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การสร้างสรรค์หนังสือชุดล าปางศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่ายนักวชิาการท้องถิ่น 
Creation of Book Series in Lampang Studies by the Cooperation  

of Network of Local Academics 

    ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน1 
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บทคัดย่อ 
           บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางโดยความ
ร่วมมือของเค รือข่ายนักวิชาการท้อง ถ่ินให้ เ ป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการส าหรับเผยแพร่แก่
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัล าปางและประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นหนงัสือรวมบทความทางวิชาการจ านวน 3 
เร่ืองท่ีผูส้ร้างสรรค์ได้ท าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการ ประกอบด้วยหนังสือเล่มแรกช่ือ “ล าปางเม่ือห้วงหน่ึง
ศตวรรษ”จดัท าคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2544  หนงัสือเล่มท่ีสองช่ือ “2 ฟากแม่วงั 2 ฝ่ังนครล าปาง” จดัท าคร้ังแรก
เม่ือปี พ.ศ.2551 และหนังสือเล่มท่ีสามช่ือ “ร้อยปีเปล่ียนไป ล าปางเปล่ียนแปลง” จดัท าเม่ือปี พ.ศ.2559  
หนงัสือเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นทอ้งถ่ินศึกษาและก่อให้เกิดความมีสุนทรียภาพ
ทางวฒันธรรม  การสร้างจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจเร่ืองราวทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน   

 ค าส าคัญ :   การสร้างสรรค ์, ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน, ล าปาง 

Abstract 
         This academic article aims to produce the Lampang Local History Knowledge Books as an academic 
reference for dissemination to educational institutions in Lampang Province and the general public by the 
network of local academics.. Three books contain academic articles, which the creator has acted as an 
editor. They contain the first book titled “Lampang at the Age of a Century” was first published in 2001. 
The second book titled “Two Sides of Mae Wang Two Sides of Lampang City” was published for the first 
time in 2008 and the third book titled “A hundred years has changed Lampang changes " made in 2016. 
This knowledge books reflect the academic advancement of local studies and create cultural aesthetics, 
create  awareness for local people to understand their own local stories and until the birth of love and 
pride in the local area.  
Keywords :  creation, local history, Lampang 
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บทน า 
           เมืองล าปางเป็นเมืองเก่าท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์แห่งหน่ึงของภาคเหนือตอนบนได้พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีสมยัหริภุญไชยเช่น วดัปันเจิงร้าง วดักู่ขาวกู่แดงร้าง และวดักู่ค  าซ่ึงไดพ้บพระพิมพ์
ดินเผาแบบศิลปะหริภุยไชย (สุรพล ด าริห์กุล, 2562)  และในสมยัลา้นนาเช่น ภาชนะดินเผาสันก าแพง และ
แหล่งเตาเวยีงกาหลง (วรวิทย ์สุมาลยั, 2556)  จึงยืนยนัวา่เป็นเมืองเก่าร่วมสมยักบัอาณาจกัรหริภุญไชยหรือ
ล าพูนอันเป็นอาณาจักรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคเหนือตอนบนเร่ือยมาจนถึงสมัยล้านนาและ
รัตนโกสินทร์  เมืองล าปางมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัเช่น วดัเก่าแก่  เรือนไม ้ ตลาดเก่า  สถาปัตยกรรม
ท่ีทรงคุณค่า วดัพม่า  ความเช่ือเร่ืองการนบัถือผี  เป็นตน้ซ่ึงเกิดจากพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมใน
แต่ละยุคสมยัต่างๆ เป็นแรงผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ
แรงผลกัดนัท่ีคร้ังหน่ึงเม่ือประมาณกวา่ 150 ปีท่ีแลว้เมืองล าปางเป็นศูนยก์ลางของการท าป่าไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของภาคเหนือตอนบนท าใหเ้มืองล าปางมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเป็นชุมชนนานาชาติท่ีมี
คนหลากหลายชาติพนัธ์ุเขา้มาอยู่อาศยัเช่น  ชาวตะวนัตก  คนจีน  ชาวพม่า  ชาวไทยใหญ่  ชาวอินเดีย และ
ชาวก ามุ (ขะมุ) เป็นต้น  ความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองล าปางเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เมืองล าปางมี
ความส าคญัในช่วงสมยัหน่ึงเช่น  เคยมีท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีท าการคา้ระหวา่งภาคเหนือตอนบนกบัภาคกลางท่ี
ตลาดจีนหรือรู้จกักนันามของกาดกองตา้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีรับของมาจากตอนบนของภาคเหนือเช่น 
สินคา้ประเภทของคา้และส่งออกไปสู่ภาคกลางของไทย (กิติศกัด์ิ  เฮงษฎีกุล, 2552) 
           ต่อมาในช่วงท่ีรถไฟสายเหนือมาถึงเมืองล าปาง พ.ศ.2459 ความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองล าปาง
ได้ยา้ยจากตลาดจีนมาท่ีสบตุ๋ยซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟนครล าปาง  การเกิดข้ึนของสถานีรถไฟนคร
ล าปางไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรมให้แก่เมืองล าปางเพราะ
รถไฟไดน้ าความทนัสมยัจากกรุงเทพมหานครมาสู่เมืองล าปาง (ภิญญพนัธ์ุ  พจนะลาวณัย,์ 2561) สถานี
รถไฟจึงเป็นพื้นท่ีของการแลกเปล่ียนทางสังคมและวฒันธรรมระหวา่งเมืองล าปางและกรุงเทพมหานครใน
ช่วงเวลาก่อนท่ีอุโมงค์ขุนตานจะขุดเสร็จและมีการเปิดสถานีรถไฟเชียงใหม่ซ่ึงใช้ระยะเวลากวา่ 6 ปีเมือง
ล าปางถือเป็นเมืองท่ีเจริญทางเศรษฐกิจและทนัสมยัท่ีสุดของภาคเหนือตอนบน  ต่อมาเม่ืออุโมงคข์ุนตานขุด
เสร็จในปี พ.ศ.2464  ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไดก้ลบัไปสู่เมืองเชียงใหม่   ในปัจจุบนัความเป็น
เมืองเก่าของเมืองล าปางยงัได้ปรากฎชุมชนโบราณหรือเมืองเก่าท่ีตั้ งอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางซ่ึง
คณะกรรมการพฒันาและอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนให้เป็น “เมืองเก่าล าปาง” ท่ีสมควรอนุรักษเ์ม่ือปี พ.ศ.2553  เพราะเป็น
เมืองท่ีมีคุณค่าด้านประวติัศาสตร์และมรดกวฒันธรรมเพื่อการศึกษาและการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนโดยมี
รากฐานของอดีตเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คงต่อไปในอนาคต  
 ในระยะแรกความสนใจเก่ียวกบัความรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองล าปาง
ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีการศึกษาในพื้นท่ีเมืองเก่านครล าปาง   โดยกลุ่มบุคคลรุ่นแรกท่ีเร่ิมตน้ศึกษาประวติัศาสตร์ไดแ้ก่
นายแสน  ธรรมยศ (ส.ธรรมยศ)  นายศักด์ิ  รัตนชัย และกลุ่มอาจารย์วิทยาลัยครูล าปาง (ต่อมาคือ
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มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง)   โดยนายแสน  ธรรมยศ ซ่ึงรู้จกัในนาม “ส.ธรรมยศ” เป็นชาวล าปางโดยก าเนิด
เป็นนกัเขียนวจิารณ์ทางการเมืองและสังคมท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ มีผลงานทางวชิาการมากมายท่ีโดดเด่น
เป็นท่ีรู้จกัคือหนงัสือเร่ืองพระเจา้กรุงสยาม  ในส่วนผลงานท่ีเก่ียวกบัความรู้เร่ืองเมืองล าปางนั้น  นายแสน
ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “ประวติันครล าปาง” ไดพ้ิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2492 (ภิญญพนัธ์ุ  พจนะลาวณัย์, 2558)   คน
ต่อมาคือ นายศกัด์ิ  รัตนชยั นกัหนงัสือพิมพท่ี์สนใจคน้ควา้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของเมืองล าปางจน
สามารถยกระดบัตนเองมาเป็นผูรู้้หรือ “ปราชญท์อ้งถ่ิน”  มีคนยกยอ่งวา่ “อาจารย”์ นายศกัด์ิ  รัตนชยัถือเป็น
บุคคลรุ่นแรกท่ีเป็นทั้งผูส้ร้างความรู้ทางประวติัศาสตร์จ านวนมากและเผยแพร่ความรู้ในขณะเดียวกนั  ดว้ย
ความเป็นนักหนังสือพิมพ์ท่ี เป็นท่ีรู้จักในสังคมภาคเหนือโดยผ่านส่ือท่ีตนเองเป็นบรรณาธิการคือ
หนงัสือพิมพเ์สียงโยนกและกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมล าปาง  ขอ้เขียนทางดา้น
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเก่านครล าปางของนายศกัด์ิ รัตนชยัไดรั้บการยอมรับจากภาคราชการ
น าไปตีพิมพล์งในเอกสารหรือหนงัสือท่ีระลึกต่างๆ เช่น  งานฌาปนกิจศพ  งานฉลองวดั  งานเปิดสถานท่ี
ราชการ  เป็นตน้ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2512  ผลงานท่ีโดดเด่นของนายศกัด์ิ รัตนชยั  คือ บทความเร่ือง
ประวติันครล าปางท่ีให้ความรู้เร่ืองเมืองเก่านครล าปาง  โดยนายศกัด์ิเป็นบุคคลแรกท่ีระบุวา่เมืองเก่านคร
ล าปางรุ่นแรกมีลกัษณะเป็นรูปหอยสังข์  งานเขียนของศกัด์ิ  รัตนชยัเกิดข้ึนท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์
โบราณสถานในยุค ปี พ.ศ.2500   ความเป็นทอ้งถ่ินนิยมท่ีมุ่งปริวรรตคมัภีร์ใบลาน และการยกย่องเชิดชู
เจา้นายล าปางให้กลบัคืนมาภายหลงัการล่มสลายของระบบเจา้นายในทอ้งถ่ินลา้นนา  (วิเชิด ทวีกุล, 2561)   
แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของนายศกัด์ิ  รัตนชยัไดเ้ร่ิมลดลงดว้ยอายุท่ีสูงวยัมากข้ึนและนกัวิชาการรุ่นใหม่
ข้ึนมาทดแทน 
 ในช่วงปี พ.ศ.2520  กลุ่มอาจารยว์ิทยาลยัครูล าปาง (ต่อมาคือมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง) น าโดย
รองศาสตราจารยธี์รศกัด์ิ  วงศค์  าแน่น และผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสงค ์ แสงแกว้ไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเก่านครล าปางโดยเฉพาะการอนุรักษเ์มืองเก่านครล าปางและ
เขียนบทความผ่านหนงัสือพิมพส์ยามโพสต์ (ภิญญพนัธ์ุ  พจนะลาวณัย,์ 2558)   เช่นงานเร่ืองการศึกษา
หมู่บา้นไทล้ือในจงัหวดัล าปางของประชนั  รักพงษแ์ละคณะ (2535)  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของกลุ่ม
อาจารยว์ทิยาลยัครูล าปางส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลพื้นฐานเท่านั้น มิใช่งานท่ีผา่นการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิจยัทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สมยัใหม่แต่ประการใด  แมว้่าในสังคมล าปางจะมีการท ากิจกรรมดา้นการ
อนุรักษแ์หล่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์และมีการศึกษาคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์ในระดบัหน่ึง แต่องค์
ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมดงักล่าวยงัเป็นเพียงขอ้มูลพื้นฐาน ไม่เพียงพอท่ีจะเป็นชุดความรู้
ประกอบการศึกษาด้านประวติัศาสตร์และอธิบายเก่ียวกบัแหล่งประวติัศาสตร์ในเชิงลึกได้ พบว่า  ชาว
ชุมชนและสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัล าปางยงัขาดความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
ก็ยงัไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินร่วมสมยัในช่วง 100 ปีของการเปล่ียนสังคม
ล าปางใหท้นัสมยัแบบกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัในสังคมล าปางจน
มีผลสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  ดงันั้นจึงตอ้งการใหมี้การสืบคน้องคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางให้
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เป็นระบบและมีความลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ตลอดจนจดัท าเป็นหนงัสือประวติัศาสตร์เพื่อเผยแพร่ในสังคมทอ้งถ่ิน
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ซ่ึงจะท าให้เกิดการรับรู้ประวติัศาสตร์ท้องถ่ินได้อย่างกวา้งขวางมากข้ึน ผู ้
สร้างสรรค์ในฐานะบรรณาธิการหนังสือรวมบทความทางวิชาการด้านประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเห็นความ
จ าเป็นท่ีตอ้งสร้างความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองล าปางจึงได้ริเร่ิมทยอยจดัท า
หนงัสือชุดล าปางศึกษาจ านวน 3  เล่มดว้ยความตั้งท่ีจะสร้างความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินโดยร่วมมือกบัเครือข่ายนกัวชิาการทอ้งถ่ิน 
 

              
 
                                ภาพท่ี 1   หนงัสือชุดล าปางศึกษาจ านวน 3 เล่ม 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ 
   1. แนวคิดการศึกษาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น        

        ประวติัศาสตร์ท้องถ่ินเป็นการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงมีหน่วยขนาดเล็กใน
ลกัษณะชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนัโดยมองถึงมิติของเวลาท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงใน
พื้นท่ี  การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาในมุมมองแบบคนในเพื่อมองให้เห็นความเปล่ียนแปลง
ของทอ้งถ่ินจากปัจจยัภายในเป็นจุดเร่ิมตน้ (ยงยทุธ  ชูแวน่, 2562)  และพิจารณาถึงบริบทท่ีใหญ่วา่ท่ีเขา้มามี
ผลกระทบต่อทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  นอกจากน้ีประวติัศาสตร์ยงัเป็นการเล่าเร่ืองอดีตท่ีถูกก าหนดข้ึนจากนกั
ประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีสร้างโครงเร่ืองตามมิติของเวลาท่ีมีการพฒันาการจากจุดเร่ิมตน้  ส่วนกลางของ
เร่ืองและจุดจบโดยมีการอธิบายถึงเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อเร่ืองราวเหล่านั้น (ธงชยั วินิจจะกูล, 2562)  
หรืออีกนยัหน่ึงประวติัศาสตร์ก็คือการสร้างค าอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคม   ในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน
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เป็นเร่ืองราวของคนหลากหลายกลุ่มท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น มิใช่เป็นการศึกษาประวติัตามกรอบแบบรัฐชาติ
เหมือนประวติัศาสตร์แห่งชาติท่ีพบเห็นทัว่ไป  ดงันั้นการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเป็นการเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลงสังคมทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขการกระท าของกลุ่มคนท่ามกลางเวลาหน่ึงซ่ึงจะมีเง่ือนปัจจยั
แตกต่างกนัไปตามมิติของเวลา (อดิศร ศกัด์ิสูง, 2558)  การท่ีเราสามารถเขา้ใจการเปล่ียนแปลงสังคมทอ้งถ่ิน
ก็คือเขา้ถึงมิติของเวลาในประวติัศาสตร์ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูศึ้กษาเรียนรู้ไดเ้กิดดุลยภาพทางความคิด มองเห็น
ความเปล่ียนแปลง ความเจริญ และความเส่ือมของสังคมโดยเฉพาะทอ้งถ่ินตามเง่ือนไขทั้งภายในและ
ภายนอกสังคมทอ้งถ่ินแห่งนั้น  การท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลท าให้
ทอ้งถ่ินต่างๆ เกิดความโหยหาเร่ืองราวของอดีต เพราะการศึกษาเร่ืองของอดีตจะเป็นไปเพื่อเขา้ใจตนเอง
และเขา้ถึงความเป็นตวัของตวัเอง จึงท าให้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินซ่ึงไดก้ลายเป็นเสมือนสมบติัท่ีมีคุณค่า  
ประกอบกับกระแสของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีคนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวต่างก็ปรารถนา          
จะแสวงหาความรู้และเขา้มาสัมผสัความเป็นทอ้งถ่ินเพื่อความเขา้ใจตนเองและสังคมแห่งนั้น (โกมาตร       
จึงเสถียรทรัพย ,์ 2556)  การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวฒันธรรมของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมทั้งน้ีจะไดด้ าเนินการผ่าน
การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีเน้นการคน้หาความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์รูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของคนในสังคมทอ้งถ่ินไปพร้อมกนั  
 2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม 
     การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคนโดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
กระบวนการท่ีกระตุน้ก่อให้เกิดการพฒันาตนเองในมิติต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้มีหลายลกัษณะในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม  โดยศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคน
ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจยัของแต่ละสังคม (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2560)  ดงันั้นการจดัการ
เรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมคือ กระบวนการพฒันาคนโดยใชค้วามรู้ทางศิลปวฒันธรรมมาเป็นเคร่ืองมือหรือ
ส่ือ เช่น  กิจกรรมทางวฒันธรรม  พิพิธภณัฑ ์ หนงัสือความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เป็นตน้  การ
จดัการเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมจะน าไปสู่การขบัเคล่ือนสังคมการเรียนรู้ดว้ยมิติทางวฒันธรรมเพื่อให้ผูค้น
ไดเ้กิดความรักความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวฒันธรรมของตนเองและร่วมมือกนัพฒันาสังคมให้มีความ
ย ัง่ยืนบนฐานของความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งล าปางเป็นเมืองท่ีมีแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีควรแก่
การศึกษามากมายและไดมี้ภาคประชาชนให้ความสนใจจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางดา้นศิลปวฒันธรรมเช่น 
โครงการพฒันาชีวิตสาธารณะ -ท้องถ่ินน่าอยู่จ ังหวดัล าปางโดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โครงการบูรณะวิหารพระเจา้พนัองค์วดัปงสนุกของชุมชนปง
สนุกและคณะวจิิตรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  การฟ้ืนฟูถนนคนเดินกาดกองตา้ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของชุมชนกองกองตา้และเทศบาลนครล าปาง  เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึงความพยายามในการ
แสวงหาพน้ท่ีสาธารณะและสร้างความเป็นตวัตนให้แก่สังคมล าปาง (ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน, 2559 ก)  
ดงันั้นหนงัสือดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในเติมเต็มการพฒันาคนในสังคมทอ้งถ่ินให้
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เกิดความรู้ความเขา้ใจในทอ้งถ่ินของตนเองอนัจะน าไปสู่ความรักในมาตุภูมิและร่วมกนัสร้างสรรคท์อ้งถ่ิน
บนฐานความรู้  การจดัการเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมควรสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินโดยมีสถาบนัการศึกษาหรือองค์กรเป็นแกนน าในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไปสู่
ประชาชนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองจึงจะน าไปสู่การพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างสรรคห์นงัสือดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางโดยร่วมมือของเครือข่ายนกัวิชาการทอ้งถ่ินใหเ้ป็น
เอกสารอา้งอิงทางวชิาการส าหรับเผยแพร่แก่สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัล าปางและประชาชนทัว่ไป   
           

              
 
              ภาพท่ี  2   หนงัสือเร่ือง “ล าปางเม่ือห้วงหน่ึงศตวรรษ” ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2  เม่ือปี พ.ศ.2559 
 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
            หนงัสือชุดล าปางศึกษาน้ีเป็นหนงัสือรวมบทความทางวิชาการจ านวน 3 เล่มซ่ึงผูส้ร้างสรรคไ์ดท้  า
หน้าท่ีเป็นบรรณาธิการและร่วมมือกบัเครือข่ายนกัวิชาการทอ้งถ่ิน  โดยเป็นผูด้  าเนินการหลกัทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การวางประเด็นในหนงัสือแต่ละเล่ม  การหางบประมาณการพิมพ ์  ก าหนดช่ือผูเ้ขียนบทความ   การ
เชิญผูเ้ขียนบทความ   การประเมินเน้ือหาของบทความ  การหาภาพถ่ายเก่ามาประกอบ  การประสานงานกบั
โรงพิมพ ์และการเผยแพร่หนงัสือไปยงัสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัล าปางและทัว่ประเทศ  ตลอดจนการจดั
ประชุมวชิาการเพื่อใหค้วามรู้จากหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนสู่สังคมทอ้งถ่ิน  อน่ึงหนงัสือทั้งสามเล่มน้ีไดด้ าเนินการ
สร้างสรรคค์นละช่วงเวลา  หนงัสือเล่มแรกคือ “ล าปางเม่ือหว้งหน่ึงศตวรรษ” จดัท าคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2544  
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หนงัสือเล่มท่ีสองช่ือ “2 ฟากแม่วงั 2 ฝ่ังนครล าปาง” จดัท าคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2551  และหนงัสือเล่มท่ีสาม
คือ “ร้อยปีเปล่ียนไป ล าปางเปล่ียนแปลง” จดัท าเม่ือปี พ.ศ.2559  ซ่ึงมีรายละเอียดการสร้างสรรค์ดงัน้ี 

1.การก าหนดประเด็นของหนังสือ 
  ผูส้ร้างสรรคมี์ความสนใจทางวชิาการในประเด็นท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  สังคมและ 

วฒันธรรมของทอ้งถ่ินล าปางเป็นพื้นฐาน  ดงันั้นการก าหนดประเด็นหรือ Theme หลกัของหนังสือ คือ
ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินล าปางซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีขอบเขตท่ีไม่แคบหรือไม่กวา้ง
จนเกินไปท าใหส้ามารถหาผูเ้ขียนบทความไดง่้าย   ตลอดจนยงัเป็นเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจต่อการศึกษาไม่วา่
เวลาจะเปล่ียนไป เพราะสังคมทอ้งถ่ินมีความเป็นพลวตัอยูต่ลอดเวลา  การท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
สังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินแต่ละแห่งยงัคงเป็นเร่ืองราวท่ีผูค้นแสวงหา สังเกตได้ว่าหนังสือท่ีผู ้
สร้างสรรคจ์ดัท าข้ึนแมจ้ะมีช่วงระยะเวลาท่ีห่างกนัในแต่ละเล่มถึง 7-8 ปี หรือแมก้ระทัง่ในปัจจุบนัความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินก็ยงัอยูใ่นความสนใจทางวิชาการของ
ผูค้นอยูเ่สมอ 

2.การหางบประมาณในการจัดพมิพ์ 
  การจดัพิมพห์นงัสือชุดล าปางศึกษาเป็นความตั้งใจของผูส้ร้างสรรคท่ี์ประสงคใ์หส้ังคมเมือง 

ล าปางไดมี้หนงัสือทางวิชาการท่ีทรงคุณค่าและเหมาะสมต่อการศึกษา หนงัสือทั้งสามเล่มนั้นผูส้ร้างสรรค์
ไดน้ าเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานระดบัจงัหวดั  
เช่น หนังสือเร่ืองล าปางเม่ือห้วงหน่ึงศตวรรษ  มีการจดัพิมพ์สองคร้ัง  คร้ังแรกได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  และคร้ังท่ีสองไดรั้บงบประมาณจากจงัหวดัล าปาง   ส่วนหนงัสือ เร่ือง 2 ฟาก
แม่วงั 2 ฝ่ังนครล าปาง  มีการจดัพิมพส์องคร้ังเช่นกนัโดยคร้ังแรกไดรั้บงบประมาณจากเทศบาลนครล าปาง  
และคร้ังท่ีสองไดรั้บงบประมาณจากจงัหวดัล าปาง  และเล่มสุดทา้ยคือหนงัสือเร่ืองร้อยปีเปล่ียนไป ล าปาง
เปล่ียนแปลงได้รับงบประมาณจากจงัหวดัล าปาง  ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการจดัพิมพ์จาก
เทศบาลนครล าปางและจังหวัดล าปาง  ผู ้สร้างสรรค์ไ ด้น าต้นฉบับของหนังสือและไปเข้าพบกับ
นายกเทศมนตรีนครล าปางและผูว้่าราชการจังหวดัล าปางด้วยตนเองเพื่อน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจอนุมัติ
งบประมาณไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของการสร้างความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินซ่ึงทุกคร้ังท่ีเดินทางไปเขา้พบก็จะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณโดยตลอด             
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            ภาพท่ี  3   หนงัสือเร่ือง “2 ฟากแม่วงั 2 ฝ่ังนครล าปาง”  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2  เม่ือปีพ.ศ.2558 

3.ก าหนดช่ือผู้เขียนและการเชิญชวนให้เขียนบทความ 
 การจดัท าหนงัสือชุดล าปางศึกษานั้น ผูส้ร้างสรรคเ์ห็นความส าคญัของการสร้างเครือข่ายทาง 

วิชาการกับนักวิชาการด้านท้องถ่ินศึกษาทั้ งในจังหวดัล าปาง และมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในผลงานทางวิชาการไปพร้อมกนั  จึงไดก้ าหนดช่ือผูเ้ขียนบทความ
โดยแสวงหาบุคคลท่ีมีความสนใจเร่ืองเก่ียวกบัล าปางศึกษา หรือลา้นนาศึกษาให้ไดจ้  านวนประมาณ 10-15 
คนและไดติ้ดต่อเชิญให้ส่งบทความมาลงตีพิมพใ์นหนงัสือท่ีจะไดท้  าท าข้ึน   ทั้งน้ีไดแ้จง้ประเด็นหรือหัว
เร่ืองของหนงัสือแต่ละเล่ม  จ  านวนหนา้ และก าหนดระยะเวลาของการเขียนซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะส่งบทความได้
ตรงเวลา ผูส้ร้างสรรคจ์ะให้ระยะเวลาในการเขียนบทความประมาณ 4-6 เดือน การเชิญผูเ้ขียนส่วนใหญ่ได้
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของผูเ้ขียนและความสนใจในประเด็นท่ีเก่ียวกบัล าปางศึกษาหรือลา้นนา
ศึกษาซ่ึงมาจากหลากหลายสาขาวชิาเช่น ประวติัศาสตร์  ประวติัศาสตร์ศิลปะ  รัฐศาสตร์  เป็นตน้ 

4.การประเมินเน้ือหาและรวบรวมบทความ 
   ในขณะท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดจ้ดัท าหนงัสือชุดล าปางศึกษาช่วงปี พ.ศ.2544-2551 ระบบการ 

ประเมินบทความ (Peer Review) ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายเหมือนเช่นในปัจจุบนั  จึงไม่ไดมี้การเชิญ
ให้ผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันมาร่วมตรวจทานผลงานแต่ประการใด และระยะแรกของการ
แสวงหาผูเ้ขียนท่ีเก่ียวกบัล าปางศึกษาหรือลา้นนาจะมีจ านวนจ ากดัท าให้บทความท่ีส่งมาเป็นบทความรับ
เชิญ  แต่อย่างไรก็ตามผูส้ร้างสรรค์ได้ใช้วิธีประเมินและเลือกสรรผูเ้ขียนบทความก่อนท่ีจะติดต่อขอ
บทความซ่ึงพบว่า บทความส่วนใหญ่ท่ีส่งมานั้นอยู่ในระดบัท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการเผยแพร่และสร้าง
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ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมทอ้งถ่ินล าปาง รวมทั้งหากบทความฉบบัใดจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม  ผู ้
สร้างสรรค์จะติดต่อเพื่อขอให้ผูเ้ขียนบทความช่วยเพิ่มเติมหรือปรับปรุงซ่ึงได้รับความร่วมมือด้วยดี  
เน่ืองจากบทความท่ีลงเผยแพร่ไม่มีค่าตอบแทน  การไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่จึงถือว่าเป็นคุณค่าอย่างหน่ึง
แทนตวัเงินท่ีผูเ้ขียนจะไดรั้บและเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของแต่ละคนใหเ้ป็นรู้จกัในสังคมทอ้งถ่ิน 

5.รายช่ือของบทความในหนังสือชุดล าปางศึกษา 
5.1 หนังสือเร่ืองล าปางเม่ือห้วงหน่ึงศตวรรษ   จดัพิมพค์ร้ังแรกโดยมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ล าปางเม่ือ พ.ศ.2544 จ านวน 500 เล่มและจดัพิมพค์ร้ังท่ี 2 โดยจงัหวดัล าปาง เม่ือ พ.ศ.2559 จ านวน 1,000 
เล่มประกอบดว้ยบทความท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินล าปางจ านวน 10 เร่ืองและ
มีจ านวน 218 หน้า (ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน, 2559ข) เขียนโดยกลุ่มนักวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา
ภาคเหนือและผูส้นใจดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมลา้นนาประกอบดว้ย 
  5.1.1 บทความเร่ือง “ปัญหาทางประวติัศาสตร์ของเมืองล าปาง”ของศาสตราจารยเ์กียรติคุณ
สุรพล ด าริห์กุล  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณภาควชิาศิลปะไทย  คณะวจิิตรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.1.2  บทความเร่ือง “ประวติัศาสตร์และพฒันาการของการคา้ขายในล าปางตั้งแต่ปลาย
คริสตว์รรษท่ี 19 ถึงค.ศ.1939” ของ มาร์โก ว.ีพาเทล  นกัวจิยัอิสระชาวออสเตรเลีย 
  5.1.3  บทความเร่ือง “ยอ้นอดีตตลาดจีนล าปาง” ของนายชัยวฒัน์  ศุภดิลกลกัษณ์  อดีต
ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพฯ จ ากดั สาขาล าปาง 
  5.1.4  บทความเร่ือง “คริสต์ศาสนากบัการมีส่วนร่วมในพฒันาการทางสังคมของล าปาง : 
ศึกษาบทบาทมิชชนันารีอเมริกนัระหว่าง ค.ศ.1880-1940” ของ ดร.ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม  ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ประวติัศาสตร์ประจ าส านกัเลขาธิการ  สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
  5.1.5  บทความเร่ือง “รถมา้ : เอกลกัษณ์คู่ล  าปาง”ของ ดร.วชุิลดา มาตนับุญ  นกัวิจยัช านาญ
การ  สถาบนัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.1.6  บทความเร่ือง “คุณย่าเล่าว่า” ของ อาจารย์วิถี พานิชพนัธ์  อดีตอาจารย์ประจ า
ภาควชิาศิลปะไทย  คณะวจิิตรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.1.7  บทความเร่ือง “โรงงานน ้ าตาลเกาะคา” ของ นายทองดี  ปิงใจ  อดีตครูโรงเรียนเกาะ
คาวทิยาคม จงัหวดัล าปาง 
  5.1.8  บทความเร่ือง “โรงเรียนจีนในล าปาง :  ยกส่าย (มธัยมวิทยา) และกงลิยิหวา (ประชา
วิทย)์ ของรองศาสตราจารยส์มโชติ  อ๋องสกุล  อดีตอาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.1.9  บทความเร่ือง “ล่องสะเพา ชาวเวียงละกอน” : วาทกรรมของการท่องเท่ียว  ของ
อาจารยไ์พโรจน์  ไชยเมืองช่ืน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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  5.1.10  บทความเร่ือง “ทายาทเจา้หลวงบุญวาทยฯ์ : เจา้บุญสารเสวตร์ ณ ล าปาง” ของนายกิ
ติศกัด์ิ  เฮงษฎีกุล  วศิวกรชลประทาน  ส านกังานพฒันาแหล่งน ้าท่ี 1 กรมชลประทาน 

5.2  หนังสือเร่ือง 2 ฟากแม่วงั 2 ฝ่ังนครล าปาง  จดัพิมพค์ร้ังแรกโดยเทศบาลนคร 
ล าปางเม่ือ พ.ศ.2551  จ  านวน 1,500  เล่ม และจดัพิมพค์ร้ังท่ี 2  โดยจงัหวดัล าปาง เม่ือ พ.ศ.2558 จ านวน 500 
เล่มประกอบดว้ยบทความท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินล าปางจ านวน 8 เร่ืองและมี
จ านวน  234  หนา้ (ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน, 2558) ประกอบดว้ย 
  5.2.1 บทความเร่ือง “เมืองเก่าล าปางกบัโจทยว์า่ดว้ยวกิฤตความเป็นตวัของตวัเอง” ของรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ภิญญพนัธ์ุ  พจนะลาวณัย ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
  5.2.2 บทความเร่ือง “พระธาตุหลวงเวียงล าพางกบัพระพุทธศาสนาลงักาวงศส์ านกัสีหล” 
ของศาสตราจารยเ์กียรติคุณสุรพล  ด าริห์กุล  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.2.3 บทความเร่ือง “รถไฟ รถมา้ นาฬิกา รัษฎา” ของนายชยัวฒัน์   ศุภดิลกลกัษณ์  อดีต
ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพฯ จ ากดั สาขาล าปาง 
  5.2.4 บทความเร่ือง “ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจเมืองนครล าปาง” ของผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.
กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์  วิทยาลยัสหวิทยาการ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง 
  5.2.5  บทความเร่ือง “ประชาคมเมืองล าปางกบัการก่อตวัของวฒันธรรมเมืองระหว่าง ปี 
พ.ศ.2459-2474  ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล  อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
  5.2.6 บทความเร่ือง “วิหารพระเจา้พนัองค์ วดัปงสนุก ล าปาง” ของรองศาสตราจารยด์ร.
วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์  อาจารยป์ระจ าภาควชิาศิลปะไทย  คณะวจิิตรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.2.7 บทความเร่ือง “เมืองตอ้งค าสาป : ความทรงจ าร่วมของสังคมล าปาง”ของอาจารย์
ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  5.2.8 บทความเร่ือง “เจา้ผูค้รองเมืองล าปางบริจาคสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารวดัท่า
ฬ่อ เมืองพิจิตร”  ของอาจารย ์ดร.ธีระวฒัน์  แสนค า  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย     



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 47 

 

 

           
 
 

   ภาพท่ี  4    หนงัสือเร่ือง “ร้อยปีเปล่ียนไป  ล าปางเปล่ียนแปลง” จดัพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2559 
       5.3 หนังสือเร่ืองร้อยปีเปลี่ยนไป ล าปางเปลี่ยนแปลง จดัพิมพโ์ดยจงัหวดัล าปาง เม่ือพ.ศ.2559 

จ านวน 1,000 เล่มประกอบดว้ยบทความท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางจ านวน 8 เร่ืองและมีจ านวน 
244  หนา้ (ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน, 2559ค) ประกอบดว้ย 
  5.3.1 บทความเร่ือง “การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในเมืองล าปางภายหลงัการตดัเส้นทาง
รถไฟสายเหนือ” ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล  อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
  5.3.2 บทความเร่ือง “เศรษฐกิจ การคา้เมืองนครล าปางก่อนการมาถึงของรถไฟสายเหนือ” 
ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์  
วทิยาลยัสหวทิยาการ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง 
  5.3.3 บทความเร่ือง “รถไฟและระบบรางกบัการเปล่ียนแปลงผงัเมืองล าปาง พ.ศ.2459-
สงครามโลกคร้ังท่ี 2” ของรองศาสตราจารย ์ดร.ภิญญพนัธ์ุ  พจนะลาวณัย ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสังคม
ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
  5.3.4 บทความเร่ือง “รถมา้ : 100 ปีท่ี (ยงัคง)อยู่คู่เมืองล าปาง” ของนางสาวเหมือนพิมพ ์
สุวรรณกาศ  นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการประจ าพิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวทิยา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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  5.3.5 บทความเร่ือง “พ่อหนานเสาร์ ทองค าฟู : การสร้าง”ความเป็นไทย” ในจิตรกรรมฝา
ผนงัวิหารวดัพระธาตุจอมปิงและภาพตวัแทนความเป็นสมยัใหม่” ในล าปาง ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ชาญคณิต  อาวรณ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา  
  5.3.6 บทความเร่ือง “ชุมชนท่าคราวน้อย : พฒันาการของชุมชนชานเมืองล าปาง”  ของ
นางสาวสุวนนัท ์ คีรีวรรณ  ผูส่ื้อข่าวประจ าหนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั  บริษทัมติชนจ ากดั (มหาชน) 
  5.3.7 บทความเร่ือง “เจา้หญิงศรีนวล  ณ ล าปางกบัการล่มสลายของเจา้นายล าปาง” ของ
อาจารยไ์พโรจน์  ไชยเมืองช่ืน  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  5.3.8 บทความเร่ือง “ความเปล่ียนแปลงของโลกทศัน์ชาวเมืองล าปางผ่านจารึกทา้ยคมัภีร์
ใบลานในรอบหน่ึงร้อยปี (พ.ศ.2459-2559) ของอาจารยภู์เดช  แสนสา อดีตอาจารยป์ระจ าภาควิชาสังคม
และวฒันธรรมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

6.การหาภาพถ่ายเก่า 
   ในหนงัสือชุดล าปางศึกษาทุกเล่ม ผูส้ร้างสรรคมี์เป้าหมายท่ีจะน าเสนอความรู้เก่ียวกบัความ 

เป็นล าปางและเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนจึงไดส่ื้อสารเร่ืองราวผา่นภาพถ่ายเก่าท่ีเนน้ความเป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเมืองล าปางในทุกมิติ  การแสวงหาภาพถ่ายเก่านั้นตอ้งใชค้วามพยายามเพราะผูส้ร้างสรรคป์รารถนาท่ีจะ
ไดภ้าพถ่ายเก่าท่ีทรงคุณค่าและหากเป็นไปไดค้วรเป็นภาพท่ีไม่เคยเผยแพร่ในส่ือใดมาก่อนเพื่อสร้างความ
น่าสนใจและแปลกตาส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษา  จึงไดแ้สวงหาภาพถ่ายจากบุคคลส าคญัในล าปาง หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายพั  วดัส าคญัในตวัเมืองล าปาง ภาพจากหนงัสืออนุสรณ์งาน
ศพของบุคคลส าคญั  และจดักิจกรรมประกวดภาพถ่ายเก่าของเมืองล าปางอีกดว้ย   อยา่งไรก็ตามหากเน้ือหา
ในบทความนั้นไม่สามารถหาภาพถ่ายเก่าท่ีไม่เคยเผยแพร่มาก่อนไดจึ้งจะน าภาพถ่ายเก่าท่ีแพร่หลายในส่ือ
ต่างๆ มาลงแทน แต่มิใช่ภาพท่ีเคยลงส่ือออนไลน์หรือสารสนเทศ อน่ึงหากบทความบางฉบบัไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชภ้าพถ่ายเก่าผูส้ร้างสรรคก์็จะถ่ายภาพดว้ยตนเอง  จึงท าใหภ้าพถ่ายเก่าท่ีลงในหนงัสือมีคุณค่าต่อการศึกษา 
และจะมีการอา้งอิงในลกัษณะบอกท่ีมาหรือขอบคุณผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายเก่าเหล่านั้นในหนงัสือ
ดว้ยในทุกภาพ 
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              ภาพท่ี 5    สถานกงสุลองักฤษประจ านครล าปาง ภาพถ่ายเก่าหายากท่ีเผยแพร่เป็นคร้ังแรก 
              ในหนงัสือล าปางเม่ือหว้งหน่ึงศตวรรษ 

7.การประสานงานกบัโรงพมิพ์เพ่ือจัดพมิพ์หนังสือ 
การจดัท ารูปเล่มหนงัสือเป็นเร่ืองท่ีผูส้ร้างสรรคใ์หค้วามส าคญัโดยเลือกโรงพิมพท่ี์มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานในภาคเหนือ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจดัพิมพห์นังสือทางวิชาการระดบัหน่ึงซ่ึง
ผูส้ร้างสรรค์ไดเ้ลือกโรงพิมพ์ท่ีมีมาตรฐานในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อความสะดวกในการประสานงานการ
จดัพิมพ ์และใชเ้วลาในการจดัพิมพแ์ละท ารูปเล่มเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน  ผูส้ร้างสรรคเ์ลือกท่ีจะจดัท า
เป็นหนงัสือขนาดพอเหมาะส าหรับการอ่านท่ีเรียกว่า”พ๊อกเก๊ตบุ๊ค” เพื่อไม่ให้ดูเป็นหนังสือทางวิชาการ
จนเกินไป หนังสือทุกเล่มจะมีภาพถ่ายเก่าประกอบเพื่อให้ดูน่าอ่านและเกิดความสบายตา จุดท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ ปกของหนงัสือตอ้งมีความสวยงามและชวนใหผู้อ่้านสนใจในหนงัสือแต่ละเล่ม 

8.การเผยแพร่หนังสือ และการจัดประชุมวชิาการ 
ในการเผยแพร่หนงัสือชุดล าปางศึกษาจะใชว้ธีิการมอบใหห้อ้งสมุดทั้งในมหาวทิยาลยัหลกั 

ของประเทศ   มหาวทิยาลยัในภาคเหนือ  หอสมุดแห่งชาติ  โรงเรียนในจงัหวดัล าปาง และบุคคลทัว่ไปผา่น
การจดัประชุมวิชาการ  เน่ืองจากหนงัสือชุดน้ีไดรั้บงบประมาณจากราชการในการจดัพิมพจึ์งไม่สามารถ
น าไปจดัจ าหน่ายไดเ้หมือนหนงัสือทัว่ไป   แต่ผูส้ร้างสรรคจ์ะจดัส่งไปยงัห้องสมุดหรือหน่วยงานท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการเผยแพร่เพื่อการศึกษาคน้ควา้ให้มากท่ีสุด   นอกจากน้ีผูส้ร้างสรรคย์งัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ความรู้จากหนงัสือชุดน้ีไดมี้การเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดจึงได้จดัการประชุมวิชาการตาม
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ประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัหนงัสือแต่ละเล่ม เช่น  การประชุมวิชาการเร่ือง “การเปล่ียนแปลงสังคมล าปางใน
รอบ 100 ปี” เม่ือปี พ.ศ.2559  จดัข้ึนภายใตค้วามร่วมมือของจงัหวดัล าปางและสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ใน
จงัหวดัล าปาง ณ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  ศูนยล์ าปาง  เป็นตน้  เพื่อให้ผูเ้ขียนหนงัสือไดมี้โอกาสมาบรรยาย
และแลกเปล่ียนความรู้ดา้นประวติัศาสตร์กบัประชาคมล าปางให้มากท่ีสุด และใชโ้อกาสน้ีเผยแพร่หนงัสือ
ไปยงักลุ่มบุคคลท่ีเขา้ร่วมการประชุมวชิาการซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลชั้นน าท่ีท างานภาคสังคมและวฒันธรรม   
นกัวิชาการ  ครูบาอาจารยใ์นโรงเรียนต่าง ๆ ของจงัหวดัล าปาง  ผูแ้ทนของหน่วยงานดา้นวฒันธรรมของ
จงัหวดัล าปาง  เป็นตน้ 

ผลการสร้างสรรค์ 
                การสร้างสรรคห์นงัสือชุดล าปางศึกษานั้นเป็นผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรมโดยผูส้ร้างสรรค์
ท่ีประสงค์จะสร้างผลงานวิชาการให้แก่สังคมทอ้งถ่ินโดยความร่วมมือจากเครือข่ายนกัวิชาการทอ้งถ่ินท่ี
สนใจเร่ืองล าปางศึกษาจึงไดท้ยอยจดัท าใชเ้วลากวา่ 10 ปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้นประวติัศาสตร์  สังคมและ
วฒันธรรมให้แก่ทอ้งถ่ินมาโดยล าดบัโดยใช้สถานะของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเพื่อประสานงานขอความ
ร่วมมือจากเครือข่ายนกัวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ และขอรับการสนบัสนุนงบประมาณการจดัพิมพ์
หนงัสือจากหน่วยงานระดบัจงัหวดัซ่ึงพบว่า หนงัสือชุดล าปางศึกษาเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีทรงคุณค่า
อยา่งยิง่ ดงัมีรายละเอียดคือ 

1.ความก้าวหน้าทางวชิาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นล าปาง  
ในช่วงเวลาเม่ือประมาณ 20 ปีท่ีผา่นมาซ่ึงผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ร่ิมจดัท าหนงัสือชุดล าปางศึกษา 

นั้น สังคมล าปางยงัมีความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยู่มาก 
ตลอดจนมีผูส้ร้างสรรคง์านดา้นน้ีมีจ านวนนอ้ยมาก  ผูส้ร้างสรรคแ์ละเครือข่ายนกัวิชาการท่ีเขียนหนงัสือชุด
ล าปางศึกษาน่าจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีบุกเบิกงานวิชาการท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบให้แก่สังคมล าปาง  
หนังสือชุดน้ีเป็นหนังสือท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนจึงเผยแพร่โดยวิธีการแจกจ่ายไปตามองค์กรหรือบุคคลท่ี
สนใจไม่สามารถจ าหน่ายได ้ หนงัสือชุดล าปางศึกษานบัเป็นเอกสารรวมบทความทางวชิาการซ่ึงเป็นผลงาน
ท่ีเนน้การวเิคราะห์ขอ้มูลและใชร้ะเบียบวธีิการศึกษาวจิยัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นกรอบใน
การศึกษาจึงเป็นผลงานทางวิชาการด้านท้องถ่ินศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเป็นเพียงการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานเป็นส่วนใหญ่นบัเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีมีคุณค่าและสามารถน าไปอา้งอิงในการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษาและศึกษาคน้ควา้ของผูส้นใจดา้นทอ้งถ่ินศึกษา   หนงัสือชุดน้ีไดแ้สดงถึงความกา้วหนา้ทาง
วชิาการดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางท่ีไดอ้ธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของเมือง
ล าปางซ่ึงเกิดจากความเปล่ียนแปลงจากแรงผลกัดนัของปัจจยัภายในทอ้งถ่ินเองและผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกโดยเฉพาะเน้ือหาบทความส่วนใหญ่จะสนใจการศึกษาประวติัศาสตร์  สังคมและวฒันธรรมในรอบ 
100 ปีในยุคท่ีรถไฟสายเหนือมาถึงนครล าปางท่ีท าให้เมืองล าปางเกิดการเปล่ียนขนานใหญ่ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมถือเป็นยุคทองของล าปางก่อนท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ
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ตอนบนจะยา้ยไปสู่เชียงใหม่หลงัปี พ.ศ.2464 เป็นตน้มา   ตวัอยา่งบทความทางวิชาการท่ีส าคญัในหนงัสือ
เช่น เร่ือง “ปัญหาทางประวติัศาสตร์ของเมืองล าปาง”ของสุรพล  ด าริห์กุลท่ีตั้งค  าถามวา่ เมืองล าปางโบราณ
วา่ตั้งอยูท่ี่ไหน  และเร่ือง “เมืองตอ้งค าสาป : ความทรงจ าร่วมของสังคมล าปางของไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืนท่ี
เสนอวา่ การสร้างต านานพระแกว้ดอนเตา้ใหมี้ความเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของเมืองล าปางจนกลายเป็น
ความทรงจ าร่วมของสังคมล าปางในเร่ืองเมืองต้องค าสาปในท่ีสุด  หนังสือชุดน้ีเป็นต้นแบบส าหรับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ินล าปางในเวลาต่อมาได้เป็นอย่างดี เช่น  ส านักศิลปะและวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปางไดจ้ดัท าหนงัสือรวมบทความทางวิชาการ เร่ือง “เล่าเร่ืองเมืองล าปาง”เม่ือปี พ.ศ.
2559 เป็นตน้ 

2.คุณค่าของภาพถ่ายเก่า 
   ภาพถ่ายเก่าท่ีไดป้รากฏในหนงัสือชุดน้ีกวา่ 100 ภาพ  ผูส้ร้างสรรคจ์ะคดัเลือกอยา่งประณีตโดย 

เนน้ภาพถ่ายเก่าท่ีทรงคุณค่าและไม่เคยเผยแพร่ในส่ือใดมาก่อนเพื่อน ามาประกอบในหนงัสือเป็นล าดบัแรก  
ผูส้ร้างสรรคเ์ห็นวา่  ภาพถ่ายเก่ามีความงามและเป็นสุนทรียะทางวฒันธรรมช่วยใหม้องเห็นความงดงามของ
อดีตและความเปล่ียนแปลงของเมืองล าปางมาสู่ปัจจุบนั ภาพถ่ายเก่าจ านวนมากได้รับความเอ้ือเฟ้ือจาก
ทายาทของผูจ้ดัการบริษทัป่าไมใ้นอดีต  ทายาทของเจา้นายฝ่ายเหนือ  ทายาทของคหบดีคนส าคญัในจงัหวดั
ล าปาง  ภาพถ่ายเก่าจากวดัส าคัญของเมืองล าปาง เป็นต้นซ่ึงท าให้หนังสือชุดน้ีมีความโดดเด่นและ
ทรงคุณค่าอยา่งยิง่ โดยเฉพาะภาพถ่ายเก่าหลายภาพไดเ้ผยแพร่ในหนงัสือชุดน้ีเป็นคร้ังแรก  เช่น  ภาพอาคาร
สถานกงสุลองักฤษประจ านครล าปาง  ภาพการท าป่าไมใ้นล าปางจากทายาทของผูจ้ดัการบริษทับอมเบย์  
เบอม่าคนสุดทา้ย  พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10  ประทบับน
รถมา้คร้ังเสด็จจงัหวดัล าปางเม่ือ ปี พ.ศ.2510  ภาพเก่าของวดัศรีรองเมือง  เป็นตน้  ภาพถ่ายเก่าเหล่าน้ีท าให้
เห็นถึงคุณค่าและเร่ืองราวในอดีตของเมืองล าปางจากภาพถ่ายอนัเป็นการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่หนงัสือชุด
ประวติัศาสตร์ท้องถ่ินทั้งสามเล่ม   อย่างไรก็ตามหากบทความบางเร่ืองผูส้ร้างสรรค์ไม่สามารถจะหา
ภาพถ่ายเก่าท่ีไม่เคยเผยแพร่ในส่ือใดมาก่อนก็จะน าภาพถ่ายเก่าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือหนงัสือ
อนุสรณ์งานศพหรือหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายพั  หากเป็นเร่ืองราวในปัจจุบนัก็จะถ่ายภาพ
ประกอบดว้ยตนเอง 

3.ความมีสุนทรียภาพทางวฒันธรรมและส านึกท้องถิ่น 
   แมว้า่หนงัสือชุดน้ีเป็นเอกสารทางวิชาการ  แต่ไดท้  าใหเ้กิดบรรยากาศของการเรียนรู้เร่ืองราว 

ของทอ้งถ่ินอนัเป็นการสร้างสุนทรียภาพทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงความงดงามของอดีตอนัร่ืนรมยข์อง
เมืองล าปางและความเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัมาสู่ปัจจุบนั  ตลอดจนสร้างส านึกทอ้งถ่ินให้เกิดข้ึน  ผู ้
สร้างสรรค์และผูเ้ขียนทุกคนไดเ้ขียนบทความทางวิชาการข้ึนดว้ยความรักในทอ้งถ่ินประสงค์อยากจะให้
ท้องถ่ินล าปางเป็นบ้านเมืองท่ีมีศักด์ิศรี ผูค้นรักและภาคภูมิใจในถ่ินก าเนิดของตนเอง เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมในหนงัสือชุดน้ีท าให้คนในทอ้งถ่ินไดท้ราบถึงความเปล่ียนแปลงของ
บา้นเมืองอนัเป็นถ่ินเกิดไปตามยุคสมยัผ่านความเจริญและความเส่ือมตามเหตุปัจจยัในแต่ละยุค  การเขา้ใจ
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ในความเส่ือมและความเจริญของยุคสมยั  ผูส้ร้างสรรคเ์ช่ือวา่  ความเขา้ใจทางประวติัศาสตร์อยา่งมีเหตุผล
จะท าใหค้นทอ้งถ่ินมีดุลยภาพทางความคิด  หากจะรักทอ้งถ่ินก็รักอยา่งผูมี้วุฒิภาวะ  และจะไดร่้วมกนัน าพา
บา้นเมืองแห่งน้ีไปสู่สังคมท่ีย ัง่ยืน  นอกจากน้ีผลจากหนงัสือชุดน้ีไดถู้กน าไปอา้งอิงและเป็นประโยชน์ใน
การจดักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของเมืองล าปาง เช่น กิจกรรมระลึกประวติัศาสตร์รถมา้รถไฟ  กิจกรรม
เฉลิมฉลอง 100 ปีสะพานรัษฎาภิเศก  การจดัท าเน้ือหาในละครของกลุ่มละคร ณ หนา  การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
เทศบาลนครล าปาง พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้เมืองล าปาง (Museum  Lampang) เป็นตน้ซ่ึงเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์
สังคมแห่งการเรียนรู้และความสุขใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 

4.คุณประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมท้องถิ่น 
   หนงัสือชุดล าปางศึกษาน้ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนกัวชิาการทอ้งถ่ินโดยมาจาก 

หลากหลายสถาบนัท่ีสนใจในการสร้างองค์ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมให้แก่สังคมล าปางซ่ึง
สะทอ้นถึงความเขม้แข็งของการท างานทางวิชาการร่วมกนัเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อการพฒันาสังคมทอ้งถ่ิน   
นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาโดยเฉพาะใชใ้นการสอนรายวิชาลา้นนา
ศึกษาของวิทยาลยัสหวิทยาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง และรายวิชาทอ้งถ่ินศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  ตลอดจนรายวิชาแหล่งท่องเท่ียวโบราณคดี  
ประวติัศาสตร์และการอนุรักษ์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  ล าปาง  ตลอดจนเป็นขอ้มูลทางวิชาการส าคญัในการจดัท านิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑ์เทศบาล
นครล าปาง  และพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้เมืองล าปาง(Museum  Lampang)  ณ  ศาลากลางจงัหวดัล าปางหลงัเก่า   
และการท าป้ายนิทรรศการถาวรหนา้โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยัและโรงเรียนล าปางกลัยาณีซ่ึงเป็นโรงเรียน
ประจ าจงัหวดั  โดยเฉพาะบทความของไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน (2558) เร่ือง “เมืองตอ้งค าสาป : ความทรงจ า
ร่วมของสังคมล าปาง” เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการจดัท าเร่ืองเล่าภายในนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑ์เทศบาล
นครล าปาง   และผูส้ร้างสรรค์ไดรั้บเชิญให้เป็นกรรมการในการจดัท านิทรรศการถาวรดา้นประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินทั้งสามแห่งซ่ึงไดใ้ช้ขอ้มูลและภาพถ่ายเก่าจากหนงัสือชุดประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินล าปางเป็นขอ้มูล
หลกัในการท างานใหแ้ก่สังคมล าปาง 
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                    ภาพท่ี  6    ตวัอยา่งบทความในหนงัสือเร่ือง “ร้อยปีเปล่ียนไป  ล าปางเปล่ียนแปลง”    
                                                                      
สรุปและอภิปรายผล 
            หนังสือชุดล าปางศึกษาเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมด้านประวติัศาสตร์ สังคมและ
วฒันธรรมท่ีจดัท าข้ึนจ านวน 3 เล่มในคนละช่วงเวลากนั  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผลงานวิชาการให้แก่
ทอ้งถ่ินล าปางส าหรับการศึกษาคน้ควา้ซ่ึงมีความแตกต่างกบังานศึกษาเก่ียวกบัทอ้งถ่ินล าปางก่อนหนา้น้ีท่ี
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินล าปางเป็น
ส่วนใหญ่เช่น หนงัสือเร่ืองการศึกษาหมู่บา้นไทล้ือในจงัหวดัล าปางของประชนั  รักพงษ์และคณะ (2535) 
หนงัสือเร่ืองวฒันธรรมแต่งกายเมืองล าปางของศกัด์ิ รัตนชยัและคณะ (2539) หนงัสือเร่ืองสภาพส่ิงแวดลอ้ม
แหล่งศิลปกรรมในจงัหวดัล าปางของหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง (2544)  
เป็นตน้  โดยขาดการวิพากษ์และน าเอาวิธีการศึกษาวิจยัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เขา้มาใช้ใน
การศึกษา  หนงัสือชุดน้ีไดส้ะทอ้นถึงความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นทอ้งถ่ินศึกษาโดยเป็นการท างานร่วมกนั
ของเครือข่ายทางวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินซ่ึงก่อให้เกิดความมีสุนทรียภาพทางวฒันธรรม  
การสร้างจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจเร่ืองราวทอ้งถ่ินของตนเอง ตลอดจนเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีขอ้มูลทางวิชาการจากหนงัสือชุดล าปางศึกษาน้ีไดน้ าไปเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัท านิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑ์เทศบาลนครล าปาง พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (Museum  
Lampang)  ณ  ศาลากลางจงัหวดัล าปางหลงัเก่า  และการท าป้ายนิทรรศการถาวรหน้าโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลยัและโรงเรียนล าปางกลัยาณีซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดั  จึงถือไดว้า่หนงัสือชุดล าปางศึกษาเป็น
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เอกสารท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในทางวิชาการและการสร้างส านึกรักทอ้งถ่ินเพื่อน าพาสังคมล าปางไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืบนพื้นฐานของขอ้มูลทางวชิาการและผูค้นในสังคมท่ีมีวฒิุภาวะทางความคิดอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 
            หนงัสือชุดล าปางศึกษาเป็นตวัอย่างส าหรับการศึกษาประวติัศาสตร์และเร่ืองราวของทอ้งถ่ินท่ีเกิด
จากความสนใจอย่างต่อเน่ืองของผูส้ร้างสรรคแ์ละแสวงหาเครือข่ายนกัวิชาการมาร่วมมือกนัจดัท า แต่การ
จดัท ายงัจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากคนในทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดา้นงบประมาณเพื่อใหมี้การจดัท าเอกสารในลกัษณะเดียวกนัอยา่งต่อเน่ืองในการสร้างความรู้ในแก่ทอ้งถ่ิน
ในมิติต่างๆ ยิง่ข้ึนต่อไป 
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