น้ เต ือนให ้คนในชุมชน
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน และร่วมกนัจดัการ
โบราณสถาน โบราณวตัถุและศิลปวตัถุ       
ที่มีอยู ่ในชุมชนทอ้งถิ่นของตนเองต่อไป 

จากขอ้ความขา้งตน้สามารถน ามาวิเคราะห์
เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการเก็บเอกสาร
โบราณให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้วฒันธรรม
ทอ้งถิ่น โดยตอ้งมีการจดักระบวนการหรือ
กิจกรรม ที ่ด า เนินการ เ กี ่ยวกบั เอกสาร
โบราณ ตลอดจนโบราณวตัถุต่างๆ โดยการ
สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่แทจ้ริง
เก่ียวกบั โบราณวตัถุ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ทั้งใน
เช ิง ก า ยภาพ  เช ิง ปริม าณ  เช ิง ค ุณภาพ
ประวตัิศาสตร์ ประโยชน์ใช ้สอยในอดีต 
และหน่วยงานภาครัฐในทอ้งถิ่น ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง องค์กรการกุศล ควร
ให้ความส าคญัและด าเนินการอย่างเร่งด่วน   
ห ร ือ ด า เ น ิน ก า ร ร ่ว ม ก บั น กั ว ิช า ก า ร 
สถาบนัการศึกษา องค ์กรที่เ ชี่ยวชาญใน
เร่ืองของโบราณคดี และคนในชุมชนตอ้งมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  สอดคลอ้งก บั     
กอบกุล  รายะนาคร (2548) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมย งัม ีน ้อยมาก ซ่ึ ง เ กี ่ยวขอ้งกบั
ปัญหาดา้นจิตส านึกของประชาชน หรือ
ทศันคติของประชาชน  ด งันั้น  จะต อ้ง
ช่วยกนัหรือให้คนในชุมชนเป็นผูศึ้กษาโดย
มีนกัวิชาการคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 

 1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดั
ให้ มีการถวายความ รู้แก่พระสงฆ์อย่า ง
ต่อเ น่ืองในเ ร่ืองของการจัดเก็บเอกสาร
โบราณ ตลอดจนก าหนดให้ มีหลักสูตร      
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การเรียนการสอนเก่ียวกับการอนุรักษ์และ
การจดัเก็บเอกสารโบราณ  

 1.2 หน่วยงานภาครัฐในทอ้งถ่ิน
ควรเล็งเห็นความส าคญัในด้านการบริหาร
จดัการเอกสารโบราณให้มากยิ่งข้ึน จดัให้มี
กิจกรรม แผนงาน โครงการเก่ียวกับการ
อนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างต่อเน่ือง จดัสรร
งบประมาณให้เพียงพอ และร่วมกนัหาแนว
ทางการบริหารจัดการในพื้นท่ีให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป 

 ควร ศึกษาวิจัย เ ก่ี ยวกับ เอกสาร
โบราณแต่ละแห่งในจงัหวดัล าปางเพิ่มเติม
เพื่อขยายองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เน่ืองจากบริบททางวฒันธรรมและสังคมใน
แต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การจารึก
เหตุการณ์ในเอกสารโบราณแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นท่ี  
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