โครงการวิจยั เพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เป็นคําที่บัญญัติขึ้น
ใหม่ ซึ่งหมายถึง ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่าน
บุคคล เครื่องมือ วัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบ
ทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ
ตน เช่น เพลง ดนตรี การเต้น การแสดง การปรุงอาหาร หัตถกรรม ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีหลากหลายรูปแบบ แต่ประเด็นที่สําคัญคือ การส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบเนื่องต่อไปในอนาคต อาจกล่าวได้ว่าก่อนที่จะมีการประกาศ
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of
the Intangible Cultural Heritage) หลายประเทศทั่วโลกได้มีความพยายามในการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๒๔๙๓ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการออกกฎหมาย
“Law for the Protection of Cultural Properties” เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญา
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเทศอื่น ๆ อาทิ ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ก็มีการดําเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในลักษณะ
ที่คล้ายกันกับประเทศญี่ปุ่น
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการสงวนรั ก ษามรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ในเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๓) มีการ
จัดประชุมสําหรับพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ หลากหลายประเด็นเพื่อให้มีการกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ
สําหรับดําเนินการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้สามารถดํารงสืบทอดอยู่ต่อไป
อีกทั้งยังมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสําหรับทุกประเทศภาคีสมาชิก
นอกจากนี้ ยั งมี ก ารทบทวนคํ า จํ า กั ด ความ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรม เช่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมจะต้องมีคุณ สมบัติที่มีการถือปฏิบัติและสืบทอดจนถึง
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ปัจจุบัน รวมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนนั้น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย
สําหรับประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วั ฒ นธรรม คื อ กรมส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ซึ่ งถื อ เป็ น หน่ วยงานที่ มี ห น้ า ที่ ส่ งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ การวิจัย การฟื้นฟู การสืบสาน และการ
ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของชาติ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ให้บริการ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น
ประเทศภาคีสมาชิก ลําดับที่ ๑๗๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาในระดับนานาชาติร่วมด้วย
ทิศทางที่สําคัญของประเทศต่อไป คือ การดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม เพื่อวางแนวทางรองรับบทบาทของประเทศไทยทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเพื่อเป็นแนวทางสําหรับก้าวให้ทันกระแสของมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเวทีโลกที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดําเนินงานเรื่องการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจ
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๘ (๑) การเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศ อั น จะนํ าไปสู่ ก ารสร้างสรรค์ สั งคมบนพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมและค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์
ตลอดจนเกิดการสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป และเพื่อให้การจัดทําแผน
แม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เป็นแผนแม่บทที่มีความ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ รวมถึงได้เก็บข้อมูลจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเป็นแผนแม่บทที่
จะนําไปใช้ในกระทรวงอื่น ๆ นอกเหนือจากกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถนําไปใช้ได้ในทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาทบทวนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศ
๒.๒ เพื่ อ ให้ เกิ ด การจั ด ทํ าแผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม และรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศแบบมีส่วนร่วมสามารถนําไปปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตงานวิจัย
๓.๑ ศึกษา อํานาจหน้าที่และภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วั ฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม
๓.๒ ศึกษา พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.
๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก
๓.๓ ศึ ก ษา แผนยุ ท ธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้ า นวั ฒ นธรรมของประเทศ แผนแม่ บ ทวั ฒ นธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของกรมส่งเสริมวัฒ นธรรมและหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒ นธรรม และ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ กรณีศึกษา: ค้นคว้า วิเคราะห์ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศที่ป ระสบความสํ าเร็จ จํานวน ๓–๕ ประเทศ ในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เอเชีย
แปซิฟิก ยุโรป และแนะแนวทางที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย
๓.๕ บุ ค ลากรในกระทรวงวั ฒ นธรรม ผู้ บ ริห ารกระทรวง คณะกรรมการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
บุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒ นธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรม
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
๓.๖ ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ แผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ
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บทที่ ๒
ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม " จึงได้ทําการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัย
โดยทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ พั น ธกรณี ของอนุ สัญ ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒ นธรรมที่ จับต้องไม่ได้ ค.ศ.
๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก
๒.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทวัฒนธรรม และนโยบายรัฐบาล
๒.๔ กรณีศึกษา: ค้นคว้า วิเคราะห์ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ จํานวน ๓ – ๕ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
แปซิฟิก ยุโรป และแนะแนวทางที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย
๒.๕ กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อรวบรวมข้อมูล ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในการทําแผนแม่บท
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒.๑ พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ของ
องค์การยูเนสโก ดําเนินการทบทวนดังนี้
ก่ อ นทศวรรษ ๑๙๘๐ แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรม (Cultural Resource
Management) มุ่งเน้นและให้ความสําคัญ เฉพาะกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural
Heritage) เป็นส่วนใหญ่ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, ๒๕๕๔) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์
(Globalization) และวัตถุนิยม (Materialism) รัฐบาลในหลายประเทศได้พยายามผลักดันให้เกิดนโยบาย
วั ฒ นธรรมและกํ า หนดแนวทางการจั ด การมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Intangible Cultural
Heritage หรือ ICH) อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากต่างตระหนักดีว่ามรดกวัฒนธรรมประเภทนี้มีแนวโน้มที่
จะสูญหายและมีความสําคัญในฐานะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของมนุษยชาติ (UNESCO,
๒๐๐๓) ประกอบกับกระแสการตืน่ ตัวของการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการ
ประกาศใช้อนุสัญ ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๓ โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เนื้อหาสาระของอนุสัญ ญาฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมประเภทนี้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งตระหนักถึงบทบาทสําคัญของชุมชน (Community)
สําหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ดังสะท้อนให้เห็นจากอารัมภบท
(Preamble) ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวดังต่อไปนี้
“โดยตระหนักว่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชุมชนพื้นเมือง กลุ่มคน ใน
บางกรณี ปัจเจกชนมีบทบาทสําคัญ ในการผลิต ส่งเสริม ธํารง สร้างสรรค์ใหม่ซึ่ง
มรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความหลากหลายและการสร้างสรรค์
ผลงานของมวลมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์1”
กรอบแนวคิ ด การวิจัยที่ ค ณะผู้วิจัยนํ ามาใช้ ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ แนวคิ ด การจั ด การมรดก
วัฒ นธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ ทั้ งนี้ แนวคิดการจัดการทรัพ ยากรทางวัฒ นธรรมที่ ให้ความสําคัญ กับมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานพร้อม ๆ กับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Ruggles
and Silverman, ๒๐๐๙) แต่เพิ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ ห รือ องค์ การยูเนสโกได้ ตราอนุสัญ ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยอนุ สั ญ ญาฉบั บ ดั งกล่ าวได้ นิ ย ามความหมาย “มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ในมาตรา ๒ ไว้ว่า
The 2003 Convention defines ICH as the practices, representations,
expressions, as well as the knowledge and skills, that communities,
groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural
heritage
จากคํานิยามดังกล่าวข้างต้น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ข้อปฏิบัติ การนําเสนอ
การแสดงออก ตลอดจนความรู้และทักษะซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลตระหนักหรือรับรู้ร่วมกันว่า
เป็ นมรดกวัฒ นธรรมของตนเอง นอกจากนี้ จากมาตรา ๒ แห่ งอนุสัญ ญาฉบับ ดั งกล่าว ยังได้กําหนด
ลักษณะของมรดกวัฒ นธรรมประเภทนี้เพิ่มไว้ว่ามรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้จะต้องสามารถ
ส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองให้ยั่งยืนยาวนาน เป็นงานสร้างสรรค์ซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนหรือ
1

แปลจากข้ อ ความภาษาอั ง กฤษ “Recognizing that communities, in particular indigenous
communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production,
safeguarding, maintenance and recreation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich
cultural diversity and humanity creativity (UNESCO, 2003, p. 1)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ความเป็นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตน โดยมรดกวัฒนธรรมประเภทนี้มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ า ยทอดมรดกทางวั ฒ นธรรมประเภทนี้ (Oral Traditions and Expressions Including Language as a
Vehicle of the Intangible Cultural Heritage)
๒. ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ (Performing Arts) อาทิเช่น ดนตรี การเต้นรํา และ
การแสดงดั้งเดิมประเภทต่าง ๆ
๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล (Social Practices, Rituals and
Festive Events)
๔. ความรู้ แ ละวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ แ ละจั ก รวาล (Knowledge and
Practice about Nature and the Universe)
๕. ทั กษะทางการช่ างที่ สื บ ทอดกั น มา (Traditional Craftsmanship) ทั้ งทั ก ษะและ
ความรู้ในการประดิษฐ์งานหัตถกรรม และการส่งผ่านทักษะและความรู้เชิงช่างสู่คนในกลุ่มวัฒ นธรรม
เดียวกัน
นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศให้แก่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือครอง/ผู้สืบทอด (Bearers) หรือชุมชนที่เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมเพื่อ
ดําเนินการจัดการ ดังปรากฏในมาตรา ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ ดังนี้
มาตรา ๑๑ บทบาทของรัฐภาคี
แต่ละรัฐภาคจะมีบทบาทดังต่อไปนี้:
(ก) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อประกันว่ามีการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ที่อยู่ในอาณาเขตของตน
(ข) ในบรรดามาตรการเพื่อการส่งเสริมและรักษาดังที่เอ่ยถึงในข้อ ๒ วรรค ๓ รัฐภาคี
จําแนกและนิยามองค์ประกอบต่าง ๆ ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตน ทั้งนี้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๒ การจัดทําบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(ก) เพื่อประกันว่ามีการจําแนกเพื่อการส่งเสริมและรักษา แต่ละรัฐภาคีจะจัดทําบัญชีไว้
หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมสภาพของตนเพื่อแสดงมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่
มีอยู่ในอาณาเขตของตนโดยบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะปรับให้เป็นปัจจุบัน
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(ข) เมื่อแต่ละรัฐภาคีเสนอรายการตามระยะเวลาที่กําหนดต่อคณะกรรมการ ตามข้อ
๒๙ รัฐภาคีควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องบัญชีดังกล่าว
มาตรา ๑๓ มาตรการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษา
เพื่อประกันว่ามีการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่อาณาเขตของ
ตน แต่ละรัฐภาคีต้องพยายามที่จะ:
(ก) กําหนดนโยบายทั่ วไปที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ได้ใน
สังคมและเพื่อรวมการส่งเสริมและรักษามรดกดังกล่าวไว้ในแผนงานของโครงการต่าง ๆ
(ข) มอบหมายหรื อ จั ด ตั้ งองค์ ก รที่ มี ค วามสามารถหนึ่ งองค์ ก รหรื อ มากกว่ านั้ น เพื่ อ
ส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในอาณาเขตของตน
(ค) สนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะ รวมทั้ง ระเบียบ
วิธีวิจัย โดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ ส่ งเสริม และรัก ษามรดกวั ฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายหรืออันตราย
(ง) กําหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมาย ทางเทคนิค ทางการบริหาร และทาง
การเงิน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ:
(๑) สนั บ สนุ น การสร้ างสรรค์ ห รือ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งให้ แ ก่ ส ถาบั น ต่ าง ๆ ในการจั ด
ฝึกอบรมด้านการจัดการมรดกวัฒ นธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ และการถ่ายทอดมรดก
วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านเวที และพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดไว้เพื่อการแสดงผลงานหรือการ
แสดงออกในเรื่องดังกล่าว
(๒) ประกันการเข้าถึงมรดกวัฒ นธรรมที่ จับต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ก็เคารพต่อวิถี
ธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตที่ใช้บังคับการเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมเฉพาะด้านด้วย
(๓) จัดตั้งสถาบันเพื่อการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้และให้
ความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันดังกล่าว
มาตรา ๑๔ การศึกษา ปลูกฝังความตระหนักรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
แต่ละรัฐภาคีจะต้องดําเนินการทุกวิถีทางที่เหมาะสม เพื่อ:
(ก) ประกั น การรั บ รู้ เคารพ และส่ ง เสริ ม มรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ใ นสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกระบวนการดังนี้:
(๑) แผนงานด้านการศึกษา ปลูกฝังความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งไปสู่ประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
(๒) แผนงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องภายในชุมชนและกลุ่มชนที่
เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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(๓) กิจกรรมสร้างเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(๔) วิธีถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษานอกระบบ
(๕) เผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายที่กําลังคุกคามมรดกดังกล่าว
และเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําลังดําเนินไปตามแนวทางของอนุสัญญาฉบับนี้
(๖) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจํา
ซึ่งจําเป็นต้องมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มาตรา ๑๕ การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
ภายในกรอบของกิจกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ละรัฐ
ภาคีจะต้องพยายามดําเนินการเพื่อให้ชุมชน และกลุ่มชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุด และหากเป็นการ
เหมาะสมให้มีปัจเจกบุคคล ซึ่งสร้างสรรค์ ธํารงรักษา และถ่ายทอดมรดกดังกล่าวเข้าร่วมด้วย และนํา
บุคคลเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการจัดการอย่างแข็งขันด้วย
จากอนุสัญญาฯ ดังกล่าวที่ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในระดับประเทศสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ ข้อเสนอแนะในการจัดการมรดกวัฒนธรรมทีจ่ ับต้องไม่ได้ในระดับประเทศจากอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มาตราที่ ๑๑
มาตราที่ ๑๒
มาตราที่ ๑๓
มาตราที่ ๑๔
มาตราที่ ๑๕
 การกําหนดนโยบายที่  ประกันความรู้  แต่ละรัฐภาคี
 การจําแนก  การจัดทํา
และปรับปรุง
มุ่งส่งเสริมบทบาท
ต้องพยายาม
และนิยาม
ความเคารพ
บัญชีมรดก
มรดกวัฒนธรรมที่จับ
ดําเนินการ
มรดก
และส่งเสริม
วัฒนธรรมที่
ต้องไม่ได้ในสังคม
เพื่อให้ชุมชน
วัฒนธรรมที่
มรดก
จับต้องไม่ได้  การจัดตั้งองค์กรที่มี
กลุ่มชนมีส่วน
จับต้องไม่ได้ที่
วัฒนธรรมที่
ภายในอาณา
ร่วมและมี
อยู่ภายใน
จับต้องไม่ได้
ความสามารถในการ
เขตของตน
บทบาทในการ
อาณาเขตของ
ในสังคม
ส่งเสริมและรักษามรดก
จัดการอย่าง
ตน
วัฒนธรรมที่จบั ต้อง
 เผยแพร่
แข็งขัน
ไม่ได้
ข่าวสารให้
ประชาชน
 การสนับสนุนให้มี
ทราบถึงภัย
การศึกษาและการวิจัย
คุกคามและ
เพื่อส่งเสริมและรักษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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มาตราที่ ๑๑

มาตราที่ ๑๒

มาตราที่ ๑๓
มาตราที่ ๑๔
มาตราที่ ๑๕
มรดกวัฒนธรรมที่จับ
กิจกรมที่
ต้องไม่ได้อย่างมี
ดําเนินการ
ประสิทธิภาพ
 ส่งเสริม
 การกําหนดมาตรการที่
การศึกษาเพื่อ
เหมาะสมทางกฎหมาย
การคุ้มครอง
ทางเทคนิค ทางการ
พื้นที่ทาง
บริหาร รวมทั้ง
ธรรมชาติและ
มาตรการทางการเงิน
สถานที่แห่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความทรงจํา
การส่งเสริมและรักษา
และการเข้าถึงมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้อย่างเท่าเทียม
ที่มา: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (pp. 9 - 10), by
UNESCO, 2003, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
๒.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ท่ามกลางการที่โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ก่ อ ให้ เกิ ด สั งคมไร้ พ รมแดนอั น นํ าไปสู่ ก ารหลั่ ง ไหลทางวั ฒ นธรรม สั งคมไทยก็ อ ยู่ ในภาวะเดี ย วกั น
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมบางส่วนมีแนวโน้มที่จะถูกลบเลือนและอาจสูญหาย โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) ซึ่งเป็นทุนที่สําคัญของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมไทย อนุสัญ ญาฯ ขององค์การยูเนสโกปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้เสนอมาตรการสําหรับการ
ส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติ ปัจจุบันรัฐบาลประเทศไทยได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญ ของมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกทั้งยังเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในระดับประเทศและระดับสากล
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกนําเสนอโดยคณะรัฐมนตรีต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นสมบัติล้ําค่าที่มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม ปลูกฝัง
และสืบทอดในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมประเภทนี้ได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ในบางครั้งมีการนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือน
หรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องสูญสลาย ด้วยเหตุนี้จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหา
รวม จํานวน ๒๖ มาตรา ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญโดยแบ่งออกเป็น ๕ ประการดังนี้
ประการแรก กําหนดนิยามความหมาย ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกําหนดนิยาม
คําศัพท์ คําว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ
หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ วัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับ
และรู้ สึ ก เป็ น เจ้ าของร่ วมกั น และมี ก ารสื บ ทอดกั น มาจากรุ่ น หนึ่ งไปยั งคนอี ก รุ่ น หนึ่ งโดยอาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน2 และคําว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือ
หลายกลุ่มที่มีความรู้มีการประพฤติป ฏิบั ติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
เท่านั้น
ประการที่ ส อง ขอบเขตการให้ ความคุ้มครอง พระราชบั ญ ญั ติฉบับ นี้ มีการกําหนด
ขอบเขตให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกําหนดลักษณะ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้3 โดยต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
(๒) ศิลปะการแสดง
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม
(๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
(๗) ลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกระทรวง
ดังนั้ น มรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมจึงต้ อ งเข้ าลั กษณะใดลัก ษณะหนึ่ งข้ างต้ น ซึ่ ง
เป็นไปตามดุลพินิจการทําหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้
วินิจฉัย และให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
2
3

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๓
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๔
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประการที่ สาม การบริหารจัดการและดําเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้ ได้มี การจัดตั้ ง
คณะกรรมการและหน่วยงานที่ดูแลสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อันประกอบด้วย4
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา อธิบดีกรมพัฒ นาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน
ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ จํานวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม
ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย
อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการให้กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นหนึ่งคณะหรือหลายคณะสําหรับทํา
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอํานาจหน้าที่ต่อไปนี5้
(๑) ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ คํ า ปรึ ก ษาแก่ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจํา
จังหวัดเสนอ

4
5

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๐
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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(๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตาม
มาตรา ๔ วรรคสอง
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทํารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามมาตรา ๒๑
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๘) ออกระเบี ยบเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และมาตรการเกี่ยวกั บการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ
(๑๐) กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม
(๑๑) สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูลหรือคําแนะนําแก่ผู้ที่นํามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมไปใช้
(๑๒) ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก ร หรือ
หน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นให้ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา เห็นว่า
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตาม
มาตรา ๑๐ อนุ ๗ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการ
นั้นในราชกิจจานุเบกษา6 และให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใด
6

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๒๒
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เป็นไปด้วยความคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ หรือข้อเท็จจริงปรากฏที่
เปลี่ยนแปลงไป7
๒. ให้ มี “คณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญ าทางวั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย8
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนเจ็ดคน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองกิจการเครือข่าย
ทางวัฒ นธรรม กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม ผู้ อํานวยการสถาบั นวัฒ นธรรมศึ กษา กรมส่ งเสริม วัฒ นธรรม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย กรุ ง เทพมหานคร ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภา
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม
พิ ธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้านบริหารจัดการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย
ให้ ผู้ อํ า นวยการกองวั ฒ นธรรม สํ า นั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการและให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒ นธรรมคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
๓. ให้ มี “คณะกรรมการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมประจํ า
จังหวัด” ซึ่งประกอบด้วย9
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
7

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๒๓
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๔
9
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, มาตรา ๑๕
8

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จํานวนหกคน ซึ่ งผู้ ว่าราชการจังหวัด แต่ งตั้งจากผู้ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม
พิ ธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้านบริหารจัดการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย
โดยพระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ ยังได้กําหนดให้อํานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด อันประกอบด้วย ๓ ลักษณะ ดังนี้
ลัก ษณะแรก อํ านาจทั่ ว ไป ซึ่ งคณะกรรมการส่ งเสริม และรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจํา
จังหวัด มีอํานาจหน้าที่สําคัญ ๆ ดังต่อไปนี10้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมของ
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ
(๒) ดําเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทํารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้น มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ
(๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้ง
ระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ลั ก ษณะที่ ส อง อํ านาจในการเชิ ญ บุ ค คลมาให้ ข้ อ เท็ จ จริง คํ า อธิ บ าย ความเห็ น หรื อ
คําแนะนําทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งกฎหมายกําหนดเพื่อใช้
ในการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริม

10
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และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั้นกรอง คณะอนุกรรมการ
คณะทํางานหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม11
ลั ก ษณะที่ ส าม อํ า นาจในการเสนอขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมเมื่ อ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมประจําจังหวัดพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรให้ มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เสนอมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมรายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา12
กําหนดให้กรมส่งเสริมวัฒ นธรรมทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมรั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การและงานวิ ช าการของ
คณะกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี13้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่ งเสริม และรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศต่อคณะกรรมการ
(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านเงิน
อุดหนุน ด้านวิชาการ ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดหรือด้าน
อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ
(๓) เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ
(๔) รวบรวมและจัดรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ
(๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๘) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประการที่สี่ กําหนดมาตรการยับยั้งการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่อปรากฏว่าการ
กระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้คณะกรรมการเสนอ
11
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ต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งให้ระงับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนหรือเป็นการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่ง
ระงับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้14
ประการที่ ห้ า กํ าหนดบทเฉพาะกาล โดยมี ก ารบั ญ ญั ติ ให้ บ รรดามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้15
อย่างไรก็ตาม สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๕๙ ฉบับนี้ มีคุณาประโยชน์ ๓ ประการหลัก ดังนี้
ประการแรก ทําให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับอนุสัญ ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกที่
ต้องการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมประเภทนี้ซึ่งสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ประการที่สอง ทําให้เกิดการส่งเสริมรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นมรดก
วัฒนธรรม รวมทั้งป้องกันการนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างบิดเบือน หรือเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ระบุแหล่งที่มา
ประการสุดท้าย ทําให้สามารถนําความรู้ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้และ
มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การคุ้มครอง การส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีผลเชิงปฏิบัติและการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ จะคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับการจัดทํา
แผนแม่บทฯ ๑. ความเป็นมาและสถานการณ์ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีให้ความสําคัญการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาประเทศโดยให้ มี การปลู กฝั งความหวงแหนและภาคภู มิ ใจในอั ต ลั ก ษณ์ ข องวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรม นําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด และประเด็นอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องรองลงมา อีกประเด็นที่ควรให้ความสําคัญคือกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย
๔.๐ กับงานวัฒนธรรม ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สําหรับการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี
ได้ทําขึ้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ๓. การดําเนินงานที่ผ่านมา ได้รายงานถึงการใช้มิติทาง
วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างความกินดีอยู่ดีและความมั่งคั่งโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม ก็จะสอดคล้องกับ
14
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การทําแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ที่จําเป็นต้องมีเป้าหมายให้เกิดการนํามรดกทางวัฒนธรรมที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไปเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี นอกนั้นยังนําไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างประเทศ ๔. โครงการและกิจกรรมสําคัญเร่งด่วนที่จะดําเนินการ จะมีความสอดคล้องมากใน
โครงการที่ ๔.๘ โครงการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย ๔.๑๑ โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูมรดกและภูมิ
ปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ๕. โครงการที่จะมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จากการทบทวนเบื้ อ งต้ น เห็ น ว่ า จะต้ อ งศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
รายละเอี ยด แต่ เบื้ อ งต้ น ให้ ความเห็ น ว่า ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ การพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพคน ใน
โครงการที่ ๗ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกและภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และยังจะมีการบูรณาการกับอีกหลายหน่วยงานคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้น้อมนําหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑
และได้จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙) โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีแผนการปรับโครงสร้างไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนการ
ทําแผน การกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เน้นการเตรียมความพร้อมไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี สรุปสาระสําคัญ ในบทสรุปมีประเด็นหลัก ๕ ประเด็น คือ มีการอธิบาย ๑. ภาพโดยรวมการ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พอสังเขปดังนี้ ในเรื่อง หลักการ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนา
ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นหลักที่สําคัญในการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อยกศักยภาพของประเทศ การส่งเสริมการวิจัย การเตรียมความพร้อมด้านคนและศักยภาพของคนใน
ทุกวัย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ฯลฯ ๒. มีการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ประเทศ ทั้งสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกและภายใน ๓. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เช่น การวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนสมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบ วินัย เป็นต้น ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ประการ เช่น การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และ
ประเด็นสุดท้าย คือ ๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย ๕.๑
หลักการ ที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้ นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒ นา และเป็นจุด
เชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน ๕.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ฉบับที่ ๑๒ ที่น่าสนใจคือ สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน ๕.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ
และแนวทางการดําเนินการดังนี้ ๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น
การติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณา
การที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แบบมี ส่วนร่วม ดําเนินการโดยสรุปพอสังเขป วางระบบติด ตาม ๓ ระยะ ก่อ นเริ่มโครงการ ระหว่าง
ดําเนินการ และหลังดําเนินงาน จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชํานาญและเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย พัฒนาตัวชี้วัด ทั้งผลกระทบร่วม ผลลัพธ์ร่วม ผลผลิตร่วม จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ นําเสนอผลการติดตามให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
แผนแม่บทวัฒนธรรม ค้นพบเอกสารแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ซึ่งเข้าใจ
ว่าแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ น่าจะอยู่ระหว่างการจัดดําเนินการซึ่งคงมีประเด็น
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้ า น
วัฒนธรรมของประเทศ อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายหลัง
นโยบายของรั ฐ บาล รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา ได้ ป ระกาศนโยบายของรั ฐ อั น
ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบเทคโนโลยีสื่อสารในการ
ดําเนินการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสนับสนุนโครงการพระราชดําริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ๒. การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และการ
ต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน ได้แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการ
เสริมสร้างการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับอาเซียน ๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า กําหนดให้มีการเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมี
รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งแก้ปัญหาผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นการค้าบริการทางเพศและเด็ก ตลอดจนการแก้ปัญหาคนจน การสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่พลเมือง โดยใช้หลักค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัด
ให้มีการปฏิ รูปการศึกษา โดยเน้นการลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒ นากําลังคน ทะนุบํารุงและอุป ถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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จริยธรรม ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ๖. การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศ รั ฐ บาลจะดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ เป็ น ๓ ระยะ คื อ ระยะเร่ งด่ ว นที่ ต้ อ ง
ดําเนินการในทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประคมอาเซียน เร่งการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุน สนับสนุนการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และส่งเสริมให้มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรและการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในระยะต่อมา พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ บริการจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ
และน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในรัฐ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะ และในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทําธุรกิจ การลงทุน และสาธารณะ รวมถึงการเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งบุคลากรภาครัฐ
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามธุรกิจ ๑๑. การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ในระยะต่อไป จะตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญในด้านการบริหารปกครอง
และเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมใน
ฐานะสมบั ติ ข องชาติ ดั งคํ า แถลงนโยบายของรั ฐ ข้ อ ที่ ๔ ที่ ก ล่ าวถึ งการทํ านุ บํ ารุงศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
๒.๔ กรณี ศึ ก ษา: ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ การส่ ง เสริม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของ
ต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ จํานวน ๓ – ๕ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
แปซิฟิก ยุโรป และแนะแนวทางที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย
การศึ ก ษาการส่ งเสริ ม และรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของต่ างประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้เลือก ๔ ประเทศ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียในส่วนของเอเชียตะวันออก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เฉียงใต้ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่นในส่วนของเอเชียแปซิฟิก และประเทศฝรั่งเศสในส่วนของยุโรป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเทศอินโดนีเซีย
๑. การนิยามความหมายและจําแนกประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศ
อินโดนีเซีย
การนิยามความหมายและจําแนกประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้กําหนดนิยามและจําแนกประเภทของ “Intangible
cultural heritage” โดยได้ตราไว้ในมาตรา ๒ ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับ
ต้องไม่ได้ และได้เสนอแนะให้ภาคีสมาชิกแต่ละประเทศได้นิยามความหมายและจําแนกประเภทของมรดก
ทางวัฒนธรรมตามที่ได้เสนอไว้ในมาตราที่ ๑๒ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผลจากการศึกษาพบว่าก่อนเข้า
ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์ยูเนสโกเมื่อปี
ค.ศ. ๒๐๐๙ ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีคําศัพท์ที่ใช้เรียกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจําแนกมรดก
วัฒ นธรรมออกเป็น มรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้อ งได้ และมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ องไม่ ได้ อย่ างที่ เป็ น อยู่ ใน
ปั จ จุ บั น นี้ หากแต่ มี ก ารใช้ คํ า ศั พ ท์ ก ลาง ๆ เมื่ อ ต้ อ งการใช้ เรี ย กมรดกทางวั ฒ นธรรม ตั ว อย่ า งเช่ น
วั ฒ นธรรม (Culture) สมบั ติ วั ฒ นธรรม (Cultural property) การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม
(Traditional cultural expressions) เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลั ง จากเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ส มาชิ ก
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวจึงได้มีการบัญญัติคําศัพท์ภาษาอินโดนีเซียคือ “Warisan Budaya Benda” และ
“Warisan Budaya Takbenda” เพื่อใช้จําแนกประเภทมรดกวัฒนธรรมออกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
จั บ ต้ อ งได้ (Tangible cultural heritage) และมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ (Intangible cultural
heritage) ตามลําดับ
ส่วนการนิยามความหมายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้กําหนด
นิยามความหมายของคําศัพท์ดังกล่าวเอง หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาจึงยอมรับและ
นิยามความหมายของคําศัพท์ดังกล่าวโดยแปลนิยามความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏใน
มาตรา ๒ ของอนุ สั ญ ญาฉบั บ ดั ง กล่ า ว (Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the
Pacific, ๒๐๑๘: ๘) นิ ย ามความหมายดั ง กล่ า วได้ ถู ก นํ า มาใช้ อ ย่ า งกว้ า งขว้ า งดั ง ที่ ป รากฏตาม
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ การแปลนิยามความหมายของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นภาษา
อินโดนีเซียปรากฏดังนี้
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“ segala praktek,representasi, ekspresi,pengetahuan, keterampilan--serta
alat-alat, benda( alamiah) , artefak danruang-ruang budaya
terkaitdengannya--yang diakuioleh berbagai komunitas,kelompok, dan
dalam haltertentu perseorangan sebagaibagian warisan budayamereka.
Warisan budayatakbenda ini, yang diwariskandari generasi ke
generasi,senantiasa diciptakan kembalioleh berbagai komunitidan
kelompok sebagaitanggapan mereka terhadaplingkungannya,
interaksinyadengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka
rasa jati diri dankeberlanjutan, untuk memajukan penghormatan
keanekaragaman budaya dandaya cipta insani16.”
๒. การจําแนกประเภทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
การจําแนกประเภทมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายในอาณาบริเวณประเทศเป็นพันธกิจที่
ประเทศภาคีสมาชิกต้องดําเนินการภายหลังจากได้เข้าร่วมอนุสัญญาผลจากการศึกษาทําให้ทราบว่าแต่
เดิมประเทศอินโดนีเซียไม่ได้แบ่งประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นับตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซียได้
ยอมรับและเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
องค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็นต้นมา ประเทศอินโดนีเซียได้ดําเนินการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้มีการจําแนกประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตาม
มาตราที่ ๒ ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวโดยวิธีการแปลประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาอินโดนีเซีย (ประเภท
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สามารถจําแนกเป็น ๕ ประเภทดังนี้)
๑) วรรณกรรมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะที่เป็นสื่อกลางของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วย (Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana
warisan budaya takbenda)
๒) ศิลปะการแสดง (Seni pertunjukan)
นิ ย ามความหมายดั ง กล่ า วแปลมาจากนิ ย ามความหมายภาษาอั ง กฤษดั ง นี้ “the practices,
representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and
cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals
recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from
generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their
environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of
identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 21
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๓) ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และเทศกาล (Adat istiadat masyarakat, ritus,
dan perayaan-perayaan)
๔) ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล (Pengetahuan dan
kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta)
๕) ทักษะงานช่างฝีมือดั้งเดิม (Kemahiran kerajinan tradisional)
จากการจําแนกประเภทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซียดังกล่าวข้างต้น
สามารถแสดงด้วยแผนภูมิดังต่อไปนี้
ภาพที่ ๑ การจําแนกประเภทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
WarisanBudayaTakbenda
(มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้)

Tradisi Dan EkspresiLisan/
Bahasa
(วรรณกรรมมุขปาฐะ/ ภาษา)

Seni Pertunjukan
(ศิลปะการแสดง)

AdatIstiadatMasyarakat,
Ritus, Dan Perayaanperayaan
(แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาลต่าง ๆ)

Kemahiran Kerajinan
Tradisional
(ช่างฝีมือดั้งเดิม)

Pengetahuan Dan Kebiasaan Perilaku
Mengenai Alam
Dan Semesta
(ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล)

๓. การขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวทางการจัดการและการดําเนินการ
เพื่อขึ้นบัญ ชีมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและมี
พั ฒ นาการอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อาจกล่ าวได้ ว่า ความสํ า เร็ จ ในการเสนอขึ้ น บั ญ ชี ม รดกวัฒ นธรรมในระดั บ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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นานาชาติต่อองค์การยูเนสโกทั้ งที่ เป็ นประเภทรายการตัวแทน (Representative List) และประเภท
กิจกรรมที่ปฏิบัติดีเยี่ยม (Best Practice) เป็นผลมาจากการวางแนวทางการจัดการและกระบวนการการ
ขึ้นบัญชีระดับชาติที่เป็นระบบและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประการสําคัญที่ผลักดันให้การขึ้น
บั ญ ชี ม รดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ รัฐ บาลสามารถพั ฒ นาอย่ างเป็ น รูป ธรรม เนื่ อ งจากรัฐ บาลของ
ประเทศอิ น โดนี เซี ยตระหนั กเห็ น ว่า การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ มี ส่วนสําคั ญ ต่ อการ
ดํ า รงอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาติ ทํ า ให้ น านาชาติ ต่ า งทราบว่ า มี ม รดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ใ ดบ้ า งที่ มี
แหล่งกําเนิดจากประเทศนี้
สําหรับการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเทศอินโดนีเซียมีมานานแล้วนับตั้งแต่ยุค
อาณาจักร และดําเนินต่อมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคอาณานิคม ภายหลังที่ประเทศได้ประกาศอิสรภาพในปี
ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน
ต่อมาช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๖ รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ก่อตั้งโปรแกรมระบบการขึ้นบัญชี
มรดกวัฒนธรรมระดับชาติขึ้นโดยใช้ชื่อว่า โครงการการขึ้นบัญชีและการจัดทําเอกสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
(Inventory and Documentation of Local Cultural Project) หรือในภาษาอินโดนีเซียเรียกโครงการ
นี้ ว่ า “Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT)” รั ฐ บาลของประเทศอิ น โดนี เซี ย มี ค วาม
พยายามเป็นอย่างมากที่จะดําเนินการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยคาดหวังว่าการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยทําให้สามารถเข้าใจ
พฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรมและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการวิจัย
ภาคสนามเพื่อบันทึกและขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม ผลของการเร่งดําเนินการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมระดับชาติดังกล่าว
จึงทําให้เกิดเป็นโครงการการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมหลายโครงการย่อย ๆ ที่ใช้ชื่อหลากหลายและมี
ผู้รับผิดชอบหลายภาคส่วน นอกจากนี้ การดําเนินการโครงการดังกล่าวยังทําให้เกิดสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
หนังสือ และบทความทางวิชาการเป็นจํานวนมากที่เป็นเอกสารบันทึกการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมทั้ง
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ระบบการบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซียมีขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ดําเนินการโดยผู้อํานวยการทั่วไปที่กํากับดูแลด้านคุณค่าวัฒนธรรม ศิลปะ
และภาพยนตร์ (Directorate General for Cultural Values, Arts and Film) กระทรวงวัฒนธรรมและ
การท่ อ งเที่ ยว (Ministry of Culture and Tourism) โดยประเทศอิน โดนี เซียได้ จัด พิ ม พ์ และเผยแพร่
หนังสือคู่มือการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นทั้งฉบับภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมประเภทนี้ในระดับชาติ คู่มือการขึ้นบัญชีฉบับดังกล่าวมีชื่อ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่ า “ Practical Handbook of Inventory of Intangible Cultural Heritage of
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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Indonesia” และชื่ อ ฉบั บ ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย คื อ “Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan
Budaya Takbende Indonesia” เป็นหนังสือคู่มือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย และองค์การยูเนสโก จากาตาร์ หนังสือคู่มือฉบับนี้พิมพ์
และเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๐ อาจกล่าวได้ว่าคู่มือฉบับดังกล่าวนอกจากจะเป็นคู่มือ
สําคัญสําหรับการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซียเองแล้ว ยังเป็นต้นแบบ
ของคู่มือการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่สําคัญอีก
ด้วย

ภาพที่ ๒ คู่มอื การขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
ฉบับภาษาอังกฤษ (ซ้าย) และฉบับภาษาอินโดนีเซีย (ขวา)
๔. การกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
การตรากฎหมายเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศอินโดนีเซียมี “กฎหมายว่าด้วยมรดกแห่งชาติ ค.ศ.
๒๐๐๕” เพียงฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ก่อนที่ประเทศจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังคงใช้อยู่เพื่อเสนอแนวทางการจัดการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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มรดกแห่ งชาติ ทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น (Local level) ระดั บ ชาติ (National level) และระดั บ นานาชาติ
(World level) โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ปัจจุบันถึงประเทศอินโดนีเซียจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ แต่ว่าทางประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ได้มีเหตุผลคัดค้าน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียก็มีการจัดทํากฎหมายที่
เกี่ ยวข้อ งกั บ มรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ ขึ้ น โดยมี ชื่ อ ว่า “undang-undang republik Indonesia
nomor 11 tahun 2010 ( พ.ศ. ๒๕๕๓ ) ” โดยพิจารณา:
ก. ว่ามรดกวัฒนธรรมที่เป็นความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นรูปแบบของการคิดและ
พฤติกรรมของชีวิตมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อความเข้าใจและการพัฒนาของประวัติศาสตร์
วิท ยาศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมในสั งคมของประเทศและรัฐ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารอนุ รักษ์ และการ
จัดการอย่างถูกต้องผ่านความพยายามของการป้องกันการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติสําหรับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเหล่านั้น
ข. ว่าในการที่จะรักษามรดกวัฒนธรรมของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับการตั้งค่าการป้องกันการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรม;
ค. ว่ามรดกวัฒ นธรรมในรูปแบบของวัตถุอาคารโครงสร้างเว็บไซต์และภูมิภาคจะต้องมีการ
จัดการโดยรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรม;
- ว่าด้ วยการเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ ในการดู แ ลรักษามรดกวัฒ นธรรมที่ ส มดุล ที่
จํ า เป็ น ด้ านอุ ด มการณ์ ท างวิ ช าการระบบนิ เวศและประหยั ด ในการปรั บ ปรุ งสวั ส ดิ ก ารของ
ประชาชน;
- พระราชบั ญ ญั ติว่าฉบับที่ ๕ ปี ๑๙๙๒ ในมรดกวัตถุจะไม่สอดคล้องกับ การพัฒ นา
ความต้องการและความต้องการของกฎหมายในสังคมที่ต้องมีการเปลี่ยน;
ง. ว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาอ้างถึงในวรรค ก,ข,ค,ง และต้องสร้างกฎหมายเกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรม; : มาตรา ๒๐, มาตรา ๒๑, มาตรา ๓๒ วรรค (๑) และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียปี ๑๙๔๕;

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๓ กฎหมายมรดกแห่งชาติฉบับภาษาอินโดนีเซีย
ที่มา : (https://www.slideshare.net/perencanakota/uu-11-tahun-2010-cagarbudaya)
ตารางที่ ๒ สรุปข้อเสนอแนะในการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศจากอนุสัญญา
ว่าด้ ว ยการส่ งเสริม และรัก ษามรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มรดกทาง
วัฒนธรรมของอินโดนีเซีย
นโยบายการสงวนรักษามรดก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
วัฒนธรรม
มาตราที่ ๑๑การจํ า แนกและ มาตราที่ ๒๐ การกลับมาของมรดกวัฒ นธรรมจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่
นิ ย ามความ ห มายมรดกท าง นอกอาณาเขตของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยรัฐบาลให้เป็นไปตามข้อตกลง
วั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ที่ อ ยู่ ระหว่างประเทศให้สัตยาบันข้อตกลงทวิภาคีหรือส่งโดยตรงจากเจ้าของของ
ภายในอาณาเขตของตน
พวกเขาเว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
มาตราที่ ๑๒ ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ของกฎหมาย
ปรับปรุงบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม มาตราที่ ๒๑ (๑) มรดกหรือวัตถุโครงสร้างอาคารสถานที่หรือหน่วยพื้นที่ทาง
ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ภ ายในอาณาเขต ภู มิ ศ าสตร์ ที่ น่ าสงสั ย ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางวั ฒ นธรรมยึ ด โดยเจ้ า หน้ าที่ บั งคั บ ใช้
ของตน
กฎหมายเป็นสิ่งต้องห้ามทําลายหรือประมูล
มาตราที่ ๑๓
(๒) มรดกหรือวัตถุโครงสร้างอาคารสถานที่หรือหน่วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่น่า
 การกํ า หนดนโยบายที่ มุ่ ง สงสัยว่าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมยึดตามที่อ้างถึงในวรรค (๑) มีการป้องกันโดย
ส่ ง เส ริ ม บ ท บ า ท ม ร ด ก เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
วั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ใน (๓) ในการดําเนินการคุ้มครองตามที่อ้างถึงในวรรค (๒) หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายสามารถขอความช่ วยเหลื อ ไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในด้ านของ
สังคม
 ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ที่ มี วัฒนธรรม
ความสามารถในการสงวน มาตราที่ ๓๒ การตรวจสอบของสะสมของพิพิธภัณฑ์จะทําโดยรับฟ้องแล้วก็
รักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่ ส่งไปยังทีมงานผู้เชี่ยวชาญของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
มาตราที่ ๓๓
จับต้องไม่ได้
 การสนั บ สนุ น ให้ มีก ารศึ กษา (๑) ผู้สํ าเร็จราชการแผ่น ดิ น / นายกเทศมนตรีอ อกการกํ าหนดสถานะของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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และการวิจัยเพื่ อ สงวนรักษา ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ ๓๐ (สามสิบ) วันหลังจากที่ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมรดกระบุวัตถุโครงสร้างอาคารสถานที่และ / หรือหน่วยงาน
ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของพื้นทีท่ างภูมิศาสตร์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สมควรเป็นมรดก
(๒) เมื่ อ ลงทะเบี ย นในทะเบี ย นแห่ ง ชาติ ข องมรดกทางวั ฒ นธรรมเจ้ า ของ
ทรัพย์สินมีสิทธิที่จะค้ําประกันกฎหมายในรูปแบบของ:ใบรับรองสถานะมรดก
ทางวั ฒ นธรรม; และ ใบรั บ รองการเป็ น เจ้ า ของบนพื้ น ฐานของหลั ก ฐานที่
ถูกต้อง
 ก า ร กํ า ห น ด ม าต ร ก า ร ที่ (๓) นักประดิษฐ์ของวัตถุอาคารและ / หรือโครงสร้างที่ได้รับการกําหนดให้เป็น
เหมาะสมทางกฎหมาย ทาง วัตถุอาคารมรดกวัฒนธรรมและ / หรือโครงสร้างของมรดกวัฒนธรรมมีสิทธิ
เท ค นิ ค ท างก าร บ ริ ห าร ได้รับค่าชดเชย
รวมทั้งมาตรการทางการเงิน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การ
สงวนรั ก ษาและการเข้ า ถึ ง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้อย่างเท่าเทียม

๕. การประยุกต์ใช้แนวคิดนโยบายวัฒนธรรม
อาจกล่ า วได้ ว่า ประเทศอิ น โดนี เซี ย เป็ น ประเทศหนึ่ งในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี
วัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มต่าง ๆ จํานวนมาก ดังนั้นปัญหาใน
การเรื่องการขึ้นบัญชีรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติ (National level) จึงเป็น
ปัญหาที่สําคัญสําหรับประเทศนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศอินโดนีเซียก็สามารถขึ้นบัญชีได้อย่างเป็นระบบ
เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกในประเด็นการสร้างองค์ความรู้ (Capacity Building)
ด้านการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
เหตุนี้ ประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถสร้างแนวทางการขึ้น บั ญ ชีม รดกวัฒ นธรรมที่จับต้อ งไม่ได้ที่ เป็ น
รูปธรรม และมีการจัดการทําคู่มือการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ริเริ่มเกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็น
อันดับต้น ๆ ดังจะเห็นได้จากการที่มีคู่มือการเสนอขึน้ บัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติเป็น
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเพราะทั้งสองประเทศมีความใกล้เคียงกันทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมบางอย่างมีความใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันตามความรู้ความสามารถเฉพาะของคนในแต่ละ
ประเทศและสภาพแวดล้อม
๕.๑ องค์การทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
องค์การทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซียที่ดําเนินการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้มีทั้งส่วนภาครัฐ ที่มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นองค์กร
หลักมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และพิจารณา
เอกลักษณ์ของชาติความสามัคคีของประเทศในด้าน multiculture สวัสดิการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ตามมาด้วยองค์กร
สนับสนุนอีก ๓ องค์กร คือ กรมการเมืองอัลมาตี้ กรมวัฒนธรรม มีหน้าปกป้องและส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมทํางานเพื่อค้นหา ลงทะเบียน ปกป้อง รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รณรงค์ และดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และกองทุนวัฒนธรรมแห่งชาติ (AFCN) มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นเงินทุนโครงการการกระทําทางวัฒนธรรมและโครงการต่าง ๆ ที่
จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโรมาเนีย (Unesco,
๒๐๑๗)
อีกทั้งยังมีส่วนภาคเอกชนร่วมด้วย อาทิเช่น Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) , Oral Tradition
Association (OTA), Sekretariat Nasional Perkerisan (SNKI) สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารกริ ช แห่ ง ชาติ
อินโดนี เซีย, Sekretariat Nasional Pewayangan สํานักงานเลขาธิการแห่งชาติอิน โดนี เซีย Wayang
เป็นต้น

ประเทศเกาหลีใต้
๑. แนวคิดนโยบายวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
ในปี ๑๙๗๖ ประเทศเกาหลี ใต้ กํ า หนดแนวคิ ด ในการร่า งนโยบายทางด้ านวั ฒ นธรรม โดย
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการระบุมรดกวัฒนธรรม การวางแผนการพัฒนาวัฒนธรรม การบริหารและ
วางโครงสร้างทางการเงินเพื่อการจัดการด้านวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างสรรค์และ
แนวคิ ด ทางวัฒ นธรรมของชาติ วัฒ นธรรมร่วมสมั ย จากนโยบายดั งกล่ าวนํ ามาสู่ แ นวคิ ด จากการใช้
ประโยชน์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในหลายประการ ประกอบด้วย วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และ
การแสดง นอกเหนือไปจากนั้นวัฒนธรรมร่วมสมัยยังถูกนํามาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการร่าง
นโยบายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ภาพยนตร์ และสิ่งตีพิมพ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นการดําเนินนโยบายทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิลลาเรื่อยมาถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลเกาหลีใต้จัดเตรียมโครงสร้าง
พื้ น ฐาน อาทิ หอสมุดแห่ งชาติ พิ พิธภัณ ฑ์ แ ห่ งชาติ สถาบั น ภาพยนตร์และสถาบั นดนตรีแห่ งชาติ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ วัฒ นธรรมเกาหลี ได้ เคลื่ อ นผ่ านเข้ าสู่ ยุค ของ เกมส์ อ อนไลน์ วั ฒ นธรรม K-Pop และ
ภาพยนตร์เกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาระบบส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดย
ภาครัฐเป็นผู้นําสําคัญในการส่งเสริมและรักษาและจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๒. การกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ของประเทศเกาหลีใต้
จากนโยบายดั งกล่ าวนํ ามาสู่ ก ารการร่างกฎหมายในปี ๒๐๑๐ รัฐ บาลเกาหลี ใต้ ได้ ป ระกาศ
กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา โดยครอบคลุมทั้งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดย
มุ่งเน้นมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปที่ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นหรือมีคุณ ค่าทาง
วิชาการ เช่น ละคร ดนตรี การเต้นรํา การละเล่น พิธีกรรม และทักษะในงานหัตถกรรม โดยภาครัฐมี
หน้าที่ในการกําหนดเกณฑ์ในการส่งเสริมรักษา การจัดการและการใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ จากบทบาทในการทําหน้าที่จัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กฎหมายยังกําหนดให้ภาครัฐ
ต้ อ งจั ด ทํ า แผนแม่ บ ททุ ก ๆ ๕ ปี ในการส่ งเสริ ม รั ก ษา การจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แผนแม่บทดังกล่าวยังครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผ่านการดูแลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การ
จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม การจัดเตรียมเงินทุนสําหรับการส่งเสริมและรักษามรดก
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็นจากเจ้าของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําแผนแม่บทในแต่ละครั้ง จากนั้นจึงจัดทําร่างแผนแม่บท
ให้แก่ผู้ว่าการรัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การเห็นชอบ
เหนืออื่นใดกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มุ่งให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ผ่านการศึกษา โดยกําหนดให้ภาครัฐต้องทําการจัดหาผู้รับผิดชอบในการจัดการการถ่ายทอดทักษะ
ทางด้ านมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ผ่ านการศึ กษาเพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริม และรัก ษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการจัดเตรียมรางวัลเกียรติยศและเงินทุนแก่ผู้ที่ทําหน้าที่ใน
การถ่ายทอดทักษะทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยผู้รับผิดชอบยังมีหน้าที่ในการนําเสนอ
ทักษะดังกล่าวต่อสาธารณะชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังคงเป็นผู้มีบทบาทในการร่างระเบียบในการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้โดยมุ่งเน้นไปที่การให้เจ้าของมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นผู้ยื่นเสนอการขึ้นบัญชี โดย
ภาครัฐเป็นผู้ทําหน้าที่กาํ หนดบุคคลที่ทําหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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จับต้องไม่ได้ในแต่ละครั้ง โดยภาครัฐยังมีอํานาจในการยกเลิกการขึ้นบัญชีอันเนื่องมาจากการที่มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขาดการส่งเสริมรักษาและใช้ประโยชน์
จากกฎหมายซึ่งได้รับการประกาศบังคับใช้ในปี ๒๐๑๐ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ร่างแผนแม่บทมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างปี ๒๐๐๗ – ๒๐๑๖ ดังนี้
 การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 การบูรณาการการดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
 การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญ
 การบูรณาการความร่วมมือในการบริหารองค์ความรู้ทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และจากแผนแม่บททางด้านวัฒนธรรมรัฐบาลเกาหลีใต้ได้กําหนดบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
 วัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
ในมาตราที่ ๑ คือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้และสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมของ
มนุษย์โดยการส่งผ่านวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งปกป้องมรดกวัฒนธรรม
 ในปี ๑๕๑๓ ได้มีการพัฒนาระบบการขึ้นบัญชีครูภูมิปัญญา ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดย
ในปี ๒๕๓๗ ให้อํานาจแก่ครูภูมิปัญญาในการออกใบประกาศนียบัตร และในปี ๒๕๔๔ มีการ
จัดตั้งระบบยกย่องครูภูมิปัญญา
 ภาครั ฐ ทํ า หน้ า ที่ ในการจั ด ตั้ ง ให้ มี ค ณะกรรมการมรดกวั ฒ นธรรม โดยมี อ งค์ ป ระกอบคื อ
คณะกรรมการมรดกวัฒ นธรรม ๑๑ คน และผู้ เชี่ ย วชาญด้ านมรดกวัฒ นธรรม ๒๒ คน โดย
พิจารณาจากการวิจัย การประเมินผล การกําหนดคุณลักษณะ และการปกป้องคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 ภาครัฐจัดทําการสํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัดคุณภาพของการส่งเสริมและรักษาผ่านการจัดการ
แสดงในรูปแบบต่าง ๆ โดยผลจากการประเมินจะนํามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณและการ
พิจารณาคัดเลือกครูภูมิปัญญาที่น่ายกย่อง
ประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมญี่ปุ่นและมี
ส่วนช่วยในวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโลก ซึ่งมีขอบเขตการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไว้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งถูกกําหนดไว้ในนิยามของทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible culture properties) และผลงานทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างอื่น ๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมือง (Flokle culture) ได้แก่ จารีตประเพณีเกี่ยวกับอาหาร
เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ความเชื่อทางศาสนา เทศกาล และการบันเทิง
๑. ด้านขอบเขตของกฎหมายและความร่วมมือกับท้องถิ่น
“ทรัพ ย์ สิ น ทางวัฒ นธรรม” ประกอบด้ วย ทรัพ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรมที่ มี รูป ร่างหรือ จับ ต้อ งได้
(Tangible cultural properties) ทรัพ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรมที่ ไม่มี รูป ร่างหรือ จับ ต้อ งไม่ได้ (Intangible
culture properties) ทรั พ ย์สิ น ทางวั ฒ นธรรมพื้ น เมื อ ง (Folk-cultural properties) อนุ ส าวรี ย ์
(Monuments) กลุ่มอาคารโบราณ (Groups of historic buildings)
นอจากนี้ ยังมีคํารับรองจากรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สินทาง
วัฒ นธรรมในโครงสร้างพื้นฐานของสังคม และจะใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดในการส่งเสริมและรักษา
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหน่วย
งานของรัฐในการดําเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานที่รัฐกําหนด
๒. ด้านอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
กระทรวงศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการวัฒนธรรมเป็นผู้กํากับ
ดูแล โดยกฎหมายให้อํานาจแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอํานาจกําหนด้ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่มีรูปร่างบางอย่างเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญได้ รวมทั้งอาจกําหนดให้ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงในเชิงวัฒนธรรมโลก และไม่มีสิ่งอื่นใดที่อาจนํามาเปรียบเทียบได้ เป็นสมบัติของ
ชาติ (National treasure) และในกรณีที่คุณค่าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญหรือสมบัติของชาติใด
ได้สูญเสียคุณค่าหรือมีเหตุพิเศษอย่างอื่น รัฐมนตรีฯ อาจยกเลิกการกําหนดให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มี
รูปร่างนั้นเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญหรือสมบัติของชาติได้ โดยทั้งสองกรณีจะต้องประกาศไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในส่วนการครอบครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญโดยบุคคลใดจะต้องอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของผู ้อํานวยการสํานั กงานกิจ การวัฒ นธรรม (Commissioner of Cultural Affairs) โดยจะต้อ ง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education Ordinances) ซึ่งผู้อํานวยการฯ อาจออก
คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการบัญญัติที่กําหนดให้มีสภาคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
กรรมการจํ า นวนห้า คน ซึ่ งแต่งตั้ งโดยรั ฐ มนตรี ว ่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานกิจการวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้ และมีบทบัญญัติเพิ่มเติมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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และมีการกําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๓. การลงโทษและการสนับสนุน
มีการกําหนดโทษทั้งทางอาญาและทางปกครองโดยมี โทษจําคุกไม่เกิน ๕ ปี ห รือ ปรับไม่เกิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ เยนเป็นโทษสูงสุด
สําหรับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมืองสําคัญที่มีรูปร่างนั้นรัฐบาลกลางให้การสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายของโครงการบูรณะซ่อมแซม การบริหารจัดการ การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ส่วน
กรณีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมืองสําคัญที่ไม่มีรูปร่าง รัฐบาลกลางจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ
ฝึกอบรมผู้สืบทอด และการจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็น นอกจากนี้ สําหรับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอื่น
รัฐบาลกลางก็ยังอาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีกด้วยก็ได้ โดยอาจคัดเลือกให้ทรัพย์สินทางวัฒ นธรรม
พื้นเมืองที่ไม่มีรูปร่างบางประเภทเป็น “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ต้องมีเอกสารและมาตรการ
อื่ น ” (Intangible Folk Cultural Properties Requiring Documentation and Other Measures)
โดยรัฐบาลกลางอาจดําเนินการจัดทําบันทึกเอกสารดังกล่าวไว้หรือให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จัดทําบันทึกของรัฐบาลท้องถิ่น
การดํ าเนิ น งานเพื่ อ คุ ้ม ครองทรัพ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรมสํ า คั ญ ที่ ผ ่านมารั ฐ บาลกลางได้จั ด สรร
งบประมาณพิเศษให้เป็นจํานวนเงินประมาณ ๒ ล้านเยนต่อปี ซึ่งเงินดังกล่าวได้นําไปใช้ในการรับรอง
บุคคลผู้ถือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเรียกว่า “สมบัติชาติมีชีวิต” (National Living Treasure) และการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดจากการฝึกอบรม ผู้สืบทอดทักษะ หรือการแสดงต่อสาธารณะที่จัดโดย
กลุ่มที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

ประเทศฝรั่งเศส
อนุ สัญ ญาเพื่ อคุ้มครองมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ได้ ปี พ .ศ. ๒๕๔๖ เป็ นอนุ สัญ ญาระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่ทําให้ประเทศฝรั่งเศสมีกฎเกณฑ์การส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
โดยกระทรวงวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสได้พยายามที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของแต่ละรัฐภาคี เริ่มจาก
การทําคลังข้อมูล (Inventory) ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใหม่ และไม่
เคยทํามาก่อน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ประเทศฝรั่งเศสได้เสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสได้พิจารณาถึงการบรรจุ
ประเด็ น เรื่อ งมรดกวัฒ นธรรมในกฎหมายฝรั่งเศส และนํ าหลัก การของอนุ สัญ ญาเพื่ อ คุ้ม ครองมรดก
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วั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ม าปรั บ ใช้ ใ นกฎหมายภายในประเทศ ซึ่ ง เรี ย กว่ า Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ๒ ๐ ๐ ๓ , ratifiée par la France ๑ ๑ juillet
๒๐๐๖ หรือ อนุสัญญาเพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (UNESCO, ๒๐๑๔)

๑. การขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศฝรั่งเศส
แบบฟอร์มในการทําคลังข้อมูลมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศฝรั่งเศส มีรายละเอียด
ที่จะต้องกรอกใน ๖ ส่วน ดังนี้ (UNESCO, ๒๐๑๔)
๑. การระบุข้อมูล – Identification and localization
 ชื่อและบทบาทและ / หรือหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์
 ชื่อเทศบาล ชุมชน หรือสภาท้องถิ่น
๒. คําอธิบาย - Description
 สถานที่ที่ใช้
 วัตถุดิบ / วัสดุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติ
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทํา
 สถานที่ทํางาน
 การเรียนรู้และการส่งผ่าน
 การปรับปรุงงานฝีมือ
๓. ประวัติศาสตร์ - History
 ประวัติทั่วไป
 ประวั ติ เฉพาะเกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร รูป แบบของการแสดงออก หรื อ พื้ น ที่ ท าง
วัฒนธรรม
๔. มรดกความสนใจและการพัฒนา - Heritage Interest and development
 วิธีการประชาสัมพันธ์
 โบรชัวร์หรือเว็บไซต์
 คู่มือ
 เปิดบ้านหรือห้องแสดง / แกลเลอรี่
 งานแสดงสินค้าหรืองานแสดงสินค้า
 งานเทศกาล
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 วิธีการสร้างการรับรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
๕. มาตรการปกป้อง - Safeguarding measures
๖. ข้อมูลทางเทคนิค - Technical Data
 วันที่และสถานที่ที่สํารวจ
 วันที่ของการกรอกเอกสารคลังข้อมูล
 ชื่อของผู้ตรวจสอบ
อนึ่ง บัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เป็นบัญชีที่แยกเฉพาะและมีความแตกต่าง
จากบัญชีสถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองต่อศิลปะ งานฝีมือ และ
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงดนตรีและอาหารด้วย ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเองก็มีมรดกวัฒนธรรมที่ขึ้น
บัญชีกับยูเนสโกมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่น การทอผ้าลูกไม้ของแคว้น Alençon การขี่ม้าและบังคับม้าแบบ
ฝรั่งเศส รวมทั้งมรดกด้าน “มื้ออาหารเลิศรสของฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร เช่น การตกแต่งโต๊ะอาหาร การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ บนโต๊ะ รวมทั้งการจับคู่
ไวน์ กับอาหารแต่ละจานอี กด้ วย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นายเอ็ม มานู เอล มาครง ประธานาธิบ ดี ของ
ประเทศฝรั่งเศส กล่าวเรียกร้องให้ยูเนสโกขึ้นบัญชีขนมปังฝรั่งเศสหรือ “บาแก็ตต์” เป็นหนึ่งในมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก เพื่ออนุรักษ์กรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานดั้งเดิมในการทําขนม
ปังนี้เอาไว้ (BBC, ๒๐๑๘)
๒. เครือข่ายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ เครือข่ายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส ได้มี
บทบาทในการดํ าเนิ นการตามอนุ สั ญ ญานี้ เป็ น อย่างมาก ซึ่ งดํ าเนิ น การเกิ น วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก การทํ า
คลังข้อมูลของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยการนําหลักการและพื้นฐานของอนุสัญญาเพื่อคุ้มครอง
มรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้มาเป็นนโยบายการจัดการวัฒ นธรรมในระดับของท้องถิ่น และที่สําคัญ
ประเทศฝรั่ ง เศสยั ง ได้ ก่ อ ตั้ ง “French Center For Intangible Cultural Heritage” หรื อ “FCICH”
เป็นหน่วยงานให้แหล่งข้อมูล การฝึกอบรม และการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของการจัดการและการศึกษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้ (FCICH, ๒๐๑๘)
 เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้
 จัดทําเอกสารมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

 มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงการสะท้อน
ให้เห็นนโยบายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และผลกระทบของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 พัฒ นาและอํานวยความสะดวกแก่เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับ ต่ าง ๆ ของ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice)
 ให้ ข้ อ มู ล และแนะนํ า โครงการผู้ ถื อ ครองมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ รวมถึ งการทํ า
“Inventory” ของมรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับต้ อ งไม่ ได้ ในประเทศฝรั่งเศสและการเสนอ
รายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แก่ยูเนสโก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศฝรั่งเศสจะประสบความสําเร็จด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มากมาย แต่ประเทศฝรั่งเศสเองก็ตระหนักถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยง
กิ จ กรรมระหว่ างมรดกวั ฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ ร ะหว่า งภาคส่ ว นต่ าง ๆ ของรัฐ บาลและสั งคม เพื่ อ
พัฒนาการผนึกกําลังระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้ง ๔ ประเทศ
การทบทวนกรณีศกึ ษาประเทศอินโดนีเซีย
ประเด็น
การนิยามความหมายและ ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้กําหนดนิยามความหมายของคําศัพท์ดังกล่าว
จําแนกประเภทของมรดก เอง หลั งจากที่ ได้ เข้ าร่วมเป็ น ภาคี ส มาชิ กอนุ สั ญ ญาจึ งยอมรับ และ
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ นิยามความหมายของคําศัพท์ดังกล่าวโดยแปลนิยามความหมายของ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในมาตรา ๒ ของอนุสัญ ญาฉบั บ
ดังกล่าว ซึ่งนิยามความหมายดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขว้าง
ดังที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
การจําแนกประเภทมรดก ๑) วรรณกรรมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะที่
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เป็นสื่อกลางของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วย
๒) ศิลปะการแสดง
๓) ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และเทศกาล
๔) ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล
๕) ทักษะงานช่างฝีมือดั้งเดิม
กระบวนการ
ระบบการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ข องประเทศ
อินโดนีเซียมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ดําเนินการโดย
ขึ้นบัญชี
ผู้ อํ านวยการทั่ ว ไปที่ กํ า กั บ ดู แ ลด้ า นคุ ณ ค่ า วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ และ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ภาพยนตร์ (Directorate General for Cultural Values, Arts and
Film) กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture
and Tourism) โดยประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ จั ด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่
หนังสือคู่มือการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นทั้งฉบับ
ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขึ้นบัญ ชี
มรดกทางวัฒ นธรรมประเภทนี้ ในระดับชาติ คู่มือการขึ้นบัญ ชีฉบั บ
ดังกล่าวมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Practical Handbook of Inventory
of Intangible Cultural Heritage of Indonesia” แ ล ะ ชื่ อ ฉ บั บ
ภ า ษ า อิ น โด นี เซี ย คื อ “ Buku Panduan Praktis Pencatatan
Warisan Budaya Takbende Indonesia”
เป็นหนังสือคู่มือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย และองค์การยูเนสโก
จากาตาร์ หนังสือคู่มือฉบับนี้พิมพ์และเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ. ๒๐๑๐ อาจกล่าวได้ว่าคู่มือฉบับดังกล่าวนอกจากจะเป็ นคู่มือ
สําคัญสําหรับการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศ
อิ น โดนี เซี ย เองแล้ ว ยั ง เป็ น ต้ น แบบของคู่ มื อ การขึ้ น บั ญ ชี ม รดก
วัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ได้ ให้ กับ ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่
สําคัญอีกด้วย
การกําหนดมาตรการทาง ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศอินโดนีเซียมี “กฎหมายว่าด้วยมรดก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๕” เพียงฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม
การส่งเสริมและรักษา ทั้งมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ปัจจุบนั กฎหมาย
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง ฉบับนี้ยังคงใช้อยู่เพื่อเนือ้ หาของกฎหมายฉบับดังกล่าวเสนอแนว
ไม่ได้
ทางการการจัดการมรดกแห่งชาติทั้งในระดับท้องถิ่น (Local level)
ระดั บ ชาติ (National level) และระดั บ นานาชาติ (World level)
โดยให้ ความสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ นงานทุ กขั้ น ตอนอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
องค์การทางวัฒนธรรมที่ องค์การทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซียที่ดําเนินการ
เกี่ยวข้องกับการจัดการ จัดการมรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่มีกระทรวงวัฒนธรรมและ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง การท่องเที่ยวสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นองค์กรหลักมีหน้าที่ในการ
ไม่ได้
กําหนดนโยบายและการดําเนินการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประเด็น
อํานาจหน้าที่

กระบวนการขึน้ บัญชี

และพิ จ ารณาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ค วามสามั ค คี ข องประเทศในด้ าน
multiculture และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
อนุรักษ์และพัฒ นาวัฒ นธรรม ตามมาด้วยองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุน
ได้ แ ก่ กรมการเมื อ งอั ล มาตี้ กรมวั ฒ นธรรม, กองทุ น วั ฒ นธรรม
แห่ ง ชาติ (AFCN), Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) , Oral Tradition
Association ( OTA) , Sekretariat Nasional Perkerisan ( SNKI)
สํานักงานเลขาธิการกริชแห่งชาติอินโดนีเซีย , Sekretariat Nasional
Pewayangan สํานักงานเลขาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย
การทบทวนกรณีศกึ ษาประเทศเกาหลีใต้
ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎหมายคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรม โดยครอบคลุมทั้งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ ไ ด้ โดยมุ่ ง เน้ น มรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ไ ปที่ ศิ ล ปะ
ประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นหรือมีคุณค่าทางวิชาการ เช่น ละคร
ดนตรี การเต้นรํา การละเล่น พิธีกรรม และทักษะในงานหัตถกรรม
โดยภาครั ฐ มี ห น้ า ที่ ในการกํ า หนดเกณฑ์ ในการส่ งเสริ ม และรั ก ษา
มรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ จากบทบาทในการทําหน้าที่จัดการ
มรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ กฎหมายยั งกํ าหนดให้ ภ าครั ฐ ต้ อ ง
จัดทําแผนแม่บททุก ๆ ๕ ปี ในการส่งเสริมและรักษา จัดการและใช้
ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แผนแม่บทดังกล่าวยัง
ครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ ผ่านการดูแลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ การจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม
การจัดเตรียมเงินทุนสําหรับการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒ นธรรม
ภาครั ฐ ยั ง มี ห น้ า ที่ ในการรวบรวมความคิ ด เห็ น จากเจ้ า ของมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดทํา
แผนแม่บทในแต่ละครั้ง จากนั้นจึงจัดทําร่างแผนแม่บทให้แก่ผู้ว่าการ
รัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การเห็นชอบ
ภาครัฐยังคงเป็นผู้มีบทบาทในการร่างระเบียบในการขึ้นบัญชีมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยมุ่งเน้นไปที่การให้เจ้าของมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้เป็นผู้ยื่นเสนอการขึ้นบัญชี โดยภาครัฐเป็นผู้ทําหน้าที่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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การส่งเสริม
และรักษา

จุดเด่นอืน่ ๆ

ประเด็น
กฎหมาย

กําหนดบุ คคลที่ ทํ าหน้าที่ พิ จารณาความเหมาะสมของการขึ้น บั ญ ชี
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในแต่ละครั้ง โดยภาครัฐยังมีอํานาจใน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีอันเนื่องมาจากการที่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ขาดการส่งเสริมรักษา และใช้ประโยชน์
จากกฎหมายซึ่งได้รับการประกาศบังคับใช้ในปี ๒๐๑๐ รัฐบาลเกาหลี
ใต้ได้ร่างแผนแม่บทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างปี ๒๐๐๗ –
๒๐๑๖ ดังนี้
• การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
• การบูรณาการการดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญ
• การบูรณาการความร่วมมือในการบริหารองค์ความรู้ทางด้านมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และจากแผนแม่บททางด้านวัฒนธรรมรัฐบาล
เกาหลีได้กําหนดบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องดังนี้
วัตถุประสงค์ในการปกป้ องคุ้มครองมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ได้
เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองในมาตราที่ ๑ คือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ของเกาหลี แ ละสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ โดยการ
ส่งผ่านวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
• ในปี ๒๕๑๓ ได้มีการพัฒนาระบบการขึ้นบัญชีครูภูมิปัญญาในระดับ
ท้องถิ่น
กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้มุ่งให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผ่านการศึกษา โดยกําหนดให้ภาครัฐต้อง
ทําการจัดหาผู้รับผิดชอบในการจัดการการถ่ายทอดทักษะทางด้าน
มรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ ผ่ านการศึ ก ษาเพื่ อประโยชน์ ในการ
ส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อีกทั้งยังมีหน้าที่ใน
การจั ด เตรี ย มรางวั ล เกี ย รติ ย ศและเงิ น ทุ น แก่ ผู้ ที่ ทํ า หน้ าที่ ในการ
ถ่ า ยทอดทั ก ษะทางด้ า นมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ โดย
ผู้รับผิดชอบยังมีหน้าที่ในการนําเสนอทักษะดังกล่าวต่อสาธารณะชน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การทบทวนกรณีศกึ ษาประเทศญี่ปนุ่
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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โครงสร้างหน่วยงานที่
รองรับ

การส่งเสริมรักษา

ประเด็น
กฎหมาย

การส่งเสริม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมญี่ปุ่นและมีส่วนช่วยใน
วิวัฒนาการของสังคมโลก
มีการกําหนดให้สินทรัพ ย์ทางวัฒ นธรรมที่ สําคัญ เป็น “สมบัติชาติ”
รวมถึ งการขึ้ น บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ท างวัฒ นธรรมทั้ งที่ มี รูป ร่ า งและไม่ มี
รูปร่าง
ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ ใ ห้ อํ า นาจกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of
Education Ordinances) แ ล ะ สํ า นั ก งา น กิ จ ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม
(Commissioner of Cultural affairs) เป็นหน่วยงานหลักในการขึ้น
บั ญ ชี แ ละการบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ท างวั ฒ นธรรม นอกจากนี้
กฎหมายยังได้มีการกําหนดให้มีการกําหนดให้มีสภาคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมที่ต้องอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและมีการกําหนดบทบาท
และความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
การศึกษาในด้านความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมด้วย
ประเทศญี่ปุ่นมีการสนับสนุนการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
โดยมี ก ารจั ด สรรงบประมาณถึ ง ขั้ น การรั บ รองบุ ค คลผู้ ถื อ ครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางวั ฒ นธรรมหรื อ “สมบั ติ ที่ มี ชี วิ ต ” และมี ก ารจั ด
งบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่การอบรมจนถึงการช่วยเหลือ
ทางการเงินและด้านอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครองที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ การทํ า ให้ ท รั พ ย์ สิ น ทางวั ฒ นธรรมเสี ย หายหรื อ ขั ด ขวางการ
ดําเนินงานในการสํารวจหรือซ่อมแซม
การทบทวนกรณีศกึ ษาประเทศฝรั่งเศส
กระทรวงวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสได้พิจารณาถึงการบรรจุประเด็น
เรื่ อ งมรดกวั ฒ นธรรมในกฎหมายฝรั่ ง เศส และนํ า หลั ก การของ
อนุ สั ญ ญาเพื่ อ คุ้ ม ครองมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ ม าปรั บ ใช้ ใ น
กฎหมายภายในประเทศ ที่เรียกว่า อนุสัญญาเพื่อคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยประเทศ
ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเทศฝรั่งเศสนําหลักการและพื้นฐานของอนุสัญญามรดกวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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และรักษา

ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ม าเป็ น นโยบายการจั ด การวั ฒ นธรรมในระดั บ ของ
ท้องถิ่น โดยประเทศฝรั่งเศสมีวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญ ชีมรดก
วัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกแล้วหลายรายการ เช่น การทอ
ผ้ า ลู ก ไม้ ข องแคว้ น Alençon การขี่ ม้ า และบั ง คั บ ม้ า แบบฝรั่ ง เศส
รวมทั้งมรดกด้าน “มื้ออาหารเลิศรสของฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของประเทศฝรั่งเศส เพื่อ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของประเทศ
ฝรั่งเศส

ตารางที่ ๔ การเปรียบเที ย บประเด็ น ที่ ส ามารถนํ ามาประยุ กต์ ใช้ กับ แผนแม่ บ ทมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยทั้ง ๔ ประเทศ
ประเด็น
การประยุกต์ใช้แนวทางของประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย
กระบวนการขึน้ บัญชี ประเทศอิ น โดนี เซี ย มี ร ะบบการขึ้ น บั ญ ชี ที่ เป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด
กล่าวคือ มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในหนังสือคู่มือ
การขึ้นบัญ ชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซีย
และมี บั ญ ชี ร ายการมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ ทั้ งในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นอกจากบัญชีรายการมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เหล่านั้นจะอยู่ในรูปเอกสารแล้วยังปรากฏ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ด้วย จากผลการศึกษาข้างต้น ประเทศ
ไทยควรประยุกต์รูปแบบและระบบการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ของประเทศอินโดนีเซียที่รองรับการทําบัญชีรายการทั้งสาม
ระดับ เพื่อให้บัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
กระบวนการขึน้ บัญชี อี ก ทั้ ง ควรพั ฒ นาระบบการขึ้ น บั ญ ชี ใ หม่ ใ นรู ป แบบ e-inventory
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลหรือส่งข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ที่เห็นควรได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีในระดับต่าง ๆ ได้
โดยไม่ต้องยื่นผ่านเอกสารเพียงอย่างเดียว
ประเด็น
การประยุกต์ใช้แนวทางของประเทศเกาหลีใต้กับประเทศไทย
อํานาจหน้าที่
ประเทศไทยสามารถร่ า งกลยุ ท ธ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การการใช้
ประโยชน์จากมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมเพื่อแก้ปัญ หาที่ครูภูมิ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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การส่งเสริมรักษา

ปัญญาขาดรายได้ในขณะที่พยายามส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรมจนส่งผลให้ ไม่ ส ามารถสร้างความยั่งยื น แก่ ม รดกทางภู มิ
ปัญญาในที่สุด
ประเทศไทยสามารถกําหนดแนวทางในการขึ้นบัญชีโดยการที่เจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้เสนอการขึ้นบัญชีด้วยตนเอง โดย
ภาครัฐทําหน้าที่สรรหาคณะกรรมการที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่มุม
ของประสบการณ์ และแง่มุมของความรู้ในการพิจารณาการขึ้นบัญชี
ประเทศไทยสามารถจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ บู ร ณาการความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานและชุ ม ชนโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกรณี ที่
วัฒนธรรมเกิดการเคลื่อนย้ายตามตัวบุคคลสู่จังหวัดหรือภูมิภาคอื่น ๆ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการแต่งตั้งครูภูมิปัญญา
ซึ่งมีหน้าที่ในการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ่านระบบการศึกษา และยังมีหน้าที่ในการจัดแสดงมรดกภูมิปัญญา
ต่อสาธารณะชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยภาครัฐมีหน้าที่จัดหารายได้
รางวัลและเกียรติยศต่อครูภูมิปัญญา
การประยุกต์ใช้แนวทางของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ กํ า หนดบทลงโทษทางอาญาและบทลงโทษทาง
ปกครอง หากมีการส่งออกทําให้เกิดความเสียหายหรือดัดแปลงมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การปฏิ เ สธหรื อ ขั ด ขวางการ
ดําเนินงานซ่อมแซมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศไทยอาจ
พิจารณาถึงบทลงโทษหรือ มาตราการยับ ยั้งการกระทํ าที่ ก่อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รัฐบาลควรมีการได้กําหนดบทบาทหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลาง ท้องถิ่น
และภาคประชาชนในการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม
ประเทศญี่ ปุ่ น จั ด งบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ด หนุ น และให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ทางวั ฒ นธรรม (ในกรณี ที่ ผู้
ครอบครองไม่สามารถดูแลได้และมีความต้องการในการยกเลิกการ
ครอบครอง) ในมู ล ค่ า ชดเชยที่ เหมาะสมเพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นประเทศไทยสามารถจัดสรร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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กองทุนสําหรับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช้แนวทางของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย
นําหลักการของอนุสัญ ญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒ นธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ มาปรับใช้ในกฎหมายภายในประเทศ
การก่อ ตั้งศู น ย์ม รดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ ได้ เพื่ อเป็ นหน่ วยงานให้
แหล่งข้อมูล การฝึกอบรม และการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
นํ า หลั ก การและพื้ น ฐานของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาเป็นนโยบายการจัดการวัฒนธรรมในระดับ
ของท้องถิ่น

๒.๕ กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อรวบรวมข้อมูล ไปสูก่ ารวิเคราะห์ข้อมูลในการทําแผนแม่บทส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรอบคิดเริ่มจากแนวคิดที่ว่าแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ดี
จะต้องมีปัจจัย ๗ ประการ ดังนี้
๑. ทบทวนพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.
๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก
๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ
๔. กรณีศึกษาในต่างประเทศ ๓ ถึง ๕ ประเทศที่ประสบความสําเร็จ
๕. ทบทวนการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผ่านมา
๖. ทัศนคติและความพึงพอใจ
๗. ผู้ทมี่ ีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน
ตามที่ได้กําหนดขอบเขตการศึกษาที่ครบคลุมประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นสามารถนํามาสู่กรอบแนวคิด
ได้ดังภาพที่ ๔
ภาพที่ ๔ กรอบแนวคิดสําหรับจัดทําแผนแม่บทมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
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บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวจิ ัย
โครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔ ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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๓.๑ กําหนดการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
๓.๑.๑ การคัดเลือกและการกําหนดผู้ที่ให้ข้อมูล
๓.๑.๒ วิธีการเก็บข้อมูล
๓.๑.๓ เครื่องมือที่ใช้
๓.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๒ กําหนดวิธีวิจัยการเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
๓.๒.๒ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
โครงการวิจัยฉบับนี้ได้กําหนดกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วนประกอบด้วยการ
วิ เคราะห์ เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative analysis) และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Analysis) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ
แสวงหาประเด็นสําคัญที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกนํามาใช้เพื่อจัดเตรียมกรอบแนวคิดสําหรับการออกแบบเครื่องมือทางการวิจัยสําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอีกด้วย จากนั้นการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณยังได้มุ่งศึกษาถึงระดับการรับรู้
และระดับการนํานโยบายทางด้านการจัดการวัฒนธรรมไปใช้งานในสถานการณ์จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด โดยโครงการวิจัยนี้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา รวบรวมทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จาก พรบ.
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง แผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ แผนแม่บทวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทําการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งประเด็นภายในและภายนอก ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ควรกําหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ ๓ ทบทวนข้อมูลนําเข้าจากการทําสัมภาษณ์ เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย สร้าง
แบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
ขั้นตอนที่ ๔ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลการทํา SWOT Analysis (Strategic
Matrix)
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ขั้ น ตอนที่ ๕ ทํ าร่ างแผนแม่ บ ท ประกอบด้ วย วิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ ยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน แผนกิ จกรรม ด้ านมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมอย่ างบู รณาการ ทั้ งกั บ หน่ วยงานภายใน
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกฝ่าย
ขั้นตอนที่ ๖ ทบทวนครั้งสุด ท้ ายโดยผู้ที่ ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ให้ ความเห็ น ร่างแผน
แม่บท ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนกิจกรรม ปรับปรุงตามความ
เหมาะสม ได้แผนแม่บท ตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและรักษามรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม และสอดคล้อ งกั บ กฎหมาย กฎระเบี ยบ และสั ญ ญาความร่วมมื อ ระหว่ าง
ประเทศ
สําหรับในรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ได้ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ ถึง
ขั้ น ตอนที่ ๓ นอกจากนี้ รายงานฉบั บ นี้ กํ า หนดระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ทั้ งเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริม าณตาม
รายละเอียดดังนี้
๓.๑ กําหนดวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
๓.๑.๑ การคัดเลือกและการกําหนดผู้ให้ข้อมูล
การคัดเลือกและการกําหนดผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In depth Interview) คื อ เทคนิ ค ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสมกับการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กซึ่งมีการกําหนดกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความเจาะจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่โครงการวิจัยต้องการประเด็นเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากรอบ
แนวคิดทางการวิจัย (Boyce C. and Neale P., ๒๐๐๖)
การคัดเลือกและการกําหนดผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ได้คัดเลือกและกําหนดจากผู้
ที่ มี ส่ วนสํ าคั ญ ในการกํ าหนดและขั บ เคลื่ อ นแผนเชิ ง นโยบายเพื่ อ สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เกี่ ย วกั บ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม อั น ประกอบด้ ว ย รองอธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรม กลุ่ ม
ผู้อํานวยการกองและสํานัก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รายงานวิจัย
ฉบับ นี้ได้ใช้ Piggyback Method ซึ่งเป็นกระบวนวิธีในการคัดเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ ตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยในที่นี้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว คือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้คัดเลือกผู้
ถูกสัมภาษณ์ขึ้นมาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จํานวน ๙ ราย
การคัดเลือกและการกําหนดผู้ให้ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เป็นเครื่องมือซึ่งใช้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยมุ่งไปที่
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งทั ศ นคติ แ ละการรับ รู้ข องผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ เพื่ อ จั ด
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เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ทําการศึกษา (Dilahad R. M. and Latif M. I., ๒๐๑๓)
การประชุมกลุ่มย่อยได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อบรรเทาข้อปัญหาเกี่ยวกับการที่
โครงการวิจัยขาดข้อมูลเชิงลึกในการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การสืบทอดและถ่ายทอด
มรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ และการสร้างเครือ ข่ าย โดยโครงการวิจั ย ในครั้งนี้ ได้ ห ยิบ ยก MultiMethod Studies ซึ่งหลักการโดยทั่วไปของการประชุมกลุ่มย่อยควรมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๑๕ คน ทั้งนี้เพื่อ
สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนคติอย่างมีประสิทธิภาพ
การคัดเลือกและการกําหนดผู้ให้ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
๕ ภูมิภาค โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยจํานวนภาคละ ๑ ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นในการกําหนดทิศทาง
แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง
ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด หรือ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และ ผู้ถือครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
คณะผู้วิจัยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทําการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้ Piggyback Method ซึ่งเป็นกระบวนวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ตามคํ าแนะนํ าของผู้ เชี่ ยวชาญ โดยในที่ นี้ ผู้ เชี่ ย วชาญดั งกล่ าว คื อ กรมส่ งเสริม วัฒ นธรรม กระทรวง
วัฒ นธรรม ซึ่ งได้ คั ด เลื อ กผู้ เข้าร่ว มการประชุ ม กลุ่ม ย่ อ ยขึ้ น มาโดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรม โดยมีคุณ สมบัติสอดคล้องกับการ
รวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย และผลจากคัดเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งมีองค์ประกอบ คือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ วัฒ นธรรมจังหวัด หรือ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และ
ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยทางคณะผู้วิจัยได้ทําการเชิญตัวแทนตามคําแนะนําของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ในกรณีที่ผู้ถูกเชิญติดภารกิจจะทําการส่งผู้แทนซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อเข้าร่วม
และในบางกรณี แม้ว่าคณะผู้วิจัยจะทําการเชิญ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยแต่ผู้ได้รับการเชิญ อาจไม่
สามารถมาเข้าร่วมได้ จึงส่งผลให้การคัดเลือกดังกล่าวซึ่งคัดเลือกครอบคลุมถึงตัวแทนของทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยแต่จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาคยังคงผันแปรตามความสามารถในการ
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยของผู้ได้รับการทาบทามอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของแต่
ละจังหวัดแบ่งเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง ๘ ราย ภาคตะวันออก ๘ ราย ภาคใต้ ๑๘ ราย ภาคเหนือ ๒๑
ราย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๘๕ ราย ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายงานวิจัยฉบับนี้ได้
ทําการประชุมกลุ่มย่อยจากตัวแทนของทุกจังหวัดในประเทศไทยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓.๑.๒ วิธีการเก็บข้อมูล
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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วิธีการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยทําการแจ้งวัตถุประสงค์ดังกล่าวแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะทําการรวบรวม
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแผน
แม่บทแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในขณะทําการสัมภาษณ์นั้นคณะผู้วิจัยได้ทําการสรุปผล
จากการสัมภาษณ์เป็นระยะเพื่อทบทวนความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
คณะผู้วิจัยทําการทบทวนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการวิเคราะห์รูปแบบร่วม (Pattern) จาก
ผลการสัม ภาษณ์ ผู้ บริห ารของกระทรวงวัฒ นธรรม ในกรณี ที่ ได้รับ รูปแบบร่วมในหลากหลายทิ ศทาง
คณะผู้ วิ จั ย จะทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยมุ่ งประเด็ น ไปที่ ค วามแตกต่ างของข้ อ มู ล ประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน เพื่อแสวงหาเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างแสดง
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์แตกต่างกัน
หลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้วิจัยได้จัดทํารายงานจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรายงานผล
ป้ อนกลับสู่ผู้ถูกสัมภาษณ์ และจากนั้น ได้นํ าข้อเสนอแนะของผู้ ถูกสั มภาษณ์ ม าทํ าการปรับปรุงแก้ ไข
ผลการวิจัย เพื่อนําไปเผยแพร่อีกครั้ง
วิธีการเก็บข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การประชุมกลุ่มย่อยถูกบันทึกโดยใช้วิธี Taking notes
method โดยเลขานุการของการประชุมกลุ่มย่อย ในขณะทําการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเลขานุการยังได้ใช้
วิธีการ Highlight และ Underline สําหรับความคิดเห็นที่มีความสําคัญหรือเป็นประเด็นใหม่สําหรับการ
ประชุมแต่ละครั้ง
๓.๑.๓ เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการวิจัยฉบับนี้ได้กําหนดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ (Protocol) ซึ่งถูกนํามาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประกอบไปด้วยชุดคําถามตั้งแต่เริ่มต้นการสัมภาษณ์ ระหว่างการ
สัมภาษณ์ จนกระทั่ งเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ตลอดจนการกําหนดกิจกรรมที่ ถูกนํ ามาใช้ ประกอบการ
สัมภาษณ์ อาทิ สื่อวีดิ โอตั วอย่ างการจัด การมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ ได้ซึ่ งประสบความสํ าเร็จ ใน
ต่างประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย
ผู้นําในการประชุมกลุ่มย่อยเริ่มต้นการประชุมด้วยการแนะนําตนเองและขอให้ทางผู้เข้าร่วม
ประชุมแนะนําตนเองต่อผู้อื่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Engagement ของการประชุมกลุ่มย่อยเหนืออื่นใด
ผู้นําในการประชุมกลุ่มย่อยยังได้ชี้แจงเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ให้มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นจึงทําการบรรยายเรื่องการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ทั้งในบริบทโลกและบริบทของประเทศไทยเพื่อนําผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ชุดคําถามที่ได้จัดเตรียมไว้
เมื่อสิ้นสุดการประชุมผู้นําในการประชุมกลุ่มย่อยได้ทําการสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยและสรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการประชุม
๓.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เริ่มจากการทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา รวบรวม
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๕๙ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ แผนแม่บทวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาล พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก จากนั้นจึงจัดทําการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งประเด็น
ภายในและภายนอก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ควรกําหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บ
ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม แล้ วนํ าข้อ มูล ที่ ได้ จากการเก็บ ข้อ มู ล มาวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ การวิเคราะห์ เชิ งเนื้อ หา
(Content Analysis) นําไปสู่การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญและสอดคล้องกับผลการทํา SWOT
Analysis (Strategic Matrix) และจะได้ทําการพัฒนาทางเลือกนโยบายจากการใช้ TOWS Matrix ต่อไป
๓.๒ กําหนดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีที่กลุ่มประชากรมีจํานวนมากจนไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย
(Target Population) ได้จากทั้งแง่มุมของระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยและแง่มุมของงบประมาณใน
การดําเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณได้กําหนดให้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ซึ่งถือ
เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยโครงการวิจัยฉบับนี้ได้ทําการกําหนดกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา
และกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, ๒๕๕๒)
๑) ประชากร
โครงการวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด้ ใ ช้ ก ารกํ า หนดกรอบตั ว อย่ า ง (Sampling Frame) ในการคั ด เลื อ ก
ประชากรที่ ต้องการทํ าการศึกษาโดยเริ่มจากการระบุกลุ่มประชากรที่ท ราบจํานวน อันประกอบด้วย
๑.ชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. องค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไร นั กวิช าการอิ สระในพื้ น ที่ และมู ล นิ ธิ ๓. สํ านักงานวัฒ นธรรมในส่ วนของกลุ่ม ส่งเสริม ๔. สภา
วั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ และตํ า บล ๕. หน่ ว ยงานที่ ลั ก ษณะการทํ า งานในรู ป ของ
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ คณะกรรมการมรดกภูมิ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด ๖.
องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย ศูนย์ศิลปาชีพ และศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร ๗. เยาวชนที่มี
ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม ซึ่งเงื่อนไขในการกําหนดกรอบตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้ทําการพิจารณาจากสมมติฐานการวิจัยซึ่งมุ่งทําการทดสอบระดับความเข้าใจในการขึ้นบัญชี
มรดกวัฒ นธรรมที่ จับต้องไม่ได้ ระดับ ทั ศนคติและความพึ งพอใจในประสิท ธิภาพการดําเนิ น งานของ
กระทรวงวัฒนธรรม และจากการกําหนดกรอบตัวอย่างยังได้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานและข้อปัญหาการวิจัย
๒) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้ทําการกําหนดวิธีการในการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ท่ามกลางวิธีการสุ่มข้อมูลที่มีความหลากหลาย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มที่มีความเหมาะสม
อย่างยิ่งยวดต่อการสุ่มในกรณีที่โครงการวิจัยประชากรมีจํานวนไม่แน่นอน (Infinite Population) ซึ่งมา
จากกลุ่มประชากรทั้งในลักษณะที่ทราบค่าและในลักษณะที่ไม่ทราบค่า การใช้ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร
ยามาเน่ (Toro Yamane) ได้ถูกนํามาใช้สําหรับการรวบรวมข้อมูลจาก ๑. ชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร นักวิชาการอิสระในพื้นที่
และมูลนิธิ ๓. สํานักงานวัฒนธรรมในส่วนของกลุ่มส่งเสริม ๔. สภาวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล ๕. หน่วยงานที่ลักษณะการทํางานในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการมรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ คณะกรรมการมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมกรุ ง เทพมหานคร
คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด ๖. องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไป
ด้วย ศูนย์ศิลปาชีพ และศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร ๗. เยาวชนที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒ นธรรม ซึ่งโครงการวิจัยฉบับนี้ต้องการให้การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นตัวแทนประชากร
ทั้ งหมดของเครือ ข่ ายวัฒ นธรรม โดยใช้ วิธีก ารคั ด เลือ กกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบการสุ่ ม ตั วอย่ า ง (Random
sampling) ต้องการค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕ และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ที่ร้อยละ ๕ ดังนั้นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ทราบจํานวนและไม่ทราบจํานวนจึงใช้
ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Toro Yamane) ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ตารางสําเร็จรูปของของ ทาโร ยามาเน่ (Toro Yamane)
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จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยตารางสํ าเร็จรูป ของทาโร ยามาเน่ โครงการวิจัยฉบั บนี้ มี ข นาด
ประชากรซึ่งมีจํานวนไม่แน่นอนและต้องการค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕ และยอมรับความคลาดเคลื่อน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ที่ร้อยละ ๕ โครงการวิจัยฉบับนี้ควรทําการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ราย
ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด
เพื่ อ ความลุ่ ม ลึ ก ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ งสนั บ สนุ น การร่ า งแผนแม่ บ ทมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรมโดยภาคประชาชนมี ส่ วนร่วมและสามารถสะท้ อนให้ เห็น ได้ ว่าแผนดั งกล่าวเป็ น แนวทางที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา
(Quota Sampling) โดยให้น้ําหนักกับ ๑) ชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ ๑๕ คิดเป็นแบบสอบถามทั้งหมด ๖๐ ชุด ๒) องค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไร นักวิชาการอิสระในพื้นที่ และมูลนิธิ ในสัดส่วนร้อยละ ๑๕ คิดเป็นแบบสอบถามทั้งหมด ๖๐ ชุด
๓) สํานักงานวัฒนธรรมในส่วนของกลุ่มส่งเสริม ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็นแบบสอบถามทั้งหมด ๔๐
ชุด ๔) สภาวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็นแบบสอบถาม
ทั้งหมด ๔๐ ชุด ๕) หน่วยงานที่ลักษณะการทํางานในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ คณะกรรมการมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมกรุ งเทพมหานคร
คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ คิดเป็นแบบสอบถาม
ทั้งหมด ๑๐๐ ชุด
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๖) องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย ศูนย์ศิลปาชีพ และศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร ในสัดส่วน
ร้อยละ ๑๕ คิดเป็นแบบสอบถามทั้งหมด ๖๐ ชุด ๗) เยาวชนที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็นแบบสอบถามทั้งหมด ๔๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ชุด
โครงการวิจัยฉบับนี้จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนมาใช้เป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในการขึ้นบัญชีมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ผ่านเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการพัฒนาแผนแม่บทมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป
๓.๒.๒ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ข้อมูลสถิติ การคํานวณ และการพัฒนา
มาตราวั ด เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการเก็ บ รวบรวมผ่ า นเครื่ อ งมื อ ทางการวิ จั ย อาทิ
แบบสอบถาม โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์
ของสิ่ งที่ ต้ อ งการศึ ก ษา (Bryman, A. & Bell, E., ๒๐๑๕) โดยคณะผู้ วิ จั ย ได้ กํ าหนดแนวทางในการ
รวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของโครงการวิจัยนี้ คือ การแสวงหายุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมต่อ
การดําเนินงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้นกรอบแนวคิดสําหรับการ
จัดทําแผนแม่บทของโครงการวิจัยนี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดที่ปรากฏในภาพที่ ๔ เป็นกรอบแนวคิดหลักของ
การวิจัย อย่างไรก็ดี สําหรับวิธีการเชิงปริมาณได้ดึงบางส่วนของกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทําแผนแม่บท
มรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมมาเป็ นพื้ นฐานของกรอบแนวคิ ดสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ดั ง
ปรากฏในภาพที่ ๕ ซึ่งจะหาแนวทางการจัดทํ าแผนแม่บทมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมจากการวัด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการมีส่วนใน
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๕ กรอบแนวคิดสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
กรอบแนวคิดสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในภาพที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความเข้าใจใน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการมีส่วนในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับมรดก
ภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม ซึ่งจะนําไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรม
จากกรอบแนวคิ ด ดั งกล่ าวคณะผู้ วิจัย ได้ ทํ าการพั ฒ นาเครื่อ งมื อ แบบสอบถามสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อนํามาประกอบการพัฒนาแผนแม่บทมรดกทางวัฒนธรรม
โดยแบบเครื่องมือแบบสอบถามได้ถูกนํามาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ในการได้รับการสนับ สนุน ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติสืบทอดและบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบการจัดทํา
แผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับภาพรวม กําหนดประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถาม การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ไปสู่การทําแผนแม่บท
๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
ส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ ๒ ประเมิ น ความรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ส่วนที่ ๓ ทัศนคติ และความพึงพอใจ ส่วนที่ ๔ การดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม และส่วนที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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โดยแบบสอบถามจะปรากฏอยู่ในภาคผนวก และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม รายงานวิจัย
ฉบับนี้ได้ใช้แบบสอบถามเชิงทดสอบ (Pilot Test) จํานวน ๓๒ ชุด โดยยังคงมีวิธีการสุ่มแบบโควตา คือ
๑) ชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ ๑๕ คิดเป็น
แบบสอบถามทั้งหมด ๕ ชุด ๒) องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร นักวิชาการอิสระในพื้นที่ และมูลนิธิ ในสัดส่วน
ร้อยละ ๑๕ แบบสอบถามเชิงทดสอบ ๕ ชุด ๓) สํานักงานวัฒนธรรมในส่วนของกลุ่มส่งเสริม ในสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐ แบบสอบถามเชิงทดสอบ ๓ ชุด ๔) สภาวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ใน
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑๐ แบบสอบถามเชิ งทดสอบ ๓ ชุ ด ๕) หน่ ว ยงานที่ ลั ก ษณะการทํ างานในรู ป ของ
คณะกรรมการ ได้แก่ จังหวัด คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ คณะกรรมการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด ใน
สัดส่วนร้อยละ ๒๕ คิดแบบสอบถามเชิงทดสอบ ๘ ชุด ๖) องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย
ศูนย์ศิลปาชีพ และศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร ในสัดส่วนร้อยละ ๑๕ แบบสอบถามเชิงทดสอบ ๕ ชุด ๗)
เยาวชนที่ มี ค วามรู้ ใ นสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑๐
แบบสอบถามเชิงทดสอบ ๓ ชุด รวมทั้งสิ้น ๓๒ ชุด
หลังจากทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงทดสอบ คณะผู้วิจัยได้ใช้ Reliability Test ผ่านโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยมีค่าแอลฟาในระหว่าง ๐.๗ – ๑ อันเป็น
เครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของแบบสอบถามว่ามีความน่าเชื่อถือที่จะได้ใช้รวบรวมข้อมูลจริงในกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
๓.๒.๔ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล และทําการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
๒. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ว่าในแต่ละกลุ่ม
มีทัศนคติ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม แตกต่างกันหรือไม่เพื่อนําไปสู่
การวางแผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และรวมไปถึงการจัดทํางบประมาณที่
เหมาะสมในแผนแม่บทที่มีส่วนร่วมให้มีความสมบูรณ์ที่สุด
นอจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทําการเรียบเรียงจากการทบทวนวรรณกรรม ผล
การประชุมกลุ่มย่อย ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพื่อนําไปวิเคราะห์ผ่าน TOW Matrix Model คือ
การกําหนดกลยุทธ์หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกจากการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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วิเคราะห์ SWOT โดยข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ ความสัมพันธ์โดยการจับคู่หรือแบบแมตริกซ์
โดยใช้ ต าราง โดย TOWS Matrix เป็ น ตารางการวิเคราะห์ ที่ นํ าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมา เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ
การนําเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ จะมีขั้นตอนการ
ดําเนินการที่สําคัญ ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑. หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ก็จะนําข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์
๒. การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ระหว่างจุด แข็ ง จุด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ซึ่ งผลของการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้เกิดยุทธ์ศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๒.๑ ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็น จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรุก
๒.๒ ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น (ST Strategy) ได้ ม าจากการนํ า ข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ ในเชิง
ป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัด จาก
ภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจํากัด ที่มาจาก
ภายนอกได้
๒ .๓ ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ เ ชิ ง แก้ ไ ข (WO Strategy) ได้ ม าจากการนํ า ข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่ เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเชิง
แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนําแนวคิด นวัตกรรมหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่
องค์การมีอยู่ได้
๒.๔ ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ น จุ ด อ่ อ นและข้ อ จํ า กั ด มาพิ จ ารณาร่ ว มกั น เพื่ อ ที่ จ ะนํ ามากํ า หนดเป็ น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ในเชิ งรั บ ทั้ งนี้
เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้
ซึ่งการใช้ TOWS Matrix นี้ เป็ นการชี้นําให้เห็ นถึงความเป็ นมาของการพั ฒ นายุทธศาสตร์ที่ มี
ความสอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม การเรียบเรียง
ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่มีความสําคัญที่สุดและแนวคิดที่มีความสําคัญรองลงไปซึ่งส่งผลให้เห็น
ลําดับความสําคัญก่อนหลังของยุทธศาสตร์ที่คณะผู้วิจัยจะทําการพัฒนาขึ้นต่อไป
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ผลการศึก ษา “โครงการวิจัยเพื่ อ จั ดทํ าแผนแม่ บ ทส่ งเสริมและรัก ษามรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งทําการศึกษาโดยวิธีวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ฬนเชิง
คุณ ภาพใช้ทั้งวิธีสําภาษณ์ เชิงลึกและการทํ าการประชุมกลุ่มย่อย ในเชิงปริมาณมีการเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ได้รับการตอบแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้นํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและนําเสนอผลการวิจัย โดยสามารถจําแนกได้ดังต่อไปนี้
๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก
๔.๑.๒ ผลการประชุมกลุ่มย่อย
๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
๔.๓ การวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
๔.๓.๑ ความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของ

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มสี ว่ นสําคัญในการกําหนดนโยบายแผนการดําเนินการ
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประวิ ท ย์ เขมะสุ นั น ท์ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย และคณะผู้ วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในการจัดให้มีการประชุม
กลุ่มย่อย จํานวน ๓ ครั้ง อันประกอบไปด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกลุ่มผู้อํานวยการกอง
และสํ านั ก คณะผู้ วิจัยได้ บ รรยายเรื่อ งการส่ งเสริ ม และรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้เข้าใจถึงบริบทโลกและบริบทของประเทศไทยต่อการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐและภาค
ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้ากับ
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังภาพ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

ภาพที่ ๖ การประชุมกลุม่ ย่อย ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จากภาพที่ ๖ คณ ะผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ SWOT Analysis เป็ น แนวทางในสั ง เคราะห์
ประสบการณ์และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนา
กลยุทธ์ โดยได้แบ่งขอบเขตในการสัมภาษณ์ออกเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และโอกาส อุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกของการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมโดยกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ดั ง
รายละเอียดของผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบายในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ปัจจัยภายในของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จุดแข็ง
ข๑ ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งทําการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ การยอมรั บ จากภาค
ประชาชนในการให้โอกาสในการเข้าถึงประชาชนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีภาพลักษณ์ของการมีจิตสาธารณะและความ
หวงแหนภูมิปัญญาของชาติ
ข๒ กระทรวงวัฒนธรรมมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยประกอบไป
ด้วย ประกาศ ๑ ฉบับและระเบียบ ๔ ฉบับ พระราชบัญญัติดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนการ
ทํางานในส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ข๓

ข๔

อ๑

อ๒
อ๓

อ๔
อ๕
อ๖
อ๗

กระทรวงวัฒนธรรมมีเครือข่ายในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการริเริ่ม การประสานงาน และการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังนี้
O สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด, สภาวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ
O สถานศึกษา
O องค์กรเอกชน
O แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
O ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
O องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
O กระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศไทยมีความหลากหลายและมั่งคั่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เอื้อให้กระทรวง
วัฒนธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรณีศึกษาทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายส่งผลให้
เกิดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
จุดอ่อน
เครือข่ายวัฒนธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมและขาดความเข้าใจในการจําแนกประเภทของมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒ นธรรมส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หาในการสื่ อ สารและประสานงานตลอดกระบวนการในการ
รวบรวมข้อมูลจนกระทั่งถึงขั้นตอนในการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เครือข่ายวัฒนธรรมไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงวัฒนธรรม อันเนื่องจากขาด
ความเข้าใจในในแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อน อาทิ แบบฟอร์มในการเบิกจ่าย
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขาดความเป็น
แบบแผน และมีฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความซับซ้อนไม่เอื้อต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากภาคประชาชนซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ขาดศูน ย์กลางและการบู รณาการการดําเนิ นงานด้ านมรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมข้าม
หน่วยงาน เช่น มีศูนย์สิรินธร ซึ่งดําเนินแยกออกจากส่วนภูมิภาค
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่เห็นคุณค่าจากการส่งเสริมและรักษา อันเนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ขาดกระบวนการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสําหรับ
แต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มผู้เยาว์
บุคลากรขาดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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อ๘

ขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ ระบบการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางดิจิทัล
อ๙ มาตรฐานในการนิ ย ามประเภทของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
มาตรฐานของศิลปินแห่งชาติ
อ๑๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อนําเอามาใช้ปฏิบัติงาน
จริงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติขาดความยืดหยุ่นในการดําเนิน ด้วยเหตุว่ามรดกทางวัฒนธรรม ไม่ได้
ดํารงอยู่ตามเส้นแบ่งเขตแบ่งของแต่ละจังหวัดอย่างแท้จริง หากแต่มีการเดินทางตามการย้าย
ถิ่นฐานของเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นคงอยู่มาก่อนการแยกตัวของจังหวัดและเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นรอยต่อของแต่ละจังหวัด
อ๑๑ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานจากภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถกํากับ
ควบคุมให้ดําเนินงานตามที่ต้องการได้

ก๑

ก๒

ก๓

ปัจจัยภายนอกของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โอกาส
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถพัฒนาช่องทางในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่เจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อจูงใจให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดแรงจูง
ในการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น อาทิ การจัดโครงการที่เปิดโอกาสให้เจ้าของ
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมนํ า สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมทําการจําหน่ายภายในโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปพร้อมกัน หรือการสร้างแหล่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปพร้อมกัน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถเพิ่มช่องทางที่มีความหลากหลายในการรวบรวมข้อมูลจาก
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับต่อเจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและความหวงแหนใน
คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้างสื่อและเผยแพร่ผ่าน YouTube เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถพัฒนามาตราวัดประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการใช้สื่อในการส่งเสริมการส่งเสริมและรักษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ก๔ กรมส่งเสริมวัฒ นธรรมสามารถดําเนินการร่วมกับเครือข่ายวัฒ นธรรมในส่วนของโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดตั้งชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม โดยการเชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาทําการถ่ายทอดความรู้ทดแทนการร่างหลักสูตร
ซึ่งในอดีตครูผู้สอนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่สามารถ
นําองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่นักเรียน และไม่สามารถตอบสนองต่อต่อนโยบาย บวร:
บ้าน วัด โรงเรียน
ก๕ กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมสามารถคั ด กรองมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
วัฒ นธรรมโดยเจ้าของมรดกภู มิ ปัญ ญาเองก็มี ความต้องการส่ งเสริมและรักษาผ่านการนํ า
ข้อตกลงในการขึ้นบัญชีไปก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในท้องถิ่น อาทิ การถ่ายทอดสู่เยาวชนใน
โรงเรียน ดังนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาจัดลําดับ
ความสํ า คั ญ ตามมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ก่ อ นและเกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศไทย
อุปสรรค
ส๑ ในอดีตการฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมแก่เครือข่ายวัฒนธรรม ทั้งในมิติของกระบวนการรวบรวมข้อมูล กระบวนการ
ขึ้นบัญชีและความรู้ความเข้าใจในการดําเนินเอกสารภายใต้ระเบียบราชการ
ส๒ การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการซึ่งล้วนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีอํานาจในการอนุมัติมีองค์ประกอบเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งมาจากผู้ขาดความเชี่ยวชาญทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส๓ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่งผลให้
เกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานงานและการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน
จากตารางที่ ๖ คณะผู้วิจัยยังได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์
สํ า หรั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม สํ า หรั บ กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ การสัม ภาษณ์ เชิ งลึกผู้บ ริห ารระดั บ สูงในการพั ฒ นาแผนยุท ธศาสตร์สําหรับ กรมส่ งเสริม
วัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๑ การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
๑.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๒ การทบทวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดลําดับความสําคัญที่เจ้าของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมมีความตระหนักต่อการส่งเสริมรักษาและเกิดคุณค่าต่อประเทศไทย
๑.๓ การทบทวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไปแล้วและไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมและรักษา
๒ การพัฒนาประสิทธิภาพภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
๒.๑ การพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างเป็นแบบแผนที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและเพิ่มประสิทธิผลจากการดําเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
๓ ส่งเสริมการสืบทอดการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
๔ การปรับปรุงโครงสร้างงานภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
๔.๑ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินงานภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น
การส่ ง เอกสารโครงการด้ า นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมจากส่ ว นภู มิ ภ าคสู่ ส่ ว นกลางด้ ว ย
“Application” การพัฒนารายงานที่แสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในลักษณะ “Geographic
Information System”
๔.๒ การพัฒ นาแผนดิจิทัลสําหรับการดําเนินงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในสําหรับกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
๕ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
๕.๑ การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม โดยให้คนในชุมชนมีความเต็มใจในการเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและรักษา
ด้วยตนเอง
๔.๑.๒ ผลการประชุมกลุ่มย่อย
๑. ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
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เนื่องด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการจัดทําแผนแม่บทมรดก
ภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของประเทศไทย โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนัน ท์
หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทําแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขั้นในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมจากภาคกลาง จํานวน ๘ ท่าน ได้แก่ ๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดนครปฐม ๒. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ๔. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒ นธรรมจังหวัดอุทัยธานี ๕. ประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัดกาญจนบุ รี ๖. ประธานสภาวัฒ นธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ๗. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้เข้าร่วมจากภาค
ตะวันออก จํานวน ๘ ท่าน ได้แก่ ๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ๒. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระบุรี ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ ๔. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ตราด ๕. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ๖. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ๗.
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ๘. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม
ระยอง
การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยในครั้งนี้ เริ่มจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิ ท ย์ เขมะสุนั น ท์ กล่ าว
ต้ อ นรั บ และกล่ า วถึ ง “ภาพรวมของโครงการวิ จั ย ในการจั ด ทํ าแผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ ได้บรรยายหัวข้อ “การ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงพัฒ นาการของแนวคิดการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมในบริบทโลกและบริบทของประเทศไทย รวมถึงการ
นําเสนอตัวอย่างการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จของประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างประเทศอินโดนีเซียที่นํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอังกะลุงมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บั น ดุ ง ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การเผยแพร่ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมดนตรี อั ง กะลุ งของประเทศ
อินโดนีเซียแล้วยังเป็นการกระจายรายได้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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การประชุมกลุ่มย่อยได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ดังนี้
ตารางที่ ๘ ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นแรก
การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
๑.๑ การจัดทําแผนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด
เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่วนที่สอง หลังจากการประกาศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
มีการจัดตั้งนักวิชาการวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใน
แต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ ดังเช่น
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมภายในจั ง หวั ด ๒ - ๓ รายการ ผ่ า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีกับชุมชนเจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๒ การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องสามารถระบุผู้ถือครองมรดก
วัฒนธรรมหรือชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ เนื่องจากการขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ เลย หากขาดผู้ถือครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ที่อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคนในท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น ผู้ บอกเล่าเรื่อ งราวเกี่ ยวกับ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาทักษะฝีมือช่าง
ดั้งเดิม รวมถึงตําราสูตรอาหารโบราณ
 ประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัดสิงห์บุ รี เสนอว่าว่าการขึ้น บั ญ ชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรียังไม่ไหลลื่นเท่าใดนัก เนื่องจากการ
จัดทําไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริง แต่เป็นการดําเนินงานตามกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมเท่านั้น
๑.๓ ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ เห็นว่าแบบฟอร์มการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมค่อนข้างมีความละเอียดและสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามพบปัญหาของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประเด็นทีส่ อง

แบบฟอร์ ม การขึ้ น บั ญ ชี อ ยู่ บ้ า ง กล่ าวคื อ ชุ ม ชนเจ้ าของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการขึ้นบัญชีได้ด้วยตนเอง เนื่องจากชุมชน
เจ้าของมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมเห็นว่าแบบฟอร์มการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นยากและซับซ้อนเกินไป ด้วยเหตุนี้กระบวนการขึ้นบัญชี
มรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมจึงต้องอาศั ยนั กวิชาการวัฒ นธรรมชํานาญการ
สําหรับช่วยกรอกแบบฟอร์มการขึ้นบัญชี
๑.๔ สิ่ ง สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรม คื อ การสร้ างความเข้ าใจว่ ารายการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมระดับชาตินั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นของผู้ใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้
๑.๕ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละ
จั งหวั ด ล้ ว นต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเจ้ า ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม มิเช่นนั้นจะเป็น “Top-down Policy” ซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหัวใจสําคัญ ของการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
การประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับภายนอก
รายละเอียด
๒.๑ การดําเนินงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมในจังหวัด
อาศัยการปฏิบัติตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
หลักในการดําเนินงาน อีกทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
สําหรับกิจกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่จังหวัด
ต่าง ๆ อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒ นธรรมใน
ระดับจังหวัด
๒.๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด
และภาคประชาชนมีการประสานงานร่วมกัน โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์เชิง
บวก อาทิ
สํ านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด สมุ ท รสงครามได้ ป ระสานงานกั บ สภาวัฒ นธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประเด็นทีส่ าม

ประเด็นทีส่ ี่

จังหวัดและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมร่วมกันในทุก ๆ ๓ เดือน
หรือ ๖ เดือน
การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
๓.๑ สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดและสภาวัฒ นธรรมจังหวัดผลักดันให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้างความ
ภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
๓.๒ การสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมอย่ า งยั่ งยื น นั้ น ต้ อ งคํ า นึ งถึ ง
แรงจูงใจในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนด้วยเช่นกัน
ดังตัวอย่างการประสบความสําเร็จในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศอิ น โดนี เซี ย ที่ นํ า เครื่ อ งดนตรี พื้ น บ้ า นอย่ า งอั ง กะลุ ง มาให้ เป็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวนํามาซึ่งรายได้มาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง จากตัวอย่างข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงการพึงพาตนเองโดยอาศัยความเข้มแข็งของคนในชุมชน
๓.๓ ประเด็ น ที่ น่ า สนใจคื อ ความท้ า ทายในการสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรม เนื่อ งจากปั จจุบั น นั บว่าเป็ นสั งคมโลกาภิ วัตน์ มรดกภู มิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมจึงถูกท้าทายอย่างมาก กล่าวคือ ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมขาดผู้สืบทอด เมื่อไม่มีผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็ย่อม
ส่งผลให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไป อาจกล่าวได้ว่ามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะดํารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ต่อลมหายใจหรือผู้สืบทอด
๓.๔ ข้อจํากัดในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือการขาดผู้รู้หรือผู้
ทรงภูมิปัญญา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
รายละเอียด
๔.๑ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และกรมส่ ง เสริ ม
วัฒ นธรรม มีการสร้างความร่วมมื อ ตามข้ อกําหนดขององค์การยูเนสโก โดยมี
ความพยายามในการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ สํ า นั ก งาน
วัฒ นธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสร้าง
ความร่วมมือผ่านการดําเนินงานร่วมกันมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้วางไว้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๔.๒ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมของชาติ นั้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ กระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔.๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการ
สร้ างความรู้แ ละความเข้ า ใจ ตลอดจนการสร้ า งเครื อ ข่ ายผ่ านการจั ด ตั้ งกลุ่ ม
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยคนในชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๙ ข้อเสนอแนะในการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภาคกลางและภาคตะวันออก
ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ประการแรก
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ความรู้เรื่องการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ และหากมีการจัดอบรมก็
ควรจัดการทดสอบความรู้หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ดังกล่าวก็อาจได้รับใบประกาศรับรอง
ประการที่สอง  ควรสร้างโมเดลตัวอย่างการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสําหรับสร้างกิจกรรมในการเผยแพร่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ
พัฒ นาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒ นธรรม เพื่อกระจายรายได้แก่คนในชุมชนและ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ประการที่สาม  ความท้ า ทายของการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมใน
ประเทศไทย คือ การเปลี่ยนรัฐมนตรีและอธิบดีอยู่บ่อยครั้ง จึงส่งผลต่อการสืบ
ทอดที่ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นควรวางนโยบายที่คํานึงถึงความต่อเนื่องและร่วมมือ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อาทิ กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถเรียนรู้การประชาสัมพันธ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ประการที่สี่

ประการที่ห้า

 ควรจั ด ตั้ งศู น ย์ วัฒ นธรรมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น อาทิ ศู น ย์ วัฒ นธรรมชุ ม ชน ศู น ย์
วัฒ นธรรมโรงเรียน เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริม ด้ านวิ ช าการ นํ าไปสู่ ความยั่ งยื น ใน
อนาคตสืบไป
 ควรประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเชิงลึกด้วยระบบเทคโนโลยี

๒. ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคใต้เพื่อพัฒ นาแผนแม่บทมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุมกลุ่มย่อยภาคใต้ จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม “Krabi front
Bay Resort” จังหวัดกระบี่ การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นในภาคใต้ ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย จํานวน ๑๘ คน โดยจําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม อันประกอบด้วย ผู้เข้าร่วม
ประชุมช่วงเช้า (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) จํานวน ๑๑ คน ได้แก่ ๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา
ศิลปะและวัฒ นธรรม สํ านั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด กระบี่ ๒. ผู้ อํานวยการกลุ่ม ยุท ธศาสตร์ สํ านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ๓. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ๔. นักวิชาการชํานาญการ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕. นักวิชาการชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๖. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ๗. นักวิชาการชํานาญการ
พิ เศษ สํ านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด ปั ต ตานี ๘. นั กวิ ช าการชํ านาญการ สํ านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด
สุราษฎร์ธานี ๙. ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. นางสาวพรปวีย์ เครือวัลย์ ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมโนราห์พรปวีย์ จังหวัดกระบี่
๑๑. นายศิริ บัวเกตุ ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมโนราห์ จังหวัดกระบี่ และผู้เข้าร่วมประชุม
ช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) จํานวน ๗ คน ได้แก่ ๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรม สํ านั ก งานวัฒ นธรรมจั งหวั ด ยะลา ๒. ผู้ อํ านวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ๔. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ๕. ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล ๖. ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ๗. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
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ภาพที่ ๗ การประชุมกลุม่ ย่อยภาคใต้
ประเด็นในการการประชุมกลุม่ ย่อยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นภาคใต้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑๐ ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคใต้เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคใต้เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นแรก การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
จากรายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกณฑ์สําหรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
องค์การยูเนสโก ได้ระบุ ไว้ว่า มรดกภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ ขึ้นบัญ ชีจะต้องได้รับการ
ยอมรั บ จากชุ ม ชน กลุ่ ม ชน ปั จ เจกชน รวมถึ ง การแสดงถึ งอั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดและสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีความจริงแท้
และมีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมต้องมีคุณลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นมรดกภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ อย่ างไรก็ ดี ผลจากการประชุม กลุ่ ม ย่ อ ยในประเด็ น การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคใต้ เห็นว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยาก ดังที่ นายโกมาต แป้นเกิด ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้แสดงความเห็นว่าขั้นตอนการขึ้นบัญชีมรดก
ภูมิปัญญาระดับชาตินั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเนื่องจากการกรอกข้อมูลใน
เอกสารมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการวิจัยเชิงลึก ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการมรดก
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ภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม ประวัติ ความเป็ นมา รูป ภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว ฯลฯ ผนวกกั บ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับเป็นความท้าทายสําหรับการขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติอย่างยิ่ง
๑.๒ แบบสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบมภ. ๑) เป็นแบบสํารวจข้อมูลด้าน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็น
ผู้จัดทําแบบสํารวจดังกล่าวเอง ในขณะที่แบบจัดทํารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (แบบมภ. ๒) เป็นสิ่งที่สํานักวัฒนธรรมจังหวัดต้องจ้างนักวิชาการหรือบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดําเนินการแทน เนื่องจากการจัดทําแบบรายการเบื้องต้นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ข้อมูต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและเก็บลที่ลึกซึ้ง
๑.๓ คนในชุมชนไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องจัดทํารายการบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึง
นําไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายการดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นอุปสรรคที่ต้อง
แก้ปัญหาในการปรับความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในชุมชน นอกจากนี้ แบบจัดทํา
รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบมภ. ๒) ยังต้องได้รับการลงนามเซ็น
ยินยอมจากชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการจัดทํารายการเบื้องต้นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งปัญหา คือ หากคนในชุมชนไม่เข้าใจความสําคัญขอการจัดทํา
รายการเพื่อขึ้นบัญชี คนในชุมชนก็จะไม่ให้ความร่วมมือในขั้นตอนการลงนามซึ่งเป็นหนึ่งใน
เนื้อหาส่วนสําคัญของแบบรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๔ งบประมาณในการจัดทํารายการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอยู่อย่างจํากัด
และไม่เหมาะสม
๑.๕ ระยะเวลาในการสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอยู่อย่างจํากัด จึงทําให้การ
ดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๑.๖ ความท้ายทายในการจัดเก็บข้อมูลประการสําคัญ คือ ความไม่ปลอดภัยในการลงสํารวจ
พื้นที่ อาทิ พื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นต้น
ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคใต้เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นทีส่ อง การประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับภายนอก
รายละเอียด
๒.๑ การประสานงานกั บ หน่ วยงานอื่น อยู่ในระดับ ต่ํ า เนื่ อ งจากนั กวิช าการวัฒ นธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดประสบปัญหาเรื่องการลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล กล่าวคือ ในบางครั้ง นักวิชาการวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ต้องชําระ
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ค่าเข้าชมสถานที่เพื่อเข้าไปสํารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจะพบว่าอุปสรรค
ของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง คือ การขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ประเด็นทีส่ าม การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
๓.๑ จากการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคใต้ เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สืบ
ทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตัวอย่างแนวทางการแก้ปัญหาการเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายดังกล่าว คือ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่จัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเยาวชน โดยมี
ประธานสภาวัฒนธรรมเยาวชน รองประธาน ฯลฯ เพื่อต่อยอดนโยบายจากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่
๓.๒ เยาวชนรุ่ น ใหม่ ไม่ เข้ าใจวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของตน อาทิ วั ฒ นธรรมการแต่ ง กาย
พื้นบ้านของชาวระนองที่สืบทอดต่อกันมา
๓.๓ ชุ ม ชนเจ้ าของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมหรือ ผู้สื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ
ประเด็นทีส่ ี่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
รายละเอียด
๔.๑ การไม่ได้รับความร่วมมือระหว่างสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและนักวิจัยในพื้นที่
๔.๒ ชุมชนเครือข่ายยังไม่มีความเข้มแข็งและไม่สามารถพึงพาตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องรอ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ
ตารางที่ ๑๑ ข้อเสนอแนะในการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ ย่อยภาคใต้
ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ประการแรก การแก้ปัญหาการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การจัดจ้างนักวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ หรือ หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่เพื่อจัดทําแบบสํารวจ มภ. ๒ ซึ่งหากจ้างนักวิจัยก็ต้องจัดนักวิชาการวัฒนธรรม
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงด้วย ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน
๑.๒ การจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อจัดทําแบบสํารวจ มภ. ๒ ต้องอาศัยการลงสํารวจ
พื้ น ที่ และกระบวนการวิจัยเชิ งลึ ก รวมถึ งการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของคนในชุ ม ชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๓ การจัดทําวีดีโอเพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในการจัดทําแบบ มภ. ๒ และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ประการที่สอง ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแทงหยวกจากจังหวัดกระบี่ เห็นว่าควร
ขึ้นบัญชีการแทงหยวกและบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา เนื่องจากการแทงหยวกมี
แนวโน้มที่จะสูญหายและอาจจัดอยู่ในรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการ
รับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วน (list in Need
of Urgent Safeguarding)
ประการที่สาม นางสาวพรปวีย์ เครือ วัล ย์ ผู้ ถื อ ครองมรดกภู มิ ปั ญ ญามโนราห์ พ รปวีย์ ต้ อ งการให้
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดออกบัตรศิลปินให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน โดยอาจมีการขึ้นบัญชี
ศิลปิน ซึ่งสามารถจําแนกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก ครูบาอาจารย์ ประเภท
ที่ ส อง ผู้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ผู้สื บ ทอด และประเภทสุ ด ท้ าย ผู้ ช มหรือ ผู้ส นั บ สนุ น มรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
ประการที่สี่ การจั ดทํ าแบบรายการเบื้ อ งต้น มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ ไม่ ผ่ านการเกณฑ์
คัดเลือก คณะกรรมการฯ ควรมีการชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ผ่านและต้องปรับปรุง
เพิ่มเติมในส่วนใด ทั้งนี้เพื่อนําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
ต่อไป
๓. ผลการประชุมกลุม่ ย่อยภาคเหนือเพือ่ พัฒนาแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยภาคเหนื อ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม “Grand Riverside Hotel” จังหวัดพิษณุ โลก การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากผู้ เชี่ ย วชาญระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในภาคเหนื อ ซึ่ งมี ผู้ เข้ าร่ วมการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย จํ านวน ๒๑ คน อั น
ประกอบด้วย ๑. วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ๒. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๔. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด อุ ตรดิต ถ์ ๕. ประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัด พิษ ณุ โลก ๖. รองประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัด
พิษณุโลก ๗. เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ๘. รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ๙.
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ๑๐. รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ๑๑. ผู้ติดตาม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ๑๒. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
วัฒ นธรรมจังหวั ด กํ าแพงเพชร ๑๓. นั ก วิช าการวั ฒ นธรรมชํ านาญการ สํ านั ก งานวัฒ นธรรมจั งหวัด
เชียงราย ๑๔. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๑๕. นักวิชาการ
วัฒ นธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดพะเยา ๑๖. เจ้าหน้าที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา ๑๗. นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมชํ า นาญการ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด แพร่ ๑๘. นั ก วิ ช าการ
วัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ๑๙. ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แทงหยวก จังหวัดพิษณุโลก ๒๐. ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ๒๑.
ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรังผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ ๘ การประชุมกลุม่ ย่อยภาคเหนือ
ตารางที่ ๑๒ ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคเหนือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคเหนือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นแรก การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๑ ผู้ มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย หรือ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมขาด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๒ ความท้าทายในกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ การ
ขาดความเข้าใจในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองจึงจําเป็นต้องจัด
จ้างนักวิจยั เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
๑.๓ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม บางท่ า น เห็ น ว่ า การกระจายงบประมาณยั ง ไม่ มี ค วาม
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เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณได้ถูกกระจายไปยังจังหวัดที่ขาดประสิทธิผลให้การ
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จนกระทั่งจังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นบัญชี
ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการ
ประเด็นทีส่ อง การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒.๑ ภาคประชาชนที่มีกําลังทรัพย์และมีความตระหนักหวงแหนในมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นกําลังสําคัญในการสืบทอดและถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ
๒.๒ การส่ ง เสริ ม การสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมยั งขาดเวที ในการ
แสดงออกของเยาวชนที่มีความต้องการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
๒.๓ เมื่ อผู้ นํ าของเครือข่ายชุม ชนหมดวาระ อาทิ ผู้อํ านวยการโรงเรียนในระดั บ
การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายในการสืบ ทอดและถ่ ายทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมก็ถูกยกเลิกตามไปด้วย
ประเด็นทีส่ าม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
รายละเอียด
๓.๑ เครือข่ายวัฒนธรรมมีความเข้มแข็ง
๓.๒ ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็น
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓.๓ มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับตําบลซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและขับเคลือ่ นกิจกรรมต่าง ๆ ในการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
๔. ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาแผนแม่บทมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
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ภาพที่ ๙ การประชุมกลุม่ ย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทําแม่บทมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมและคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมระดมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม “AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มย่อยในครั้งนี้ จํานวน ๓๐ คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมประชุมช่วงเช้า (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) จํานวน
๒๑ คน ได้แก่ ๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่ น ๒. ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
นครราชสีมา ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิ ลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ๔. ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม ๖. ผู้อํานวยการกลุ่ม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด ๗. ผู้แทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ ๘. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๙. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ๑๐.
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ๑๑. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ๑๒. ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๓. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๑๔. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ๑๕. นักวิชาการ
วัฒ นธรรมชํานาญการ สํานั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด อุด รธานี ๑๖. ผู้ติด ตามผู้อํ านวยการกลุ่ มส่ งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๗. อาสาสมัครวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ๑๘. อาสาสมัครวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑๙. นายกสมาคมหมอ
แคน จังหวัดขอนแก่น ๒๐. ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๒๑. ผู้เข้าร่วมจาก
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดขอนแก่น และผู้เข่าร่วมประชุมช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
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จํานวน ๙ คน ได้แก่ ๑. สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ๒.ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ๓. ผู้ อํ านวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด หนองคาย ๔. ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ๕. ประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัดมุกดาหาร ๖.
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ๗. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๘. นักวิชาการ
วัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ๙. นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการประชุมกลุ่มย่อยได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๓
ประเด็น ดังนี้
ตารางที่ ๑๓ ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นแรก การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
๑.๑ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เห็ น ว่ า คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมจังหวัดยังขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจนําไปสู่แนวทางการจัดกิจกรรมอบรมและเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมสืบต่อไป
๑.๒ หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประสานงานสร้างเครือข่ายใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งการจัดเก็บที่ผ่านมานิยมใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการดําเนินการเป็นหลัก
ในบางครั้งการจัดเก็บข้อมูลก็พบอุปสรรค เนื่องจากการจัดทําแผนต่าง ๆ ผู้จัดทํา
จะต้ อ งลงไปสั ม ผั ส พื้ น ที่ จ ริ ง ซึ่ งหากใช้ นั ก วิช าการนอกพื้ น ที่ เป็ น ผู้ ดํ าเนิ น การ ก็
อาจจะมีแนวโน้มว่าชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการอย่างแท้จริง
๑.๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และนําไปสู่ความท้า
ทายในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๑.๔ ปัญหาเรื่องข้อจํากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณที่ไม่เหมาะสมยังคงเป็นหนึ่ง
ในความท้าทายที่สําคัญในการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๕ ความท้าทายต่อกระบวนการบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีกประการคือ
การไม่มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงนําไปสู่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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คําถามที่ว่าจะทําอย่างไรให้คนในชุมชนเจ้าของมรดกภูมมิปัญญาทางวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในการจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
ประเด็นทีส่ อง การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
๒.๑ ตั ว อย่ า งการส่ ง เสริ ม การสื บ ทอดและการถ่ า ยทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ดํ า เนิ น การ คื อ การถ่ า ยทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของภาครัฐ
๒.๒ การสืบทอด การถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะต้องถ่ายทอดให้กับ
บุตรหลานหรือลูกศิษย์ หากเจ้าของมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมหวงแหนมาก
เกินไปก็ย่อมไม่มีการสืบทอดหรือการถ่ายทอดอีกต่อไป และในท้ายที่สุดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะตายตามเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นไปด้วย
๒.๓ การกระตุ้นในเกิดกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถ
ดําเนินการด้วยวิธีการจัดทําประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติศิลปิน
ประเด็นทีส่ าม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
รายละเอียด
๓.๑ ตั ว อย่ า งการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ได้ แ ก่ จั งหวั ด
ขอนแก่ น ซึ่ ง มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ประสานผลประโยชน์ ผ่ า น
มาตรการ “๓ ม.” ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดเป็นต้นทุน
ทางวิชาการ ๒. หมู่บ้านเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓. เมือง เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๓.๒ นอกจากนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภูยังมีการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา รวมถึงโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วั ฒ นธรรมเข้ า ไปเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมภายใน
สถาบันการศึกษาดังกล่าว
๓.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ ย่อยเห็นว่าการสร้างเครือข่ายควรดําเนินการ ๓ กลุ่ม
เครือข่าย ดังนี้ ๑. เครือข่ายการสํารวจ ๒. เครือข่ายการจัดเก็บ ๓. เครือข่ายการสืบ
สาน
๓.๔ อย่ างไรก็ ต าม ผลการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย พบว่า การดํ าเนิ น งานยั งขาดความ
ร่วมมือกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น
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ตารางที่ ๑๔ ข้อเสนอแนะในการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ประการแรก
 ควรเสนอแผนต่อกรมส่งเสริมวัฒ นธรรมในการจัดทํ าข้อมูลเจ้าของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน
ประการที่สอง  การจัดทํ าแบบรายการเบื้องต้นมรดกภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ไม่ผ่านคณะ
กรรมการฯ ควรชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านและต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วน
ใด เพื่ อ นํ าข้อ เสนอแนะดั งกล่าวมาปรับปรุงแก้ ไขข้อมู ลต่อไป ซึ่งจะพบได้ว่า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมภาคใต้
ประการที่สาม  ควรจัดให้มีพี่เลี้ยงสําหรับการจัดเก็บข้อมูล การขึ้นบัญชี รวมถึงการส่งเสริมการ
สืบทอดและการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประการที่สี่
 ควรกระตุ้นการสืบทอดและการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านการ
จัดงานแสดงในระดับท้องถิ่น
ประการที่ห้า
 ควรนําข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดแล้วมาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามจากผลการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง ๕ ภาคข้างต้นสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑๕ ปัจจัยภายในและภายนอกของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จาก
การประชุมกลุ่มย่อย ๕ ภาค
ปัจจัยภายในของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากการประชุมกลุ่มย่อย ๕ ภาค
จุดแข็ง
ข๑ มีพระราชบัญญัติที่กําหนดหน้าที่ของผู้ดําเนินงานภายใต้กลไกในการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินงานในการขึ้นบัญชีได้อย่างมีแบบ
แผนและเป็นขั้นตอน
ข๒ ในแต่ละจังหวัดมีเครือข่ายวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สามารถทํางานบูรณาการการสืบทอดและ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในแต่ละจังหวัดได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบรรจุมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยให้ครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้ถ่ายทอด
สามารถจัดทําประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัง เพื่อประกาศเกียรติคุณ ของผู้ที่ มี
ความโดดเด่นในการสืบทอดและถ่ายทอดได้โดยหน่วยงานของจังหวัดเอง อันเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจในเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิดความต้องการการยอมรับนับ
ถือผ่านการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จุดอ่อน
ผู้ดําเนินการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการขอขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยังคงมีลักษณะที่ได้รับการสั่งการจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่ได้เกิดจากความตระหนักของเจ้าของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมหรือจากความต้องการของชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอัตราการโยกย้ายของผู้นําในระดับรัฐมนตรี
และอธิบดีบ่อยครั้งจนกระทั่งกระทบต่ออัตราความถี่ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งส่งอิทธิพล
ต่อกระบวนการปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น
การรวบรวมและการวิเคราะห์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีนั้นมีระยะเวลา
ที่ไม่เหมาะสมต่อการดําเนินงานที่แท้จริง ส่งผลให้ข้อมูลที่ท้องถิ่นนําเสนอขึ้นไปนั้นขาดความ
สมบูรณ์ อาทิ การรวบรวมและการวิเคราะห์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี
ซึ่งควรได้รับโอกาสในการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่มีการจัดงานประเพณีนั้นจริง
งบประมาณที่ไม่มีความสอดคล้องต่อกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสืบทอดและถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในแต่ละจังหวัด
ปัจจัยภายนอกของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากการประชุมกลุ่มย่อย ๕ ภาค
โอกาส
นโยบาย บวร: บ้าน วัด โรงเรียน ของรัฐบาลเป็นช่องทางที่ดีในการบูรณาการการสืบทอดและ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยครูภูมิปัญญา ร่วมกับสถาบันการศึกษาสามารถ
สร้างความร่วมมือเพื่อผลิตหลักสูตรที่สอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะช่วยให้ผู้สืบทอดสามารถ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ก๓

ส๑

ส๒
ส๓
ส๔

เลี้ยงตนเองได้และก่อให้เกิดการสืบทอดและถ่ายทอด
เทคโนโลยีดิจิทลั สามารถถูกนํามาใช้เพื่อผลิตสื่อในการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เพื่อสาธิตให้เยาวชนเห็นความงดงามของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ
การฟ้อนรํา หรือ ลายผ้าในรูปแบบต่าง ๆ
อุปสรรค
ผู้รับผิดชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดขาดที่ปรึกษาในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ขาดเวทีในการแสดงออกทางวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนซึ่งเป็นผู้สืบทอดด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
เมื่ อ ผู้ นํ าของเครือ ข่ ายชุ ม ชนหมดวาระ อาทิ ผู้ อํ านวยการโรงเรียนในระดั บ การศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน นโยบายในการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็ได้ถูกยกเลิกตาม
งบประมาณถูกกระจายไปยังจังหวัดที่ขาดประสิทธิผลให้การขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒ นธรรม จนกระทั่ งจังหวัด ที่ มีศั ก ยภาพในการขึ้น บั ญ ชี ไม่ มีงบประมาณเพี ยงพอในการ
ดําเนินการ

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
คณะผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้รับแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด ๔๓๙ ชุด
ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม
รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยได้รับ
ข้อมูลจากการประมวลผลดังนี้
๔.๒.๑ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน
ตารางที่ ๑๖ การตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัย
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.๙๔๔
๓๘
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จากตารางที่ ๑๖ พบว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ ๐.๙๔ จึงถือได้ว่าแบบสอบถามดังกล่าว
มีประสิทธิภาพในการใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แม่นยํา ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ได้นําข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ตารางที่ ๑๗ เพศ
จํานวน
ลําดับที่ เพศ
๑
ชาย
๑๗๙
๒
หญิง
๒๕๔
๓
ไม่ระบุ
๖
รวม
๔๓๙

ร้อยละ
๔๐.๘
๕๗.๙
๑.๔
๑๐๐

จากตารางที่ ๑๗ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจํานวน ๑๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘ เป็น
เพศหญิ งจํานวน ๒๕๔ ราย คิ ดเป็ นร้อ ยละ ๕๗.๙ และไม่ระบุ จํานวน ๖ รายร้อ ยละ ๑.๔ รวมเป็ น
จํานวน ๔๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตารางที่ ๑๘ อายุ
ลําดับที่
ช่วงอายุ
๑
ต่ําว่า ๒๐ ปี
๒
๒๐ – ๓๐ ปี
๓
๓๑ – ๔๐ ปี
๔
๔๑ – ๕๐ ปี
๕
๕๑ – ๖๐ ปี
๖
มากกว่า ๖๐ ปี
๗
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน
๒๑
๕๖
๘๖
๙๙
๑๐๙
๖๓
๕
๔๓๙

ร้อยละ
๔.๘
๑๒.๘
๑๙.๖
๒๒.๖
๒๔.๘
๑๔.๔
๑.๑
๑๐๐

จากตารางที่ ๑๘ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในระหว่างช่วงอายุ ต่ําว่า ๒๐ ปี มีจํานวน ๒๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ช่วงอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี มีจํานวน ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ช่วงอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี
มีจํานวน ๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ ช่วงอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี มีจํานวน ๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖
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ช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี มีจํานวน ๑๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี มีจํานวน ๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ และไม่ระบุช่วงอายุ จํานวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ รวมเป็น ๔๓๙ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
ตารางที่ ๑๙ ระดับการศึกษา
ลําดับ
ช่วงอายุ
ที่
๑
ประถมศึกษา
๒
มัธยมศึกษา
๓ อนุปริญญา/อาชีวศึกษา
๔
ปริญญาตรี
๕
ปริญญาโท
๖
ปริญญาเอก
๗
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

๙
๓๐
๒๑
๒๐๓
๑๖๐
๑๑
๕
๔๓๙

๒.๑
๖.๘
๔.๘
๔๖.๒
๓๖.๔
๒.๕
๑.๑
๑๐๐

จากตารางที่ ๑๙ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามประกอบไปด้ ว ย ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา จํานวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓๐ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/อาชีวศึกษาจํานวน ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๘
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีจํานวน ๒๐๓ ราย คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๒ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจํานวน ๑๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๑๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ และผู้ที่ไม่ระบุระดับการศึกษา จํานวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ รวมทั้งสิ้น รวม
เป็น ๔๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตารางที่ ๒๐ สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
ที่
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่

จํานวน

ร้อยละ

๕๒

๑๑.๘

๔๓

๙.๘
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ลําดับ
สังกัด
ที่
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
๖ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
๗ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๘ อื่น ๆ
๙ ไม่ระบุต้นสังกัด
รวม

จํานวน

ร้อยละ

๑๐๐

๒๒.๘

๕๑

๑๑.๖

๔๘

๑๐.๙

๔๕

๑๐.๓

๔๓
๓
๕๔
๔๓๙

๙.๘
๐.๗
๑๒.๓
๑๐๐

จากตาราง ๒๐ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนของชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ข้าราชการในกลุ่ม
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย คิดเป็ นร้อยละ
๒๒.๘ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน
๕๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ
และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๙ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กร
มหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓
เยาวชนที่ มี ค วามรู้ ใ นสาขามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม จํ า นวน ๔๓ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙.๘
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สังกัดอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ และ ไม่ระบุต้นสังกัด จํานวน ๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓
รวมทั้งสิ้น รวมเป็น ๔๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตารางที่ ๒๑ ภูมิลําเนา
ลําดับที่
จังหวัด
๑
กรุงเทพมหานคร
๒
กาฬสินธุ์
๓
กําแพงเพชร
๔
ขอนแก่น
๕
ชุมพร
๖
เชียงใหม่
๗
ตราด
๘
ตาก
๙
นครนายก
๑๐ นครปฐม
๑๑ บึงกาฬ
๑๒ บุรีรัมย์
๑๓ ปทุมธานี
๑๔ ปราจีนบุรี
๑๕ ปัตตานี
๑๖ พังงา
๑๗ พิจิตร
๑๘ เพชรบูรณ์
๑๙ มุกดาหาร
๒๐ ระนอง
๒๑ ลําปาง
๒๒ ลําพูน
๒๓ สกลนคร
๒๔ สมุทรปราการ
๒๕ สระบุรี

จํานวน
๑๓
๑๖
๑๑
๑๖
๑๔
๑
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖
๑๕
๑๕
๑๒
๑๕
๘
๙
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๘

ร้อยละ
๓
๓.๖
๒.๕
๓.๖
๓.๒
๐.๒
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๒
๓.๔
๓.๖
๓.๖
๓.๔
๓.๔
๒.๗
๓.๔
๑.๘๒
๒.๑
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๑.๘๒
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ลําดับที่
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

จังหวัด

จํานวน
๑๖
๑
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๔๓๙

สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุราษฎ์ธานี
อยุธยา
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
รวม

ร้อยละ
๓.๖
๐.๒
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๑๐๐

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒.๑ ประเด็นทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยต้องการทราบว่าข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมมีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแต่ต่างกันหรือไม่
คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการทดสอบระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕ และได้รับผลการทดสอบดังตารางที่ ๒๒
ตารางที่ ๒๒ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของการขึน้ บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุม่ ตัวอย่างตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม

ANOVA
Sum of
Squares
df Mean Square
F
Sig.
Between Groups
๙๔.๒๖๙
๘
๑๑.๗๘๔
๔.๙๗๙
.๐๐๐
Within Groups
๑๐๑๗.๕๖๗
๔๓๐
๒.๓๖๖
Total
๑๑๑๑.๘๓๖
๔๓๘
จากการทดสอบจากตารางที่ ๒๒ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรับความแตกต่างของคะแนนการทดสอบว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้ น
รายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ งสามารถนํ าข้ อ มู ล ดั งกล่ าวมาใช้ ท ดสอบค่ าเฉลี่ ย ที่ แ ตกต่ างกั น ไปในแต่ ล ะกลุ่ ม
ประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๒๒
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ตารางที่ ๒๓ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจากการทดสอบแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย
จํานวน จํานวน
ที่
แบบทดสอบ (คะแนน คะแนนที่ คะแนนที่
เต็ม ๑๐๐) น้อยที่สุด มากที่สุด
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดกภูมิ
๕๒
๗.๖๓๔๖
๕.๘๑๑๕
๗.๔๑๐๗
ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือ
๔๓
๗.๗๔๔๒
๗.๔๐๘
๘.๐๒๘๔
นักวิชาการอิสระในพื้นที่
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม
๑๐๐
๗.๘๕๐๐
๗.๔๕๘๕
๘.๐๒๙๘
จังหวัด
๔

๕

๖

๗

สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภา
วัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภา
วัฒนธรรมตําบล
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ
และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน
และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิ

๕๑

๗.๘๘๒๔

๗.๖๓๔๕

๘.๐๖๕๕

๔๘

๘.๓๕๔๒

๗.๔๑๙๗

๘.๓๔๕๐

๔๕

๗.๖๐๐๐

๘.๑๑๐๙

๘.๕๙๗๔

๔๓

๘.๐๐๐๐

๗.๓๕๖๙

๗.๘๔๓๑
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ลําดับ
ที่

๘
๙

สังกัด

ปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ
ไม่ระบุสังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน
เต็ม ๑๐๐)

๕๒

๗.๖๓๔๖

๗.๕๐๑๙

๘.๔๙๘๑

๕๔

๖.๖๑๑๑

๖.๘๙๙๑

๙.๗๖๗๖

จํานวน จํานวน
คะแนนที่ คะแนนที่
น้อยที่สุด มากที่สุด

จากตารางที่ ๒๓ พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมเป็นอันดับที่ ๑ คือ กลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด และ/
หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวน ๔๕
ราย มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๘.๓๕ คะแนน อันดับที่ ๒ คือ กลุ่มเยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีจํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๘ คะแนน อันดับที่ ๓ กลุ่มสภา
วัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล โดยมีจํานวน ๕๑ ราย
มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๘๘ คะแนน อันดับที่ ๔ คือกลุ่มข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๘๕ คะแนน อันดับที่
๕ กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ท างวัฒ นธรรมและ/หรือ นั กวิช าการอิส ระในพื้ น ที่ มีทั้ งหมด จํานวน ๔๓ ราย มี
ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๗๔ คะแนน อันดับที่ ๖ มีทั้งหมด ๒ กลุ่ม คือ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๖๓
คะแนน และ กลุ่ มอื่ น ๆ จํานวน ๕๒ ราย มี ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๖๓ คะแนน อัน ดับ ที่ ๗ คือ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น
ศูน ย์ศิ ล ปาชีพ ศู น ย์ มานุ ษ ยวิท ยาสิริน ธร เป็ น ต้ น จํานวน ๔๕ ราย มี ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ๗.๖๓
คะแนน ๗.๖๐ คะแนน และอันดับสุดท้ายคือ กลุ่มที่ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบ ๖.๖๑ คะแนน
ดังนั้นจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ กลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประกอบไปด้วย ๑) กลุ่มผู้ท รงคุณ วุฒิ ทางวัฒ นธรรมและ/หรือ
นักวิชาการอิสระในพื้นที่มีทั้งหมด ๒) ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/
หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น โดยมีกิจกรรมที่ควรเข้าร่วม
ดังนี้
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กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
ลําดับ
กลุ่มประชากร
๑ ๑) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
อิ ส ระในพื้ น ที่ มี ทั้ งหมด ๒) ชุ ม ชนผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละสื บ ทอด เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การขึ้ น บั ญ ชี
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและ/หรื อ ครูภู มิ ปั ญ ญา มรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ๓) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ
และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น
ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
๒.๒ ความรู้ความเข้าใจต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยวผู้ตอบประเมิน
ตนเองว่ามีระดับความรู้ความเข้าใจระดับใด
ตารางที่ ๒๔ ความรู้ความเข้าใจความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๗)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๑๓
๓
๒
ความเข้าใจน้อย
๓๙
๘.๙
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๒๐๖
๔๖.๙
๔
ความเข้าใจมาก
๑๔๓
๓๒.๖
๕
ความเข้าใจมากที่สุด
๒๘
๖.๔
๖
ไม่ระบุ
๑๐
๒.๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๗
จากตารางที่ ๒๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจความหมายของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม โดยมีความเข้าใจน้อยที่สุด จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ มีความเข้าใจน้อย จํานวน ๓๙
ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๙ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๒๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙ มีความเข้าใจ
มาก จํานวน ๑๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ มีความเข้าใจมากที่สุด จํานวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
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๖.๔ และไม่ระบุ จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๗
ตารางที่ ๒๕ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(แบบสอบถามข้อ ๗)
จํานวน
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๑๘
๒
ความเข้าใจน้อย
๘๐
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๑๙๓
๔
ความเข้าใจมาก
๑๑๑
๕
ความเข้าใจมากที่สุด
๒๗
๖
ไม่ระบุ
๑๐
รวม
๔๓๙
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๓

ร้อยละ
๔.๑
๑๘.๒
๔๔
๒๕.๓
๖.๒
๒.๓
๑๐๐

จากตารางที่ ๒๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒ นธรรม โดยมี ค วามเข้ าใจน้ อ ยที่ สุ ด จํานวน ๑๘ ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๔.๑ มี ค วามเข้ าใจน้ อ ย
จํานวน ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๑๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔ มี
ความเข้าใจมาก จํานวน ๑๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ มีความเข้าใจมากที่สุด จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๒ และไม่ระบุ จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดย
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๓

ตารางที่ ๒๖ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ความรู้ความเข้าใจของการขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.
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Between Groups
Within Groups
Total

๔๔.๓๕๐
๓๕๒.๒๘๔
๓๙๖.๖๓๔

๘
๔๓๐
๔๓๘

๕.๕๔๔
.๘๑๙

๖.๗๖๗

.๐๐๐

จากการทดสอบจากตารางที่ ๒๖ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรับความว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๒๖
ตารางที่ ๒๗ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองแยกตามสังกัดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ที่
แบบทดสอบ
มาตรฐาน
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
มีความเข้าใจ
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๓.๐๙๖๒
๐.๗๕
ปานกลาง
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มีความเข้าใจ
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
๔๓
๓.๔๔๑๙
๐.๘๙
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
ปานกลาง
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
มีความเข้าใจ
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
๑๐๐
๓.๑๐๕๐
๐.๗๙
ปานกลาง
วัฒนธรรมจังหวัด
มีความเข้าใจ
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
๕๑
๓.๔๑๑๘
๐.๙๖
ปานกลาง
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มีความเข้าใจ
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ปานกลาง
ระดับชาติ และ/หรือ
๔๘
๓.๖๒๕๐
๐.๗๖
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
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ลําดับ
ที่

สังกัด

๘

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ

๙

ไม่ระบุสังกัด

๖

๗

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
๔๕

๓.๐๑๑๑

๐.๘๓

๔๓

๓.๐๖๙๘

๑.๐๗

๕๒

๓.๐๙๖๒

๑.๑๕

๕๔

๒.๔๗๒๒

๑.๑๕

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
น้อย

จากตารางที่ ๒๗ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ดังนี้ อันดับที่ ๑ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานคร
จํานวน ๔๘ ราย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๒ อันดับ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระ
ในพื้ น ที่ จํ า นวน ๔๓ ราย โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ที่ ๓.๔๔ อั น ดั บ ๓ สภาวั ฒ นธรรมจั งหวั ด และ/หรื อ สภา
วัฒ นธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒ นธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ราย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๑ อันดับ ๔
ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๑๐ อันดับ ๕ มีทั้งหมด ๒ กลุ่มประกอบไปด้วย ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย และกลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๒ ราย โดย
ทั้ง ๒ กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๐๙ อันดับ ๖ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน
๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๐๖ อันดับ ๗ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
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เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๔๕ ราย
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๐๑ และอันดับสุดท้าย ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๔๗
ดังนั้นกลุ่มที่ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจน้อยเป็น ๓ อันดับแรก ประกอบไปด้วย ๑)
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น
ศูน ย์ ศิ ลปาชี พ ศู น ย์ม านุ ษ ยวิทยาสิ ริน ธร เป็ น ต้ น ๒) เยาวชนที่ มี ค วามรู้ในสาขามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรม และ ๓) ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ซึ่งควรได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่ควรเข้าร่วมดังนี้
กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
ลําดับ
กลุ่มประชากร
๑ ๑) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ เกี่ ย วกั บ การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น ๒) เยาวชนที่มี ปัญญาทางวัฒนธรรม
ความรู้ในสาขามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม และ ๓)
ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๓ ความรู้ความเข้าใจต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๒๘ ความรู้ความเข้าใจความหมายของคําว่า “ส่งเสริมและรักษา” (แบบสอบถามข้อ ๘)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๕
๑.๑
๒
ความเข้าใจน้อย
๒๒
๕
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๑๓๒
๓๐.๑
๔
ความเข้าใจมาก
๒๑๓
๔๘.๕
๕
ความเข้าใจมากที่สุด
๕๓
๑๒.๑
๖
ไม่ระบุ
๑๓
๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๑
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จากตารางที่ ๒๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจความหมายของคําว่า “ส่งเสริมและ
รักษา” โดยมีความเข้าใจน้อยที่สุด จํานวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ มีความเข้าใจน้อย จํานวน ๒๒
ราย คิดเป็นร้อยละ ๕ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๑๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑ มีความเข้าใจมาก
จํานวน ๒๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ มีความเข้าใจมากที่สุด จํานวน ๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑
และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๑
ตารางที่ ๒๙ ความรู้ค วามเข้ าใจกระบวนการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
(แบบสอบถามข้อ ๘)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๗
๑.๖
๒
ความเข้าใจน้อย
๓๔
๗.๗
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๑๙๒
๔๓.๗
๔
ความเข้าใจมาก
๑๕๕
๓๕.๓
๕
ความเข้าใจมากที่สุด
๓๗
๘.๔
๖
ไม่ระบุ
๑๔
๓.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๑
จากตารางที่ ๒๙ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจความหมายกระบวนการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีความเข้าใจน้อยที่สุด จํานวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ มี
ความเข้าใจน้อย จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๑๙๒ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๗ มีความเข้าใจมาก จํานวน ๑๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ มีความเข้าใจมากที่สุด จํานวน
๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๑
ตารางที่ ๓๐ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ความรู้ความเข้าใจของการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.
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Between Groups
Within Groups
Total

๑๗.๙๘๐
๓๘๐.๗๘๘
๔๐๒.๗๖๙

๘
๔๓๐
๔๓๘

๒.๒๔๘
.๘๙๕

๒.๕๑๒

.๐๑๑

จากการทดสอบจากตารางที่ ๓๐ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรับว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๓๐
ตารางที่ ๓๑ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
แปลผล
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ที่
แบบทดสอบ
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
มีความเข้าใจ
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๓.๔๕๑๙
.๗๘๑๒๗
ปานกลาง
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มีความเข้าใจ
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
๔๓
๓.๕๐๐๐ ๑.๐๗๔๖๐
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
ปานกลาง
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
มีความเข้าใจ
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
๑๐๐
๓.๓๘๕๐
.๙๘๑๗๙
ปานกลาง
วัฒนธรรมจังหวัด
มีความเข้าใจ
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
๕๑
๓.๖๐๗๘
.๙๙๖๕๖
ปานกลาง
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มีความเข้าใจ
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ปานกลาง
ระดับชาติ และ/หรือ
๔๘
๓.๘๒๒๙
.๕๕๐๕๓
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
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ลําดับ
ที่

สังกัด

๘

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ

๙

ไม่ระบุสังกัด

๖

๗

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
๔๕

๓.๒๔๔๔

.๘๒๙๙๙

๔๓

๓.๕๒๓๓

.๙๓๘๓๐

๓

๓.๖๖๖๗

.๕๗๗๓๕

๕๔

๓.๐๘๓๓

๑.๒๑๒๑๖

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
ปานกลาง

จากตารางที่ ๓๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ดังนี้ อันดับที่ ๑ กลุ่ม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๘๒๒๙ อันดับที่ ๒ กลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ย
ที่ ๓.๖๖๖๗ อั น ดั บ ที่ ๓ สภาวั ฒ นธรรมจั งหวั ด และ/หรื อ สภาวั ฒ นธรรมอํ า เภอ และ/หรื อ สภา
วัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๐๗๘ อันดับที่ ๔ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๕๒๓๓ อันดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
และ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๕๑๙ อันดับที่ ๖ ข้าราชการในกลุ่ม
ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด จํ านวน ๑๐๐ ราย มี ค่ า เฉลี่ ย ที่
๓.๓๘๕๐ อันดับที่ ๗ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ
องค์ ก รมหาชน เช่น ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิท ยาสิ ริน ธร เป็ น ต้ น จํ านวน ๔๕ ราย มี ค่ าเฉลี่ ย ที่
๓.๒๔๔๔ และอันดับสุดท้าย ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๐๘๓๓
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ดังนั้นกลุ่ม ที่ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม น้อย ๓ อันดับ ประกอบไปด้วย ๑) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/
หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๒) ข้าราชการ
ในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ ๓) อันดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ ซึ่งควรได้รับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่ควร
เข้าร่วมดังนี้
กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
ลําดับ
กลุ่มประชากร
๑ ๑) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม และรั ก ษา
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๒) ข้าราชการในกลุ่ม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และ ๓) อันดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ท างวัฒนธรรม
และ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่

๒.๔ ความรู้ความเข้าใจต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๓๒ ความรู้ความเข้าใจความหมายของคําว่า “เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
(แบบสอบถามข้อ ๙)
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
จํานวน
ร้อยละ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๕
๑.๑
๒
ความเข้าใจน้อย
๔๕
๑๐.๓
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๑๘๘
๔๒.๘
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

๔
๕
๖

ความเข้าใจมาก
ความเข้าใจมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๕๖
๓๑
๑๔
๔๓๙

๓๕.๕
๗.๑
๓.๒
๑๐๐
๑

จากตารางที่ ๓๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจความหมายของคําว่า “เครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดยมีความเข้าใจน้อยที่สุด จํานวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ มีความเข้าใจ
น้อย จํานวน ๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๑๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๘ มีความเข้าใจมาก จํานวน ๑๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ มีความเข้าใจมากที่สุด จํานวน ๓๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑
ตารางที่ ๓๓ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๙)
ลําดับที่
ระดับความรู้ความเข้าใจ
จํานวน
ร้อยละ
๑
ความเข้าใจน้อยที่สุด
๗
๑.๖
๒
ความเข้าใจน้อย
๕๓
๑๒.๑
๓
ความเข้าใจปานกลาง
๑๙๒
๔๓.๗
๔
ความเข้าใจมาก
๑๓๖
๓๑
๕
ความเข้าใจมากที่สุด
๓๗
๘.๔
๖
ไม่ระบุ
๑๔
๓.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๓
จากตารางที่ ๓๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีความเข้าใจน้อยที่สุด จํานวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑.๖ มีความเข้าใจน้อย จํานวน ๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ มีความเข้าใจปานกลาง จํานวน ๑๙๒ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ มีความเข้าใจมาก จํานวน ๑๓๖ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑ มีความเข้าใจมากที่สุด
จํานวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๓
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ตารางที่ ๓๔ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ความรู้ความเข้าใจของการ
ดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๒๑.๒๗๘
๔๑๐.๑๕๖
๔๓๐.๔๓๔

df

Mean Square
๘
๒.๖๖๐
๔๓๐
.๙๕๔
๔๓๘

F
๒.๗๘๘

Sig.
.๐๐๕

จากการทดสอบจากตารางที่ ๓๔ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรับว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมว่ามีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทดสอบ
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๓๔
ตารางที่ ๓๕ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ที่
แบบทดสอบ
มาตรฐาน
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
มีความเข้าใจ
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๓.๓๑๗๓
.๗๔๗๗๓
ปานกลาง
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มีความเข้าใจ
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
๔๓
๓.๓๓๗๒ ๑.๑๓๗๖๗
ปานกลาง
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
มีความเข้าใจ
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
๑๐๐
๓.๒๒๐๐
.๙๘๐๔๑
ปานกลาง
วัฒนธรรมจังหวัด
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
มีความเข้าใจ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
๕๑
๓.๓๗๒๕
.๙๘๔๐๙
ปานกลาง
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
๔๘
๓.๖๙๗๙
.๗๕๖๑๑
มีความเข้าใจ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที่

สังกัด

๘

มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ

๙

ไม่ระบุสังกัด

๖

๗

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
ปานกลาง

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
๔๕

๓.๑๖๖๗

๑.๐๐๐๐๐

๔๓

๓.๑๓๙๕

.๙๘๓๙๕

๓

๓.๓๓๓๓

๑.๑๕๔๗๐

๕๔

๒.๘๓๓๓

๑.๑๔๕๑๓

มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
ปานกลาง
มีความเข้าใจ
น้อย

จากตาราง ๓๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ อันดับ ๑ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๙๒๗๙ อันดับ ๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๗๒๕ อันดับ ๓
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๓๗๒
อันดับ ๔ กลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๓๓๓ อันดับ ๕ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๑๗๓ อันดับ ๖
ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย มี
ค่าเฉลี่ยที่ ๓.๒๒๐๐ อันดับ ๗ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน
และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่ น ศูน ย์ศิ ลปาชีพ ศู น ย์ม านุษ ยวิท ยาสิริน ธร เป็ นต้น จํานวน ๔๕ ราย มี
ค่าเฉลี่ยที่ ๓.๑๖๖๗ อันดับ ๘ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓ ราย
มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๑๓๙๕ และอันดับสุดท้าย ไม่ระบุ จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยที่ ๒.๘๓๓๓
ดังนั้น กลุ่มที่ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ๓ อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ ๑) เยาวชนที่ มี ค วามรู้ ในสาขามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ๒) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กร
มหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น และ ๓) ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งควรได้รับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมที่
ควรเข้าร่วมดังนี้
กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ลําดับ
๑

กลุ่มประชากร
กิจกรรม
๑) เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเอง
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร เกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่าย
เอกชน และ/หรื อ องค์ ก รมหาชน เช่ น ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ศู น ย์ มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
มานุษยวิทยาสิริน ธร เป็น ต้น และ ๓) ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ส่วนที่ ๓ ทัศนคติ และความพึงพอใจ
๓.๑ ทัศนคติต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๐)
ตารางที่ ๓๖ ขั้นตอนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ควรมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

จํานวน
๑๐
๒๗
๑๙๒
๑๗๗
๒๒

ร้อยละ
๒.๓
๖.๒
๔๓.๗
๔๐.๓
๕

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับที่
๖

ระดับความคิดเห็น
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๑๑
๔๓๙

ร้อยละ
๒.๕
๑๐๐
๐.๙๔

จากตารางที่ ๓๖ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ทัศนคติต่อขั้นตอนการขึ้นบั ญ ชีม รดกภู มิปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ควรมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓
เห็นด้วยน้อย จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๔๓.๗ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๒๒ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๕ และไม่ระบุ จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๔
ตารางที่ ๓๗ แบบฟอร์มการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความซับซ้อน
(แบบสอบถามข้อ ๑๐)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑๑
๒.๕
๒
เห็นด้วยน้อย
๓๔
๗.๗
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๙๐
๔๓.๓
๔
เห็นด้วยมาก
๑๖๔
๓๗.๔
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๒๗
๖.๒
๖
ไม่ระบุ
๑๓
๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๙
จากตารางที่ ๓๗ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อแบบฟอร์มการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม มีความซับซ้อน โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ เห็นด้วยน้อย
จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ เห็น
ด้วยมาก จํานวน ๑๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒
และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๙
ตารางที่ ๓๘ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรม ให้แก่
ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๐)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๑
๖
๘๖
๑๘๐
๑๕๕
๑๑
๔๓๙

ร้อยละ
๐.๒
๑.๔
๑๙.๖
๔๑
๓๕.๓
๒.๕
๑๐๐
๑.๐๑

จากตารางที่ ๓๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ เห็นด้วยปานกลาง
จํานวน ๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๑ เห็นด้วยมาก
ที่สุด จํานวน ๑๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ และไม่ระบุ จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ รวม
ทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๑
ตารางที่ ๓๙ การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
เจ้าของมรดกภูมิปัญญา (แบบสอบถามข้อ ๑๐)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๐
๐
๒
เห็นด้วยน้อย
๗
๑.๖
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๗๖
๑๗.๓
๔
เห็นด้วยมาก
๑๖๗
๓๘
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๑๗๘
๔๐.๕
๖
ไม่ระบุ
๑๑
๒.๕
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๒
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จากตารางที่ ๓๙ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน
แต่ละจังหวัดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเจ้าของมรดกภูมิปัญญา โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๐ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๗๖ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน
๑๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕ และไม่ระบุ จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๒
ตารางที่ ๔๐ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเกี่ยวทัศนคติต่อการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๕.๓๔๖
๒๙๘.๑๓๒
๓๐๓.๔๗๘

df

Mean Square
๘
.๖๖๘
๔๓๐
.๖๙๓
๔๓๘

F
.๙๖๔

Sig.
.๔๖๔

จากการทดสอบจากตารางที่ ๔๐ พบว่ามีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้
จึงไม่ยอมรับว่าทัศนคติต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
ประชากร อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยฉบับนี้ ยังคงทําการแจกแจงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่
๔๐
ตารางที่ ๔๑ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินทัศนคติต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ที่
แบบทดสอบ
มาตรฐาน
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอด
เห็นด้วยปานกลาง
มรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
๕๒
๓.๖๙๒๓
.๖๕๒๓๒
วัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา
ที่
แบบทดสอบ
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
และ/หรือนักวิชาการอิสระใน
๔๓
พื้นที่
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐๐
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/
หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ
๕๑
และ/หรือ สภาวัฒนธรรม
ตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรมระดับชาติ และ/
หรือ คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญา
๔๘
ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด
และ/หรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
๖ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร
เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ
องค์กรเอกชน และ/หรือ
๔๕
องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร เป็นต้น
๗ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขา
๔๓
มรดกภูมิปญ
ั ญาทาง

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
เห็นด้วยปานกลาง

๓.๗๔๔๒

.๘๕๘๒๔
เห็นด้วยปานกลาง

๓.๖๓๐๐

.๘๘๔๔๐
เห็นด้วยปานกลาง

๓.๗๙๙๐

.๙๑๗๙๐
เห็นด้วยปานกลาง

๓.๘๔๙๐

.๕๒๐๑๘

เห็นด้วยปานกลาง
๓.๗๓๘๙

.๖๓๕๐๕

๓.๕๔๐๗

.๖๔๕๓๔

เห็นด้วยปานกลาง
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ลําดับ
ที่
๘
๙

สังกัด
วัฒนธรรม
อื่น ๆ
ไม่ระบุสังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

๓
๕๔

๓.๙๑๖๗
๓.๕๐๔๖

.๘๗๗๙๗
๑.๒๐๐๙๑

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

จากตาราง ๔๑ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ต่ อ การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรม ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๙๑๖๗ อันดับที่ ๒
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๘๔๙๐
อันดับ ที่ ๓ สภาวัฒ นธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒ นธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒ นธรรมตําบล
จํานวน ๕๑ ราย มึค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๙๙๐ อันดับที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือ
นักวิชาการอิสระในพื้ น ที่ จํานวน ๔๓ ราย มีค่ าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๔๔๒ อัน ดับ ๕ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปา
ชีพ ศูนย์มานุษ ยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๔๕ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๓๘๙ อันดับ ๖
ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๖๙๒๓ อันดับ ๗ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๖๓๐๐ อันดับ ๘ เยาวชนที่มี
ความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๕๔๐๗ อันดับ
สุดท้ายไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๕๐๔๖
๓.๒ ทัศนคติต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๔๒ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ควรมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
กระบวนการ (แบบสอบถามข้อ ๑๒)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๒
๐.๕
๒
เห็นด้วยน้อย
๒๒
๕
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๗๔
๓๙.๖
๔
เห็นด้วยมาก
๑๙๐
๔๓.๓
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๓๗
๘.๔
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๖

ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๔
๔๓๙

๓.๒
๑๐๐
๐.๙๖

จากตารางที่ ๔๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรม ควรมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงกระบวนการ โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๕ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน๑๗๔ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๖ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๗ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๖
ตารางที่ ๔๓ ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
(แบบสอบถามข้อ ๑๒)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๙
๒.๑
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๘
๔.๑
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๐๘
๒๔.๖
๔
เห็นด้วยมาก
๒๐๕
๔๖.๗
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๘๕
๑๙.๔
๖
ไม่ระบุ
๑๔
๓.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๙
จากตารางที่ ๔๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติว่าควรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ เห็นด้วย
น้อย จํานวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖
เห็นด้วยมาก จํานวน ๒๐๕ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๔ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๙
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ตารางที่ ๔๔ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๒)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
เห็นด้วยน้อย
๓
๐.๗
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๗๐
๑๕.๙
๔
เห็นด้วยมาก
๒๑๑
๔๘.๑
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๑๔๐
๓๑.๙
๖
ไม่ระบุ
๑๔
๓.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๐๒
จากตารางที่ ๔๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเห็นด้วย
น้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ เห็นด้วย
ปานกลาง จํานวน ๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ เห็นด้วยมาก จํานวน ๒๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๑๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ
๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๐๒
ตารางที่ ๔๕ ควรมีบทลงโทษในกรณีที่ทําให้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดความเสียหาย หรือ
นําไปใช้ในทางที่ผิด (แบบสอบถามข้อ ๑๒)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๘
๑.๘
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๕
๓.๔
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๑๓
๒๕.๗
๔
เห็นด้วยมาก
๑๙๒
๔๓.๗
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๙๗
๒๒.๑
๖
ไม่ระบุ
๑๔
๓.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๑
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จากตารางที่ ๔๕ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติว่าควรมี บทลงโทษในกรณี ที่ ทําให้ มรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดความเสียหาย หรือนําไปใช้ในทางที่ผิด โดยเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด จํานวน ๘ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๑.๘ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๑๓
ราย คิ ดเป็ นร้อ ยละ ๒๕.๗ เห็ น ด้วยมาก จํานวน ๑๙๒ ราย คิดเป็ น ร้อยละ ๔๓.๗ เห็นด้ วยมากที่สุด
จํานวน ๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๑
ตารางที่ ๔๖ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ เกี่ยวทัศนคติต่อการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๖.๔๖๐
๓๓๑.๗๑๔
๓๓๘.๑๗๓

df

Mean Square
๘
.๘๐๗
๔๓๐
.๗๗๑
๔๓๘

F
๑.๐๔๗

Sig.
.๔๐๐

จากการทดสอบจากตารางที่ ๔๖ พบว่ามีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้
จึงไม่ยอมรับว่าทัศนคติต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยฉบับนี้ ยังคงทําการแจกแจงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ ละกลุ่ม ด้ วย One-Way
ANOVA ดังตารางที่ ๔๖
ตารางที่ ๔๗ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินทัศนคติต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
แปลผล
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ที่
แบบทดสอบ
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
เห็นด้วยปาน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๓.๘๓๑๗
.๖๓๓๔๖
กลาง
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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ลําดับ
สังกัด
ที่
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
๖ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
๗ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๘ อื่น ๆ
๙ ไม่ระบุสังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๔๓

๓.๗๒๐๙

.๙๓๘๙๒

๑๐๐

๓.๖๙๗๕

.๗๒๑๕๑

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยปาน
กลาง

๑.๐๘๕๑๕

เห็นด้วยปาน
กลาง

๕๑

๓.๗๑๕๗

แปลผล

เห็นด้วยปาน
กลาง

๔๘

๓.๗๗๖๐

.๘๐๕๙๖

เห็นด้วยปาน
กลาง
๔๕

๓.๖๓๓๓

.๘๒๓๓๑

๔๓

๓.๘๔๓๐

.๖๔๗๘๕

๓

๔.๔๑๖๗

.๓๘๑๘๘

๕๔

๓.๔๗๖๙

๑.๒๗๐๓๗

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง
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จากตาราง ๔๗ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ดังนี้ อันดับ ๑ คือ กลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๔.๔๑๖๗ อันดับ ๒
เยาวชนที่มี ความรู้ในสาขามรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น ที่
๓.๘๔๓๐ อันดับ ๓ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๘๓๑๗ อันดับ ๔ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
กรุ งเทพมหานคร จํ านวน ๔๘ ราย มี ค่ าเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ที่ ๓.๗๗๖๐ อั น ดั บ ๕ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าง
วัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๒๐๙ อันดับ
๖ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑
ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๑๕๗ อันดับ ๗ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๖๙๗๕ อันดับ ๘ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปา
ชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๔๕ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๖๓๓๓ อันดับสุดท้าย
ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๔๗๖๙
ส่วนที่ ๔ การดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
๔.๑ ทันศคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๔๘ กิจกรรมการของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสมกับชุมชน/
เครือข่าย (แบบสอบถามข้อ ๑๔)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๕
๑.๑
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๔
๓.๒
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๕๔
๓๕.๑
๔
เห็นด้วยมาก
๒๐๐
๔๕.๖
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๕๓
๑๒.๑
๖
ไม่ระบุ
๑๓
๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๙
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จากตารางที่ ๔๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่ากิจกรรมการของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีความเหมาะสมกับชุมชน/เครือข่าย โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑
เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๑ เห็นด้วยมาก จํานวน ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๕๓ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๑ และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๙
ตารางที่ ๔๙ กิจกรรมการที่เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดําเนินการสร้างประโยชน์ตอ่
ชุมชน/เครือข่าย (แบบสอบถามข้อ ๑๔)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๓
๐.๗
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๓
๓
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๑๓
๒๕.๗
๔
เห็นด้วยมาก
๒๒๘
๕๑.๙
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๖๙
๑๕.๗
๖
ไม่ระบุ
๑๓
๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๙
จากตารางที่ ๔๙ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ว่ ากิ จกรรมที่ เครื อ ข่ ายมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมดําเนินการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน/เครือข่าย โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๓ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๗ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๑๓ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๗ เห็นด้วยมาก จํานวน ๒๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๖๙
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗ และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๙
ตารางที่ ๕๐ การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
(แบบสอบถามข้อ ๑๔)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๓
๐.๗
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๒
๓
๔
๕
๖

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๗
๑๕๓
๒๐๑
๕๒
๑๓
๔๓๙

๓.๙
๓๔.๙
๔๕.๘
๑๑.๘
๓
๑๐๐
๐.๙๘

จากตารางที่ ๕๐ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ เห็นด้วยน้อย
จํานวน ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ เห็น
ด้วยมาก จํานวน ๒๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๘ และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๘
ตารางที่ ๕๑ เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมควรมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงการดําเนินงาน
(แบบสอบถามข้อ ๑๔)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
เห็นด้วยน้อย
๙
๒.๑
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๐๑
๒๓
๔
เห็นด้วยมาก
๒๒๔
๕๑
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๙๑
๒๐.๗
๖
ไม่ระบุ
๑๓
๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๙
จากตารางที่ ๕๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมควรมี
การเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๐๑
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ เห็นด้วยมาก จํานวน ๒๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ และไม่ระบุ จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๙
ตารางที่ ๕๒ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ เกี่ยวทัศนคติต่อการดําเนินงาน
ของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๑๐.๓๒๘
๓๔๙.๒๖๔
๓.๕๙.๕๙๒

df

Mean Square
๘
๑.๒๙๑
๔๓๐
.๘๑๒
๔๓๘

F
๑.๕๘๙

Sig.
.๑๒๖

จากการทดสอบจากตารางที่ ๕๒ พบว่ามีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้
จึงไม่ยอมรับว่าทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยฉบับนี้ ยังคงทําการแจกแจงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติ
ต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มด้วย
One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๕๒
ตารางที่ ๕๓ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ที่
แบบทดสอบ
มาตรฐาน
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
เห็นด้วยปาน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๓.๗๔๐๔
.๖๘๙๔๙
กลาง
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
เห็นด้วยปาน
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
๔๓
๓.๙๓๖๐
.๘๘๑๕๑
กลาง
๓

ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน

๑๐๐

๓.๖๔๐๐

.๗๘๑๑๙

เห็นด้วยปาน
กลาง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที่
๔

๕

๖

๗
๘
๙

สังกัด
วัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมตําบล
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ
ไม่ระบุสังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

๕๑

ค่าเฉลี่ย

๓.๖๐๒๙

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๑.๐๕๐๒๑

แปลผล

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยปาน
กลาง

๔๘

๓.๗๒๙๒

.๘๙๔๔๘

เห็นด้วยปาน
กลาง
๔๕

๓.๕๔๔๔

.๘๔๘๒๘

๔๓

๓.๖๕๗๐

.๖๙๘๖๙

๓

๔.๕๐๐๐

.๕๐๐๐๐

๕๔

๓.๔๐๒๘

๑.๒๗๗๙๑

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง

จากตาราง ๕๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ อันดับ ๑ คือ กลุ่มอื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๔.๕๐๐๐
อันดับ ๒ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นที่ ๓.๙๓๖๐ อันดับ ๓ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครู
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๔๐๔ อันดับ ๔ คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมระดับ จังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๗๒๙๒ อันดับ ๕ เยาวชนที่มี
ความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ ๓.๖๕๗๐ อันดับ
๖ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๓.๖๔๐๐ อันดับ ๗ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/
หรือ สภาวัฒ นธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ราย มีค่ าเฉลี่ยความคิด เห็ น ๓.๖๐๒๙ อัน ดับ ๘ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปา
ชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๗ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๓.๕๔๔๔ อันดับ ๙ ไม่ระบุ
สังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๓.๔๐๒๘
๔.๒ ทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๕๔ การมีสว่ นร่วมของชุมชน/เครือข่ายในการกําหนดกิจกรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๗)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๐
๐
๒
เห็นด้วยน้อย
๗
๑.๖
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๙๘
๒๒.๓
๔
เห็นด้วยมาก
๑๕๘
๓๖
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๓๐
๖.๘
๖
ไม่ระบุ
๑๔๖
๓๓.๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๘๔
จากตารางที่ ๕๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่ายในการ
กําหนดกิจกรรม โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๗ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๑.๖ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ เห็นด้วยมาก จํานวน ๙๘ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๓๖ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๐ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔๖ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รวมทั้ งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่
๑.๘๔
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ตารางที่ ๕๕ กิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีความเหมาะสมกับชุมชน/เครือข่าย
(แบบสอบถามข้อ ๑๗)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
๓
๔
๕
๖

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๑
๑๐๙
๑๓๘
๓๔
๑๔๖
๔๓๙

๒.๕
๒๔.๘
๓๑.๔
๗.๗
๓๓.๓
๑๐๐
๑.๘๓

จากตารางที่ ๕๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่ากิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒ นธรรมมีความ
เหมาะสมกับชุมชน/เครือข่าย โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เห็นด้วยน้อย
จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ เห็น
ด้วยมาก จํานวน ๑๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗
และไม่ระบุ จํานวน ๑๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๘๓
ตารางที่ ๕๖ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดําเนินการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน/เครือข่าย
(แบบสอบถามข้อ ๑๗)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๐
๒.๓
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๘๙
๒๐.๓
๔
เห็นด้วยมาก
๑๕๑
๓๔.๔
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๔๒
๙.๖
๖
ไม่ระบุ
๑๔๖
๓๓.๓
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ลําดับที่

ระดับความคิดเห็น
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๔๓๙

ร้อยละ
๑๐๐
๑.๘๘

จากตารางที่ ๕๖ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ว่ากิจ กรรมต่ าง ๆ ที่ กรมส่ งเสริม วัฒ นธรรม
ดําเนินการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน/เครือข่าย โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒
เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๘๙ ราย คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๓ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๕๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๔๒ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๖ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๘๘
ตารางที่ ๕๗ การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความเหมาะสม (แบบสอบถามข้อ ๑๗)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๐
๑๒
๑๑๒
๑๓๔
๓๓
๑๔๘
๔๓๙

ร้อยละ
๐
๒.๗
๒๕.๕
๓๐.๕
๗.๕
๓๓.๘
๑๐๐
๒.๓๑

จากตารางที่ ๕๗ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความเหมาะสม
โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๒.๗ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๓๔ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๕ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ และไม่ระบุ จํานวน ๑๔๘ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๓๓.๘ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๒.๓๑
ตารางที่ ๕๘ การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความต่อเนื่องและยั่งยืน (แบบสอบถามข้อ ๑๗)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๒
๐.๕
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๒
๓
๔
๕
๖

เห็นด้วยน้อย
๑๙
๔.๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๒๓
๒๘
เห็นด้วยมาก
๑๑๑
๒๕.๓
เห็นด้วยมากที่สุด
๓๗
๘.๔
ไม่ระบุ
๑๔๗
๓๓.๕
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๘๑
จากตารางที่ ๕๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๔.๓ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๑๑
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และไม่ระบุ จํานวน
๑๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลที่ ๑.๘๑
ตารางที่ ๕๙ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มหรือเครือข่าย (แบบสอบถามข้อ ๑๗)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๙
๔.๓
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๑๒
๒๕.๕
๔
เห็นด้วยมาก
๑๒๘
๒๙.๒
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๓๓
๗.๕
๖
ไม่ระบุ
๑๔๖
๓๓.๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๘๑
จากตารางที่ ๕๙ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มหรือ
เครือข่าย โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เห็นด้วยน้อย จํานวน ๑๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๔.๓ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ เห็นด้วยมาก จํานวน ๑๒๘
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ และไม่ระบุ จํานวน
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๑๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลที่ ๑.๘๑
ตารางที่ ๖๐ การดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
(แบบสอบถามข้อ ๑๗)
จํานวน
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
เห็นด้วยน้อยที่สุด
๓
๒
เห็นด้วยน้อย
๑๕
๓
เห็นด้วยปานกลาง
๑๒๐
๔
เห็นด้วยมาก
๑๒๒
๕
เห็นด้วยมากที่สุด
๓๔
๖
ไม่ระบุ
๑๔๕
รวม
๔๓๙
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๘๑

ร้อยละ
๐.๗
๓.๔
๒๗.๓
๒๗.๘
๗.๗
๓๓
๑๐๐

จากตารางที่ ๖๐ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ เห็นด้วยน้อย
จํานวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ เห็นด้วยปานกลาง จํานวน ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ เห็น
ด้วยมาก จํานวน ๑๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘ เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗
และไม่ ร ะบุ จํ านวน ๑๔๕ ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๓๓ รวมทั้ งสิ้ น ๔๓๙ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๐๐ โดยมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๘๑
ตารางที่ ๖๑ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ เกี่ยวทัศนคติต่อการดําเนินงาน
ของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีทผี่ ู้ตอบแบบสอบถามเคยมีสว่ นร่วมในการ
ดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups

Sum of
Squares
๗๖.๒๗๕

df

Mean Square
๘
๙.๕๓๔

F
๓.๐๒๔

Sig.
.๐๐๓
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Within Groups
Total

๑๓๕๕.๖๐๗
๑๔๓๑.๘๘๒

๔๓๐
๔๓๘

๓.๑๕๓

จากการทดสอบจากตารางที่ ๖๑ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรั บ ว่ า ทั ศ นคติ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของเครื อ ข่ า ยมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมในกรณี ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเคยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมว่ามี ความ
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทดสอบ
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๖๑
ตารางที่ ๖๒ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของเครือข่าย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
แปลผล
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ที่
แบบทดสอบ
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
เห็นด้วยน้อย
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
๕๒
๒.๒๔๑๘ ๑.๙๒๙๖๔
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เห็นด้วยน้อย
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
๔๓
๒.๗๙๗๓
๑.๒๑๘๑
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
เห็นด้วยน้อย
๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
๑๐๐
๒.๖๖๑๔ ๑.๕๘๖๐๗
วัฒนธรรมจังหวัด
๔ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
เห็นด้วยน้อย
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
๕๑
๒.๕๗๑๔ ๑.๖๖๑๘๒
สภาวัฒนธรรมตําบล
๕ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
เห็นด้วยปาน
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กลาง
ระดับชาติ และ/หรือ
๔๘
๓.๐๗๗๔ ๑.๖๖๖๒๔
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที่

สังกัด

๘

ระดับจังหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ

๙

ไม่ระบุสังกัด

๖

๗

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

เห็นด้วยน้อย
ที่สุด
๔๕

๑.๗๔๖๐

๑.๘๕๒๓๖

๔๓

๒.๑๗๙๔

๑.๙๐๙๕๔

๓

๓.๘๕๗๑

.๒๔๗๔๔

๕๔

๑.๙๕๒๔

๑.๙๖๔๐๖

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยน้อย
ที่สุด

จากตาราง ๖๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงาน ดังนี้ อันดับ ๑ กลุ่ม
อื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๓.๘๕๗๑ อันดับ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ และ/หรื อ คณะกรรมการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๓.๐๗๗๔ อันดับ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
และ/หรื อ นั ก วิ ช าการอิ ส ระในพื้ น ที่ จํ า นวน ๔๓ ราย มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ๒.๗๙๗๓ อั น ดั บ ๔
ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๒.๖๖๑๔ อันดับ ๕ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/
หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๒.๕๗๑๔ อันดับ ๖ ชุมชนผู้ปฏิบัติ
และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕๒ ราย มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น ๒.๒๔๑๘ อันดับ ๗ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๒.๑๗๙๔ อันดับ ๘ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ
องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน
๔๕ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ๑.๗๔๖๐ อันดับ ๙ ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
๑.๙๕๒๔
ดังนั้น กลุ่มที่มีทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงาน ๓ อันดับสุดท้าย ได้แก่ ๑) องค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น ๒) เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓) ชุมชนผู้
ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นกลุ่มที่ควรได้รับ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
โดยมีกิจกรรมที่ควรเข้าร่วมดังนี้
กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการมี
ส่วนร่วมต่อการปรับปรุงการดําเนินงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลําดับ
กลุ่มประชากร
กิจกรรม
๑ ๑) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/ การมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การปรั บ ปรุ ง
หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ การดําเนินงานของเครือข่ายให้มี
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น ๒) เยาวชนที่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓) ชุมชน
ผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ตารางที่ ๖๓ การให้ความสําคัญของการขอรับบริการ (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๒
พึงพอใจน้อย
๑๓
๓
พึงพอใจปานกลาง
๘๘
๔
พึงพอใจมาก
๑๑๑

ร้อยละ
๐.๕
๓
๒๐
๒๕.๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๕
๖

พึงพอใจมากที่สุด
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๒๒
๒๐๓
๔๓๙

๕
๔๖.๒
๑๐๐
๑.๘๘

จากตารางที่ ๖๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้ความสําคัญของการขอรับบริการ
โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจน้อย จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๓ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐ พึงพอใจมาก จํานวน ๑๑๑ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๓ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ รวมทั้ งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่
๑.๘๘
ตารางที่ ๖๔ ความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการ (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๐.๕
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๒
พึงพอใจน้อย
๑๑
๒.๕
๓
พึงพอใจปานกลาง
๗๙
๑๘
๔
พึงพอใจมาก
๑๑๗
๒๖.๗
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๒๗
๖.๒
๖
ไม่ระบุ
๒๐๓
๔๖.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๙๑
จากตารางที่ ๖๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความกระตือรือร้นและความเต็มใจ
ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจน้อย จํานวน ๑๑
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ พึงพอใจมาก จํานวน
๑๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ และไม่ระบุ
จํ านวน ๒๐๓ ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๔๖.๒ รวมทั้ งสิ้ น ๔๓๙ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๐๐ โดยมี ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๑
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ตารางที่ ๖๕ การพูดจาและความสุภาพอ่อนน้อม (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๐.๕
๒
พึงพอใจน้อย
๗
๑.๖
๓
พึงพอใจปานกลาง
๗๒
๑๖.๔
๔
พึงพอใจมาก
๑๑๙
๒๗.๑
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๓๓
๗.๕
๖
ไม่ระบุ
๒๐๖
๔๖.๙
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๙๕
จากตารางที่ ๖๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพูดจาและความสุภาพอ่อนน้อม โดย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจน้อย จํานวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑.๖ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ พึงพอใจมาก จํานวน ๑๑๙ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๑ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๖ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๔๖.๙ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๕
ตารางที่ ๖๖ การอํานวยความสะดวกต่อการบริการ (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ลําดับที่
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๒
พึงพอใจน้อย
๗
๓
พึงพอใจปานกลาง
๘๘
๔
พึงพอใจมาก
๑๐๒
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๓๖
๖
ไม่ระบุ
๒๐๔
รวม
๔๓๙
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๙๓

ร้อยละ
๐.๕
๑.๖
๒๐
๒๓.๒
๘.๒
๔๖.๕
๑๐๐

จากตารางที่ ๖๖ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวกต่อการบริการ
โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจน้อย จํานวน ๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๖ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐ พึงพอใจมาก จํานวน ๑๐๒ ราย คิด
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เป็นร้อยละ ๒๓.๒ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๔ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รวมทั้ งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่
๑.๙๓
ตารางที่ ๖๗ ขั้นตอนการให้บริการ (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
พึงพอใจน้อย
๓
พึงพอใจปานกลาง
๔
พึงพอใจมาก
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๖
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๒
๑๓
๘๔
๙๕
๒๙
๒๑๖
๔๓๙

ร้อยละ
๐.๕
๓
๑๙.๑
๒๑.๖
๖.๖
๔๙.๒
๑๐๐
๑.๙๐

จากตารางที่ ๖๗ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ โดยมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจน้อย จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ พึง
พอใจปานกลาง จํานวน ๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ พึงพอใจมาก จํานวน ๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๒๑.๖ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ และไม่ระบุ จํานวน ๒๑๖ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๔๙.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๐
ตารางที่ ๖๘ ความพึงพอใจต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึน้ บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๐.๕
๒
พึงพอใจน้อย
๑๐
๒.๓
๓
พึงพอใจปานกลาง
๘๖
๑๙.๖
๔
พึงพอใจมาก
๑๐๘
๒๔.๖
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๓๐
๖.๘
๖
ไม่ระบุ
๒๐๓
๔๖.๒
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รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๔๓๙

๑๐๐
๑.๙๑

จากตารางที่ ๖๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจ
น้อย จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ พึง
พอใจมาก จํานวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ
๖.๘ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๑
ตารางที่ ๖๙ ความพึงพอใจต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๒
๐.๕
๒
พึงพอใจน้อย
๑๑
๒.๕
๓
พึงพอใจปานกลาง
๗๘
๑๗.๘
๔
พึงพอใจมาก
๑๑๓
๒๕.๗
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๓๒
๗.๓
๖
ไม่ระบุ
๒๐๓
๔๖.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๙๓
จากตารางที่ ๖๙ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึงพอใจ
น้อย จํานวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘ พึง
พอใจมาก จํานวน ๑๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๗.๓ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๓
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ตารางที่ ๗๐ ความพึงพอใจต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๑๙)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้อยละ
๑
พึงพอใจน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
พึงพอใจน้อย
๑๓
๓
๓
พึงพอใจปานกลาง
๗๘
๑๗.๘
๔
พึงพอใจมาก
๑๑๓
๒๕.๗
๕
พึงพอใจมากที่สุด
๓๑
๗.๑
๖
ไม่ระบุ
๒๐๓
๔๖.๒
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๙๒
จากตารางที่ ๗๐ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพึ งพอใจต่ อกรมส่งเสริม วัฒ นธรรมในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๐.๒ พึงพอใจน้อย จํานวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓ พึงพอใจปานกลาง จํานวน ๗๘ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘ พึงพอใจมาก จํานวน ๑๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ พึงพอใจมากที่สุด จํานวน
๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ และไม่ระบุ จํานวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๑.๙๒
ตารางที่ ๗๑ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ เกี่ยวความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๙๐.๕๗๘
๑๔๖๒.๓๕๕
๑๕๕๒.๙๓๓

df

Mean Square
๘
๑๑.๓๒๒
๔๓๐
๓.๔๐๑
๔๓๘

F
๓.๓๒๙

Sig.
.๐๐๑
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จากการทดสอบจากตารางที่ ๗๑ พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้จึง
ยอมรับว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ทดสอบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๗๑
ตารางที่ ๗๒ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
สังกัด
จํานวนผู้ทํา
ที่
แบบทดสอบ
๑
ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิ
๕๒
ปัญญาท้องถิ่น
๒
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือ
๔๓
นักวิชาการอิสระในพื้นที่
๓
ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
๑๐๐
วัฒนธรรมจังหวัด
๔
สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภา
วัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภา
๕๑
วัฒนธรรมตําบล
๕
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ
และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
๔๘
ระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
๖
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน
และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์
๔๕
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เป็นต้น
๗
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิ
๔๓

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
เห็นด้วย
น้อยที่สุด

๑.๒๔๕๒

๑.๖๘๙๔๒

๑.๙๑๘๖

๒.๐๔๑๗๗

๒.๓๒๕๐

๑.๗๕๒๓๔

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
เห็นด้วย
น้อย

๑.๘๔๘๑๑

เห็นด้วย
น้อย

๒.๕๙๓๑

เห็นด้วย
น้อย
๒.๑๓๒๘

๑.๙๐๖๑๑

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
๑.๔๕๐๐

๑.๘๓๒๕๕

๑.๘๙๕๓

๒.๐๑๒๐๔

เห็นด้วย
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ลําดับ
ที่

สังกัด

๘

ปัญญาทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ

๙

ไม่ระบุสังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๓

๓.๖๖๖๗

.๕๗๗๓๕

๕๔

๑.๕๗๑๘

๑.๘๓๑๑๑

แปลผล
น้อยที่สุด
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
น้อยที่สุด

จากตาราง ๗๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม ดังนี้ อันดับ ๑ อื่น ๆ จํานวน ๓ ราย ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ที่ ๓.๖๖๖๗ อันดับ ๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภา
วัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๒.๕๙๓๑ อันดับ ๓ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี
๒.๓๒๕๐ อันดับ ๔ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๘ ราย ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ที่ ๒.๑๓๒๘ อันดับ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ จํานวน ๔๓
ราย ค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจอยู่ที่ ๑.๙๑๘๖ อันดับ ๖ เยาวชนที่ มีความรู้ในสาขามรดกภูมิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรม จํานวน ๔๓ ราย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๑.๘๙๕๓ อันดับ ๗ ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔
ราย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๑.๕๗๑๘ อันดับ ๘ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/
หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูน ย์ศิลปาชีพ ศู นย์ม านุษ ยวิท ยาสิริน ธร เป็ น ต้ น
จํานวน ๔๕ ราย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๑.๔๕๐๐ อันดับ ๙ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและ/หรือ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จํ านวน ๕๒ ราย ค่ า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจอยู่ ที่
๑.๒๔๕๒
ดังนั้น กลุ่มที่มีความพึ งพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีต่อการให้บ ริการของเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ๓ อันดับสุดท้าย ประกอบไปด้วย ๑) ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ
องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น ๓) เยาวชน
ที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยควรได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในและการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยมี
กิจกรรมที่ควรเข้าร่วมดังนี้
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กลุ่มประชากรที่มีนัยต่อการนําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้งานในการมี
ส่วนร่วมต่อการปรับปรุงโครงสร้างภายในและการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
กิจกรรม
ลําดับ
กลุ่มประชากร
๑ ๑) ชุ ม ชนผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง การมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การปรั บ ปรุ ง
วัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) องค์กรที่ไม่ โครงสร้ า งภายในและการเพิ่ ม
แสวงหาผลกํ าไร เช่ น สมาคมมู ล นิ ธิ และ/หรือ องค์ ก ร ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารของ
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร เป็ น ต้ น ๓) เยาวชนที่ มี ค วามรู้ ใน
สาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๕.๑ ทัศนคติต่อประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตารางที่ ๗๓ การจัดการการขึ้นบัญชี (แบบสอบถามข้อ ๒๐)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
สําคัญน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
สําคัญน้อย
๔
๐.๙
๓
สําคัญปานกลาง
๘๕
๑๙.๔
๔
สําคัญมาก
๒๔๘
๕๖.๕
๕
สําคัญมากที่สุด
๙๒
๒๑
๖
ไม่ระบุ
๙
๒.๑
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๘๘
จากตารางที่ ๗๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการจัดการการขึ้นบัญชี โดยมีความสําคัญน้อย
ที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ สําคัญน้อย จํานวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ สําคัญปานกลาง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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จํานวน ๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔ สําคัญมาก จํานวน ๒๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕ สําคัญมาก
ที่สุด จํานวน ๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑ และไม่ระบุ จํานวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ รวมทั้งสิ้น
๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๘๘
ตารางที่ ๗๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ (แบบสอบถามข้อ ๒๐)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
สําคัญน้อยที่สุด
๑
๐.๒
๒
สําคัญน้อย
๒
๐.๕
๓
สําคัญปานกลาง
๗๑
๑๖.๒
๔
สําคัญมาก
๒๓๑
๕๒.๖
๕
สําคัญมากที่สุด
๑๒๔
๒๘.๒
๖
ไม่ระบุ
๑๐
๒.๓
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๒
จากตารางที่ ๗๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ โดยมีความสําคัญ
น้อยที่สุด จํานวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ สําคัญน้อย จํานวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ สําคัญปาน
กลาง จํานวน ๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ สําคัญมาก จํานวน ๒๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖ สําคัญ
มากที่สุด จํานวน ๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ และไม่ระบุ จํานวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ รวม
ทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๒
ตารางที่ ๗๕ การส่งเสริมการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม (แบบสอบถามข้อ ๒๐)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
สําคัญน้อยที่สุด
๐
๐
๒
สําคัญน้อย
๔
๐.๙
๓
สําคัญปานกลาง
๕๖
๑๒.๘
๔
สําคัญมาก
๒๑๖
๔๙.๒
๕
สําคัญมากที่สุด
๑๕๔
๓๕.๑
๖
ไม่ระบุ
๙
๒.๑
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๙๑
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จากตารางที่ ๗๕ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการสืบทอดและถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม โดยมีความสําคัญน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐ สําคัญน้อย จํานวน ๔ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ สําคัญปานกลาง จํานวน ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ สําคัญมาก จํานวน ๒๑๖
ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒ สําคัญมากที่สุด จํานวน ๑๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑ และไม่ระบุ จํานวน
๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่
๐.๙๑
ตารางที่ ๗๖ การปรับปรุงโครงสร้างภายใน (แบบสอบถามข้อ ๒๐)
จํานวน
ร้อยละ
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๑
สําคัญน้อยที่สุด
๐
๐
๒
สําคัญน้อย
๗
๑.๖
๓
สําคัญปานกลาง
๑๐๙
๒๔.๘
๔
สําคัญมาก
๒๓๘
๕๔.๒
๕
สําคัญมากที่สุด
๗๖
๑๗.๓
๖
ไม่ระบุ
๙
๒.๑
รวม
๔๓๙
๑๐๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๘๘
จากตารางที่ ๗๖ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งภายใน โดยมี
ความสําคัญน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐ สําคัญน้อย จํานวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖
สําคัญปานกลาง จํานวน ๑๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ สําคัญมาก จํานวน ๒๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๕๔.๒ สําคัญมากที่สุด จํานวน ๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ และไม่ระบุ จํานวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ
๒.๑ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๘๘
ตารางที่ ๗๗ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงาน (แบบสอบถามข้อ ๒๐)
ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
๑
สําคัญน้อยที่สุด
๐
๒
สําคัญน้อย
๓
๓
สําคัญปานกลาง
๖๖
๔
สําคัญมาก
๒๑๙

ร้อยละ
๐
๐.๗
๑๕
๔๙.๙
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ลําดับที่
ระดับความคิดเห็น
๕
สําคัญมากที่สุด
๖
ไม่ระบุ
รวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน
๑๔๒
๙
๔๓๙

ร้อยละ
๓๒.๓
๒.๑
๑๐๐
๐.๙๑

จากตารางที่ ๗๗ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ต่ อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
ดําเนินงาน โดยมีความสําคัญน้อยที่สุด จํานวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐ สําคัญน้อย จํานวน ๓ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๐.๗ สําคัญปานกลาง จํานวน ๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ สําคัญมาก จํานวน ๒๑๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๙ สําคัญมากที่สุด จํานวน ๑๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓ และไม่ระบุ จํานวน ๙ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ ๐.๙๑
ตารางที่ ๗๘ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ทัศนคติต่อประเด็นยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
๑๐.๐๓๙
๒๘๘.๑๖๔
๒๙๘.๒๐๓

df

Mean Square
๘
๑.๒๕๕
๔๓๐
.๖๗๐
๔๓๘

F
๑.๘๗๓

Sig.
.๖๓

จากการทดสอบจากตารางที่ ๗๘ พบว่ามีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < ๐.๐๕ รายงานวิจัยฉบับนี้
จึงไม่ยอมรับว่าทัศนคติต่อประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยฉบับนี้ ยังคงทําการแจกแจงค่าเฉลี่ย
เกี่ยวกับทัศนคติต่อทัศนคติต่อประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มด้วย One-Way ANOVA ดังตารางที่ ๗๘
ตารางที่ ๗๙ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ลําดับ
สังกัด
ที่
๑ ชุมชนผู้ปฏิบัตแิ ละสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/
หรือครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/
หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
๓

๔

๕

๖

๗

ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ
สภาวัฒนธรรมตําบล
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด และ/หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กร
เอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน
เช่น ศูนย์ศลิ ปาชีพ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๕๒

๔.๑๓๔๖

.๖๒๐๘๔

๔๓

๔.๑๖๗๔

.๕๒๗๒๒

๑๐๐

๔.๐๐๔๐

.๘๑๕๕๐

๕๑

๓.๙๐๕๙

.๙๗๓๕๓

๔๘

๔.๐๔๑๗

.๖๓๑๐๕

๔๕

๓.๙๙๕๖

.๕๖๘๐๗

๔๓

๔.๐๖๐๕

.๖๖๔๐๙

แปลผล
เห็น
ความสําคัญ
มาก
เห็น
ความสําคัญ
มาก
เห็น
ความสําคัญ
มาก
เห็น
ความสําคัญ
ปานกลาง
เห็น
ความสําคัญ
มาก

เห็น
ความสําคัญ
ปานกลาง

เห็น
ความสําคัญ
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ลําดับ
ที่
๘

๙

สังกัด

จํานวนผู้ทํา
แบบทดสอบ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อื่น ๆ
๓

๓.๙๓๓๓

.๑๑๕๔๗

๕๔

๓.๖๓๓๓

๑.๓๑๘๕๒

ไม่ระบุสังกัด

แปลผล
มาก
เห็น
ความสําคัญ
ปานกลาง
เห็น
ความสําคัญ
ปานกลาง

จากตาราง ๗๙ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติตอ่ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ อันดับ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระใน
พื้นที่ จํานวน ๔๓ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญที่ ๔.๑๖๗๔ อันดับ ๒ ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอด
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและ/หรื อ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จํ า นวน ๕๒ ราย มี ค่ า เฉลี่ ย การให้
ความสําคัญที่ ๔.๑๓๔๖ อันดับ ๓ เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๔๓
ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญที่ ๔.๐๖๐๕ อันดับ ๔ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมระดับชาติ และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมกรุงเทพมหานคร
จํานวน ๔๘ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญที่ ๔.๐๔๑๗ อันดับ ๕ ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒ นธรรม สํานั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ ความสําคัญ ที่
๔.๐๐๔๐ อันดับ ๖ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ
องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จํานวน ๔๕ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้
ความสําคัญที่ ๓.๙๙๕๖ อันดับ ๗ อื่น ๆ จํานวน ๓ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญที่ ๓.๙๓๓๓ อันดับ
๘ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน ๕๑
ราย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญที่ ๓.๙๐๕๙ อันดับ ๙ ไม่ระบุสังกัด จํานวน ๕๔ ราย มีค่าเฉลี่ยการให้
ความสําคัญที่ ๓.๖๓๓๓
๔.๓ การวิเคราะห์เพื่อรวบวบผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามเชิงปริมาณสามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๔.๓.๑ ความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน
ผลการศึกษาความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน อันได้จากผลการประชุมกลุ่มย่อยและผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ๑. ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่ ๓. ข้าราชการในกลุ่ม
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ
สภาวัฒ นธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒ นธรรมตําบล ๕. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ และ/หรื อ คณะกรรมการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรมระดั บ จั งหวัด และ/หรือ คณะกรรมการส่ งเสริม และรักษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร ๖. องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ
องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น ๗. เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๘. อื่น ๆ ซึ่งจากผลการศึกษาเชิงปริมาณในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ ๘๒
ตารางที่ ๘๐ ความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน
ความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั
๑. ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานด้านการขึน้ บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๑ การดําเนินงานด้านการขึ้นบัญ ชีที่ผ่านมา เจ้าของมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมยังคงไม่เข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อีกทั้งแบบฟอร์มการ
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่อนข้างมีความละเอียดและซับซ้อน ดังนั้น ชุมชนเจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการขึ้นบัญชีได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้
กระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงต้องอาศัยนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
สําหรับช่วยกรอกแบบฟอร์มการขึ้นบัญชี
๑.๒ แม้ ว่ าการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ ผ่ านมาจนถึ งปั จจุ บั น มี ค วามละเอี ยดและ
สมบู ร ณ์ แต่ ถึ ง กระนั้ น คนในชุ ม ชนเจ้ า ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมอาจไม่ เข้ า ใจถึ ง
กระบวนการดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง ด้วยเหตุดังกล่าว ควรมีการแก้ปัญหาการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม โดยเสนอแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑) ควรจัดจ้างนักวิชาการด้านวัฒ นธรรมในพื้นที่ หรือ หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘
๑.๙
๑.๑
๐
๒.๑

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนลงสํารวจพื้นที่ร่วมกัน
๒) ควรจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓) ควรจั ด ทํ า สื่ อ /เอกสารเผยแพร่ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละความเข้ า ใจในเรื่ อ งการขึ้ น บั ญ ชี
ตลอดจนเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมมี ก ารดํ าเนิ น การที่ ล่ าช้ า เกิ น ไปและไม่ เท่ าทั น ต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ การสร้างความ
เข้ า ใจและความตระหนั ก รู้ เรื่ อ งการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากเป็ น
กระบวนการที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาจยัง
ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ที่เพียงพอ
แม้ว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาจะมีการประกาศผ่านสื่อออนไลน์ แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้คนจํานวนไม่น้อยก็ยังไม่ทราบข้อมูลการประกาศนั้น
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน
แต่ละจังหวัดมีอยู่อย่างจํากัดและไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
แบบสํ ารวจมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม (แบบมภ. ๑) เป็น แบบสํารวจข้ อ มู ลด้า นมรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้จัดทําแบบ
สํารวจดังกล่าวเอง ในขณะที่แบบจัดทํารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบมภ.
๒) เป็ นสิ่งที่ สํานักวัฒ นธรรมจังหวัดต้องจ้างนั กวิชาการหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในพื้ น ที่
ดําเนินการแทน เนื่องจากการจัดทําแบบรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศัยต้องอา
กระบวนการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ลึกซึ้ง
คนในชุมชนไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องจัดทํารายการบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงนําไปสู่การ
ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายการบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ระยะเวลาในการสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอยู่อย่างจํากัด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ
ในการจัดทําแบบรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ไม่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือก คณะ
กรรมการฯ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ผ่านเกณฑ์และต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใด
๒. ความคิดเห็นที่มีต่อการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับภายนอก
การดําเนินงานของสํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด และสภาวัฒ นธรรมในแต่ละจังหวัด อาศัยการ
ปฏิบัติตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดําเนินงาน อีกทั้งกรมส่งเสริม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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วัฒนธรรมยังเป็นผู้จัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้แก่จังหวัดต่าง ๆ อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
ในระดับจังหวัด
๒.๒ การประสานงานกั บ หน่ วยงานอื่ น อยู่ ในระดั บ ต่ํ า เนื่ อ งจากนั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม สํ านั ก งาน
วัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดประสบปัญหาเรื่องการลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ใน
บางครั้ง นักวิชาการวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ต้องชําระค่าเข้าชมสถานที่เพื่อเข้าไป
สํารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว
๓. ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓.๑ การดํ า เนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมอาจยั งไม่ ได้ ใ ห้
ความสําคัญเรื่องการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของมรดกวัฒนธรรมประเภทนี้
เท่าที่ควร ดังนั้นควรกระตุ้นการรับรู้และส่งเสริมให้เห็นถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
๓.๒ การส่งเสริม การสื บทอดมรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมเป็นการดําเนิ นงานที่ มั กจะเริ่ม ต้น และ
เกิดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในขณะที่ควรเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากชุมชนเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ดําเนิน
กิจกรรมกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าใจว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคืออะไร
เนื่องจากในบางครั้งชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาจคุ้นชินจนละเลยคุณค่าและ
ความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น ๆ
๓.๓ การดํ า เนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมยั ง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
๓.๔ การดําเนินงานด้านการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาอาจยังไม่ได้
กล่าวถึงประเด็นความยั่งยืนในการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมากเท่าที่ควร
ซึ่งการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนควรคํานึงถึงแรงจูงใจในการ
สืบทอดมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของคนในชุมชน อาทิ การสืบทอดมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมในฐานะทรัพยากรการท่องเที่ยว
๓.๕ ความท้าทายในการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ การขาดผู้สืบทอดหรือ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจาก เมื่อไม่มีผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ก็ย่อมส่งผลให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไป
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

136

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

๓.๖ ข้อจํากัดในการส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ การขาดผู้รู้หรือผู้ทรงภูมิ
ปัญญา
๓.๕ ชุม ชนเจ้าของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมหรือผู้สื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ
๓.๖ การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยังขาดเวทีในการแสดงออกของเยาวชนที่มี
ความต้องการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔. ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงาน
๔.๑ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดําเนินงานด้านเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (โดยเฉพาะตําบลและเทศบาล) ซึ่งมิได้
คํานึงถึงความสามารถและความสมัครใจของคณะกรรมการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การดําเนินงานจึง
ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
๔.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของชาตินั้นให้
ความสําคัญกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัยเชิงลึก
๔.๓ การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับตําบลสามารถใช้เป็นช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔.๔ การจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยังขาดความต่อเนื่องใน
การดําเนินการ
๔.๕ การไม่ได้รับความร่วมมือระหว่างสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและนักวิจัยในพื้นที่
๔.๖ การขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔.๓.๒ รายงานผลการศึกษาความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ปฏิบัติสืบทอดและบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ทําการ
วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งแผนยุ ท ธศาสตร์ ในการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมที่
สอดคล้องต่อความต้องการเชิงคุณภาพของกลุ่มที่ได้ทําการศึกษาและสอดคล้องต่อข้อเท็จจริงเชิงปริมาณ
จากกลุ่มตัวแทน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง ๘๑ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และโครงการการดําเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
๑ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการขึ้ น
บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญา
ทางวัฒนธรรมในแต่ละ
จังหวัดขาดที่ปรึกษาใน
การรวบ รวม และ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
จั ง ห วั ด ที่ ไ ม่ มี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม
๒

นโยบาย บวร: บ้าน วัด
โรงเรี ย น ของรั ฐ บาล
เป็ น ช่ อ งท างที่ ดี ใน
การบู ร ณาการการสื บ
ท อ ด แ ล ะ ถ่ าย ท อ ด
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรม โดยครู ภู มิ
ปั ญ ญ า ร่ ว ม กั บ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
สาม ารถสร้ า งค วาม
ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ ผ ลิ ต
หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ ง
กับมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ข้อมูลเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์
ผู้ที่ได้รับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ การบริ ห ารจั ด การมรดก
เกี่ยวกับการขึ้นบัญชี ๓ อันดับสุดท้าย ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง
๑) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างวั ฒ นธรรมและ/
หรื อ นั ก วิ ช าการอิ ส ระในพื้ น ที่ ๒)
องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลกํ า ไร เช่ น
สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน
และ/หรื อ องค์ ก รมหาชน เช่ น ศู น ย์
ศิ ล ปาชี พ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร
เป็นต้น ๓) ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอด
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและ/
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติต่อการ การดํ า รงรั ก ษามรดกภู มิ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ ปัญญาทางวัฒนธรรม
ดําเนินงาน โดยมีความสําคัญน้อยที่สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๒ สํ า คั ญ น้ อ ย คิ ด
เป็นร้อยละ ๐.๙ สําคัญปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๔ สําคัญมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๕ สําคัญมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ
๒.๑

ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ว่าการ
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในแต่ ล ะจั งหวั ด ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว น
ร่วมของเจ้าของมรดกภูมิปัญ ญา โดย
เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ลําดับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
๓ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สาม ารถดํ า เนิ นการ
ร่ ว ม กั บ เค รื อ ข่ า ย
วัฒ นธรรมในส่ ว นของ
โรงเรีย นการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐานในการจั ด ตั้ ง
ชุ ม นุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมและรักษา
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรม โดยการ
เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมา
ทําการถ่ายทอดความรู้
ท ด แ ท น ก า ร ร่ า ง

ข้อมูลเชิงปริมาณ
เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ เห็น
ด้ วยปานกลาง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๗.๓
เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘ เห็น
ด้ ว ยมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๐.๕
และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ ว่าการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วั ฒ นธรรม ควรมี ก ารเปลี่ ย นแปลง/
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ โดยเห็ น ด้ ว ย
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ เห็นด้วย
น้ อ ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๕ เห็ น ด้ วยปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ ๓๙.๖ เห็น ด้วย
มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๓.๓ เห็ น ด้ ว ย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และไม่
ระบุ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ ต อบแบบสอบถามมีทั ศนคติ ว่าควร
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น
โดยเห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๒.๑ เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑
เห็ น ด้ ว ยปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๒๔.๖ เห็ น ด้ ว ยมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๔๖.๗ เห็ นด้วยมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อ ย
ละ ๑๙.๔ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ
๓.๒
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติต่อการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
ดําเนินงาน โดยมีความสําคัญน้อยที่สุด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่ว มมื อ ในการดํ าเนิ น งาน
ม ร ด ก ภู มิ ปั ญ ญ า ท า ง
วัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ห ลั ก สู ต รซึ่ งใน อ ดี ต
ครูผู้ส อนที่ ขาดความรู้
เกี่ ย ว กั บ ม ร ด ก ภู มิ
ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม
ของท้องถิ่นไม่สามารถ
นําองค์ความรู้ดังกล่าว
ไปถ่ า ยทอดสู่ นั ก เรี ย น
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ต่ อ
นโยบาย บวร: บ้าน วัด
โรงเรียน
ลําดับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
๒ ขาดโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านดิจิทัล อาทิ ระบบ
ก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมจากส่ ว น
ภู มิ ภ าคผ่ า นช่ อ งทาง
ดิจิทัล

ข้อมูลเชิงปริมาณ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๒ สํ า คั ญ น้ อ ย คิ ด
เป็นร้อยละ ๐.๙ สําคัญปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๔ สําคัญมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๕ สําคัญมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ
๒.๑

ยุทธศาสตร์

ข้อมูลเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ขั้นตอนการให้ บ ริการ โดยมี ความพึ ง การดําเนินงานในด้านการ
พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ พึง พัฒนาระบบสารสนเทศ
พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓ พึงพอใจ
ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๙.๑ พึ ง
พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๑.๖ พึ ง
พอใจมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖.๖
และไม่ระบุ เป็นร้อยละ ๔๙.๒

จากตารางข้างต้นคณะผู้วิจัย ได้ทําการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางในการพั ฒ นายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพั ฒ นาแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
ไทยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

141

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

๕.๑ สรุปผลการศึกษา
จากการวิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ผ ลการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพและปริม าณ คณะผู้ วิจัย ได้ นํ ามา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการดังผลการศึกษาของกลุ่มที่ ได้ทําการศึกษาและสอดคล้องต่อ
ข้อเท็จจริงเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวแทน ดังนี้
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้น
บัญชี
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการขึ้นบัญชีมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ชุ ม ชนเจ้ า ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเห็ น ว่ า
กระบวนการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมมี ค วามยากและซั บ ซ้ อ น
ตลอดจนการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทําใบมภ. ๒ ที่ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒ นธรรมไม่ สามารถดํ าเนิ นการได้ ด้วยตนเอง ดังนั้ นการดําเนินการจึงต้อ ง
อาศัยการจัดจ้างนักวิชาการ ในขณะที่ใบมภ.๑ ไม่พบปัญหาดังกล่าว
ข้อมูลเชิงปริมาณ พบข้อมูลผู้ที่สมควรได้รับการส่งเสริมเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
และ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่มีทั้งหมด ๒) ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร
เช่น สมาคมมูลนิธิ และ/หรือ องค์กรเอกชน และ/หรือ องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์
ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้มอี งค์ความรู้และจัดอบรมให้มีความเข้าใจการสืบทอดถ่ายทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๓ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

142

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

ข้อมูลเชิงคุณภาพ นโยบาย บวร: บ้าน วัด โรงเรียน ของรัฐบาลเป็นช่องทางที่ดีในการบูรณาการสืบ
ทอดและถ่ า ยทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยครู ภู มิ ปั ญ ญา ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตหลักสูตรที่สอดคล้องกับมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบข้อมูลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นไปในทิศทางเกียวกันคือควรมีการ
ส่งเสริมการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
พบข้อมูลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นส่วนใหญ่คือควรมีการขึ้นบัญชีมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พบข้ อ มู ล ว่า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามคิ ด เห็ น ไปในทางเดี ย วกั น ว่ าควรมี ก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทงวัฒนธรรม

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างเครื อข่ ายความร่ว มมื อ ในการดํ าเนิ น งานมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักรูใ้ นการบริหารจัดการมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายเพื่อดํารงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถดําเนินการร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมในส่วนของ
โรงเรียนการศึ กษาขั้น พื้ นฐานในการจัดตั้ งชุมนุม ที่ เกี่ ยวข้องกั บการส่ งเสริม และ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการเชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาทําการถ่ายทอด
ความรู้ทดแทนการร่างหลักสูตรซึ่งในอดีตครูผู้สอนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่นไม่สามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่
นักเรียน และไม่สามารถตอบสนองต่อต่อนโยบาย บวร: บ้าน วัด โรงเรียน
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์
ในการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพในการให้บริการเพื่อสนุบสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการ
วัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมผ่านช่องทางดิจิทัล
 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อการดําเนินงานโดยใช้ขอ้ มูลเชิงภูมิศาสตร์
เป็นฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ ระบบการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจากส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางดิจิทัล
ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบข้อมูลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการใน
การให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากผลสรุปข้างต้นคณะผู้วิจัย ได้ทําการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางในการพั ฒ นายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพั ฒ นาแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
ไทยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และนํามาสู่การจัดร่างแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๕.๒ จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
เนื่องด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการจัดทําแผนแม่บทมรดก
ภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของประเทศไทย โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนัน ท์
หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทําแม่บทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจัด
ขึ้นในวันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๘ วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
จํานวน ๕๔ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ๑. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ๒. กระทรวงศึกษาธิการ ๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔. กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

144

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

เศรษฐกิ จ และสั งคม ๕. การกี ฬ าแห่ งประเทศไทย ๖. สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ๗. สํ านั ก
ศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย ๘. ศูน ย์ มานุ ษ ยวิท ยาสิริน ธร (องค์ การมหาชน) ๙. ศู นย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) ๑๐. กรมส่ งเสริม วัฒ นธรรม ผู้เข้ าร่วมจากสํานั กงานวั ฒ นธรรมจังหวัด อั น ได้ แ ก่ ๑. สํ านั ก
วัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ๒.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ๓. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ๔. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ๕. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และผู้เข้าร่วมจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด อันได้แก่ ๑. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนทบุรี ๒.
สภาวั ฒ นธรรมจั งหวัด นครปฐม ๓. สภาวัฒ นธรรมจั งหวัด สมุ ท รปราการ ๔. สภาวัฒ นธรรมจั งหวัด
สุมทรสาคร ๕. สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๖. สํานักงานวัฒนธรรมเขตปทุมวัน นอกจากนี้ยัง
มี ผู้ เข้ าร่ ว มจากหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น ได้ แ ก่ ๑. ชมรมอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาปลากั ด พื้ น บ้ า น
กรุงเทพมหานคร ๒. บ้านศิลปะนางเลิ้ง ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพมหานคร ๓. องค์การยูเนสโก
๔. สภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน ๕. กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ ๖. ประธานตลาดริมคลองเจริญกรุง ๗.
ชมรมคนรักในหลวงเขตประเวศ รวมถึง ผู้เข้าร่วมจากสถาบันศึกษา อันได้แก่ ๑. สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ๒. สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ๓. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ๔.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๖. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาและความสําคัญของโครงการวิจัยในการจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการในครั้งนี้ อีกทั้งยังกล่าวถึงขอบเขตของงานวิจัยในครั้งนี้ อันประกอบด้วย ๑. ศึกษา อํานาจหน้าที่
และภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะ
เลขานุ การคณะกรรมการส่ งเสริมและรักษามรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม ๒. ศึ กษา พั นธกรณี ข อง
อนุสัญ ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์การยูเนสโก ๓.
ศึกษา แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของประเทศ แผนแม่บทวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฯ นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและแผนการส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ๔. กรณี ศึกษา: ค้นคว้า วิเคราะห์ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศที่ป ระสบความสํ าเร็จ จํานวน ๓–๕ ประเทศ ในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เอเชีย
แปซิฟิก ยุโรป และแนะแนวทางที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย ๕. บุคลากรในกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้บริหารกระทรวง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๖. ประชาชนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอธิบายถึงประเด็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ระเบี ย บวิธีวิจัย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้อ มู ล จนกระทั้ งการได้ ม าซึ่ งผลการศึ กษาเชิ ง
คุณ ภาพและผลการศึกษาเชิงปริมาณ รวมถึงการนําเสนอสรุปผลการศึกษาเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผน
แม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังภาพ

ภาพที่ ๑๐ การประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
โดยการประชุมดังกล่าวมีผลสรุปการประชุมเพื่อแก้ไขแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๕.๓ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย แก้ไขแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
จากการทําประชาพิ จารณ์ แผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และ
คณะผู้วิจัย ได้รับประเด็นในการปรับ ปรุงยุท ธศาสตร์ แผนการดํ าเนิ น งาน และแผนกิจรรม โดยภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการแนะนําดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ควรมีการให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ให้ ล งลึ ก ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ทํ า ให้ ชุ ม ชนตระหนั ก รู้ ถึ ง
ประโยชน์จากการที่ประเทศทําการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ควรมีกระบวนการที่ทําให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาตระหนักถึงคุณค่าในการสืบทอดและ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของตนเองไปสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงาน
 ควรมี ก ระบวนการในการสร้ า งความตระหนั ก เพื่ อ ให้ เจ้ า ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมเห็นคุณค่าของการสร้างเครือข่ายมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่
เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ควรมีกระบวนการส่งเสริมการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่
เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 ควรมีการจัดเตรียมแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับต่อการสรรหาบุคลากรทางดิจิทัล อาทิ นัก
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ รองรั บ ต่ อ การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล ของกรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๕ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรและกระบวนงานภายในกรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อาทิ การใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ
บูรณาการเข้ากับข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๕.๔ แผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๑. วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีสว่ นร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนําไปสู่
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน”
๒. พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนให้มีความตระหนักในการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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พั น ธกิจที่ ๓ ส่ งเสริมและสนั บสนุน การสร้างให้มีเครือข่ ายความร่วมมื อด้ านมรดกภู มิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านการนําระบบสารสนเทศมาใช้
๓. เป้าประสงค์โดยรวม
๑. มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นบัญชีอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ั ญาทาง
๒. เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความตระหนักในการดํารงรักษามรดกภูมิปญ
วัฒนธรรม
๓. เครือข่ายความร่วมมือมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔. กระบวนการดําเนินงานได้รับการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจติ อล
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑) เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑ เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความรู้และความเข้าใจต่อการบริหารจัดการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๒.๒ มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นบัญชีระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ การ
ขึ้นบัญชี
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยังขาดความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้นบัญชี อย่างไรก็ดี กระบวนการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างกว้างขว้างทุกขั้นตอน ดังนั้นจึง
จําเป็นที่จะต้องสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วย
การ
 รณรงค์ให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการบริหารจัดการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 รณรงค์ให้มีจัดโครงการส่งเสริมการสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ
มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมและการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมอย่าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ต่อเนื่อง โดยเอื้อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ โครงการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในชุมชน เป็นต้น
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมทุกรูปแบบ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ ห รื อ เพิ่ ม ความเข้ ม เข็ งให้ แ ก่ ส ถาบั น ต่ า ง ๆ ในการจั ด การ
ฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเกิดผลในทางปฏิ บัติอย่างเป็ น
รูปธรรม อาทิ เครือข่ายสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อบรมการจัดทําใบมภ.๑ และ ใบม.ภ.๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓ อันประกอบด้วย ๑.
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. ชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอด ๓. องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร

แผนงานที่ ๑ ศึกษาและจัดรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการ
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้น
บัญชีมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมด้วยการ
๑. จัดทําผลงานวิจัย บทความวิชาการ รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมและ
การขึ้นบัญชี
๒. วิเคราะห์จัดกลุม่ ผู้เข้ารับการอบรม
๓ . จัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ นมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ั ญาทางวัฒนธรรมลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
๔. ส่งเสริมให้มีการบรรจุองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปญ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แผนงานที่ ๒ จัดทําแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการขึ้นบัญชีมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ จัดทําแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการ
๑. จัดทําแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบ “Application” และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
๒. Update ระบบคลังข้อมูลมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย
๓. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์
๔. จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๓ จัดทําการอบรมการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนสื่อออนไลน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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แผนกิจกรรมที่ ๑ จัดทําการอบรมใบม.ภ.๑ ผ่านสื่อออนไลน์
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดทําการอบรมใบม.ภ.๒ ผ่านสื่อออนไลน์
แผนกิจกรรมที่ ๓ จัดทําใบประกาศและ/หรือบัตรสมาชิกผูท้ ี่ผ่านการอบรมใบม.ภ. ๑ และใบม.ภ. ๒
แผนกิจกรรมที่ ๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ แ ผนทางเลื อ ก กรมศิ ล ปากร สํ านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด สภาวั ฒ นธรรมจั งหวั ด องค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น องค์ กรที่ ไม่ แ สวงหาผลกํ าไร อาทิ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริน ธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ ส่ ง เสริ ม การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ ด้วยการ
 ส่งเสริมให้มีการสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ ๆ
อาทิ โครงการเยาวชนนักสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
 ส่งเสริมการรวบรวมและจัดทํารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันหมายถึง
ข้อมูลรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
 สนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 สนั บ สนุ น เครือ ข่ ายความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชนในการ
ดําเนินการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนเพื่อจัดทํา
รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 สนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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 ภาครัฐมี ม าตรการสนั บ สนุน หรือ สร้างแรงจูงใจที่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การขึ้น บั ญ ชี ม รดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในฐานะหลักฐานสําคัญในการแสดงความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
 สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งประเทศ อาทิ โครงการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
แผนงานที่ ๑ ชุมชนนักสํารวจมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือในการสํารวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชุมชน
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดทําผลงานวิจัย บทความวิชาการ รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม
แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดทําและรวบรวมการสํารวจมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมในชุมชน
แผนงานที่ ๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การดํารงรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
๑) เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความตระหนักในการดํารงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม
๒) ตัวชีว้ ัด
๒.๑ เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการยกย่องเพิ่มมากขึ้น
๒.๒ เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักใน
การดํารงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
๒.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการสนับสนุนให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้และจัดอบรมให้มีความเข้าใจการสืบทอดถ่ายทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ ๑ สืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
แผนกิจกรรมที่ ๑ ประกาศรับสมัครผูส้ ืบทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดงานนิทรรศการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม ด้วยการ
๑. สาธิตทางวัฒนธรรม
๒. จัด Work Shop การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้มี
ส่วนร่วม
๓. จัดการประกวดผลงานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมในชุมชน
๑. สร้างความตระหนักรูใ้ นคุณค่าและความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชน
๒. ผลักดันให้เกิดการจัดตัง้ ศูนย์การสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมประจําชุมชนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผูท้ ี่ส่งเสริมการ
ดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แผนงานประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนการยกย่อง
เชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้วยการ
๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
๒. ประกาศรับสมัครคัดเลือกชุมชน
๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน
๔. คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตดิ ตาม ตรวจสอบชุมชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
๕. ประกาศผลการคัดเลือก
๖. จัดงานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุทธ์ที่ ๓ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การดําเนินงานด้านการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สามารถดําเนินการได้ด้วยการอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน
แผนงานที่ ๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ รวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. ประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ :
๑.๑ จัดทําเอกสารสือ่ สิ่งพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๒ จัดงาน Event เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ :
ั ญาทาง
๒.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและประเด็นเนือ้ หาทีน่ ่าสนใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปญ
วัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ
๒.๓ จัดทําวิดีทัศน์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
Youtube, Facebook
๒.๔ จัดทําข้อความ/รูปภาพเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทางสือ่ อื่น ๆ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑) เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
เครือข่ายความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
๒) ตัวชีว้ ัด
๒.๑ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงานมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๒.๒ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
๓) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักรูใ้ นการบริหารจัดการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เนื่องจากเครือข่ายทางวัฒ นธรรมมีความจําเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ช่วยลดการทํางาน และการใช้ทรัพยากรซ้ําซ้อน ทําให้การพัฒนา สามารถในด้านต่าง ๆ
ดําเนินไปได้ก้าวหน้า รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น การสร้างความรู้และความตระหนักรู้ใน
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายในระดับชุมชนและภาคประชาชนจึง
ส่งผลให้ เกิดประสิทธิผลด้านความยั่งยืนในทุกมิติ
แผนงานที่ ๑ ศึกษาเพื่อกําหนดเครือข่ายส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ ศึกษารวบรวมความคิดเห็น เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเครือข่ายส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ด้วยการ
๑. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น
๒. กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการต่อไป
แผนงานที่ ๒ จัดประชุมเครือข่ายส่งเสริมความรูแ้ ละความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ กําหนดทิศทางของเครือข่ายส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ในประเด็นต่าง ๆ อันประกอบด้วย
๑. การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๒. การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการ รวมถึงกําหนดแผนในปีถัดไป
แผนงานที่ ๓ การสร้างความรู้ในระดับชุมชนและภาคประชาชน (ในแต่ละเครือข่าย)
แผนกิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ในแต่ละเครือข่าย) ด้วย
การ
๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม (ในแต่ละเครือข่าย)
แผนกิจกรรมที่ ๓ จัดการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับตัวอย่างเครือข่ายชุมชนเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นหรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายเพื่อดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และภาคประชาชน มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวจึง
นํ ามาสู่ ก ลยุ ท ธ์ที่ ๒ สร้างเครือ ข่ ายเพื่ อ ดํ ารงรัก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม โดยประกอบด้ วย
แผนงานดังนี้
แผนงานที่ ๑ ศึกษาเพื่อกําหนดเครือข่ายดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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แผนกิจกรรมที่ ๑ ศึกษารวบรวมความคิดเห็น เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเครือข่ายดํารง
รักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งเครือข่ายดํารงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ด้วยการ
๑. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น
๒. กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการต่อไป
แผนงานที่ ๒ จัดประชุมเครือข่ายดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ กําหนดทิศทางของเครือข่ายดํารงรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ อัน
ประกอบด้วย
๑. การดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒. การสืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แผนกิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการ รวมถึงกําหนดแผนในปีถัดไป
แผนงานที่ ๓ การสร้างความรู้ในระดับชุมชนและภาคประชาชน (ในแต่ละเครือข่าย)
แผนกิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ในแต่ละ
เครือข่าย) ด้วยการ
๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
แผนกิจกรรมที่ ๒ จัดการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม (ในแต่ละเครือข่าย)
แผนกิจกรรมที่ ๓ จัดการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับตัวอย่างเครือข่ายชุมชนเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นหรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กรมศิลปากร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๑) เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
กระบวนการดําเนินงานได้รับการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจติ อล
๒) ตัวชีว้ ัด
๒.๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถปรับปรุงการให้บริการทางด้านดิจิทลั ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
๒.๒ ได้รับระบบสารสนเทศซึ่งเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การจัดการมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
๓) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการ
วัฒนธรรม
ภาครัฐมีหน้าที่ในการให้บริการเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในการนี้
จึ งนํ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทั้ งหมดผ่ า นกระทรวงวัฒ นธรรม แม้ ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถถูกพัฒนาขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสังคมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากแต่บุคลากรของของภาครัฐ
เองยังคงต้องได้รับการพัฒนาให้ตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการทางดิจิทัลที่ถูกออกแบบขึ้นมา
เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ สามารถใช้ ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ แ ละสามารถให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ได้
สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่สุด แผนงานจึงประกอบด้วย ๑ แผนกิจกรรม คือ
การพัฒนาระดับคุณภาพในการให้บริการ
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพในการให้บริการ
แผนกิจกรรมที่ ๑. การพัฒนาระดับคุณภาพในการให้บริการทางดิจิทัล
๑.๑ การจัดตั้งคณะกรรรมการการพัฒนาระดับคุณภาพในการให้บริการทางดิจิทลั
๑.๒ การฝึกอบรมมาตรฐาน ITIL: Information Technology Infrastructure Library
๑.๓ การกําหนดกลยุทธ์ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔ การออกแบบงานบริการให้สอดคล้องต่อกลยุทธ์
๑.๕ การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องต่อกระบวนการที่ได้รับการ
ออกแบบไว้
๑.๖ การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๑.๗ การนําผลที่ได้จากการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมผ่านช่องทางดิจทิ ัล
กระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยเอกสารที่มีความซับซ้อน
และมีกระบวนการในการส่งมอบเอกสารในแต่ละขั้นตอนจํานวนมากโดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือกระทรวง
วัฒนธรรม ส่งผลให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดความยากลําบากในการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องทําการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการขึ้นบัญ ชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านช่องทางดิจิทัลอันจะก่อให้เกิดการให้บริการที่เหนือความคาดหวังของ
ผู้รับบริการตลอดกระบวนการขึ้นบัญชีโดยความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการขึ้นบัญชีดังกล่าวยังเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานซึ่งล้วน
มีส่วนร่วมต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันประกอบไปด้วย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้ทําหน้าที่
ส่งเสริม แหล่ งท่ อ งเที่ ยวที่ นํ ามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมในการเสริม สร้างเศรษฐกิจสอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงพาณิชย์ซึ่งทําหน้าที่ในการส่งเสริมให้เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้
และกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้นําในการส่งเสริมความสามารถในการประกอบกอบของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม แผนงานจึงประกอบด้วย ๑ แผนกิจกรรม คือ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
แผนกิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบ
๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
๑.๒ ทําการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วย Software Specification
and Requirement โดยมีสว่ นร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
๑.๓ ทําการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีส่วนประกอบคือ
๑.๓.๑ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับต่อข้อมูลในลักษณะ Unstructured Data
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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and Structure data
๑.๓.๒ Web Application ซึ่งผู้ใช้สามารถนําข้อมูลเข้าในหลากหลายรูปแบบ อาทิ PDF หรือ
MVC
๑.๓.๓ Mobile Application ซึ่งผู้ใช้สามารถนําข้อมูลเข้าในหลากหลายรูปแบบ อาทิ PDF หรือ
MVC ผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
๑.๓.๔ รายงานเพื่อแสดงผลในมุมมองต่าง ๆ โดยประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าของ
การขึ้นบัญ ชีมรดกทางวัฒ นธรรมผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมได้ อีกทั้ ง
ภาครัฐเองก็สามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นสู่ระบบใน
รูปแบบของรายงานได้เช่นกัน
๑.๔ ทําการทดสอบโดยมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
๑.๕ การอบรมแก่ตวั แทนจากภาครัฐและภาคประชาชน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อการดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์เป็นฐาน
มรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมไม่ได้เกิ ดขึ้ นและดํารงอยู่โดยมี เส้ น แบ่ งของจังหวัด เป็ นกรอบ
หากแต่ถูกถ่ายทอดและสืบทอดผ่านเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอยู่
เสมอส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่และการกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องทําการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมโดยมีภูมิศาสตร์เป็นฐานในการนํามาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งในมิติของ
การส่งเสริมรักษาและการสืบทอดถ่ายทอดผ่านเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยได้รับความ
ร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ทําหน้าที่ในการประสานงานกับส่วน
ปกครองท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูลแผนที่ แผนงานจึงประกอบด้วย ๑ แผนกิจกรรม คือ การพัฒนา
ระบบ Big Data เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบ Big Data เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
แผนกิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
แผนกิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกผู้รับจ้างการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
แผนกิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการแผนการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
ทําการสรรหา และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
แผนกิจกรรมที่ ๔ การรวบรวมและพัฒนาข้อมูลที่จาํ เป็นสําหรับการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนําเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แผนกิจกรรมที่ ๕ การพัฒนารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ขอ้ มูล
แผนกิจกรรมที่ ๖ การทดสอบและติดตั้งระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
แผนกิจกรรมที่ ๗ การอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖

แผนผังภาพรวมแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีสว่ นร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนําไปสู่
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมประชาชนให้มีความตระหนักในการดํารงรักษามรดกภูม. ิปัญญาทาง
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านการนําระบบสารสนเทศมาใช้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๑. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความตระหนักในการดํารงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓. เครือข่ายความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
๔. กระบวนการดําเนินงานได้รับการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

เป้าประสงค์
โดยรวม

ยุทธศาสตร์
๑. การบริหาร
จัดการมรดกภูมิ
ปัญญาทาง
วัฒนธรรม

๒. การดํารงรักษา
มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

๓. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานด้านมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม

๔. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานในด้าน
การพัฒนาระบบ

หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิการ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก
กรมศิ ล ปากร สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร
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ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นแรก

การจัดการการขึ้นบัญชี

ประเด็นทีส่ อง การพัฒนาประสิทธิภาพ
ประเด็นทีส่ าม การส่งเสริมการสืบทอดและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ประเด็นทีส่ ี่

การปรับปรุงโครงสร้างภายใน

ประเด็นที่ห้า

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงาน
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย

ประเด็นแรก

การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจใน
การขึ้นบัญชี
ประเด็นคําถาม
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วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้น
บัญชีมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมอย่างไร



วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีส่วนร่วมในการขึ้นขึน้ บัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร



จากรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้ประกาศขึ้นขึ้นบัญชี ท่านทราบ
หรือไม่ว่ามีรายการใดบ้างที่เป็นมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดของท่าน



ท่านคิดว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นทีส่ อง การประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับภายนอก อันประกอบด้วย
วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประเด็นคําถาม


วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีการทํางานหรือดําเนินงานอย่างไร



วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประสานงานกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอย่างไร



วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีการให้บริการ
อย่างไร



ท่านคิดว่าประชาชนเจ้าของมรดกวัฒนธรรมมีทัศนคติตอ่ การดําเนินงานของวัฒนธรรม
จังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด อย่างไร



ท่านคิดว่าประชาชนเจ้าของมรดกวัฒนธรรมมีความพึงพอใจต่อการทํางานของ
วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด อย่างไร



ท่านคิดว่าประชาชนเจ้าของมรดกวัฒนธรรมคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด



วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นทีส่ าม การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมอย่างไร



วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีความร่วมมือในการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร



ท่านคิดว่าการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นทีส่ ี่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคนในชุมชน
ประเด็นคําถาม


การดําเนินงานของวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มี
ความร่วมมือกับคนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร

แบบสอบถามเชิงปริมาณ
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนทัศนคติและความพึงพอใจ จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณในความร่วมมือทางวิชาการ โดยข้อมูลของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ ๒ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๓ ทัศนคติและความพึงพอใจ
ส่วนที่ ๔ การดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ส่วนที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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๑. กรุณาระบุเพศของท่าน
 ชาย

 หญิง

๒. กรุณาระบุอายุของท่าน
 ต่ํากว่า ๒๐ ปี
 ๓๑-๔๐ ปี
 ๕๑-๖๐ ปี

 ๒๐-๓๐ ปี
 ๔๑-๕๐ ปี
 มากกว่า ๖๐ ปี

๓. กรุณาระบุระดับการศึกษาของท่าน
 ประถมศึกษา
 อนุปริญญา/อาชีวศึกษา
 ปริญญาโท

 มัธยมศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

๔. กรุณาระบุสังกัดของท่าน หรือความเกี่ยวข้องต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในฐานะภาคีเครือข่าย
 ๑. ชุมชนผู้ปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ/หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ/หรือนักวิชาการอิสระในพื้นที่
 ๓. ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 ๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือ สภาวัฒนธรรมอําเภอ และ/หรือ สภาวัฒนธรรมตําบล
 ๕. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมระดับชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมระดั บ จั ง หวั ด และ/หรื อ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 ๖. องค์ ก รที่ ไม่ แ สวงหาผลกํ าไร เช่ น สมาคมมู ล นิ ธิ และ/หรือ องค์ ก รเอกชน และ/หรือ
องค์กรมหาชน เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น
 ๗. เยาวชนที่มีความรู้ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ๘. อื่น ๆ (กรุณาระบุ).................................................................................................................
๕. กรุณาระบุจังหวัดของท่าน
 กรุงเทพมหานคร

 จังหวัด (กรุณระบุ)..........................................................
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ส่วนที่ ๒ ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๖. กรุณาตอบแบบสอบถามประเด็นการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังนี้
ประเด็นคําถาม
ถูก
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มีความหมายเดียวกันกับ “มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ สู ญ หายไปแล้ ว (ไม่ มี ก ารฟื้ น ฟู )
สามารถนํามาขึ้นบัญชีใหม่ได้อีกครั้ง
ลั ก ษณะของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย ๑.
วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ๒. ศิลปะการแสดง ๓. แนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ๔. ความรู้และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ๕. งานช่างฝีมือดั้งเดิม ๖. การเล่น
พื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้
มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมจะต้องมีคุณ สมบัติที่มีการถือปฏิบัติ
จนถึงปัจจุบัน
คุณสมบัติประการหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือจะต้อง
ได้รับการถ่ายทอด/สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ผิด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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การเสนอชื่อรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีระดับ
นานาชาติ สามารถกระทําได้ปีละ ๑ รายการ/๑ ประเภท เท่านั้น
การขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมนั้นจะต้องเป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องได้รับการยินยอมจาก
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อน
รายการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประกอบด้วย รายการ
ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และรายการมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่จําเป็นต้องส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างจากการจดลิขสิทธิ์

๗. กรุณาประเมินความรู้ความเข้าใจของท่านต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม
ความ ความ
ความ
ความ
เข้าใจ เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
น้อย ปานกลาง มาก
น้อย
ที่สุด
ท่ า นเข้ า ใจความหมายของคํ า ว่ า
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
ท่ า นเข้ า ใจกระบวนการขึ้ น บั ญ ชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ความ
เข้าใจ
มาก
ที่สุด

๘. กรุณาประเมินความรู้ความเข้าใจของท่านต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม
ความ ความ
ความ
ความ
ความ
เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
น้อย
น้อย
ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ท่ า นเข้ า ใจความหมายของคํ า ว่ า
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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“ส่งเสริมและรักษา”
ท่ า นเข้ า ใจกระบวนการส่ ง เสริ ม
และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม

๙. กรุณาประเมินความรู้ความเข้าใจของท่านต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
ความ
ความ
ความ
ประเด็นคําถาม
ความ ความ
เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ท่ า นเข้ า ใจความหมายของคํ า ว่ า
“เครื อ ข่ า ยมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม”
ท่านเข้าใจกระบวนการดําเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๓ ทัศนคติ และความพึงพอใจ
๑๐. กรุณาประเมินทัศนคติของท่านต่อการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม

ไม่

เห็น

เห็นด้วย

เห็นด้วย เห็นด้วย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เห็นด้วย

ด้วย
น้อย

ปานกลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ขั้ น ตอนการขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ควรมี ก าร
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
แบบฟอร์ ม การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ
ปั ญ ญ าทางวั ฒ นธรรม มี ค วาม
ซับซ้อน
ควรมี การจัด อบรมให้ ค วามรู้ด้ าน
การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรม ให้ แ ก่ ชุ ม ชนเจ้ า ของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะจั ง หวั ด ต้ อ ง
อาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า ของ
มรดกภูมิปัญญา
๑๑. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๑๒. กรุณาประเมินทัศนคติของท่านต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม
ไม่
เห็น เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย ด้วย ปานกลาง มาก
มาก
ที่สุด
น้อย
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ
ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ควรมี ก าร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง / ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ
ควรจั ด ตั้ งศู น ย์ ส่ งเสริ ม และรั ก ษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมใน
ระดับท้องถิ่น
ควรมี การจัด อบรมให้ ค วามรู้ด้ าน
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชน
เจ้ าข อ งม รด ก ภู มิ ปั ญ ญ าท าง
วัฒนธรรม
ควรมี บ ทลงโทษในกรณี ที่ ทํ า ให้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิด
ความเสียหาย หรือนําไปใช้ในทาง
ที่ผิด

๑๓. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๔ การดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
๑๔. กรุณาประเมินทัศนคติของท่านต่อการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม
ไม่
เห็น เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย ด้วย
ปาน
มาก
มาก
กลาง
ที่สุด
น้อย
กิจกรรมการของเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความ
เหมาะสมกับชุมชน/เครือข่าย
กิจกรรมการทีเ่ ครือข่ายมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมดําเนินการ
สร้างประโยชน์ตอ่ ชุมชน/เครือข่าย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพ
เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมควร มีการเปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงการดําเนินงาน
๑๕. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๑๖. ท่านเคยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (ข้ามไปทํา ๑๘)
๑๗. กรุณาประเมินทัศนคติของท่านต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย
มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถาม

ไม่
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก
มาก
ที่สุด

การมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่าย
ในการกําหนดกิจกรรม
กิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มีความเหมาะสมกับชุมชน/
เครือข่าย
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมดําเนินการสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน/เครือข่าย
การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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เหมาะสม
การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายมีความ
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มหรือเครือข่าย
การดําเนินงานของเครือข่ายมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพ
๑๘. ท่านเคยใช้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (ข้ามไปทําข้อ ๒๐)
๑๙. กรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
พึงพอใจ พึง
น้อย
พอใจ ปานกลาง มาก มากที่สดุ
ที่สุด
น้อย
การให้ ค วามสํ า คั ญ ของการขอรั บ
บริการ
ความกระตือรือร้นและความเต็มใจ
ให้บริการ
การพูดจาและความสุภาพอ่อนน้อม
การอํ า นวยความสะดวกต่ อ การ
บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก รม ส่ งเส ริ ม
วัฒ นธรรมในการขึ้น บั ญ ชี มรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก รม ส่ งเส ริ ม
วัฒนธรรมในการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

176

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และคณะผู้วิจัย

ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก รม ส่ งเส ริ ม
วั ฒ นธรรมในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม

ส่วนที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒๐. กรุณาประเมินทัศนคติของท่านต่อประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ไม่
สําคัญ สําคัญ
สําคัญ สําคัญ
สําคัญ น้อย
ปาน
มาก
มาก
กลาง
ที่สุด
การจัดการการขึ้นบัญชี
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การส่ ง เส ริ ม การสื บ ท อ ด แ ล ะ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การดําเนินงาน
๒๑. ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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