
องคความรูการบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดเชียงราย 
 

จัดทําโดย... สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
 
 

 
 
 
ท่ีมาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 

              กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดต้ัง “ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ในทุกภมิูภาคในป พ.ศ.
๒๕๔๗ เพื่อใหเปนศูนยรวมภูมิปญญาทองถ่ิน และสารสนเทศท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อยางมีคุณภาพของ
สมาชิกในชุมชน ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ัง “ศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรม ไดพิจารณาใหมีการปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงาน
ใหม โดยปรับเปล่ียนกระบวนทัศนการดําเนินงานจากโครงการจัดต้ัง “ศูนย” เปนการสงเสริมการดําเนินงาน 
“โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” หลังจากนัน้ไดนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปน
ระเบียบวาระแหงชาติ มุงเนนใหมีการบรูณาการโครงการ/กิจกรรมหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนภายนอก เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจาก
ทุกภาคสวนของสังคม ท่ีสอดคลองกับ ๖ องคประกอบหลักของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแก 
คลังสมองภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ลานวัฒนธรรม หองสมุดชุมชน และพิพธิภัณฑพืน้บาน  

แนวความคิดในการดําเนินงาน  
  ๑.การสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางความเขมแข็ง ทางวัฒนธรรมใหแกคนในชุมชน 
ในการปลูกฝงความเปนไทย และวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม จําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชน จะตองไดรับโอกาสในการ
เขาถึงขอมูล การเขารวมกิจกรรมในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ แลกเปล่ียน เรียนรูคุณคาทาง
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดโอกาสทางการศึกษา วิเคราะห สรางสรรค และ เลือกสรรกอนรับไปประยุกตใช 

๒.การเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทยที่ปรากฏอยูในลักษณะตางๆ ไดแก ระบบความเชื่อ ภูมิปญญา วิถีการดําเนินชีวิต วิถีการทํามาหา
กิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน  ดังกลาวมา เปนกลไก การขับเคล่ือนความภาคภูมิใจ ความรักถ่ิน รัก
ชาติ ตลอดจนการพิทักษปกปอง และแกปญหาตางๆที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน ท้ังยังสามารถนําเอาระบบคุณคา
ในภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมตางๆ เหลานั้นมาพัฒนาผลผลิตในชุมชน ใหเกิดมูลคาเพิ่มอีกดวย 

ระเบยีบวาระแหงชาต ิ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

สรางความเขมแข็งของชุมชนอยางย่ังยืน 

รวมพลงัทุกหนวยงานสงเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชน 

เพื่อสังคมอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน 



๓.การมีสวนรวมของประชาชน เนนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรตางๆ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน เพื่อสรางจิตสํานึก และความตระหนักตอการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ และ
รับประโยชนรวมกัน ภายใตการสนับสนุนการดําเนินงานจาก กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของ 

๔.การบูรณาการ เนนการบูรณาการท้ังดานความคิด และการปฏิบัติลงสูพื้นท่ีเปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธ์ิผลตามโครงการ อยางเปน
รูปธรรม 

องคประกอบของโครงการ 

 



๑.ดานคลังสมอง ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ องคความรูท่ีเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีผานกระบวนการสืบ
ทอดอนุรักษ และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย          เปนการสํารวจและรวบรวม
ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน จัดทําทําเนียบประวัติและผลงานของภูมิปญญาทุกสาขาในชุมชนให
เปนระบบ ท้ังในรูปของเอกสาร IT เพื่อใชเปนขอมูลในการสืบคน ศึกษา ใหคําปรึกษา และสัมภาษณแกผูท่ี
สนใจในชุมชน เปนศูนยประสานงานดานภูมิปญญาชาวบานของชุมชน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในโอกาสตาง การสาธิต การแนะนํา เกี่ยวกับภูมิปญญา
ชาวบาน พิธีกรรมทองถ่ินท่ีถูกตองเหมาะสม เปนตน และเปนฐานขอมูลหลักในการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนท้ังเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

 ๒.การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม  เปนการสงสเริมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดแก
ชุมชน มีการกินดีอยูดี ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง หรือ การสงเสริมทองถ่ินในการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง  อาทิ กองทุนหมูบาน ธนาคารขาว/โค/
กระบือ/ปุย กลุมผูเล้ียงสัตว กลุมสหกรณออมทรัพย กลุมจักสาน/หัตกรรม/ กลุมสงเสริมการทอผาพื้นบาน 
การทอผาไหม การทอผามัดหม่ี  กลุมแพทยแผนไทย นวดแผนโบราณ กลุมสงเสริมพืชผักสวนครัว ร้ัวกิน
ได กลุมปลูกยางพารา กลุมปลูกตนยูคาลิปตัส ฯลฯ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เนน
การนําภูมิปญญาชาวบานและกองทุนหมูบานมาสรางาน สรางอาชีพใหกับชุมชนโดยรวม และเปนการสอด
รับกับโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อันจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน และปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด 

 ๓.การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนการจัดกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม จารีต
ประเพณีของทองถ่ิน   เพื่อบมเพาะและถายทอดสู เด็ก  เยาวชนและประชาชน  อาทิ  ศูนย ศึกษา
พระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียน นักศึกษา กลุมสงเสริมการปฏิบัติธรรม ชมรมอนุรักษการสวดมนตแบบ
พื้นบาน(สรภัญญะ) การสงเสริมการเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ เพื่อเปนวิทยากรใหความรูแกผูเขารวม
กิจกรรม โดยใชวัด เปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหกระบวนการถายทอด คุณคาทางศาสนา 
ความเช่ือและวัฒนธรรมตางๆในทองถ่ิน เพื่อใหชุมชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน เกิดความสมานฉันท สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

 ๔.ดานลานวัฒนธรรม เปนพื้นท่ีทางวัฒนธรรมสําหรับจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาในทองถ่ิน และสงเสริมการจัดเวทีประชาคมใหชุมชน เปนการรวบรวมการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ท่ีมุงกอใหเกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ แข็งแรง ภายใตวัฒนธรรมประเพณี
การละเลนของทองถ่ิน อาทิ สงเสริมใหมีการเลนดนตรีพื้นบาน สงเสริมใหมีการแสดงพ้ืนบาน สงเสริม
การละเลนพื้นบาน ตามประเพณี ฯลฯ เพื่อเปนวิทยากรและรับจางงานแสดงตามงานตาง ๆ  หรือแสดงตาม
ประเพณีทองถ่ินของหมูบาน ชุมชน   การจัดทําวีซีดีเพื่อเผยแพรแกผูสนใจ 
 
 



 ๕.พิพิธภัณฑพื้นบาน  เปนแหลงรวบรวม และจัดแสดงประวัติศาสตรชุมชน ภูมิปญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน อาทิ ประวัติความเปนมาของหมูบาน/ชุมชน บุคคลสําคัญของชมชน วิวัฒนาการ
ของการดํารงชีวิต เชนการทํามาหากิน การคมนาคม เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย การจําลองบาน และการ
ดํารงชีวิตประจําวันของชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน บานไทล้ือ พิพิธภัณฑไทล้ือ  ฯลฯ เพื่อเปนวิทยากร
อบรมนักเรียน นักศึกษา หนวยงานที่มาศึกษาดูงาน และประชาชนที่สนใจทั้งในพื้นท่ีและนอกพ้ืนท่ี และ
จําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบาน เพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและการแสดงความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรของทองถ่ินและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

 ๖.สารสนเทศและหองสมุดชุมชน เปนสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวท่ีไดจากการสืบคนและจดบันทึก
เหตุการณสําคัญของชุมชน เปนแหลงคนควาเอกสารขอมูล หนังสือท่ีมีคุณคา เพื่อบริการในการคนควา
ความรูแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจตลอดเวลา สงเสริมวินัยรักการอาน การศึกษาคนควาหาความรู 
ท้ังจากถูมิปญญาในชุมชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และในสังคมโลก เปนการกระตุนให
บุคคลชุมชนนําความรูมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
 

 
๑.ดําเนนิการประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนระดับตําบล  โดย
เชิญใหครบภาคีเครือขาย ไดแก    ผูนําศาสนา  ผูนําชุมชน  ปราชญชาวบาน  ภูมิปญญา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  สวนราชการ  ภาคเอกชน  จากนัน้แตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนนิการ  ๖ ดาน/องคประกอบ 
๒.ใหคณะกรรมการแตละฝายท่ีแตงต้ังข้ึน เสนอกิจกรรม/โครงการเพ่ือขับเคล่ือนศูนยฯ  ประจําป โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมตําบล ซ่ึงกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการนั้น ตองมีวัตถุประสงค
หลัก เพื่อแกปญหาของประชาชนแตละดาน 
๓. ควรนําองคความรูท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมใน ๖ องคประกอบของศูนยมาสังเคราะห เรียบเรียง และ
เผยแพร แกสาธารณชน ใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน 
๔. ควรจัดประชุม-แลกเปล่ียนความรู ความคิดเหน็ ในกลุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ อยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหรับทราบบทบาทหนาท่ี วัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ ปรับเปล่ียนทัศนคต ิสามารถ
ขับเคล่ือนศูนยฯ ไดอยางเขมแข็ง 

องคความรู “แนวทางในการบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล” 

แบบภาพรวม 



๕. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ /แผนยุทธศาสตรในการบริหารศูนยฯ  เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ใหชัดเจน และจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป  
๖. การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ควรมีการ
บูรณการในการใชทรัพยากรการทํางานรวมกัน  
๗. การดําเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวม มีการติดตามประเมินผล ใหเปน
ระบบ มีการกาํหนดตัวช้ีวัดของโครงการใหชัดเจน  
๘. ควรมีการกาํหนดโครงสรางของศูนยฯ ใหชัดเจน ไดแก  การแสวงหาภาคีเครือขาย/แนวรวม การสรรหา
คณะกรรมการ  การกําหนดบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ  การขับเคล่ือนงาน และการติดตามประเมินผล 
๙. พัฒนาการขับเคล่ือนศูนยฯ โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก  การจดัแสดง  การจัดนิทรรศการ  
การสาธิต  การถายทอด  การแลกเปล่ียน  การเชิดชู ยกยอง เปนตน  
๑๐. ควรมีการจัดเก็บขอมูล-จัดทําองคความรูของขอมูลภายในศูนยฯ  ๖ ดาน เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
อยางตอสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีมีประโยชน /จุดเดน ขององคประกอบ ๖ ดาน  

 
 
 

๑. ดานคลังสมอง Brain Bank ภูมิปญญา 
     ๑.๑ มีการรวบรวมปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และผูมีความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
อยางเปนรูปธรรม  เชน รวบรวมไวเปนเอกสาร ตํารา ฯลฯ 
    ๑.๒ ระดมผูมีความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในแตละหมูบานเขามาเปนคณะกรรมการของ
ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล  
       ๑.๓ จัดทําโครงการ/กิจกรรมในการสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน  ๑๓ สาขา เพื่อจัดทําเอกสารภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน  
       ๑.๔ จัดการประชุมสัมมนา /อบรมเพ่ือการถายทอดภมิูปญญาทองถ่ิน ใหกับเดก็และเยาวชนในพื้นท่ี 

          ๑.๕ จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ๑๓ สาขาในตําบล /จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน 
        ๑.๖ จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ ยกยอง  เชิดชู  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

       ๑.๗ เผยแพรขอมูล-องคความรูภูมิปญญา ในรูปแบบท่ีหลากลาย ไดแก  เอกสาร-ตํารา /แผนพับ /
เว็บไซต /ส่ือมัลติมิเดีย ตาง ๆ  
 
๒. ดานอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 
       ๒.๑ รวบรวม สืบคนขอมูลกลุมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นท่ี ใหเปนรูปธรรมและเปนระบบ 
       ๒.๒ การจัดเก็บขอมูลกลุมอาชีพ ควรประกอบไปดวย ภาพนิ่ง  ของตัวอยาง จาํลอง มีการจัดทําทะเบียน 
พรอมคําอธิบายประกอบ การนําเสนอขอมูลดวย 

จําแนกตามองคประกอบ ๖ ดาน คือ



        ๒.๓ เชิญผูรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมเขามาเปนผูฝกสอนในศูนยฯ เพื่อขยายเครือขายกลุมอาชีพ 
        ๒.๔ ควรจัดกิจกรรมภายในศูนย หรือสงกลุมอาชีพไปรวมงานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอตลอดป เพื่อ ให
กลุมอาชีพในชุมชนไดมีโอกาส ถายทอด สาธิต จําหนายผลิตภัณฑของกลุม 
        ๒.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมีการผลิตของท่ีระลึกประจําตําบล เพื่อสืบสานกลุมอาชีพใหคงอยูสืบไป 
 
๓.   ดานการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 
       ๓.๑ ประสานภาคีเครือขายทุกภาคสวน จัดทําแผนพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของตําบล  
       ๓.๒ จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหแกเยาวชน 
ประชาชน เชน โครงการพบการวันพระ โครงการอบรมมารยาทไทย (มีการสาธิตมารยาทไทย) โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร  โครงการผูสูงวัยใฝธรรมะ(ใหเขาวัดฟงธรรมทุกพระ)  โครงการเขาคายพุทธบุตร  
โครงการวิถีชีวิตวิถีพุทธ  กจิกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  นอมนําเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏิบัติ เปนตน 
       ๓.๓ จัดกจิกรรมโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดแก สวนราชการ บาน วัด ผูนาํชุมชน  

     ๓.๔ การจัดกิจกรรมอาจทําในรูปแบบฐานการเรียนรู /การแขงขันบรรยายธรรม /การฝกอบรมตาง ๆ          
          ๓.๕ จัดทําโครงการเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกยีรติ ผูเปนแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 
๔.   ดานลานวัฒนธรรม 
      ๔.๑  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกท่ีดี ในดานการละเลน ดนตรี 
กีฬา เชน การต้ังวงดนตรีพืน้เมือง กลองยาว ฟอนเล็บ ในพื้นท่ี  ฯลฯ 
     ๔.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจดัแสดงศิลปะพ้ืนบานในงานประเพณี หรือกิจกรรมตาง ๆ ของตําบล
อยางสมํ่าเสมอ เชน วงสะลอซอซึง  การฟอนสาวไหม ฯลฯ 
     ๔.๓ จัดทําโครงการสืบคนเกี่ยวกับ ศิลปะการแสดงพืน้บาน เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน 

        ๔.๔ จดัทําโครงการแบบบูรณาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ๔.๕ จัดทําเวทีการแสดง สําหรับ การถายทอดศิลปะการแสดงในตําบล ซ่ึงรอบ ๆ เวทีกลาง อาจจัดทํา
เปนขวงผลิตภณัฑวัฒนธรรม ขวงเคร่ืองดนตรีพื้นบาน  ขวงการแขงขันกีฬาพื้นบาน เปนตน 
 
๕.   ดานศูนยความรูและหองสมุดชุมชน 
       ๕.๑  จัดต้ังหองสมุดประจําศูนยฯ โดยจัดใหมีบริการ อินเตอรเน็ต ชุมชน ตลอดจนเอกสาร ตํารา 
หนังสือ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดคนควาขอมูลตาง ๆ ในศูนยความรู-หองสมุดชุมชน 
      ๕.๒   จัดเก็บ รวบรวมเอกสารดานประวัติศาสตรไวในศูนยฯ  เชน พับสา โดยจัดทําทะเบียนคุมไวอยาง
เปนระบบดวย 



         ๕.๓   ควรแตงต้ังผูรับผิดชอบ ศูนย-หองสมุดชุมชน ไวเฉพาะ เนือ่งจากเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานระหวางองคประกอบอ่ืน ๆ กบับุคคลภายนอก  

         ๕.๔  จัดทําองคความรู  ขาวสารกิจกรรม เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธศูนยฯ ตลอดป 
    ๕.๕  จัดทําทะเบียนขอมูล องคความรูตาง ๆ ใหเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการบริการใหขอมูลแก
บุคคลหรือหนวยงานที่มาติดตอศูนยฯ 
     ๕.๖  ควรจดักิจกรรมเชิงรุก เชน การจดันิทรรศการ-องคความรูเคล่ือนท่ี หรือ หองสมุดเคล่ือนท่ี 
     ๕.๗ ควรจดัต้ังเปนศูนยสารสนเทศภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 
๖.    ดานพพิิธภัณฑชุมชน 
       ๖.๑  ควรมีการรวบรวม ของใชพื้นบาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใชโบราณ เพื่อแสดงไวในพิพิธภณัฑ  เชน ไถ 
คราด อิดปนฝาย พรา กี่ทอผา  และรวบรวมส่ิงสําคัญภายในตําบล ของแตละหมูบาน เชน ส่ิงท่ีเคารพนับถือ 
ส่ิงท่ีเปนท่ีมาของช่ือหมูบาน-ตําบล ส่ิงของหายากในปจจบัุน ฯลฯ 
       ๖.๒ ควรจัดทําขอมูล ทะเบียนคุม ส่ิงของตาง ๆ ภายในพิพิธภณัฑ ใหเปนระบบฯลฯ  

     ๖.๓ ควรจดัเก็บรวบรวมองคความรูวิถีชีวิความเปนอยูของตําบล เชน  ดานการเกษตร  ดานความเช่ือ 
ดานการประมง  ไวในพิพิธภณัฑ อาจทําเปนแบบจําลองวถีิชีวิต เพื่อใหส่ือความหมายไดชัดเจนข้ึน 

          ๖.๔  ควรจัดหาสถานที่ต้ังพิพิธภณัฑทองถ่ินท่ีเปนเอกเทศ มีผูรับผิดชอบ-ดูแล โดยเฉพาะ  
       ๖.๕  จัดทําโครงการเพ่ือสรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษ แบบใหทุกฝายมีสวนรวม  
       ๖.๖  จัดทําปฏิทิน กิจกรรมของพิพิธภัณฑ ประจําป เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทํางานเชิงรุก 
       ๖.๗  จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธพิพิธภณัฑตลอดป  
 

********* 


