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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการสนับสนุน การช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ ที่ ให้ ก ารสนั บสนุน ด้ านงบประมาณ เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ชาติ พันธุ์
ภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายแพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ที่ช่วยติดต่อประสานงานและนาทาง
ลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้นาชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกท่านที่
กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาในลักษณะต่าง ๆ จนสามารถนามา
จัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาครั้งนี้จะทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แอพพลิเคชั่น (Application for Android) และศึกษา เรียนรู้ หรือ
เยี่ยมชมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอนได้
ทางเว็ ป ไซด์ “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา”ที่ http://www.lanna-e-museum.com และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเพื่อการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา
และแม่ฮ่องสอน
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา เพื่อจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้นา
ชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 2) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ
อุปกรณ์สแกนภาพ ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมมอง 360° คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับการลงพื้นที่
ภาพสนาม 3) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลั กษณ์ของกลุ่ มชาติพันธุ์ในล้านนา พบว่า มีข้อมูล
ของจังหวัดพะเยามากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่มีเท่ากัน และจังหวัดน่าน
การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย
กระบวนการจั ดทาข้อมูลภาพมุมมอง 360° พบว่า พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี มีจานวนมากที่สุ ด
กระบวนการจัดทาภาพถ่ายข้อมูล อัตลั กษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา และการจัดทาข้อ มูล อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาแบบหมุนได้ 360° พบว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด มีจานวน
มากที่สุด การจัดทาภาพถ่ายวัตถุโบราณ พบว่า พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน มีจานวนมากที่สุด
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ใช้โปรแกรม Unity เป็นตัวกลางในการ
พัฒ นา และใช้ ภ าษา C# ในการสื่ อสารกับโปรแกรม มีการพัฒ นาเว็บไซต์ ชื่อ “พิพิธ ภัณฑ์ดิจิทัล
ล้านนา”(http://www.lanna-e-museum.com) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิเคชั่น
(Application for Android) สาหรับการเผยแพร่และเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ส าหรั บ การประเมิ น ผลพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นล้ า นนา พบว่ า ด้ า นการออกแบบและ
จัดรูปแบบ โดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสวยงามและ
น่าสนใจ ส่วนด้านเนื้อหาโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การ
จัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ล้านนาหรือพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง
แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งพานักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากมายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เป็นชาติพันธุ์พื้นราบ เช่น ไทยวนหรือคนเมือง ไทขึน ไทลื้อ ไทยอง ไทใหญ่ หรือ
ชาติพันธุ์พื้นที่สูง เช่น ลั้วะ ม้ง เมี่ยน กระเหรี่ยง มูเซอ เป็นต้น ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ก็ มีประวัติศาสตร์
ความเป็ น มาและอั ต ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง ทั้ ง ในด้ า นวิ ถี ค วามเป็ น อยู่ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยสะท้อนออกมาให้ เห็น ในรูปแบบหรือลักษณะที่เป็นงาน
ศิลปกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาษา งานวรรณกรรม พิธีกรรม วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ หรืองาน
หัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ส่งผลทาให้อัตลักษณ์
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ หล่ า นั้ น ในบางด้ า นหรื อ บางลั ก ษณะเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น ขาดความสมบู ร ณ์
ผิดเพี้ยน สูญหาย หรือไม่มีการถ่ายทอดสืบสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายในอัตลักษณ์ของชาติ พันธุ์
ดังกล่าวอย่างยิ่ง
จากรายงานของ The World Bank (Ulrich Zachau, 2016) พบว่า ปัจจุบันประชากรโลก
ร้อยละ 95 สามารถเข้าถึงสัญญาณดิจิทัล ร้อยละ 73 มี โทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้อยละ 46 ซึ่งเป็น
จานวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเข้าถึง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ดังนั้นการนาอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์มาจัดทาให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital Format) เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ
ทาให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานและได้รับความนิยม
ในปั จ จุ บั น เช่น คอมพิว เตอร์ ส่ ว นบุคคล (Personal Computer: PC), Notebook, Smartphone
หรือ Tablet โดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-book) หรื อ Applications ทั้ ง โดยการบั น ทึ ก ภาพ บั น ทึ ก เสี ย ง บั น ทึ ก ภาพ
เคลื่อนไหว (VDO) หรือการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และหากนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
รวบรวมและน าเสนอในรูป แบบพิพิธ ภัณฑ์ดิจิทัล ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การมีมุมมองภายใน
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ 360 องศา ซึ่งเห็นภาพโดยรอบด้านเสมือนผู้ชมอยู่ในสถานที่จริง การสามารถ
เลือกชมพื้นที่ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ตามความสนใจ การเลือกดูและศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาสามารถเลือกและหมุนรอบได้ในรูปแบบ 360 องศา การขยายภาพเพื่อดู
รายละเอียดได้อย่างชัดเจน การเลือกชมและศึกษาเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ต้องการ การเข้าสู่โปรแกรม
สะดวกรวดเร็ ว ไม่ซับ ซ้อน ฯลฯ ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ เหล่ านี้ ก็จะช่ว ยส่ งเสริม ท าให้ เ กิ ด บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ การค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง มีความสะดวกรวดเร็ว
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เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความเพลิดเพลิน เกิดความเข้าใจ ความรู้ ถึงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ มากขึ้น
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
2. เพื่อจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
3. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ แบ่งได้
1. การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
2. การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
3. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้นที่การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ หรือผู้นาชุมชนในแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์
2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรวิจัย
1. เครือข่ายระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา
2. พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
4. เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
6. แอพพลิเคชั่น (Application) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ หมายถึง แหล่งที่รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ซึ่งทาหน้าที่ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการจัดแสดง
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาในพื้นที่หรือท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึง
ได้ ง่ า ยโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Information Technology: IT) เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ,
Smartphone, Tablet เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลาและสั ม ผั ส ถึ ง มุ ม มองภายในในรู ป แบบมุ ม มอง 360 องศา รวมถึ ง การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก็สามารถเลือกและหมุนรอบได้ในรูปแบบ 360 องศาเช่นกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้หมายถึง พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยอยู่ในลักษณะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ งานหัตถกรรม งานศิลปกรรม
งานวรรณกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือภาพถ่าย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง แหล่งที่รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่น โดย
ประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้กาหนดถึงลักษณะของการนาเสนอว่าจะนาข้อมูลอัตลักษณ์ของตนเอง
ประเภทใดหรือชนิดใดมาให้ความรู้หรือจัดแสดง
กลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ หมายถึง กลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์และวิถีการดาเนินชีวิต ใน
ดินแดนล้านนา มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ความเป็นอยู่ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทยอง ไทขึน ไทใหญ่ ลั้วะ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซู เป็นต้น
ล้ำนนำ หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย การพัฒ นาพิพิธภัณฑ์ ดิจิทัลกลุ่ มชาติพันธุ์ในล้านนา จังหวัด แพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
2. แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3. แนวคิดชาติพันธุ์ในล้านนา
4. แนวคิดดิจิทัลเทคโนโลยี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ความหมายและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ (Museum) หมายถึง สถาบันถาวรที่ให้บริการแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม ทาหน้าที่อนุรักษ์ ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม (ICOM, 2010 อ้างใน กานต์รวี ชมเชย, 2557) รวมถึงการจัดแสดงสิ่งที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์มีหน้าที่สาคัญ 8 ประการ ทั้งที่เป็นหน้าที่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง มีรายละเอียด
สาคัญดังนี้ (จิรา จงกล อ้างใน กานต์รวี ชมเชย, 2557)
1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) หน้าที่ประการแรกของพิพิธภัณฑสถานนั้น แน่นอน
ที่สุดว่าจะต้องรวบรวมวัตถุ ถ้าไม่มีการรวบรวมก็ไม่เกิดเป็นพิพิธภัณ ฑสถานขึ้นได้ การรวบรวมวัตถุ
นั้นทาได้หลายทาง ได้แก่
1.1 การรับบริจาควัตถุจากประชาชน ประเทศพัฒนาที่มีพิพิธภัณฑสถานจานวนมาก
และจาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว การเลือกรวบรวมวัตถุจากผู้บริจาคย่อมทาได้ แต่ประเทศที่
กิจการพิพิธภัณฑสถานยังไม่พัฒนาและมีจานวนน้อยย่อมปฏิบัติได้ยาก ปัญหาเรื่องการรวบรวมวัตถุ
จากผู้บริจาคจึงไม่มีทางเลือก จะต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้มอบให้ซึ่งโดยหลักการแล้ว ในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑสถานจะต้องเลือกรับบริจาค หากไม่เลือกย่อมเกิดปัญหาภายหลัง
1.2 การรวบรวมวัตถุเกิดขึ้นจากผลการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อมีการขุดค้นแหล่ง
โบราณสถานจะขุดพบศิลปะโบราณวัตถุจานวนมาก ก็ จะนาเข้าเก็บรักษาในพิพิธ ภัณฑสถาน หรือ
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นักชาติพันธุ์วิทยาออกสารวจค้นคว้าชนเผ่าพันธุ์กลุ่มใด ก็รวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องใช้แสดงวัฒนธรรม
กลุ่มชนและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน
1.3 การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ พิพิธภัณฑสถานใหญ่ ๆ จะต้องตั้งงบประมาณไว้
ค่อนข้างสูง สาหรับการจัดซื้อวัสดุที่มีคุ ณค่าสาคัญเก็บเข้าพิพิธภัณฑสถาน แต่พิพิธภัณฑสถานขนาด
เล็กทั่วไปจะขัดสนงบประมาณสาหรับการจัดซื้อวัตถุ ในต่างประเทศมีนโยบายลดภาษีเงินได้แก่ผู้ซื้อ
วัตถุให้แก่พิพิธภัณฑสถาน
2. หน้ า ที่ ต รวจสอบ จ าแนกแยกประเภทและศึ ก ษาวิ จั ย (Identifying, Classifying,
Research) เมื่อพิพิธภัณฑสถานเก็บรวบรวมวัตถุใดเข้าพิพิธภัณฑสถาน จะต้องตรวจสอบบอกได้ว่า
เป็นอะไร สามารถจาแนกแยกประเภท กาหนดอายุ แบบสมัย ที่มาของวัตถุ จะต้องรู้ว่าเป็นศิลปวัตถุ
อะไร กาหนดแบบศิลปะ อายุและยุคสมัยได้ ในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ต้องรู้ว่าดิน
หิ น แร่ สั ต ว์ พื ช ที่ ร วบรวมคื อ อะไร แหล่ ง ก าเนิ ดที่ ไ หน หากรวบรวมวัตถุ ไ ด้ แ ล้ ว ยั ง ไม่ส ามารถ
ตรวจสอบจาแนกตามลักษณะวัตถุได้ ก็จะต้องทาการศึกษาวิจัย ค้นคว้าให้ได้แบบสมัย อายุ โดย
วิธีการศึกษาเปรียบเทียบและวิธีทดลอง ตรวจสอบหรือพิสูจน์อายุทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เรื่องราวที่แน่นอน
3. การทาบันทึกหลักฐาน (Recording) การบันทึกหลักฐานคือ การจัดทาทะเบียนวัตถุ
ทุกชิ้นที่รวบรวมเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เป็นหลักฐานไม่ให้เกิดสูญหายหรือทุจริตจากเจ้าหน้าที่ และ
เป็ น หลั ก ฐานทางวิ ช าการ เพราะเป็ น ทะเบี ย นประวั ติ ห ลั ก ฐานแน่ น อนในเรื่ อ งที่ ม าของวั ต ถุ
การตรวจสอบจาแนกแยกประเภท กาหนดอายุ สมัย ซึ่งมีความสาคัญสาหรับการศึกษาค้นคว้าวัตถุใด
ที่ไม่มีประวัติเป็นหลักฐานจะไม่มีคุณค่าทางวิชาการ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้
4. หน้าที่ซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and preservation) งาน“เก็บรักษา” ได้
พัฒ นาไปมากในปั จ จุ บั น และถือเป็นหน้ าที่ส าคัญ ที่ พิ พิธ ภัณ ฑสถานจะต้ อ ง“สงวนรัก ษา”วั ต ถุ ที่
รวบรวมไว้ให้ ค งทนถาวร ไม่มีการเสื่ อ มสภาพ ในปัจจุบันความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ก้ าวหน้ า มาก
การดูแลรักษาวัตถุของพิพิธภัณฑสถานจึงใช้หลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่จะทางาน “สงวน
รักษา” และ “ซ่อมรักษา” วัตถุทุกประเภทให้คงสภาพดีตลอดไป
5. หน้าที่รักษาความปลอดภัย (Museum Security) พิพิธภัณฑสถานทุกแห่งจะต้องมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่
ทันสมัย (Security system) งานรักษาความปลอดภัยต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มสร้างอาคารเลยทีเดียว
พิพิธภัณฑสถานทุกแห่งโดยเฉพาะประเภทศิลปะต้องเน้นหนักเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ
กว่าประเภทอื่น ๆ พิพิธภัณฑสถานจะต้องมั่นคง ปลอดภัยเช่นเดียวกับธนาคาร เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือ
ของประชาชน
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6. การจัดแสดง (Exhibition) งานในหน้าที่ที่ กล่าวมาข้างต้นเป็นงานเบื้องหลัง งานจัด
แสดงเป็นงานเบื้องหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งใดจัดแสดงได้ดี ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้มากก็
มักจะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าทันสมัย น่าชม ในสมัยก่อนไม่ได้มีการให้ความสาคัญถึงเทคนิคจัด
แสดงมากนัก แต่เมื่อแนวคิดของพิพิธภัณฑสถานเปลี่ยนไป พิพิธภัณฑสถานต้องเป็นสถานที่ที่ให้ทั้ง
ความรู้ และความเพลิดเพลินแก่ประชาชน ทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และแนวคิดนี้ได้
เปลี่ยนแปลงงานจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานใหม่ พิพิธภัณฑสถานจะต้องจัดแสดงด้วยเทคนิคที่ดึงดูด
ความสนใจผู้ชม การจัดแสดงจะต้องให้ทั้งความรู้ทั้ง ความเพลิดเพลินด้วย
7. หน้าที่ให้การศึกษา (Museum Education) เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง ก็มีการเรียกร้อง
ให้พิพิธภัณฑสถานมีบริการเพื่อการศึกษาแก่คนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกวัย จะมีการปรับปรุงกัน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจัดแสดงที่จะต้องให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินและเหมาะสมแก่
คนทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา จะต้ อ งมี กิ จ กรรมและบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา มี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินกิจกรรมการศึกษาแก่ประชาชนทุกประเภท พิพิธภัณฑสถานได้พัฒนาถึงขั้นเป็น
ศูนย์บริการศึกษา (Educational Center)
8. หน้าที่ทางสังคม (Social Function) เมื่อกล่าวว่าพิพิธภัณฑสถานมีหน้าที่ รับผิดชอบ
ต่อสังคม หมายความว่าพิพิธภัณฑสถานจะต้องเป็นสถาบันที่เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ดาเนินกิจกรรมตามความต้องการของสังคม
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์
การจั ด แบ่ ง รู ป แบบของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ไ ด้ ห ลายลั ก ษณะ เช่ น แบ่ ง ตามผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
(พิพิธภัณฑ์ของรัฐและเอกชน) แบ่งตามการจัดแสดงและวัตถุประสงค์ หรือแบ่งตามวัตถุที่จัดแสดง
(กรมศิลปากร, 2536 อ้างใน กานต์รวี ชมเชย, 2557) การจัดแบ่งรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ตามการจัด
แสดงและวัตถุประสงค์การจัดแสดง ดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Museum of Art)
2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts)
3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)
4. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเครื่ อ งจั ก รกล ( Science and Technology
Museum)
5. พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา (Museum of Anthropology and
Ethnology) ประกอบด้ ว ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าติ พั น ธุ์ วิ ท ยา (Ethnology Museum) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ
พื้นเมือง (Folk Arts Museum)
6. พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History and
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7. Archaeology) ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี
(Archeological Museum) พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ประจา
โบราณสถาน (Site Museum)
8. พิพิธภัณฑ์ประจาเมืองหรือท้องถิ่น (Regional Museum/City Museum)
9. พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ (Specialized Museum)
10. พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum)
องค์การยูเนสโกได้จัดแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ไว้ (UNESCO อ้างใน กานต์รวี ชมเชย,
2557) ดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ โบราณคดี และประวัติศาสตร์
1.1 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงผลงานภาพจิ ต รกรรมและ
ศิ ล ปะประยุ ก ต์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระติ ม ากรรม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพถ่ า ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถาปัตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการงานศิลปะถาวรที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ประกอบด้วยห้องสมุด
และหอจดหมายเหตุ
1.2 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ บราณคดี แ ละประวั ติ ศ าสตร์ จุ ด มุ่ ง หมายของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท าง
ประวัติศาสตร์คือ การนาเสนอวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ประเทศ หรือจังหวัด อาจ
จากัดแค่ยุคใดยุคหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งศตวรรษ พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีนั้นจะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บรักษาวัตถุทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่เป็นอนุสรณ์ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ทางการทหาร
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบุคคลทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุ
เป็นต้น
2. พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา
2.1 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ พิพิธภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลากสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์ สัตว
วิทยา สัตว์และพืชดึกดาบรรพ์ และนิเวศวิทยา
2.2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้จะเกี่ยวกับศาสตร์แขนงใด
แขนงหนึ่งที่เกี่ย วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
การแพทย์ ท้องฟ้าจาลอง รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์
2.3 พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรม
โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ ศิลปะดั้งเดิม เป็นต้น
3. พิพิธภัณฑ์ผสมผสาน
3.1 พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ศึกษาค้ นคว้าและจัดแสดงในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพียงเรื่องเดียว ที่ไม่อยู่ในหมวดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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3.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อธิบายเกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างกว้าง ๆ เป็นการ
จัดแสดงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งอาจรวมไปถึงชาติพันธุ์เศรษฐกิจและ
สังคมด้วย เป็นการจัดแสดงวัตถุจากท้องถิ่นนั้น ๆ มากกว่าจะจัดแสดงแบบเจาะจงไปที่เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ
3.3 พิพิธ ภัณฑ์ทั่ว ไป เป็นพิพิธ ภัณฑ์ที่มีของสะสมหลากหลายผสมกัน ไม่ใช่การ
สะสมเฉพาะอย่ าง มีการสะสมวัตถุห ลายประเภท และไม่ส ามารถจะจัดกลุ่ มให้ อยู่ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้นได้
3.4 พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ คือพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มได้รับการกล่าวถึงขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกลางปี พ.ศ. 2530 โดยความ
เคลื่อนไหวงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่ได้มาจากกลไกภาครัฐ แต่เป็นกลไกนอกภาครัฐคื อ
ชาวบ้านและนักวิชาการ ปัญญาชนชั้นนา กลุ่มของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และมูลนิธิประไพ วิริยะ
พันธุ์ (ปณิตา สระวาสี , 2554) ซึ่งเข้าไปมีส่วนกระตุ้นและช่วยเหลื อชาวบ้านในการตั้งพิพิธ ภัณ ฑ์
ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่น ได้รู้จั กตนเอง โดยมีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ นมิใช่เรื่องของอาคาร
สถานที่ แ ละบรรดาโบราณวั ต ถุ แ ต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วใด หากจะต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาทั้ ง ในด้ า น
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ตามชุมชนต่าง ๆ
ในพื้นที่หรือท้องถิ่นเดียวกัน
ทั้งนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคมและชีวิตวัฒนธรรมของ
ผู้คนในท้องถิ่นจะเป็นตัวตั้งหรือเป็นสิ่งกาหนดว่า จะนาโบราณวัตถุชนิดใดมาแสดง ทิศทางและหัวข้อ
ในการแสดง และเป็นสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะที่มักเรียกกันว่า “เอกลักษณ์ท้องถิ่น” ซึ่งสิ่งนี้จะนาไปสู่
การแลเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม เมื่อมีการนาเอาเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกัน โดยเนื้อหาจะเน้นองค์รวม คือ มองเห็นชุมชนเชื่อมโยงกันหลาย
ๆ ส่วนกลายมาเป็นท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นคือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีมนุษย์ พืช สัตว์ ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันทาให้มนุษย์ต้องปรับตัวเองกับสภาพแวดล้อมเพื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทาให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมแตกต่าง
ไปจากท้องถิ่นอื่นที่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจรูปแบบวัฒนธรรม
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและลุ่มลึก คงไม่มีใครดีไปกว่าคนในท้องถิ่นนั้น การดาเนินการจัดพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นในรูปแบบนี้ จึงยึดความต้องการจากคนในท้องถิ่นมาก่อน และการได้มาซึ่งเนื้อหาในเรื่องที่จะ
แสดงนั้นนับเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านและนักวิชาการ
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ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองวัฒนธรรมอย่างหยุดนิ่งว่าจะต้องอนุรักษ์ แต่มองในลักษณะเป็น
การเคลื่อนไหว พิพิธภัณฑ์จะต้องเล่าเรื่องอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยเพื่อให้
เห็นพัฒนาการของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไร และใน
อนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (ปณิตา สระวาสี, 2554)
แนวคิดชาติพันธุ์ในล้านนา
กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติ ศาสตร์กับสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตมีความแตกต่างด้านต่าง ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยเป็นกลุ่มชนที่ประชากรมี
พันธะเกี่ยวข้องกัน มีลักษณะทางเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน รวมตัวเป็นพหุ
วัฒนธรรม มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดฐานดินแดนของบรรพบุรุษและ อัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของคนสู่คนรุ่นอนาคต นับตั้งแต่อดีตมากกว่าร้อยปีกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายและกระจาย
ตัวอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยข้อมูลของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ การพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลปี พ.ศ. 2547 และข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2555
รายงานว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย จานวน 67 จังหวัด
56 กลุ่ม มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน จาแนกพื้นที่ตาม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้ 4
ลักษณะ คือ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558)
1. กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หรือ “ชนชาวเขา” จานวน 13 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง
(แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลั๊วะ ถิ่น ขมุจีนฮ่อ ตองซูคะฉิ่น และปะหล่อง
(ดาลาอั้ง)
2. กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ จานวน 38 กลุ่ม ได้แก่ มอญ ไทยลื้อ ไทยทรงดา
ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยหญ่า ไทยยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวกา ลาวตี้ลาวเวียง แสก
เซเร ปรัง บรู (โซ่) โซ่ง โซ ทะวิง อึมปีก๋อง กุลา ซอุโอจ (ชุอุ้ง) กูย (ส่วย) ญัฮกรู(ชาวบน) ญ้อ โย้ย
เขมรถิ่นไทย เวียดนาม (ญวน) เญอ หมี่ซอ (บีซู) ชอง กระชอง มลายูกะเลิง และลาวโซ่ง (ไทยดา)
3. กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่น ฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ มอแกน มอ
แกลน และอูรักละโว้ย
4. กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ มลาบรี (ตองเหลือง) และซาไก
(มันนิ)
ในส่วนของดินแดนพื้นราบของภาคเหนือของไทยหรือล้านนา ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์
พื้นราบหลายกลุ่ม เช่น ชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ชาวไทยอง ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มแม้จะ
มีลักษณะความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ระบบรักษาพื้นบ้าน ชาวล้านนาในปัจจุบันเป็นผลของการผสมผสานและดารงชีพอยู่ร่วมกันกับชาติ
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พันธุ์ต่าง ๆ โดยชาติพันธุ์ที่มีจานวนมากและเป็นที่รู้จักกั นในท้องถิ่นล้านนา มีดังต่อไปนี้ (โครงการ
Digitized Lanna, 2555)
1. ไทยวน ชาวไทยยวนหรื อ คนเมื อ ง ในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ท-ไต-กะได อาศั ย อยู่ ใ นเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะลุ่มแม่น้าปิงในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรล้านนา หลังจากได้อพยพโยกย้ายมาจากเมืองเชียงแสน อันเป็นแหล่งต้นกาเนิดของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยวน และในบางกลุ่มได้อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
ด้วยเหตุผลทางการเมือง การปกครอง และภาวะสงคราม เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เป็นต้น
2. ไทลื้อ หรือที่เรียกว่า ลื้อ หรื อลือ หรือหลื่อ จากประวัติศาสตร์ พบว่า ไทลื้อมีถิ่นฐาน
เดิมอยู่ในเขตสิบสองปันนา และได้ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง จนได้ตั้ง
ถิ่นฐาน อยู่ในดินแดนล้านนาในปัจจุบัน โดยจะมีจานวนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน
ลาปาง ลาพูน และเชียงใหม่ การแต่งกายและเอกลักษณ์บ้านของไทลื้ออาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่
แสดงถึงเอกลักษณ์พื้นเมืองของชาวล้านนาปัจจุบัน ส่วนคาว่า “ยอง” เป็นการเรียกชื่อเมือง คือ เมือง
ยอง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากพัฒนาการและภูมิหลังทางประวั ติศาสตร์ของเมืองแล้ว คนยองจึง หมายถึง
คนไทลื้อนั่นเอง
3. ไทใหญ่ จากประวัติศาสตร์ความเป็นมา ไทใหญ่เป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มตระกูลไทหรือ
ไต มักเรียกตนเองว่า ไตโหลง หมายถึง ไตหลวง อันเป็นที่มาของชื่อที่เป็นทางการว่า ไทใหญ่ โดย
ไทใหญ่เป็นตระกูลไทที่มีจานวนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในอดีต พรมแดนที่แบ่งแยกแคว้นฉานกับล้านนา
ไทยในอดีตไม่ชัดเจน คนไทใหญ่จึงอพยพไปมาระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้าเมยและสาละวิน
จน
กลายเป็นชุมชนไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน แม้จะต้องละทิ้ งถิ่นฐานบ้านเกิดมา แต่ ไท
ใหญ่ก็ไม่ได้ล ะทิ้งเอกลั ก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมเกี่ยวกับ การแต่ง กาย และยังคงยึ ดถื อปฏิ บัติ ง านบุ ญ
ประเพณีสาคัญสืบต่อมาได้อย่างดี
4. ไทเขิน หรื อไทขึน โดยคาว่า ขึน เป็นชื่อเรี ยกแม่น้ าสายหนึ่ง ในเมื อ งเชี ยงตุ ง จาก
ประวัติศาสตร์พบว่า ไทเขินอพยพจากเมื องเชียงตุงมาสู่ดิน แดนล้านนาเมื่อสมัยพระเจ้ากาวิละ จน
กลายเป็นชุมชนไทเขินในหลาย ๆ แห่งของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน การแต่งกายและวิถีชีวิตของ
ไทเขินได้ผสมผสานกลมกลืนไปกับไทใหญ่และไทลื้อจนแยกกันออกได้ยาก ความโดดเด่นของไทเขินที่
เป็นที่รู้จักได้แก่ งานหัตถกรรมเครื่องเขิน บริเวณถนนวัวลาย
5. ลัวะ หรือละว้า ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ลัวะได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้าปิง เมื่อ
1,300 กว่าปีมาแล้ว แต่ถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันของชาวลัวะมักอยู่บนที่สูง เนื่องจากการอพยพหนีการสู้รบ
และการเมือง ลัวะมีพิธีกรรมที่สาคัญในรอบปีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและมีค วามเชื่อ
ในการดารงชีวิตที่ดีงาม
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แนวคิดดิจิทัลเทคโนโลยี
ความหมายของดิจิทัล
Digital สะกดตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานได้ว่า “ดิจิทัล” มาจากภาษาละตินคาว่า
digit และ digitus แปลว่า นิ้ว (ใช้ในการนับสมัยก่อน) เป็นวิธีการแทนความหมายของข้อมูลหรือ
ชิ้นงานต่าง ๆ ในรูปแบบของตัวเลขฐานสองที่ไม่ต่อเนื่องกัน ทั้งการสร้าง การเก็บ และการประมวล
ข้อมูลในลักษณะ 2 สถานะ คือ บวก (Positive) และไม่บวก (Non-Positive) สถานะบวก (Positive)
แสดงด้วยเลข 1 และสถานะไม่บวก (Non-Positive) แสดงด้วยเลข 0 ดังนั้น ข้อมูลส่งผ่านหรือเก็บ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นการแสดงด้วยข้อความของเลข 0 และเลข 1 แต่ละค่าของตาแหน่ง
สถานะเหล่านี้ เป็นการอ้างแบบ Binary Digital ซึ่งการส่งสัญญาณแบบ Digital จะมีประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือสูงกว่าแบบ Analog เนื่องจากมีการใช้งานเพียง 2 ค่าเพื่อน่ามาตีความหมายเป็น
On/Off หรือ 1/0 เท่านั้น
ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี
Ulrich Zachau (2016) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากดิจิทัลเทคโนโลยีในแนวคิดสาหรับ
ประเทศไทยในการเข้าสู่ยุ ค ดิจิ ทัล ว่า เทคโนโลยีสามารถเพิ่มการเข้า ถึงแหล่งเงินทุน เช่น การมี
โทรศัพท์มือถือช่วยให้เข้าถึงบริการธุรกรรมการเงิน ซึ่งช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับโอกาสทาง
ธุรกิจ และสามารถส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวและมิตรสหายได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยและรวดเร็ว
ปัจจุบันมีบัญชีผู้ที่ทาธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า 300 ล้านบัญชีทั่วโลก หากรัฐบาลไม่
อนุญาตให้มีบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของ
ธุรกรรมการเงินนี้ได้ นอกจากนีอ้ ินเตอร์เน็ตสามารถส่งเสริมนวัตกรรม อาทิ อินเตอร์เน็ตได้พัฒนานวัติ
กรรมอีคอมเมิร์ชและโอกาสทางธุรกิจ เช่น ENSOGO ในประเทศไทย หลังจากการลงทุนเบื้องต้นแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการทาธุร กรรมแต่ล ะครั้งมีราคาเกือบจะเท่ากับ “ศูนย์” โดยผู้ขายและผู้ซื้อสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กันแบบทันทีทันใด ซึ่งจะนาสู่การเพิ่มการค้าและเพิ่มงาน
ส่วนผลกระทบจากดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีต่อรายได้และความไม่เท่าเทียมกัน Ulrich Zachau
(2016) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความเลื่อมล้าด้าน
รายได้ โดยดิจิ ทัล เทคโนโลยี มีศักยภาพที่จะช่ว ยเพิ่มรายได้ ช่ว ยให้ ผู้ ห ญิง ที่มีทักษะการใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยีมีโอกาสได้หารายได้จากการทางานเสริม ขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่มีการศึกษาและทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะ
เปลี่ยนเป็นระบบอัต โนมัติส่งผลให้มีตาแหน่งงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นในภาคส่วนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
(จะจ้างงานคนที่ได้รับการศึกษาดีหรือระดับสูง) ขณะที่ตาแหน่งงานในสายการผลิต จะลดจานวนลง
(งานที่มีรายได้น้อยและใช้แรงงานที่มีทักษะน้อย)
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รายงานการพัฒ นาโลกปี 2016 เรื่อง ผลตอบแทนทางดิจิทัล (World Development
Report 2016: Digital Dividends) โดยธนาคารโลก ได้ให้แนวคิดในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนทุกคน รายงานได้
ชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญสามลาดับแรก ได้แก่ (Ulrich Zachau, 2016)
ประการแรก การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อและแข่งขัน
กันอย่างสะดวก ในการนี้ต้องมีการลงทุนเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีคุณภาพสูงและสามารถเข้าถึงได้ทั่ว ทั้งประเทศอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันกฎระเบีย บที่มี
ประสิทธิภาพก็สามารถช่วยอานวยความสะดวก หรือแม้กระทั่งส่งเสริมการสร้างพื้นที่การทาธุรกรรม
การเงินเพื่อดาเนินงานธุรกิจและยังช่วยให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ค่าบริการในราคาถูก
ประการที่สอง การช่วยให้คนงานได้มีทักษะโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มิใช่การ
เปลี่ยนตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น หลายประเทศสามารถจัดรวมโครงการคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ประเทศ
เอสโนเนียและสหราชอาณาจักร ทักษะนี้ยังจะช่วยให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน
ออนไลน์มากมายหลายหลักสูตร เช่น Coursera.org, Udacity.com และ edX.org ที่ได้จัดหลักสูตร
ออนไลน์ที่ดี ส่งเสริมการอภิปรายออนไลน์ และเข้าถึงการเรียนของนักเรียน
ประการที่สาม การเพิ่มความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่าง
มากในการนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่ งขึ้น รวมถึงการรวมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสะดวก ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐต่าง ๆ โดยใช้งานผ่านระบบเดียวอีกด้วย เช่น โครงการ “Digital
Identity Program” ในประเทศอินเดีย ซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 950 ล้านคน โครงการนี้ช่วย
ให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น (รวมถึงโครงการคุ้มครองทางสังคม และ บริการภาครัฐ) ใน
ส่ ว นของประเทศไทยเองก็ ได้ด าเนิ นโครงการบั ตรประชาชน ID Program ที่ช่ว ยให้ ประเทศไทย
สามารถให้บริการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่คนจนผ่านโครงการ Unified Social Protection
หากมีนโยบายและการดาเนินการที่ช่วยระบบการศึกษา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
การบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้ ใช้งานแล้ว อินเตอร์เน็ ตและดิจิทัลเทคโนโลยีก็
สามารถเป็นทั้งเครื่องมือสาหรับการเปลี่ ยนแปลงในด้านบวกที่จะช่วยลดความยากจน แบ่งปันโอกาส
และความมั่งคัง่ ให้กระจายทั่วถึงทั้งประเทศไทยและเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ประเทศไทยเห็นถึงความจาเป็นและความสาคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างมาก จึงได้มี
โครงการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเนื้อหาสาคัญ
ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการ
ทางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริง”
เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
เป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลัก คือ
1. ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
แม่นยา โดยไม่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
3. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริห ารฐานข้อมูล ที่บูรณาการไม่
ซ้าซ้อนสามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ในวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่กาหนดเอาไว้ ดังนี้ (สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560)
1. ระยะที่ 1: Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
2. ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา
5 ปี
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3. ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ ดิ จิ ทั ล
ไทยแลนด์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นและใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพโดยให้ บ รรลุ
เป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี
4. ระยะที่ 4: Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ มประเทศที่ พัฒ นา
แล้วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้
บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี
โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็ นการดาเนินงาน 20 ปี มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิ ทธิภาพสู งให้ครอบคลุ ม ทั่ว
ประเทศ”
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สิริลักษณ์ กัลยา (2553) เป็นการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อนามาเปรียบเทียบรู ปแบบการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
เพื่อจัดทาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผสมผสานการวิเคราะห์เนื้อหาในข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองพิพิธภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน มี
การกาหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอยแต่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดไม่มีพื้นที่ส่วนบริหารจัดการ การวิจัยและห้องสมุด
มีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยแต่ไม่มีแผนอพยพผู้คน มีระบบการทาบัญชีและบันทึกหลักฐานของวัตถุด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และภัณฑารักษ์เป็นปัจจัยสาคัญในการบริการ
และถ่ายทอดความรู้ทั้งรัฐบาลและเอกชน แนวทางที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้ง สองแห่ง
ได้แก่ 1) การจัดแสดงและการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ผู้ชมซึ่งทาให้ต้องการกลับมาชมพิพิธภัณฑ์อีก 2) การบริการและสิ่งอานวย
ความสะดวกเป็ น สิ่ ง ชั ก จู ง ให้ มี ผู้ ส นใจเข้ า มาเยี่ ย มชม 3) การประสานงานเพื่ อ ความร่ ว มมื อ กั บ
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หน่ ว ยงานภายนอกและภายใน เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ผู้ เข้าชมและผู้ ประสานกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ งานวิจัยนี้เน้นด้านการสารวจทรัพยากร
และความคิดเห็นของผู้ ปฏิ บัติงานและนักท่องเที่ยวเป็นหลั กทาให้เมื่อสรุปแนวทางในการบริ ห าร
จัดการไม่ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการของการบริหารจัดการทั้งหมดแต่ได้เสนอแนะแนวทางจานวน 3
ด้ า น ได้ แ ก่ การจั ด แสดงและการจั ด กิ จ กรรม การบริ ห ารและสิ่ ง อ านวยความสะดวก และการ
ประสานงานเพื่อความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภายในผู้วิจัยคิดว่ าหากมีการใช้แนวทางใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ด้วยก็น่าจะทาให้เห็นแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนขึ้น
กมลวรรณ จันทวร (2555) เป็นการศึกษาการบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐ มุ่งเน้นไปที่
การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์การรูปแบบบริหารการให้บริ การและกิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ
และปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและหาแนวทางหรือ
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ หอศิ ล ป์ ข องรั ฐ ในอนาคต ผู้ วิ จั ย ได้ ส ารวจหอศิ ล ป์ ข องรั ฐ ที่ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษา
จ านวน 8 แห่ ง ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หอศิ ล ป์ จ ามจุรี
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พีเอจี
อาร์ตแกลอรี และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารหอ
ศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปิน และสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการหอศิลป์ ของ
รั ฐ เพื่ อ น ามาประกอบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลจากการส ารวจพบว่ า สิ่ ง ที่ ห อศิ ล ป์ ข องรั ฐ ควรให้
ความสาคัญ คือ การสร้างความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และใส่ใจการบริหาร เพื่อ
สร้างสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างหอศิลป์และสังคม จะเป็นส่วนช่วยให้หอศิลป์ประสบความสาเร็จและมี
คุณค่าต่อสังคม ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหอศิลป์ในอนาคต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การ
บริ ห ารจั ดการองค์การ ซึ่งต้องมีความคล่ องตัว ในทุกด้าน และควรตั้งในรูปแบบองค์การมหาชน
ลักษณะทางกายภาพ ควรเข้าถึงง่าย สวยงามและสะดวกสบาย การให้ บริการและกิจกรรม ควรมีการ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าชมและหอศิลป์
จิตตรา มาคะผล (2555) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้น ฐานของพิ พิธ ภัณ ฑ์ น าเสนอแนวทางการพัฒ นาพิพิธ ภั ณ ฑ์ท้ อ งถิ่ นเพื่ อส่ ง เสริม การศึก ษาเชิ ง
สร้ า งสรรค์ และทดลองและประเมิ น ผลการใช้ แ นวทางการพั ฒ นา ในการศึ ก ษาสภาพและ
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามแบบส ารวจสภาพการด าเนิ น งานและกระบวนการเรีย นรู้ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในการทดลองและ
ประเมินผลการใช้แนวทางการพัฒนา ใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนและครูในชุ มชนทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้เ ป็นแบบสอบถามความ
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คิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้ว ยค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวจัดแสดงเรื่องราวด้านโบราณคดีและวิถีชีวิต รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่
น่าภาคภูมิใจของชาวคูบัวจากอดีตถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาเพื่อส่งเสริม การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ใช้
วิธีการจั ดกิจ กรรมค่ายตามรอยวัฒ นธรรมคูบัว สร้างสรรค์ความคิดจากพิพิธ ภัณฑ์เป็นการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากฐานการเรียนรู้ในชุมชน 5 ฐาน ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจาก
พิพิธภัณฑ์ ผลการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ผู้รับ ผู้ถ่ายทอด และผู้จัดต่างก็มี
ความสุขและพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผลผลิตมีทั้งที่เป็นองค์
ความรู้และชิ้นงาน ผลกระทบได้แก่ ความรู้ความเข้าใจการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและต้องการสืบ
ทอดแนวคิดในการส่ งเสริ มการจั ดการศึกษาเชิง สร้างสรรค์ การมีส่ ว นร่ว ม ด้านความยั่งยืน เกิด
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
อานาจ เย็นสบาย (2548) ได้ศึกษาการจัดการการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านหอ
ศิลป์โดยศึกษาและสารวจข้อมูลจากหอศิลป์ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและหอศิลป์ใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัญหาเบื้องต้น คือหอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่สามารถเติบโตได้
เนื่องมาจากข้อจากัดเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างที่ต้องใช้
เวลาและยุทธวิธีโดยทาให้เป็นประเด็นสาธารณะ ประเด็นคุณภาพชีวิต ประเด็นทางการเมือง หรือให้
เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนหรือประชาชนเป็นฐาน หอศิลป์ควรสร้างบทบาทและสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย มี ค วามเคลื่ อ นไหว มี ชี วิ ต ชี ว าทั้ งทางด้ านนิ ท รรศการ การให้
การศึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ควรมีการจัดการแบบมืออาชีพ ด้วยคนที่มีฐานความรู้จริงตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานหอศิลป์ ตลอดจนการจัดตั้งองค์กร โดยการบริหารไม่ใช่อยู่ในกรอบของ
ระบบราชการแบบตายตัว ทั้งยังต้องมีฐานคิดที่ยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ควรสนับสนุน
การดาเนินการภายใต้องค์กรสนับสนุนที่หลากหลาย ทั้งโดยงบประมาณของรัฐและเอกชน และต้อง
เป็นแหล่งสะท้อนความคิดการเคลื่อนไหวทางความคิด เป็นพื้นที่เปิดให้มีบรรยากาศการวิพากษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งยังต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
ศิริวัฒน์ แสนเสริม (2543) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ และนักวิชาการศิลปศึ กษา เกี่ยวกับบทบาทการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก เช่นด้านหลักการของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะควรเป็นแหล่งให้ผู้เข้าศึกษาเกิดความรู้ ความคิด ความเพลิดเพลิน จัดสร้างความ
สนใจในคุณค่างานศิลปะ นาไปสู่ การค้นพบข้อมูล รายละเอียดในตัวงานศิลปะ โดยผู้ชมค้นพบและ
เข้าถึงข้อมูลนัน้ ด้านนโยบายทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ควรมีบทบาทในการส่งเสริมคุณค่า
ทางสุนทรีย์ สร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปะ มีแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และคณะทางาน จัดเตรียมแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อเกือ้ หนุนต่ อการบริหารจัดการ ด้านแผนปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ควรกาหนด
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เกณฑ์คุณภาพของงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
จัดแสดงทางศิลปะข้อกฎหมาย สภาพอาคารสถานที่ การเงิน และบุคลากร กาหนดกาลังสนับสนุน
เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพ เช่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การคั ด เลื อ กงานศิ ล ปะ หลั ก เทคนิ ค การจั ด
นิทรรศการ กิจกรรมพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นต้น และในด้านบทบาททางการศึกษาที่คาดหวังของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ และการชื่นชมงานศิลปะ การให้
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ การให้ความรู้ เชิงสหวิทยาการ การให้ความรู้เชิงสังคม และมีความคิดเห็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย ควรมีบทบาทมากที่สุดในการเป็นแหล่งที่มีงาน
ศิลปะที่มีคุณค่า ถือเป็ นศูนย์กลางแห่งการศึกษาอย่างผสมผสานความรู้ คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ความงามทางสุนทรีย์ และความชื่นชมงานศิลปะ การรู้หลักและวิธีการจัดเก็บสะสมงานศิลปะ การ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย์ แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า พื้ น ฐานความรู้ ท างศิ ล ปะ และการให้ ค วามรู้ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และ
อิทธิพลของลัทธิต่าง ๆ โดยผ่านงานศิลปะ
นตวัน ชื่นชม (2549) ได้ศึกษาเรื่องหอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร : แนวทางในการ
ออกแบบและการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่าโดยมากประเทศไทยมีรูปแบบของการบริห าร
จัดการโดยเอกชน ซึ่งส่วนมากจะเปิดทาการในเวลาอันสั้น เนื่องจากความนิยมในศิลปะมีในกลุ่มจากัด
จาเป็นต้องมีองค์กรใหญ่สนับสนุนเช่นในตัวอย่างการศึกษาในต่างประเทศการบริหารจัดการจะเป็นใน
รูปแบบของรัฐผสมกับเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ผู้เข้าชมหอศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง
มีความต้องการที่จะเรียนรู้ศึกษาศิลปะ จึงควรสร้างสื่อที่ดึงดูดและสร้างเสริมให้เ กิดความน่าสนใจ ที่
สาคัญคือ ให้ความรู้แก่ผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีบรรยากาศที่ร่มรื่นสุนทรียะ
เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าหาศิลปะ และเป็นสิ่งเชื่อมโยงให้ผู้คนที่ไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ได้เข้าชม
ผลงานศิลปะอื่น ๆ ในหอศิลป์ ด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยั งได้เสนอแนะให้มีมาตรฐานในการบริหารงาน
ของหอศิล ปะ เนื่ องจากในปั จ จุ บั นขาดผู้ ที่ มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญด้ า นภั ณ ฑารัก ษ์ และระบบ
โครงสร้างตลาดศิลปะเมืองไทย และควรที่จะมีระบบการจัดจาหน่ายผลงานศิลปะที่มีมาตรฐาน
เทิดศักดิ์ เหล็กดี (2546) ได้ศึกษาถึงแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของ
ไทย :กรณีศึกษาสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจของศิลปิ นต่อการสนั บสนุ นงานทัศนศิลป์ของภาครัฐ มีระดับความพึงพอใจในระดับต่า เช่น
สถานที่หรือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากภาครัฐยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนศิลปินที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเท่าที่พบสถานที่จัดแสดงผลงาน
จะอิงอยู่กับสถานศึกษาที่สอนศิลปะเท่านั้น ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ ของรัฐบาลโดยภาพรวม
ยังขาดการจัดการระบบหอศิลป์ที่เป็นสากลและมีมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารขององค์กร
เอกชน และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของนโยบายภาครัฐ
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เกิดจากปัญหาของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย การตีความหมาย ความเข้าใจ และความ
แตกต่างของคาว่าศิลปะและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมไม่ชัดเจน ปัญหาด้านการศึกษาวิจัยข้อมูลมีปัญหา
ที่แท้จริงคือเรื่องการดารงชีพของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงกับ
ภาพรวมของการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสาหรับปัญหาด้านบุคคลกรและ
ระบบโครงสร้างการบริหาร คุณภาพของผู้บริหารที่ต้องนานโยบายไปปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันระบบการบริหารงานยังขาดประสิทธิภาพ
และมีลักษณะครอบงา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2548) ทาการวิจัยเรื่ององค์ประกอบการจัด
หอศิลป์ร่วมสมัย โดยศึกษาและสารวจข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่ น 8 แห่ ง ดังนี้ 1) พิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ หอศิล ป์ 2) หอศิล ปวัฒ นธรรมแห่ ง
กรุ ง เทพมหานคร 3) หอศิ ล ป์ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ 4) หอนิ ท รรศการ
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) หอศิลป์แห่งเอเชียฟูกูโอกะ 6) หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งศตวรรษ
ที่ 21 เมืองคานาซาว่า 7) พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยโตเกียว 8) พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ ผลการศึกษาพบว่า
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยยังคงมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ บริหาร
ตามสายงานราชการ ซึ่งมีผลต่อการจัดระบบการบริหาร และงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถพัฒ นา
องค์กรได้ตามแผนงาน โดยงบประมาณหลักได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น เนื่องจากประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการรองรับสาหรับการบริจาคขององค์กรเอกชนที่จะให้กับหอศิลป์ จึง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินการด้านต่าง ๆ วัตถุประสงค์ใน
การจัดตัง้ องค์กรก็เน้นไปที่การเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเท่านัน้ โดยขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มผู้ชมความสัมพันธ์กับองค์กรท้องถิ่น นโยบายการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายระหว่างองค์กรและขาดแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน รวมถึงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ยังอยู่ในขอบเขตจากัด มีเพียงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเท่า
นัน้ สาหรับพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ ร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่นมีการวางแผนและจัดระบบการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยมีรูปแบบการดาเนินงานแบบมูลนิธิ โดยเฉพาะในหน่วยงาน
เอกชน จัดตัง้ ระบบการดาเนินงานในรูปแบบบริษัท ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านการบริห ารและ
จัดการองค์กร มีการให้ความสาคัญกับการกาหนดคุณสมบัติของตาแหน่งในการปฏิบัติงาน มีการ
กาหนดองค์ประกอบที่มีความสอดคล้ องและสั มพันธ์กันในทุกขัน้ ตอน ส่งผลให้การดาเนิน งานมี
บทบาทและทาหน้าที่ต่อสังคมได้อย่างสมบูรณ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การสารวจ ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ครั้งนี้ เป็นโครงการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนาแล้วนามาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีดาเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นข้อมูลซึ่งได้จากการลงพื้นที่ภ าคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ในเรื่องอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา โดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม แล้วพัฒนาจัดทาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยการ
ถ่ายภาพนิ่ง การสแกนภาพ (Scan) และการถ่ายภาพในมุมมอง 360 องศา
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เช่น หนังสือ วารสาร บทความ แผนที่ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมี
ข้อมูลความรู้ในเรื่องอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในล้านนา ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์
หรือผู้นาชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล กลุ่ มชาติพันธุ์ในล้ านนา
ในช่วงระยเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้งาน กาหนดจานวนไม่ต่ากว่า 300 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือกำรรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
โดยแบบสอบถามใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะสภาพและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้ านนา ส่ ว นแบบสั มภาษณ์ใช้สาหรับคาถามเชิงลึ ก เกี่ยวกับ ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่ มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
1. ศึกษาเนื้อหารายละเอียดของการวิจัยและกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาในแต่
ละด้านให้ชัดเจน
2. ตรวจความถูกต้อง เหมาะสมของประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการวิจัย
3. พัฒนาและทดลองใช้โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
เครื่องมือสำหรับกำรพัฒนำจัดทำข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล
เป็นเครื่องมือที่รองรับการใช้งานในระบบดิจิทัล ประกอบด้วย
1. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อจัดทาภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 360 องศา
1.1 กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม
1.2 แป้นหมุน และแผ่นรองถ่ายวัตถุ
1.3 ฉากบัง และตัวกรองแสง
1.4 สปอทไลท์ (LED)
1.5 ขาตั้งกล้อง
2. อุปกรณ์สแกนภาพ
3. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมมอง 360 องศา
4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับการลงพื้นที่ภาพสนาม
เครื่องมือกำรประเมินพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
1. พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลต่าง ๆ
ซึ่งได้จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
2. แบบสอบถามการใช้ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
คื อ บุ ค คลที่ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชม เป็ น แบบสอบถามประมาณค่ า 5 ระดั บ แบบ Likert Scale เพื่ อ
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ประเมินการใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบ และด้านเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดด้านการออกแบบ การจัดรูปแบบ และด้านเนื้อหาของ
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
2.2 กาหนดประเด็นของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
2.3 พัฒนาและทดลองใช้แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลของการศึกษาให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
2) การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จัง หวัด
พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ทั้งโดยการสอบถามและการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำข้อมูลดิจิทัลและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในขั้นตอนที่ 2 ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นามาพัฒนาเป็นรูปแบบดิจิทัลและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และเทคโนโลยีที่สาหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
2. การดาเนินงานพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
3. ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ การจั ด การข้ อ มู ล ใน
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล กลุ่ มชาติพันธุ์ในล้านนา และการพัฒนาหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ (e-book) รวมถึง
แอพพลิเคชั่น (Application) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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4. การดาเนินงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จานวน 8 แห่ง โดย
กาหนดชื่อพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ดังนี้
4.1 พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน (จังหวัดพะเยา)
4.2 พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง (จังหวัดพะเยา)
4.3 พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี (จังหวัดพะเยา)
4.4 พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
4.5 พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
4.6 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น (จังหวัดแพร่)
4.7 พิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ (จังหวัดแพร่)
4.8 พิพิธภัณฑ์ชุมชน วัดพระเกิด (จังหวัดน่าน)
5. การพัฒนาเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
6. การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (e-book) และแอพพลิ เ คชั่ น (Application for
Android) สาหรับการเผยแพร่และเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ขั้นที่ 4 กำรนำเสนอเผยแพร่ข้อมูล และกำรประเมินผล
1. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็ปไซด์“พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลล้ำนนำ”ที่ http://www.lanna-e-museum.com
2. การประเมินผลพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล กลุ่ มชาติพันธุ์ในล้ านนาโดยให้ กลุ่ มเป้าหมายตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1
เดือน และกาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 300 คน หากจานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด จะ
ขยายเวลาเพิ่มอีก 15 วัน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
เว็บไซต์สถาบันวิจัยสังคม และเว็บไซต์เครือข่าย เช่น เว็บไซต์สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เว็บไซต์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เว็บไซต์สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line, YouTube เป็นต้น
กำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
1.1 ข้อมูลจากการสอบถามลักษณะสภาพและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา นามาจาแนก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา แล้วนาเสนอในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อความสะดวกใน
การสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ไปยังพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาในจังหวัดต่าง ๆ
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1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา นามา
จ าแนก จั ดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) แล้ ว นาเสนอเป็นเนื้อหาประกอบใน
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
2. ข้อมูลการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นามา
จาแนก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปร่วมกับข้อมูล ในข้อ 1 จากนั้น
นาไปตัดต่อ เพิ่มเนื้อหา ทดสอบการใช้งาน แล้วนาไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) แอพพลิเคชั่น (Application) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา และเว็บไซต์
3. ข้อมูลการประเมินพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลการประเมิน
ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
นาเสนอผลการศึกษาดังนี้
1. การสารวจ ศึกษารวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
2. การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
3. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ตอนที่ 1 การสารวจ ศึกษารวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสารวจ ศึกษารวบรวมข้อมูลอัต ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาโดย
การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้การสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ปราชญ์ชาวบ้านและพระสงฆ์ ทั้งข้อมูลลักษณะสภาพและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
และข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา มีรายละเอียดสาคัญดังนี้
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จังหวัดน่าน
1. พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาจังหวัดพะเยา
1. พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน
2. พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
3. พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จังหวัดแพร่
1. พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น
2. พิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
2. พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
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เริ่มต้น
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
วางแผนการเก็บข้อมูล
แบ่งพื้นที่เก็บข้อมูล
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ถ่ายทาวิดีโอและรูปภาพ
สืบค้นข้อมูลสถานที่
วิเคราะห์เนื้อหา
ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

แก้ไข
ผิดพลาด

ถูกต้อง
เรียบเรียง/สรุปข้อมูล

สิ้นสุด

ภาพที่ 4.1 แผนผัง (Flowchart)
แสดงกระบวนการค้นคว้าข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาข้างต้น สามารถจาแนกตาม
พื้นที่ตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จาแนกตามพื้นที่
พื้นที่
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
รวม

จานวน
2
1
3
2
8

จากตารางที่ 4.1 การเก็บข้อมูล อัตลั กษณ์ของกลุ่ มชาติพันธุ์ในล้ านนา พบว่า มีข้อมูล
อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยามากที่สุด 3 ข้อมูล รองลงมาคือ ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดแพร่มีเท่ากัน คือ 2 ข้อมูล และข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน 1 ข้อมูล
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ตอนที่ 2 การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

เริ่มต้น

วางแผนการเก็บข้อมูล
เตรียมอุปกรณ์กล้อง
360 องศา
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เลือกจุดในสถานที่
ถ่ายภาพ 360 องศา
ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
แปลงเป็นภาพ Panorama
ด้วยโปรแกรม RICOH THETA
บันทึก

สิ้นสุด
ภาพที่ 4.2 แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการจัดทาข้อมูลภาพมุมมอง 360°
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กระบวนการจัดทาข้อมูลภาพมุมมอง 360° ในภาพที่ 4.2 ข้างต้น มีรายละเอียดของข้อมูล
แต่ละประเภทดังนี้
ตารางที่ 4.2 ภาพมุมมอง 360° จาแนกตามพิพิธภัณฑ์
ภาพมุมมอง 360°
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด
พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น
พิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ
พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
รวม

จานวน
25
19
38
25
5
20
16
12
160

จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลภาพมุมมอง 360° พบว่า พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี มีจานวนมาก
ที่สุด 38 ภาพ รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด และพิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง
มีจานวน 25 ภาพเท่ากัน
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เริ่มต้น
วางแผนการเก็บข้อมูล

เตรียมอุปกรณ์การเก็บ
ข้อมูล
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลภาพนิ่ง
ตกแต่งรูปภาพ

ตรวจสอบ

แก้ไข

ผิดพลาด

ถูกต้อง
บันทึกรูปภาพ

สิ้นสุด

ภาพที่ 4.3 แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการจัดทาภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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จากกระบวนการจัดทาภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ดังภาพที่ 4.3
ข้างต้น มีรายละเอียดของข้อมูลแต่ละประเภทดังนี้
ตารางที่ 4.3 ภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จาแนกตามพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนา
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด
พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น
พิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ
พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
รวม

จานวน
819
360
45
360
257
324
314
155
2,652

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา พิพิธภัณฑ์
ชุมชนบ้านพระเกิดมากที่สุด จานวน 819 ภาพ รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์วัดหย่วนและพิพิธภัณฑ์ความ
ทรงจา วัดเชียงทองมี จานวน 360 ภาพ เท่ากัน
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาแบบหมุนได้ 360° จาแนกตามพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
แบบหมุนได้ 360°
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด
พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น
พิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ
พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
รวม

จานวน
13
10
10
7
9
7
4
60

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาแบบหมุนได้ 360°
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด มีจานวนมากที่สุด 13 ข้อมูล รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน และ
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง จานวน 10 ข้อมูลเท่ากัน
ตารางที่ 4.5 ภาพถ่ายวัตถุโบราณ จาแนกตามพิพิธภัณฑ์
ภาพถ่ายวัตถุโบราณ
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่น
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
รวม

จานวน
5
45
89
11
150

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ภาพถ่ายวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน มีมากที่สุด จานวน
89 ภาพ รองลงมา คือ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี จานวน 45 ภาพ และ พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง
จานวน 11 ภาพ
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ตอนที่ 3 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
โครงสร้างของโปรแกรมการใช้งาน

ภาพที่ 4.4 Flow Chart ของโปรแกรมการใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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จากภาพที่ 4.4 โครงสร้างโปรแกรมนี้ได้ใช้ Unity เป็นตัวกลางในการพัฒนา และภาษา C#
ในการสื่อสารกับโปรแกรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล ที่สามารถโต้ตอบ (Interactive)
และสารวจ (Explore) ภายในโดยที่ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค ในส่วนนี้จะอธิบายถึงกลไกการทางาน
ของโปรแกรมพิพิธภัณฑ์ การใช้งาน และการสารวจ
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รายละเอียดของโปรแกรมย่อยต่าง ๆ
การควบคุมทิศทาง 360°

ภาพที่ 4.5 Interface ของโปรแกรม Unity ในหน้าการควบคุมทิศทาง 360°

การเลื่อนภาพ 360° และการย่อขยายภาพ
int valueZoom;
Camera cam;
public float yaw, pitch;
public float speed = 2.0f;
float delay = 4.0f;
float delay_limit = 5.0f;
void Start () {
cam = GetComponent<Camera>();
transform.eulerAngles = new Vector3 (pitch, yaw, 0);
}
void Update () {
if (!EventSystem.current.IsPointerOverGameObject ()) {
CameraControl ();
}
}
void CameraControl(){
if (Input.GetAxis ("Horizontal") != 0) {
yaw += speed * Input.GetAxis ("Horizontal");
transform.eulerAngles = new Vector3 (pitch, yaw, 0);
}
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if (Input.GetAxis ("Vertical") != 0) {
pitch -= speed * Input.GetAxis ("Vertical");
if (pitch < -90)
pitch = (-90);
if (pitch > 90)
pitch = 90;
transform.eulerAngles = new Vector3 (pitch, yaw, 0);
}
if(Input.GetMouseButton(0) == true){
yaw -= speed * Input.GetAxis ("Mouse X");
pitch += speed * Input.GetAxis ("Mouse Y");
if (pitch < -90)
pitch = (-90);
if(pitch > 90)
pitch = 90;
transform.eulerAngles = new Vector3 (pitch, yaw, 0);}
if (Input.GetAxis ("Mouse ScrollWheel") > 0f) {
if (cam.fieldOfView > 40) {
cam.fieldOfView -= 2;
}
}
if (Input.GetAxis ("Mouse ScrollWheel") < 0f) {
if (cam.fieldOfView < 100) {
cam.fieldOfView += 2;
}
}
}

Code ข้างต้น เป็ น การประกาศตัว แปรกาหนดความเร็ว และดีเลย์ (Delay) ของเมาส์
(Mouse) ในโปรแกรมเป็นภาษา C# ซึ่งอ้างอิงจากความไวของเมาส์ ที่รับค่ามาจากการคลิกซ้ายใน
Function Update ซึ่ ง ใน Function Update นั้ น จะรั บ ค่ า ตลอดช่ ว งเวลา (Frame) ส่ ง ไปยั ง
Function Camera Control ซึ่งมี Function ควบคุมมุมกล้อง รวมทั้งยังมีการควบคุมการย่อขยาย
หน้าแสดงผลอยู่
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ระบบสัญลักษณ์นาทาง

ภาพที่ 4.6 Interface ของโปรแกรม Unity ในหน้าระบบสัญลักษณ์นาทาง

จุดรับชม
public void MouseOverChangeColor(){
sprite_main.color = new Color (1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
}
public void MouseExitChangeColor(){
sprite_main.color = new Color (1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
}

Code ข้างต้นจะไฮไลท์ (Highlight) สิ่งที่ผู้ใช้งานได้นาเมาส์วางไว้ (Mouse over) เช่น
กรอบรูป เป็นต้น
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ภาพที่ 4.7 สัญลักษณ์ภาพ 360°
การหมุน
float axis_value;
int frame = 0;
public Sprite[] image_set ;
void Start () {
}
void Update () {
KeyboardControl();
}
public void RotateImage(){
if (Input.GetMouseButton (0)) {
axis_value += -(Input.GetAxis ("Mouse X"));
if (axis_value > 36) {
axis_value = 0;
}
if (axis_value < 0) {
axis_value = 35;
}
frame = (int)axis_value;
GetComponent<Image> ().overrideSprite = image_set [frame];
}
}

Code ข้างต้นใช้ในการ หมุนภาพถ่าย 360° เพื่อดูวัตถุโดยรอบด้าน
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การย้าย และการย่อขยาย
public float Zspeed;
void Start () {
}
void Update () {
inspectImage ();
}
void inspectImage(){
if(Input.GetMouseButton(1)){
transform.localPosition += new Vector3 (Input.GetAxis ("Mouse
X") * 10, Input.GetAxis ("Mouse Y") * 10);
}
}
void OnMouseOver(){
Zspeed = Input.GetAxis ("Mouse ScrollWheel");
if (gameObject.transform.localScale.x <= 0.8f) {
if (Zspeed < 0) {
} else {
transform.localScale += new Vector3 (Zspeed, Z
speed, Zspeed);
}
} else {
transform.localScale += new Vector3 (Zspeed, Z
speed, Zspeed);
}
public void ResetPicture(){
transform.localScale = new Vector3 (1, 1, 1);
}

Code ข้างต้นใช้ในการ ควบคุมการย่อขยาย และการย้ายตาแหน่งภาพวัตถุ 360°
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ภาพที่ 4.8 Interface ของโปรแกรม Unity ในหน้าการย้าย และการย่อขยาย
ระบบแผนที่นาทาง

ภาพที่ 4.9 Interface ของโปรแกรม Unity ในหน้าระบบแผนที่นาทาง
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ในทุก ๆ ฉาก จะมีแผนที่นาทางที่สามารถใช้เป็นทางลัด (Fast Travel) ทาได้โดยคลิกที่ปุ่ม
“แผนที่” มุมซ้าย สัญลักษณ์จะมีดังนี้

จุดสีฟ้าบ่งบอกตาแหน่งปัจจุบันที่อยู่
จุดสีส้มแสดงจุดเยี่ยมชมอื่นๆ
ภาพที่ 4.10 จุดแสดงตาแหน่งต่าง ๆ ในแผนที่

เมื่อต้องการขยายภาพ ให้หมุนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้นและลง
เพื่อขยายภาพเข้าและออก ตามลาดับ
หากต้องการหันไปด้านอื่น ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายและ
เลื่อนตามอิสระ

คลิกที่สัญลักษณ์ดังภาพเพื่อไปยังจุดต่อไป

บางข้อมูลจะมีสัญลักษณ์ “ 360° ” ปรากฏขึ้น
เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ จะปรากฏภาพถ่ายของวัตถุในมุมมองที่
สามารถหมุนได้รอบด้านแบบ 360° พร้อมรายละเอียดอธิบาย
ประกอบ เช่น ชื่อเรียก ขนาด วัสดุที่ทา วิธีการใช้งาน หรือ
หน้าที่การใช้สอย
ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างวิธีการใช้งาน Function ในพิพิธภัณฑ์ 360°

*** คาแนะนาเพื่อเติมสามารถดูได้ที่ “วิธีการใช้งาน www.lanna-e-museum.com” ***
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ภายหลังจากการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาครบทั้ง 8 ไฟล์ ผู้วิจัยได้
น าเสนอข้อ มูล ผ่ านเว็ป ไซด์ “ พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ดิจิ ทัล ล้ านนา” (http://www.lanna-e-museum.com)
โดยมีแผนผังเว็บไซต์ แสดงดังภาพ 4.11 อย่างไรก็ตามเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนาแต่ละแห่งมี พื้น ที่ความจุ ของไฟล์ จานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานผ่านเว็บไซต์มี ความ
สะดวก รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้จัดทาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลฯ ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของการทดลองใช้งาน
กล่าวคือ สามารถเข้าชมพื้นที่บริเวณมุมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้เหมือนรูปแบบไฟล์สมบูรณ์ แต่เลือก
ชมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ได้เพียงบางชิ้น เช่น งานหัตถกรรม ส่วนพิพิธภัณฑ์
ดิจิ ทัล กลุ่ มชาติพัน ธุ์ในล้ านนาแบบเต็ม รูปแบบนั้น สามารถดาวน์โ หลดไฟล์ ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์
www.lidmed-cmu.com หรือติดต่อขอรับแผ่น CD ได้ที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าหลัก

จังหวัดพะเยา

เกี่ยวกับโครงการ

พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
วัดลี

จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์
บ้านพระเกิด

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบสอบถาม

พิพิธภัณฑ์
วัดบ้านถิ่น

พิพิธภัณฑ์วัด
จองกลาง

พิพิธภัณฑ์
บ้านประทับใจ

พิพิธภัณฑ์วัด
พระนอน

พิพิธภัณฑ์ความทรงจา
วัดเชียงทอง
ภาพที่ 4.11 แผนผังเว็ปไซด์“พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลล้านนา” (http://www.lanna-e-museum.com)
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ภาพที่ 4.12 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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ภาพที่ 4.13 แอพพลิเคชั่น (Application) พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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การประเมินผลการใช้พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
การประเมิน ผลพิพิธ ภัณฑ์ดิจิทัล กลุ่ ม ชาติพันธุ์ในล้ านนา โดยบุคคลที่ส นใจเข้าใช้ง าน
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จานวน 322 ราย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

4.54

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.89

มากที่สุด

4.20

.86

มาก

4.25

.88

มาก

4.30

.95

มาก

4.10

.79

มาก

4.50
4.52

.85
.92

มากที่สุด
มากที่สุด

4.45
4.36

.84
.87

มาก
มาก

ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

ค่าเฉลี่ย

ความสวยงามและน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา
ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร
(รูปแบบ ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร)
การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความ
สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ
สามารถใช้งานง่าย
การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม
การเลือกใช้ภาพสามารถสื่อความหมายได้ดี
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (ภาพเคลื่อนไหว เสียง)
เหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
โดยรวม

แปลผล

หมายเหตุ: n= 322

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้เข้าใช้งานเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนามีการ
ออกแบบและจัดรูปแบบโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากใน 3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้ านนา
ค่าเฉลี่ ย 4.54 (ระดับ มากที่สุ ด) รองลงมาคือ การเลื อกใช้สื่ อ มัล ติมิเดีย (ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง)
เหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.52 (ระดับมากที่สุด) และการเลือกใช้ภาพสื่อความหมายได้ดี ค่าเฉลี่ย
4.50 (ระดับมากที่สุด)
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา ด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน (เว็บไซต์/
ฐานข้อมูล)
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูล
ภายนอก (เว็บไซต์/ฐานข้อมูล)
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูล (จานวนและปริมาณ
เนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ)
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้
การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา
การนาข้อมูล / เนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์หรือ
นาไปใช้งานได้จริง
โดยรวม

4.10

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.80

4.18

.78

มาก

4.18
4.20

.88
.90

มาก
มาก

4.20
4.44
4.38
4.28
4.40
4.35

.82
.78
.80
.82
.86
.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27

.83

มาก

แปลผล
มาก

หมายเหตุ: n= 322

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้เข้าใช้งานเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนามี
เนื้อหาโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับ
แรก คือ การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.44 (ระดับมาก) รองลงมาคือ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.40 (ระดับมาก) และการจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อ
การค้นหาและเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.38 (ระดับมาก)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ เป็นโครงการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการสารวจ ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาแล้วนามาพัฒนาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และดาเนินการ
พัฒ นาพิพิธ ภัณฑ์ดิจิ ทัล กลุ่ มชาติพันธุ์ในล้ านนา ซึ่งจะทาให้ ได้สื่ อดิจิทัล เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นล้ า นนา ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) เว็ บ ไซต์ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิเคชั่น (Application) รวมถึงเกิดเครือข่ายระหว่างชุมชนและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้นาชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้า
ใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือการ
รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
2) เครื่องมือสาหรับการพัฒนาจัดทาข้อมูลอัต ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์สแกนภาพ ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมมอง 360°
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับการลงพื้นที่ภาพสนาม 3) เครื่องมือการประเมินพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาและแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลการใช้พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยนาเสนอได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาและ
ผลการสารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา พบว่า มีข้อมูล
อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยามากที่สุด 3 ข้อมูล รองลงมาคือ ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดแพร่มีเท่ากัน คือ 2 ข้อมูล และข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน 1 ข้อมูล
การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
กระบวนการจัดทาข้อมูลภาพมุมมอง 360° พบว่า พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี มีจานวน
มากที่ สุ ด 38 ภาพ รองลงมาคื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ า นพระเกิ ด และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค วามทรงจ า
วัดเชียงทอง มีจานวน 25 ภาพเท่ากัน
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กระบวนการจัดทาภาพถ่ายข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา พบว่า พิพิธภัณฑ์
ชุมชนบ้านพระเกิด มีจานวนมากที่สุด จานวน 819 ภาพ รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์วัดหย่ว นและ
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง มีจานวน 360 ภาพ เท่ากัน
การจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาแบบหมุนได้ 360° พบว่า พิพิธภัณฑ์
ชุมชนบ้านพระเกิด มีจานวนมากที่สุด จานวน 13 ข้อมูล รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน และ
พิพิธภัณฑ์ความทรงจา วัดเชียงทอง จานวน 10 ข้อมูลเท่ากัน
การจัดทาภาพถ่ายวัตถุโบราณ พบว่า พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน มีจานวนมากที่สุด 89 ภาพ
รองลงมา คือ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี จานวน 45 ภาพ และ พิพิธภัณฑ์วัดจองกลาง จานวน 11
ภาพ
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
โปรแกรมนี้ใช้ Unity เป็นตัวกลางในการพัฒนา และภาษา C# ในการสื่อสารกับโปรแกรม
โดยมีส่วนสาคัญต่าง ๆ เช่น การควบคุมทิศทาง 360° (การเลื่อนภาพ 360° และการย่อขยายภาพ)
ระบบสัญลักษณ์นาทาง (จุดรับชม การหมุน การย้าย และการย่อขยาย) โดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา”(http://www.lanna-e-museum.com) หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ebook) และแอพพลิเคชั่น (Application for Android) สาหรับการเผยแพร่และเข้าถึงพิพิธ ภั ณฑ์
ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
การประเมินผลพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยสอบถามบุคคลที่สนใจเข้าใช้
งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นล้ า นนา จ านวน 322 ราย พบว่ า ด้ า นการออกแบบและ
จัดรูปแบบ ผู้เข้าใช้งานเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ ความสวยงามและน่าสนใจของ
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา รองลงมาคือ การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (ภาพเคลื่อนไหว
เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา และการเลือกใช้ภาพสื่อความหมายได้ดี ส่วนด้านเนื้อหา ผู้เข้าใช้งานเห็น
ว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้ านนาโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 โดย
ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ ย มากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่ อ ง
รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา และการจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและ
เรียนรู้

49
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น ชาติพันธุ์ไทลื้อ
ชาติพัน ธุ์ไทใหญ่ ชาติพัน ธุ์ลั้ ว ะหรือลว้า ชาติพันธุ์ไทยวน ผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก บางรายไม่ส ามารถใช้
ภาษาไทยหรือภาษาเมือง (ไทยวน) ในการติดต่อสื่อสารได้ ต้องใช้ล่ามที่นอกจากมีความรู้ด้านภาษา
แล้ว ยังต้องมีความรู้ข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาอีกด้วย เนื่องจากเป็นคาเฉพาะ เช่น
ชื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ งานหัตถกรรม
2. ควรมีการจัดเตรียม Server ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ ให้รองรับกับการจัดเก็บข้อมูล
จานวนมาก และเพื่อสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติ
พันธุ์ในล้านนามีข้อมูลและการใช้พื้นที่จานวนมาก ทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดเตรียมงบประมาณสาหรับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนาในระยะยาว เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อให้สามารถนาดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา เช่น เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Augmented Reality: AR)
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิทั ล กลุ่ มชาติพั น ธุ์ ใ นล้ านนาในจั ง หวั ดอื่ น ๆ ได้ แ ก่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
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