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บทคัดย่อ

	 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยบางส่วนประสบปัญหากับการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม	

เศรษฐกจิ	การเมอืง	การปกครอง	สภาพแวดล้อม	เทคโนโลยี	และค่านยิมของคนในสงัคม	พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันยุคสมัยและความต้องการของคนในสังคมตามสภาวการณ์ของ

กระแสโลกาภิวัตน์	ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี	ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ	ก�าหนดทิศทาง	เป็นคณะกรรมการบริหารงาน	เปิดโอกาสให้คนในชุมชนแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์	ให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	

นอกจากนี้จะต้องดึงศักยภาพของคนในชุมชนและทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีอยู่มาประยุกต์

ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผ่านการแนะน�าจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและพร้อมท่ีสนับสนุนเพ่ือ

เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์	ให้พิพิธภัณฑ์มีบทบาทในการพัฒนาสังคม	ท�าให้คนใน

ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	ได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์มากท่ีสุด	จะท�าให้คนใน

ชุมชนเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์	และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์	เป็นการจัดการพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน	

ค�ำส�ำคัญ	:	การจัดการพิพิธภัณฑ์		พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		โลกาภิวัตน์	

*	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคโลกำภิวัตน์
กฤษฎา	ตัสมา*
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The Local Museum Management in the Globalization
Krisada  Tussama

Abstract

 Some local museums in Thailand have the problem from the changing of sociaty, 
economy, politics, administration, environment, technology and popularity of social people. 
The local museums have to adjust for medernization and the requirement of social people for 
the situation of globalization trend. So the local museums must have administration to manage 
with the people in the community to join in for determine for specification of direction to be 
committee to administrate. They come to be a part of museums to make the people in the 
community feel to possess. Besides, they must retrieve potential of the people in the community 
and resource of culture in the local to apply with information technology. By introduction 
from the scholar to support at the same time. For increase potential to operate of the museums. 
They take a part to develop the society. Then the people in the community will have the better 
quality of life and better economy. They can get the most benefit from the museums. They 
make the people in the community appreciate from the museums and come to be part of 
museums. This is the local museums management for last.

Keywords : Museum Management, Local Museum, Globalization
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บทน�ำ
	 การก่อตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยในยุคแรก	ๆ	มีการก่อตัวผ่านนโยบายของรัฐบาล	
ผ่านหน่วยงานของรฐัโดยให้ความสนใจในเรือ่งการเกบ็รวบรวมโบราณวตัถใุนท้องถิน่	และสนบัสนนุให้เกดิ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม	กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์	วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค	และในระดับ
ชุมชน	(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน).	2554	:	บทความวิชาการ)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดขึ้น
ทั้งหน่วยงานรัฐบาล	ภาคเอกชน	รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	
มีการแบ่งประเภทตามการบริหารการจัดการของพิพิธภัณฑ์ออกเป็น	8	ประเภท	คือ	1)	มูลนิธิและองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไร	2)	ชุมชน	3)	เอกชน	4)	สถานศึกษา	5)	หน่วยงานราชการ	6)	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่	7)	วดัและชมุชน	8)	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิโดยพพิธิภณัฑ์ทัง้หมดในประเทศไทย	จากการส�ารวจ
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	มีพิพิธภัณฑ์จ�านวนท้ังสิ้น	1,439	แห่ง	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	6	
กรกฎาคม	พ.ศ.	2559)	

ภำพที่ 1 ภาพกราฟแสดงการเติบโตของจ�านวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย	
ที่มา:	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน))

	 จากภาพท่ี	1	กราฟแสดงการเติบโตของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย	พบว่าพิพิธภัณฑ์ในช่วง	
พ.ศ.	2540	เป็นต้นมา	การเตบิโตของพพิธิภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้จากการดแูลโดยวดัและชมุชน	เติบโตอย่างรวดเรว็	
เนือ่งจากวดัเป็นสถานทีร่วบรวมจติใจของคนในชมุชน	และยังเป็นแหล่งทีพ่บโบราณวัตถแุละโบราณสถาน
ทีส่�าคญัของชมุชน	รวมไปถึงผูค้นท่ีมจีติศรัทธาบริจาคสิง่ของให้กบัทางวดัได้เกบ็รวบรวมไว้	เพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้	ในการด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์หลายแห่งของประเทศไทยได้พยายามจัดท�าให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สภาพของบริบทสังคมอีกท้ังกระแสของประชาคมชุมชนเข้มแข็งก�าลังได้รับความสนใจเป็นอันมากซ่ึง
การสร้างชมุชนเข้มแข็งได้น้ันคนในชุมชนต้องเข้าใจตนเองและชมุชนให้ถ่องแท้เสยีก่อน	การสนใจเร่ืองราว
ท้องถิ่นจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและพัฒนาไปสู่ความเข้าใจ	“ตัวตนหรือ
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น”	อันจะเป็นเครื่องมือส�าหรับการตัดสินใจเพ่ือการด�ารงอยู่และวิสัยทัศน์การพัฒนา
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ท้องถิ่นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงท�าหน้าท่ีทั้งเป็นกระบวนการปลุกจิตส�านึกแห่งคุณค่าของท้องถิ่น
และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดคุณค่าของท้องถิ่นสู่สาธารณชน
	 แต่ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท่ีมีมากข้ึนก็มีพิพิธภัณฑ์บางแห่งจ�าเป็นต้องปิดตัวลง	หรือประกาศปิด
ปรับปรุงและไม่มีก�าหนดเปิดให้เข้าชม	โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการด�าเนินการโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานทีอ่าจจะไม่มคีวามพร้อม	องค์ความรู้ในการจดัการด�าเนนิการด้านพพิธิภัณฑ์	เพราะเนือ่งจากการ
ท�าพิพิธภัณฑ์นั้น	จ�าเป็นที่จะต้องดูแลด�าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง	หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่งท่ีก่อตั้ง
ขึ้นโดยความตั้งใจของคนในท้องถิ่นจึงกลายเป็นเพียงห้องเก็บของหรือถูกทิ้งร้างไม่ได้รับความสนใจจาก
ผู้คน	และคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ตำรำงที่ 1 แสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยข้อมูล	ณ	วันที่	9	สิงหาคม	2559	
(ที่มา	:	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน))

ประเภทพิพิธภัณฑ์ตำมบริหำร
จัดกำร

สถำนะพิพิธภัณฑ์ (หน่วย: แห่ง)

เปิดด�ำเนินกำร ปิดปรับปรุง
อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ปิดถำวร

มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงก�าไร 37 0 0 0

ชุมชน 74 0 8 1

เอกชน 213 7 2 8

สถานศึกษา 296 4 9 6

หน่วยงานราชการ 207 1 12 0

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 118 1 6 3

วัดและชุมชน 356 12 12 3

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 0 0 0

รวม 1344 25 49 21

	 จากตารางที่	1	แสดงสถานะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจะพบว่า	มีพิพิธภัณฑ์ที่มีการปิดปรับปรุง	
ร้อยละ	1.7	อยู่ในระหว่างด�าเนินการ	ร้อยละ	3.4	และปิดถาวร	ร้อยละ	1.5	จากการศึกษาของ	พิเนตร	
ดาวเรือง	และคณะ	(2557	:	75)	ได้วิเคราะห์สถานภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ
ว่า	พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืพบสภาพปัญหา	ด้านผูท้ีด่แูลพพิธิภณัฑ์	ชาวบ้านในชมุชน
ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการพพิธิภณัฑ์	บางแห่งไม่มผีูเ้ข้าชม	ท�าให้ขาดรายได้และไม่มีงบประมาณในการดแูล
พิพิธภัณฑ์	ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายพื้นที่ต้องเลิกการให้บริการ
	 จากสภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บ่งบอกให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจาก
ด้านต่าง	ๆ 	โดยสภาพปัญหาส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์	ที่ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน	ไม่ได้สอบถามความคิดเห็น	ความต้องการของชุมชน	และพิพิธภัณฑ์ไม่มีการปรับตัวเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม	ไม่ปรับตามค่านิยมของคนในสังคม	ไม่มีการน�าเทคโนโลยี
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์	ท�าให้ไม่มีผู้เข้าชม	และขาดรายได้	พิพิธภัณฑ์บางแห่งจึงแบกรับภาระไม่ไหว	
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อาจต้องปิดปรบัปรงุหรอืปิดตวัไป	ดงันัน้เราจ�าเป็นต้องมกีารหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้เพือ่ไม่
ให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นคลังภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้

แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค�านิยามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	โดยสมลักษณ์	เจริญพจน์	(2547	:	

8)	กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ว่า	เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดตั้งขึ้นและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่	หรอืบคุคลในท้องถ่ิน	เพ่ือประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวของท้องถิน่	หรอืเรือ่งราวทีท้่องถิน่สนใจ	แนวคดิ
การอนุรักษ์	สะสม	สืบสาน	และสืบทอดในภูมิปัญญาไทย	

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่งมีโบราณสถานหรือเรื่องราวความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
ความส�าคญั	กน่็าจะมพีพิธิภณัฑ์เพือ่แสดงหลกัฐานความเป็นมาของสถานทีนั่น้	พพิธิภณัฑ์อาจจะอยูใ่นความ
ดูแลของวัด	โรงเรียน	หรือการปกครองส่วนท้องถิ่น	แล้วน�าเอาโบราณวัตถุท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมทาง
ศาสนสถานหรือของประชาชนในท้องถิ่นนั้นมาแสดง	อาจเป็นของแตกหักแต่มีความหมายก็เพียงพอ	หาก
จ�าเป็นแสดงถึงสิ่งที่มีค่า	อาจจะถ่ายภาพ	และแสดงข้อมูลเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับของส่ิงนั้น	เป็นการให้
ความรู้กับผู้คนภายนอก	และเป็นการกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก	ความสนใจ	และตระหนักถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตน	(ศรีศักร	วัลลิโภดม.	2530	:	10-12)

การพฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่มแีนวคดิมุง่เน้นให้พิพิธภัณฑ์มีลกัษณะเป็น	“ศนูย์รวม”	ของทรพัยากร
วฒันธรรมทีม่อียูช่มุชน	และพฒันาความสามารถของชมุชนในการจดัการพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่แบบพึง่พาตนเอง	
แต่ในการด�าเนนิการของพพิธิภณัฑ์ท่ีผ่านมาในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งมกัจะด�าเนนิการโดย
นกัวชิาการและผูช้�านาญการทางวชิาชพีทีเ่ป็นคนนอกชมุชนโดยทีค่นในชมุชนท้องถิน่มส่ีวนร่วมน้อยมากท�าให้
ขาดกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งและท่ีส�าคญัคนในชมุชนท้องถิน่ส่วนมากไม่สามารถเข้าถงึพพิธิภณัฑ์
ได้	(สายันต์	ไพรชาญจิตร์.	2547	:	17-18)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากวัด	เพราะวัดเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ	ทั้งใน
ด้านศาสนา	ประวัติศาสตร์	ศิลปะ	ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมของชุมชน	เพื่อการอนุรักษ์	ดูแลรักษา	และ
จัดแสดง	ให้ชุมชนได้เรียนรู้	สืบทอดศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้	และ
สืบเนือ่งจากวิถีชวิีตคนไทยทีน่บัถอืศาสนาพทุธนัน้ผกูพนัอยูก่บัวดัมาต้ังแต่เกดิจนตาย	(สคุณติา	คล้านกระแส.	
2545	:	14)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน	ดังน้ันจะต้องให้ความส�าคัญกับชุมชน	การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ	การออกแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์	รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์	เพราะ
คนที่จะเล่าเรื่องชุมชนได้ดีท่ีสุดคือ	คนท่ีอยู่ในชุมชน	และคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ได้ดี	(กฤษฎา	ตัสมา.	2557	:	131)

ดงันัน้การก่อตัง้พพิธิภณัฑ์เร่ิมจากภาครัฐเพือ่สนองนโยบายของประเทศ	ภายหลังมกีารจดัตัง้มาก
ขึ้นจากความสนใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีหลักฐาน	สืบทอดมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์	
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	พิพิธภัณฑ์จึงเป็นท่ีรวบรวมโบราณวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่น	เล่าเรื่องราวต่าง	ๆ	ที่เกิด
ขึ้น	ส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดต้ังอยู่ในบริเวณวัด	โรงเรียน	และในการก�ากับขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางแห่งมีการบริหารจัดการเพียงคนกลุ่มเดียว	ชาวบ้านในชุมชนไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ก�าหนดทิศทางของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ท�าให้พิพิธภัณฑ์ต้องปิดตัวลงเพราะการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น
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การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีปัจจัยและขั้นตอนในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	สรุปไว้ว่ามี	2	
องค์ประกอบ	(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.	2540	:	4-25)	ดังนี้
  1. กำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	มีองค์ประกอบคือ

	 1.1	คณะท�างานซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้านฝ่ายวิชาการภัณฑารักษ์
	 1.2	งบประมาณในการด�าเนินงาน
	 1.3	เนื้อหาท่ีน�าเสนอเป็นเร่ืองราวความเป็นมาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ	เช่น	ประวัติศาสตร	์

ต�านานภูมิปัญญา	ความเชื่อ	ประเพณี	การละเล่น	วัฒนธรรม	เป็นต้น
	 1.4	ส่ิงของท่ีจัดแสดงควรเป็นสิ่งของที่มีในท้องถิ่นและมีความหมายต่อคนในท้องถิ่นหรือ

เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
 
 2. ขั้นตอนในกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	มีดังนี้
	 	 2.1	การมีส่วนร่วมของชุมชนควรเกิดจากความกระตือรือร้นของชาวบ้านที่ต้องการจะมี
พิพธิภณัฑ์ท้องถิน่ในชมุชนของตน	น�าไปสูค่วามร่วมมอืและผลกัดนัให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่เกดิเป็นจรงิเป็นจงั
ขึ้นมา
	 	 2.2	ศึกษาวิจัยข้อมูลในท้องถิ่นมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากมาย	ดังนั้นควรมีการก�าหนดหัวข้อเรื่อง
และขอบเขตเรื่องที่ต้องการศึกษาซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี
	 	 2.3	มีการจัดท�าทะเบียนและหมวดหมู่ของวัตถุโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
	 	 2.4	ก�าหนดเน้ือหาและท�าการบรรยายเรื่องราว	ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย	
ประกอบกับวัตถุที่มีอยู่ว่าอะไรคือลักษณะส�าคัญที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ภายในท้องถิ่น	เพื่อน�าเสนอเป็น
จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์	
	 	 2.5	การเลือกสิ่งของท่ีน�ามาจัดแสดงตามเนื้อหา	ก�าหนดต้องเลือกวัตถุที่มีความหมายต่อ
ท้องถิ่นและเนื้อหาที่จัดแสดงเป็นหลัก
	 	 2.6	การจดัแสดงพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ต้องให้ทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลิน	การจดัแสดงจงึต้อง
มีความน่าสนใจ
	 	 2.7	การจัดการ/การด�าเนินงานควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการด�าเนินกิจการ
พิพิธภัณฑ์ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	เป็นต้น	
	 ในขัน้ตอนการจัดการพพิธิภณัฑ์ท้องถ่ินทุกขัน้ตอนต้องมาจากการมส่ีวนร่วมของคนในท้องถิน่	เพือ่
ให้เกดิความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของพพิธิภณัฑ์	และจะเกดิความตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรวฒันธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

บทบำทของพิพิธภัณฑ์ต่อกำรพัฒนำชุมชน
	 สมลักษณ์	เจริญพจน์	(2547	:	8)	กล่าวถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการพัฒนาชุมชนว่าเป็นที่เก็บ
รวบรวมและแสดงสิ่งต่าง	ๆ	ที่มีความส�าคัญด้านวัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์	โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน	และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ
	 นิคม	มูสิกะคามะ	(2521	:	10-19)	กล่าวถึงบทบาท	หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่เห็นเด่นชัดคือ	การ
แสวงหา	รวบรวม	การอนุรักษ์	การสื่อสารกับผู้เข้าชมและการจัดแสดงวัตถุที่เป็นหลักฐานหลงเหลืออยู่
จากของทั้งมนุษย์และสภาพแวดล้อม	เพื่อให้บริการทางการศึกษา	เพื่อความเพลิดเพลิน	และเพื่อพัฒนา
สังคม
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	 ศรศีกัร	วลัลโิภดม	(2531	:	12)	ได้แสดงแนวคดิบ่งชีถึ้งความจ�าเป็นของพพิธิภณัฑ์	ไว้ว่า	พพิธิภณัฑ์
มีความหมายและส�าคัญโดยตรงต่อการศึกษานอกระบบ	เป็นสถานที่อธิบายความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	แสดงความเป็นมาในมิติทางวัฒนธรรม	ช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้จักตนเอง	ดังนั้น	
เนื้อหาหลักที่ควรจะมีในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในพื้นที่	ประวัติศาสตร์
ของชุมชน	สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และควรจัดแสดงส่ิงที่เห็นว่าเป็นลักษณะพิเศษของชุมชน
เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ให้พพิธิภณัฑ์มคีวามแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อ่ืน	ๆ 	ในส่วนความเห็นซึง่เกีย่วกบัวัฒนธรรม
ที่เป็นวัตถุจากภูมิปัญญาในการประดิษฐ์	คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ตอบสนองความต้องการด�ารงชีวิตนั้น	
นอกจากคุณค่าเชงิประโยชน์ใช้สอย	ยงัประกอบด้วยคณุค่าเชงิศลิปะทีเ่ป็นงานฝีมอืด้วยการพฒันาทีค่�านงึ
ถึงเศรษฐกิจเป็นหลัก	เน้นความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าแทนที่	
	 สุวรรณ	ทัศคร	(2545	:	71-73)	พิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ัวไปต่างตื่นตัวและมีการ
ปรับปรุงการด�าเนินงาน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสูงสุดแก่ชาวบ้านในชุมชน	โดยค�านึงถึงการให้บริการแก่
ชุมชน	และเอื้อประโยชน์ให้ทั่วถึงแก่บุคคลต่าง	ๆ 	ในชุมชน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเป้าหมายในการ
ด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ชุมชน	ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จะต้องพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ให้ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ	บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น	3	บทบาท	ได้แก่	
 1. บทบำทหน้ำที่ทำงสังคมและวัฒนธรรม
 ในปัจจุบันประเทศท่ีก�าลังพัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่าง	ๆ	ในสังคมอย่างมากมาย	เนื่องจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจยังไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเจริญทางด้านวัฒนธรรม	ประกอบกับความเจริญทางด้านการสื่อสาร	ท�าให้ท้องถิ่น
ได้รบัข่าวสารทกุสือ่	แม้จะเป็นผลดคีอื	ท�าให้ชาวบ้านรบัรูถ้งึความเจรญิด้านต่าง	ๆ 	แต่ในทางกลบักนั	ความรูน้ี้
ส่งผลกระทบท�าให้ชาวบ้านลดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง	เกิดความนิยมต่อสิ่งใหม่	ๆ	จึงท�าให้
ละเลยขนบธรรมเนียม	ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา	และปรับวถิชีวีติตามค่านยิมใหม่	ๆ	ท�าให้มรดกทาง
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	สูญหายไปในที่สุด	ซึง่นกัวิชาการพิพิธภัณฑ์ท่านหนึง่ได้ให้ความคดิเห็นว่า	พิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่มหีน้าทีห่ลกัในการอนรุกัษ์	จดัแสดง	และให้การศกึษามรดกทางวฒันธรรมอยูแ่ล้ว	จงึน่าจะมีบทบาท
ส�าคญัในการน�ามาซึง่ความภาคภมูใิจสามารถสร้างก�าลังใจให้คนในท้องถิ่นค่อย	ๆ 	พัฒนาตามศักยภาพของ
ตน	และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงควรน�าข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ซึ่ง
จะท�าให้มีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรม	ดังนี้
	 	 1.1	มีบทบาทในการสร้างจิตส�านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
	 	 1.2	เป็นองค์กรทีอ่นรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของท้องถิ่น
	 	 1.3	มีบทบาทเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 	 1.4	มีบทบาทให้บริการการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจต่างถิ่น
	 	 1.5	มีบทบาทในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่น
	 พิพิธภัณฑ์จึงมีบทบาทในการตระหนักให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น	
น�าทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา	พัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ	จะ
ท�าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า	และจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น
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 2. บทบำททำงเศรษฐกิจ
	 พิพิธภัณฑ์สามารถมีบทบาทความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	แม้ว่าจะไม่ค่อยเด่นชัด	แต่พิพิธภัณฑ์ก็
สามารถปรบัให้สอดคล้องกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ	เช่น	การส่งเสรมิอาชพีใหม่	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัธรุกจิ
พพิธิภณัฑ์	ช่วยส่งเสรมิในด้านการท่องเทีย่ว	กจ็ะเป็นการเพิม่รายได้ให้แก่ธรุกจิในชมุชนไม่ว่าจะเป็นร้านค้า	
ร้านอาหาร	และร้านขายของที่ระลึก	และยังสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเยาวชนและคนในท้องถิ่นด้วยการ
สนับสนุนเป็นมัคคุเทศก์อาสา
 3. บทบำทด้ำนกำรเมือง
 พพิิธภณัฑ์พืน้บ้าน	มบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการกระตุน้สร้างความภาคภมูใิจในท้องถิน่	โดยปลกู
ฝังให้คนในท้องถิ่นเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	พัฒนาการของชุมชน	ตลอดจนถึงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาดัง้เดมิ	ท�าให้คนในท้องถิน่ได้ศกึษาถงึรากเหง้า	และเห็นคุณค่าท้องถิ่นของตนเอง

จะเหน็ได้ว่าการจัดตัง้พพิธิภณัฑ์มบีทบาทต่อการพฒันาชมุชน	ทัง้ในด้านสังคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	
การศึกษา	และการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนให้คงอยู่	มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาของตนเอง	สามารถสร้างรายได้จากการด�าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์	ยังสามารถสร้างความสามัคคีในชุมชน	ท�าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง	จากการน�าภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	
ทีไ่ด้จากการเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑ์มาต่อยอดพฒันาให้เกดิการพึง่พาตนเอง	นอกจากพพิธิภณัฑ์เป็นตวัสือ่สาร
ให้คนต่างถิ่นได้เข้าใจถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่นอีกด้วย

สภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 	 ปัจจบุนัพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทยมกีารเตบิโต	เพิม่ขึน้อยู่เป็นจ�านวนมาก	แต่เป็นการเพ่ิม
ขึ้นในเชิงปริมาณ	แต่ด้านคุณภาพในการบริหารจัดการ	เพิ่มประสิทธิภาพยังคงมีจ�ากัด	และในยุคกระแส
โลกาภิวัตน์ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
	 ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความหลากหลายซึ่งท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบท	ความพร้อม	และ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในท้องถ่ินนั้น	ๆ	แต่สภาพปัญหาท่ีพบมากมาจาก	(ประภัสสร	โพธิ์ศรีทอง.	2555	
:	บทความวิชาการ)
 1. ขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน	ผู้ก่อตั้ง	รวมถึงคณะกรรมการในการด�าเนินงานจ�าเป็นที่จะต้องมี
ความรู้	ความเข้าใจ	ประสบการณ์ในงานพิพิธภัณฑ	์เพื่อก�าหนดวางแผนงานในการด�าเนินงานระยะยาวที่
ชดัเจน	จดัตัง้คณะกรรมการ	และจดัหางบประมาณทีจ่ะมาดแูลพพิธิภณัฑ์ให้ด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างต่อเน่ือง	
มีการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สร้างประโยชน์ได้คุ้มค่ากับที่ลงทุน
 2. พิพิธภัณฑ์กลำยเป็นที่เก็บของ
 เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่พบในท้องถิ่น	หรือเป็น
โบราณวตัถทุีมี่ความส�าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์	จติใจของคนในท้องถิน่	ซึง่เป็นเพยีงการเกบ็รวบรวมน�า
มาไว้ในที่เดียวกันเท่านั้น	แต่ยังขาดการศึกษาความรู้	ความหมายของโบราณวัตถุในแต่ละช้ิน	เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารถึงความส�าคัญ	ประวัติความเป็นมา	การใช้ประโยชน์	ให้เชื่อมโยงกับเร่ืองราวที่จะน�าเสนอให้
คนท่ีสนใจได้ศึกษาเห็นคุณค่าของโบราณวัตถุชิ้นนั้น	และให้เห็นถึงความส�าคัญของโบราณวัตถุต่อคุณค่า
ทางจิตใจของคนในท้องถิ่น
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 3. กำรเสื่อมสภำพของโบรำณวัตถุ
 โบราณวัตถุบางชนิดมีความเสี่ยงสูงในการรักษา	หรือถ้ารักษาแบบไม่ถูกวิธี	อาจจะท�าให้โบราณ
วัตถุชิ้นนั้นเสียหาย	อาจจะเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติ	สัตว์แมลง	หรือแม้กระทั้งจากฝีมือมนุษย์	เพราะ
ฉะนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีพ่พิธิภณัฑ์ควรจะมกีารศกึษาหาความรูเ้รือ่งการดแูลโบราณวัตถ	ุและจดัหาบุคลากร
ในท้องถิ่นที่คอยท�าหน้าที่ดูแลโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ
 4. ขำดแคลนบุคลำกร
 ในส่วนงานพิพิธภัณฑ์จ�าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรในสายงานพิพิธภัณฑ์	ไม่ว่าจะเป็นภัณฑารักษ	์
นักวิชาการการศึกษา	เจ้าหน้าที่กิจกรรม	เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีจัดขึ้น	ได้มีกิจกรรมมาน�าเสนอให้ดูน่า
สนใจ	มพีลงัทีจ่ะขบัเคลือ่นด�าเนนิงานด้านพพิธิภณัฑ์	และอาจจะต้องจดัทมีพ่ีเลีย้งจากผูเ้ชีย่วชาญ	คอยให้
ค�าปรึกษา	แนะน�า	ในการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของพิพิธภัณฑ์
 5. กำรเปิดให้บริกำรแบบไม่ต่อเนื่อง
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหลายแห่งมีการเปิดให้บริการได้สักระยะเวลาหนึ่ง	และได้ปิดปรับปรุงอันเนื่อง
มาจากขาดงบประมาณในการดูแล	ขาดบุคลากรในการเปิดให้บริการ	หรือแม้กระท้ังบางพิพิธภัณฑ์ไม่มีผู้
เข้าชม	จึงได้ปิดไว้ชั่วคราว	ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	และใช้ประโยชน์
ได้อย่างจ�ากัด
 6. ขำดกำรสนับสนุน
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งต้องแบกอุ ้มภาระในการดูแลพิพิธภัณฑ์ไว้เพียงผู ้เดียว	ขาด
การช่วยเหลอืสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เนือ่งมาจากการมองไม่เหน็ถงึคณุค่า	ความส�าคญั
ของพิพิธภณัฑ์ต่อการพฒันาท้องถ่ิน	และระเบียบการของรฐับาลยงัไม่เปิดโอกาสให้พพิธิภัณฑ์ท้องถิน่บาง
ลักษณะของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลได้
 7. ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกคนในชุมชน
 พพิธิภณัฑ์หลายแห่งมกีารด�าเนินงานเพียงกลุม่คนเพยีงกลุม่เดยีว	ยงัขาดการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่น	หรือยังขาดอาสาสมัครท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ	ด�าเนินงานต่าง	ๆ	ในพิพิธภัณฑ์	ถ้าพิพิธภัณฑ์ตั้งใน
บริเวณวัด	อาจจะเริ่มจากการดึงคณะศรัทธา	โรงเรียนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	หรือ
การให้ชุมชนสามารถเข้ามาจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ในบริเวณพิพิธภัณฑ์	จะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์กับชุมชน
 8. ทัศนคติของคนไทย
 ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังมองพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงที่เก็บโบราณวัตถุ	รักษาของโบราณ	ไม่มี
กิจกรรม	ขาดแรงจูงใจที่เข้ามากระตุ้นในการเข้าชม	ท�าให้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าพิพิธภัณฑ์
	 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีผู ้เข้าชมน้อย	เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายที่ต้องยุติ
การด�าเนินงานด้านพพิธิภณัฑ์	สายันต์	ไพรชาญจติร์	กล่าวถงึ	ทศันคตทิีเ่ป็นสาเหตขุองคนไทยไม่ค่อยสนใจ
พิพิธภัณฑ์ไว้ว่า	คนไทยส่วนใหญ่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เพียงครั้งเดียวแล้วเกิดความไม่ประทับใจ	ไม่มี
ความน่าสนใจ	อาจจะมีสาเหตุมาจากระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมสู่ความทันสมัย	และมองว่า
เรื่องของความเชื่อ	ศาสนา	ประวัติศาสตร์	สังคม	วัฒนธรรม	ของท้องถิ่นเป็นเรื่องงมงาย	ขาดเหตุและ
ผลในทางวิทยาศาสตร์	เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสู ่ความก้าวหน้า	ท�าให้คนไทยรุ ่นใหม่ไม่สนใจใน
ประวัติศาสตร์	ขาดส�านึกเร่ืองอดีต	มองเห็นโบราณวัตถุเป็นเพียงสินค้าท่ีสร้างมูลค่ามากกว่าคุณค่าด้าน
จิตใจ	(สายันต์	ไพรชาญจิตร.	2553	:	12-13)
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	 จากสภาพปัญหาข้างต้นท�าให้พิพิธภัณฑ์บางแห่งต้องออกมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	จาก
กรณีตัวอย่าง	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี	จังหวัดพิษณุโลก	ปี	พ.ศ.2552	มีการให้สัมภาษณ์ของคุณพรศิร	ิ
บรูณเขตต์	ผูด้แูลพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านจ่าทวี	เก่ียวกับการแบกรบัปัญหาของพพิธิภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายพพิธิภัณฑ์	
ท�าให้ต้องปิดตัวลง	เพราะแบกรับภาระไม่ไหว	ด้านศาตราจารย์พิเศษ	ศรีศักร	วัลลิโภดม	ได้กล่าวถึงกรณี
สภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี	สังคมต้องตระหนักเรียนรู้และพยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้	เพื่อให้
เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษา	แต่ในยุคปัจจุบัน	เด็กรุ่นใหม่มีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี	(วลี	เถลิงบวรตระกูล.	2552	
:	บทความวิชาการ)
	 ดังนั้น	สภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดจากความไม่พร้อมของผู้ท่ีต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์	
ขาดงบประมาณ	ขาดความรูใ้นการจดัการพพิธิภณัฑ์	ทศันคตขิองคนไทยทีไ่ม่เหน็คณุค่าของประวตัศิาสตร์
ของชาติ	และท้องถ่ินของตนเอง	และกระแสสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์	ที่มีการให้ความส�าคัญกับมูลค่า
มากกว่าคุณค่า	พิพิธภัณฑ์จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันยุคสมัยในสภาวการณ์ของโลก

โลกำภิวัตน์ของสังคมไทย
 โลกาภิวัตน์มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้	Scholte	ได้อธิบายและให้ความหมายค�าว่า	
“โลกาภิวัตน์”	ไว้	5	แนวทาง	ดังน้ี	ความหมายแรก	หมายถึง	ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ	
(Cross-Border	Relations)	เป็นการพดูถงึความเจรญิเติบโตของการแลกเปลีย่น	และการพึง่พากนัระหว่าง	
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น	ความหมายท่ีสอง	เป็นการอธิบายถึงการท�างานในยุคโลกาภิวัตน์ว่าการท�างานต้อง
เป็นเสรมีากขึน้	(Liberalization)	หรอือดุมการณ์เสรนียิม	เป็นการอธบิายถงึกระบวนการท�างานผนวกรวม
กับระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	คือ	ลดข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ในการท�างานที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลง	
ความหมายที่สาม	เป็นการอธิบาย	โลกาภิวัตน์เกี่ยวกับการท�าให้เป็นสากล	เพราะในอนาคต	การรวมกัน
ทางวัฒนธรรมของโลกเป็นเร่ืองท่ีกระจายไป	ทั่วโลก	และเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	รวมถึง	
การกระจายข้อมูลข่าวสารจากประชากรในพื้นท่ีหนึ่ง	ไปสู่พื้นท่ีอื่น	ๆ	ของโลก	ความหมายที่สี่	เป็นการ
อธิบายถึงโลกาภิวัตน์ในแง่ของการท�าให้เป็นตะวันตก	(Westernization)	หรือการท�าให้ทันสมัย	
(Modernization)	เป็นการอธิบายในแง่โลกาภิวัตน์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ให้มีความทันสมัยมากขึ้น	ความหมาย
ที่ห้า	โลกาภิวัตน์เป็นการอธิบายถึงการแบ่งเขตพื้นที่	แบบภูมิศาสตร์ทางสังคมใหม่	(Social	Geography)	
โดยเป็นการเพิม่ความเชือ่มโยงระหว่างบคุคลในส่วนต่าง	ๆ 	ของโลกจากข้อมลูข่าวสาร	กจิกรรม	การอพยพ	
เคล่ือนย้าย	และปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง	ๆ	ของมนุษย์	ผ่านทางสื่อ	Social	media	หรือชุมชนออนไลน	์
(กัญชพร	ศรมณี.	2559	:	277-279)
	 ในสังคมไทยท่ีได้รับผลจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์	เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงระบบเน้นเรื่อง
การค้าเสร	ีท�าให้เกดิความเชือ่มโยงกนั	การแข่งขนัด้านการค้า	การเข้ามาลงทนุของนกัลงทุนต่างชาต	ิท�าให้
ท�าลายธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย	จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	ดังนี้
 1. กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 เป็นการให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน	เน้นการพัฒนาคนโดยถือว่า	คนเป็นทรัพยากรที่
ส�าคัญของชาติ	ที่เรียกว่า	ทรัพยากรมนุษย์	การรักษาสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	
การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น	สร้างความมีส่วนร่วมทางสังคม	แก้ไขปัญหาทุกอย่างแบบ
บูรณาการ	ประกอบด้วยชุมชน	นักวิชาการ	รัฐ	และเอกชน
	 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	9	ที่น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มุ่งเน้น
ให้ด�าเนินการในทางสายกลางก้าวทันโลก	เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างเป็นเหตุเป็นผล	สร้าง
ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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 2. กำรพัฒนำท้องถิ่น
 ให้ความส�าคัญกบัคนในท้องถิน่	การพฒันาจะต้องเกิดจากความต้องการของชาวบ้าน	เพ่ือประโยชน์
ของชาวบ้าน	โดยยึดหลักส�าคัญ	5	ประการ	คือ
	 	 2.1	หลักการพึ่งตนเอง	เป็นหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จะเป็นการจัดการรูปแบบ
ชีวิตให้สัมพันธ์กับสิ่งต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	ระหว่าง	คน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ท�าตามความสามารถ	เป็น
อยูอ่ย่างประมาณตน	ตามฐานะ	ตามอตัภาพ	และทีส่�าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถนิุยม	มอิีสรภาพ	
เสรีภาพ	ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด	ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
	 	 2.2	ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต	จากที่ผลิตเพื่อการค้าหาผลก�าไร	เป็นผลิตเพ่ือบริโภคเอง	เม่ือมี
ส่วนเกินจึงน�าออกมาขาย
	 	 2.3	พฒันาบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมชมุชน	เสมอืนเป็นการต่อยอดองค์ความรูท่ี้มอียูใ่นท้องถิน่	
พัฒนาให้มีรูปแบบทันสมัย	หรือตามความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน	เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงที่
จะตามมา	และถอืว่าเป็นการให้ความส�าคญักบัภมูปัิญญาทีม่อียู่ในชุมชน	เป็นการอนรุกัษ์ภมิูปัญญาท้องถิน่
อีกด้วย
	 	 2.4	รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กร	เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองอ�านาจจากคนต่างถิ่น	
อ�านาจจากเอกชน	หรืออ�านาจของรัฐบาล	และยังเป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่ม	และสามารถต่อยอดเป็น
ภาคีเครือข่ายกับกลุ่มต่าง	ๆ	ทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน
 3. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
 การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
รูท้นัโลก	โดยนโยบายทีท่างรฐับาลได้ก�าหนดสทิธทิางการศกึษาในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	
2540	ได้ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	และสนับสนุนให้คนมีความรู้	มีทักษะในด้าน	เทคโนโลยี	
ภาษาอังกฤษ	ฝึกการคิด	วิเคราะห์	แก้ปัญหา	และลงมือท�า
	 การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน์	ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของคนในสังคม	
รวมไปถึงค่านิยม	ความคิด	การใช้ชีวิตท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง	ดังนั้นการด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการของคนในสังคมที่
เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมต่าง	ๆ	ที่เข้ามาในประเทศ
	 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย	จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เข้าชม	
และการใช้กระแสโลกาภวิตัน์ให้เกิดประโยชน์แก่พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	ไม่ว่าจะเป็นในด้านการน�าเทคโนโลยมีา
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับพิพิธภัณฑ์	เช่น	การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ผ่านทางส่ือ
ออนไลน์	การพฒันาระบบการชมพพิธิภณัฑ์ออนไลน์	นอกจากนีจ้ะต้องตอบสนองความต้องการของคนใน
ชุมชน	ใช้หลักการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน	ให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรม	โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	เป็นการพึ่งพาตนเองให้เกิด
กระบวนการจัดการอย่างยั่งยืน

กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคโลกำภิวัตน์
 การกระตุ้นและช่วยเหลือชาวบ้านในการตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักตนเอง	
โดยทรพัยากรทางวฒันธรรมท่ีมอียู่ในท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นโบราณวตัถ	ุกจิกรรม	ประเพณ	ีแม้กระท้ังอาคาร
สถานที่จัดพิพิธภัณฑ์	จะต้องมีความเช่ือมโยงกับเนื้อหาทั้งในด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม	
ประวัติศาสตร์สังคม	และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนท่ีอยู่ตามชุมชนต่าง	ๆ	ในพ้ืนท่ีหรือท้องถิ่นเดียวกัน	
ส่ิงก�าหนดว่า	จะน�าโบราณวตัถชุนดิใดมาแสดง	ทศิทางและหวัข้อในการแสดง	และเป็นสิง่ทีแ่สดงลกัษณะ
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เฉพาะที่มักเรียกกันว่า	“เอกลักษณ์ท้องถิ่น”	(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน).	2554)
	 ในกระแสยุคโลกาภิวัตน์	พิพิธภัณฑ์จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ายุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูง	
ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่มองทุกอย่างเป็นมูลค่า	จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	เพ่ือปรับตัวเข้าสู่
ค่านยิมใหม่	ๆ 	ของคนในชุมชน	ท�าให้คนในชุมชนเหน็ว่าพพิธิภัณฑ์ท้องถ่ินมีคณุค่าและมลูค่า	เพือ่เข้าสูร่ะบบ
การจัดการอย่างยั่งยืน	เป็นบ่อเกิดถึงความเจริญในชาติ	ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งที่เปิดมา	และ
มีบางแห่งได้ปิดตัวลงไป	เป็นเพราะไม่มีการปรับตัวเข้าสู่กระแสสังคมโลก	ดังนั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบ
การบริหารจัดการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์
	 ดังนั้น	การจัดการพิพิธภณัฑท์้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์	พิพธิภัณฑ์จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึง
การเปลีย่นแปลงของสงัคม	เทคโนโลย	ีค่านยิม	แต่จะต้องไม่ลมืรากฐานของวัฒนธรรม	ภูมปัิญญาท้องถิน่	
ความรู้ความสามารถของคนในชุมชน	และทรัพยากรที่มีอยู่	น�าส่ิงเหล่านี้มาบูรณาการ	ประยุกต์ใช้กับ
การจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถ่ินให้เกิดประสทิธภิาพ	และความส�าเรจ็ในการจดัการพพิธิภัณฑ์	เพือ่ให้พพิธิภณัฑ์
ท้องถิ่นสามารถด�าเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์	ดังนี้
 1. กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรมีการจัดการ	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	จะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน	หน่วยงานอื่น	ๆ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก	และภายในพ้ืนที่	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์โดยใช้หลักการ	บวร	คือ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาเข้าสู่ยุค
โลกา	ภิวัตน์	ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการด�าเนินงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์	เพื่อการบริหารจัดการเป็นแบบประชาธิปไตย	ทุกคนได้ออกความคิดเห็น	ได้เสนอ
ความต้องการของแต่ละกลุม่คน	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่	ให้เป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อชุมชน
	 ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคท่ีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของทางพิพิธภัณฑ์	โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับเทคโนโลยี	ให้
เกิดการพัฒนา	และตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน	ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะต้องเรียนรู้
วิทยาการสมัยใหม่	และเรียนรู้เทคโนโลยี	เพื่อน�ามาพัฒนาพิพิธภัณฑ์
	 ในการสรรค์หาผูเ้ข้าร่วมในการบรหิารจดัการเราจะต้องมผีูน้�า	ประธานกลุม่	ตวัแทนในการประสาน
งาน	ทั้งในนาม	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	เป็นต้น	และผู้ที่ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับและนับถือศรัทธา	
เช่น	ประธานกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นในชุมชน	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มเยาชน	รวมไปถึงปราชญ์	ภรรยา
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการนับถือจากคนในชุมชน	พระสงฆ์	เป็นต้น
	 จัดต้ังกลุม่ในการด�าเนนิงานด้านพพิธิภณัฑ์	โดยให้ผูท้ีเ่ข้าร่วมช่วยกนัเลอืก	เน้นความสมคัรใจ	และ
บางต�าแหน่งงานอาจจะต้องคัดเลือกจากความรู้	ความสามารถในงานนั้น	ๆ	แต่ทางพิพิธภัณฑ์จะต้องมี
การเพิ่มศักยภาพในงาน	โดยให้คณะท�างานเข้ารับการอบรม	เรียนรู้วิธีการท�างาน	และส่งเสริมการพัฒนา
ในต�าแหน่งงานนั้น	ๆ	ให้เข้ากับยุคสมัย	และความต้องการของสังคม
 2. กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ด้ำนองค์ควำมรู้
	 จากสภาพปัญหาของพพิธิภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้	ในเรือ่งองค์ความรูข้องโบราณวัตถใุนพิพิธภัณฑ์สบืเนือ่ง
มาจากข้อมูลของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์อาจจะยังขาดการค้นคว้าหาเรื่องราว	ประวัติความเป็นมา	ที่
สามารถมาถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีสนใจได้	ดังน้ันจึงจ�าเป็นที่พิพิธภัณฑ์จะต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลมาเล่าเรื่อง
ราวต่าง	ๆ	โดยสอดแทรกความคิด	ความเชื่อของสิ่งนั้น	การเรียกชื่อโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นภาษา
พื้นบ้าน	แม้กระท้ังชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกของสิ่งนั้น	เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีจุดดึงดูดในการเข้าชม	และยัง
เป็นการให้เกียรติแก่คนในท้องถิ่น
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	 สายันต์	ไพรชาญจิตร์	(2558)	กล่าวถึงการจัดการภูมิปัญญาความรู้ในระบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่ม
ต้นที่การแก้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ของท้องถิ่นนั้น	ๆ	โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัย	และกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือค้นหาค�าตอบ	เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	และผู้ที่สนใจนอกชุมชน	ใน
การศกึษาชมุชนแบบมส่ีวนร่วมและการศกึษาวจัิยตนเองของชมุชน	อาจจะเรยีกว่าเป็น	กระบวนการทบทวน
ความทรงจ�าร่วมของชุมชน	หรือเป็นการขุดค้นหาอดีต	(digging	up	the	pasts)	เป็นการค้นหาความหมาย	
และการระบุคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นโบราณวัตถุ	ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นได้ทบทวนภูมิปัญญาความรู้ที่เคยท�าให้ชุมชนพึ่งตนเอง	ช่วยให้คนที่เคยรู้เคยท�าได้ตาม
ภูมิปัญญาความรู้น้ันเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เคยรู้เคยท�านั้นยังมีคุณค่าและยังใช้ประโยชน์ได้	เป็นการบอก
กล่าวต่อคนรุ่นใหม่ท่ีไม่เคยรู้	ไม่เคยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาความรู้นั้นให้ได้รู้	ได้เข้าใจและเห็น
คุณค่ามากขึ้น	ซึ่งเป็นกระบวนการปลูกจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าภายในท้องถิ่นควบคู ่ไปกับการสร้าง
ความเข้าใจต่อระบบคุณค่าภายนอกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์	และยังเป็นการสร้างความยอมรับใน
ภูมิปัญญาความรู้และส่งเสริมให้มีการยอมรับในตัวชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาความรู้	เป็นกระบวนการสร้าง
ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านการท�าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	 นอกจากนี้ในการน�าเสนอข้อมูลของเนื้อหาพิพิธภัณฑ์จ�าเป็นจะต้องหากิจกรรมเข้ามาสอดแทรก
การน�าเสนอข้อมลูเนือ้หา	ท�าให้โบราณวตัถทุีจ่ดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑ์มคีวามน่าสนใจมากขึน้	ท�าให้ผูเ้ข้าชม
พพิธิภณัฑ์เกดิการมส่ีวนร่วมในการเข้าชม	และคนทีอ่ยู่ในท้องถิน่ได้เป็นส่วนหน่ึงในกจิกรรม	หรอืการด�าเนนิ
งานของพิพิธภัณฑ์	เช่น	พิพิธภัณฑ์จันเสน	ตั้งอยู่ในวัดจันเสน	จังหวัดนครสวรรค์	ให้นักเรียนได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการน�าชมพิพิธภัณฑ์	โดยมีการจัดอบรม	ยุวมัคคุเทศก์	เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการน�าชมใน
พิพิธภัณฑ์	เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ	และยังสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนที่น�าชมอีกด้วย
 3. กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
	 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นน�ามาบูรณาการกับเทคโนโลยี	เพื่อใช้พัฒนาในด้านการด�าเนิน
งานของพิพิธภัณฑ์	ให้ตอบสนองความต้องการของคนในยุคโลกาภิวัตน์	เช่น	การน�าเทคโนโลยีในด้าน
ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่าง	ๆ 	ของพพิธิภณัฑ์	การน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์	การน�า
พิพิธภัณฑ์มาใช้ในการบริหารด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของพิพิธภัณฑ์
 4. กำรท�ำให้พิพิธภัณฑ์สร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนเศรษฐกิจให้คนในท้องถิ่น
	 การสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นจะช่วยกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของพิพิธภัณฑ์	การอนุรักษ์จะต้อง
ควบคู่ไปกับการพัฒนา	จะท�าให้พิพิธภัณฑ์มีทั้งคุณค่าและมูลค่า	รวมทั้งในการด�าเนินการงานอนุรักษ์	ดูแล
พิพิธภัณฑ์	จ�าเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่าย	ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการสร้างรายได้ให้ทั้งพิพิธภัณฑ์เองและ
คนในท้องถิ่น	เช่น	จัดท�าของที่ระลึกเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ผู้ท่ีมาชม	การให้คนในท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์น�าชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ร้านค้ามีรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์	
 5. กำรพัฒนำบุคลำกรให้ก้ำวทันเทคโนโลยีและสภำพสังคม
	 การฝึกอบรมบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์	รวมท้ังคนในท้องถิ่นให้
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี	การสื่อสาร	สารสนเทศ	และแนวโน้มในการด�าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์	การน�า
เทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้กับสิง่ของท่ีจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์	เช่น	การจดัฝึกอบรมให้ความรูก้ารอนรุกัษ์โบราณ
วตัถใุนพพิธิภณัฑ์	การจัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยใีนการท�างานด้านพิพธิภัณฑ์	อบรมการดแูละและพฒันา
เว็ปไซต์ของพิพิธภัณฑ์
	 ดงันัน้	การจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ต้องมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิกิจการ
ได้อย่างต่อเนื่องในยุคโลกาภิวัตน์	โดยการจัดการพิพิธภัณฑ์จะต้องด�าเนินงานที่ให้คนในชุมชนเข้ามามี
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ส่วนร่วมตั้งแต่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์	เจ้าหน้าท่ีด�าเนินงานในพิพิธภัณฑ์	คณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์	การ
รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน	การก�าหนดทิศทางของพิพิธภัณฑ์	การพัฒนาคนในชุมชนให้เข้าใจ	เข้า
ถงึสงัคมในปัจจบุนั	การจัดการองค์ความรู้ในพิพธิภณัฑ์ให้ทนัสมยั	การน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการด�าเนิน
งานต่าง	ๆ	และการค�านึงถึงการสร้างมูลค่าควบคู่กับคุณค่าของท้องถิ่น

บทสรุป
 พิพิธภณัฑ์ท้องถิน่ก�าลงัประสบปัญหาในการด�าเนนิกจิการ	มพีพิธิภณัฑ์หลายแห่งทีไ่ม่มผู้ีคนเข้าชม	
ไม่มงีบประมาณในการดแูล	ผูค้นในท้องถ่ินไม่ให้ความส�าคญั	ท�าให้บางพพิธิภณัฑ์ต้องปิดให้บรกิารชัว่คราว	
และบางพิพิธภัณฑ์ต้องยุติการให้บริการ	สาเหตุมาจากยังไม่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ	ยังขาด
ความรูใ้นระบบของการจดัการพพิธิภณัฑ์	ความต้องการในการช่วยเหลอืจากทางหน่วยงานภาครฐั	สถาบนั
การศึกษาที่มีความสามารถเข้ามาสนับสนุนในด้านต่าง	ๆ 	รวมทั้งงบประมาณในการดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
นอกจากนี้การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคกระแสโลกาภิวัตน์	ซึ่งเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนใน
การด�าเนนิชีวติ	ถอืว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการด�าเนนิกจิการต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของพพิธิภณัฑ์
ท้องถิ่น	ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุค
โลกาภวัิตน์	สอดคล้องกบัการใช้ทรพัยากรในท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ	ท�าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญ	และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	อย่างไรก็ตามการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นในสมัยใหม่ต้องเป็นไปตามความต้องการของสังคม	โดยอยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง	เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จะต้องพึ่ง
ตนเอง	ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	และจะต้องมีการพัฒนาให้ทันยุคสมัย	และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้ท่ีสนใจ	เน้นให้เป็นระบบการจัดการอย่างยั่งยืน	และมีการ
พฒันาทัง้ในด้านของบคุลากร	กจิกรรมทีจ่ะสามารถดงึดดูให้ผูท่ี้สนใจเข้าร่วม	การพัฒนาด้านการองค์ความ
รูใ้นพพิิธภณัฑ์	การด�าเนนิจดันทิรรศการเคลือ่นท่ีเพือ่ให้ชมุชนสามารถเข้าถงึพพิธิภณัฑ์ได้โดยง่าย	จะท�าให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถอยู่รอดในยุคกระแสโลกาภิวัตน	์และเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ตามสภาพสังคม	แต่ยังยึดหลักของการเล่าเรื่องราวของชุมชน	ตามบริบทของประวัติศาสตร์	ชีวิต	สังคม	
วัฒนธรรม	และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	และเม่ือน�ามาด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแล้ว	จะต้อง
ติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑ์และคนในชุมชน	เพ่ือน�าปัญหาที่เกิดขึ้นมาด�าเนินการแก้ไข
และปรับปรุงต่อการบริหารจัดการ	ด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
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