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ค าน า 
 

หลักการส าคัญท่ีองค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) บรรจุไว๎
ใน Convention for the Safeguarding of Intangible Heritage พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) คือ “ แตํละ    
รัฐภาคีจะต๎องพยายามด าเนินการเพ่ือให๎ชุมชน  และกลุํมชน   มีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางที่สุด และหากเป็นการ
เหมาะสมให๎มีป๓จเจกบุคคล ซึ่งสร๎างสรรค๑  ธ ารงรักษา  และถํายทอดมรดกดังกลําวเข๎ารํวมด๎วย  และน าบุคคล
เหลํานั้นเข๎ามามีบทบาทในการจัดการอยํางแข็งขัน” 

แม๎ประเทศไทยจะยังไมํได๎เข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกลําว หากแตํได๎มีการน าหลักการดังกลําว              
มาด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม โดยกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได๎ประกาศขึ้นทะเบียน                    
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ นับตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ จ านวน ๒๘๖ รายการ พร๎อมทั้งด าเนิน
โครงการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมควบคูํกันไป  โดยการสนับสนุนงบประมาณ                    
ในการด าเนินโครงการฯ อยํางตํอเนื่องมานับตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทั้งนี้  ภารกิจส าคัญในการด าเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมที่ทุกโครงการต๎องค านึงถึง คือ การจัดเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมอยํางละเอียดที่สุด เพ่ือน าเข๎าสูํฐานข๎อมูลของกรมสํงเสริมวัฒนธรรม และกระบวนการจัดการให๎ชุมชน 
กลุํมคน และป๓จเจกชน เข๎ามามีสํวนรํวมด าเนินการ นับตั้งแตํการคิด วางแผน ตัดสินใจ บริหารจัดการเพ่ือให๎              
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมได๎รับการสงวนรักษาอยํางยั่งยืน อันเป็นไปตามหลักการของยูเนสโก ซึ่งสามารถ
ศึกษาได๎จากคูํมือการจัดท าข๎อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม       
มีเนื้อหาประกอบด๎วย ความเป็นมา สาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมในอาณาเขตประเทศไทย หลักการ
และแบบบันทึกในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งปรับปรุงจากเอกสารของยูเนสโก  ตลอดจนตัวอยําง     
ในการด าเนินโครงการและกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยแตํละโครงการฯ สามารถพัฒนาให๎
สอดคล๎องเหมาะสมกบัลักษณะเฉพาะของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้นได ๎

กรมสํงเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอยํางยิ่งวําคูํมือฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑แกํผู๎ ด าเนินโครงการฯ       
ซึ่งเห็นคุณคํา และความส าคัญของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม และเป็นสํวนหนึ่งของการกระตุ๎นจิตส านึกให๎ 
เกิดการปกปูองคุ๎มครองโดยชุมชนอยํางแท๎จริง 

 
                                                                                     
 
              (นายชาย นครชัย) 

                    อธิบดีกรมสํงเสริมวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 



  

 
สารบัญ 

 
บทที่ ๑ บทน า 
 ความเป็นมา          ๑ 
 

 ความหมายมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม       ๔ 
 

 การจ าแนกสาขามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม      ๕ 
  

บทที่ ๒ แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล     
 

 วัตถุประสงค๑ของการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล      ๑๔ 
 

 หลักการการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล       ๑๔ 
     

 ขั้นตอนเสนอแนะในการจัดท าข๎อเสนอโครงการ      ๑๖ 
  

 ผลงานที่น าสํงกรมสํงเสริมวัฒนธรรม       ๒๖ 
 

ภาคผนวก 
ตัวอยํางข๎อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล เรื่อง การท าไรํหมุนเวียนของกะเหรี่ยง ๒๙ 
ในขอบเขตประเทศไทยเพ่ือเสนอให๎ “การท าไรํหมุนเวียน” เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  

 

ตัวอยํางการด าเนินโครงการบันทึกรวบรวม เพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  ๔๐ 
ของกลุํมชาติพันธุ๑ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุร 
 
ตัวอยํางกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน : โครงการเครื่องถมนคร     ๕๒ 
  

แบบบันทึกข๎อมูลรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม      ๗๓ 
 

ค าศัพท๑ทีเ่กี่ยวข๎อง          ๗๖ 
  

บรรณานุกรม           ๗๙ 
 
ผู้จัดท า            ๘๐ 



  

บทที่ ๑ 
บทน า 

 

 
ความเป็นมา 
 
  หลังจากท่ีองค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) 
ได๎ออกอนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) ปี พ.ศ.๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) ซึ่งได๎นิยามค าวํา 
“มรดกโลก” ไว๎หมายถึง “งานทางด๎านสถาป๓ตยกรรม อนุสรณ๑สถาน ศิลปกรรม ลวดลายจ าหลัก แหลํงที่อยูํอาศัย
ในถ้ า กลุํมอาคาร หรือบริเวณพ้ืนที่ทางโบราณคดี ที่ทรงคุณคําโดดเดํนเป็นสากล ในแงํมุมของประวัติศาสตร๑ 
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร๑” 

 

  หลายประเทศในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งมีมรดกวัฒนธรรมที่ไมํได๎เน๎นแตํเพียงวัตถุ
กํอสร๎างตามค านิยามดังกลําวข๎างต๎น ตํางเห็นวํามรดกวัฒนธรรมยังประกอบไปด๎วยประเพณี ความเชื่อ และมรดก
ทางจิตวิญญาณ จึงมีแนวคิดขึ้นใหมํวํา การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่เป็นสถาป๓ตยกรรมหรือวัตถุที่ จับต๎อง
มองเห็นได๎นั้น ยังไมํบริบูรณ๑ครอบคลุมเพียงพอ ควรปกปูองคุ๎มครองมรดกที่จับต๎องมองไมํเห็นด๎วย  

 

  แนวคิดดังกลําวข๎างต๎นได๎มีการอภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ ตามเวทีประชุมระดับนานาชาติ 
หลายแหํง โดยชํวงระหวํางปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๓ (ทศวรรษ ๑๙๙๐-๒๐๐๐) ยูเนสโกได๎จัดประชุมผู๎เชี่ยวชาญ         
ด๎านกฎหมายและด๎านวัฒนธรรมนานาชาติในทุกภูมิภาค เพ่ือยกรํางอนุสัญญาเกี่ยวกับมรดกจับต๎องไมํได๎ และ            
จัดประชุมผู๎บริหารนโยบายในระดับภูมิภาคตําง ๆ เพ่ือรับฟ๓งความคิดเห็นและสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกัน               
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ได๎มีมติอนุมัติหลักเกณฑ๑ให๎ประเทศตําง  ๆ ที่สนใจ จัดท าบัญชี            
วําด๎วยมรดกชิ้นเอกที่จับต๎องไมํได๎ของแตํละประเทศ หรือที่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมมุขปาฐะและวัฒนธรรม         
จับต๎องไมํได๎ (Masterpeices/Representative List of the Intangible Cultural Heritage) ในเดือน
พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๔๑ (ค.ศ.๑๙๙๘) เพื่อสร๎างความตระหนักรับรู ๎ในมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎       
และเตรียมความพร๎อมส าหรับการจัดท ารํางอนุสัญญาระหวํางประเทศด๎านนี้ โดยยูเนสโกได๎พิจารณาบัญชีและ
ออกประกาศเป็น “รายการหรือบัญชีมรดกชิ้น เอกด๎านมุขปาฐะหรือที่จับต๎องไมํ ได๎ของมนุษยชาติ                         
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ (ค.ศ.๒๐๐๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) และปี พ.ศ.๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เป็นจ านวน ๙๐ รายการ  

 

  หลังจากท่ียูเนสโกได๎จัดประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องของแตํละประเทศ
ในแตํละภูมิภาคจนเกิดความเข๎าใจตรงกัน และยอมรับในทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมรดกที่จับต๎องไมํได๎แล๎ว  
ได๎มีการน ารํางอนุสัญญามรดกที่จับต๎องไมํได๎เข๎าสูํที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกในปี พ .ศ.๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) 
ซึ่งประชุมกันที่กรุงปารีสเป็นครั้งที่ ๓๒ ระหวํางวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ประชุมได๎มี
การปรับเนื้อหาและถ๎อยค าจนเป็นที่ยอมรับ และได๎รับเอาอนุสัญญาวําด๎วยการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญา
ทางวัฒนธรรม 
 
 



  

-๒- 
 

ทางวัฒนธรรม๑ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) โดยมีวัตถุประสงค๑ส าคัญ คือ 
  ๑. เพ่ือปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
  ๒. เพ่ือประกันวําจะเคารพมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุํมชน และป๓จเจกบุคคลที่
เกี่ยวข๎อง 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ถึงความส าคัญของ
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ และให๎เกิดความชื่นชมรํวมกัน 
  นอกจากนั้น อนุสัญญาฉบับนี้ยังจ าแนกสาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่ควรปกปูอง
คุ๎มครองไว๎ ๕ สาขา โดยอนุโลมให๎ประเทศภาคีสมาชิกแตํละประเทศสามารถยึดแนวทางการจ าแนกสาขาตาม           
ที่ระบุไว๎ในอนุสัญญา หรืออาจก าหนดสาขาและรายละเอียดในลักษณะที่แตกตํางออกไปได๎ เนื่องจากการ
ก าหนดให๎มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมอยูํในสาขาใดนั้น อาจไมํสามารถก าหนดลงไปได๎อยํางชัดเจน มรดก               
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมบางรายการอาจมีรายละเอียดที่มีความซ้ าซ๎อนคาบเกี่ยวกันอยูํในหลายสาขา จึงขึ้นอยูํกับ
ดุลยพินิจความเหมาะสมของแตํละประเทศวําจะก าหนดให๎มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้นอยูํในสาขาใด หรือ
อาจจ าแนกสาขาเพ่ิมเติมขึ้นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ก็ได๎๒ การจ าแนกสาขามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมทั้ง            
๕ สาขา มีดังนี ้
  (ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกภูมิป๓ญญา 
ทางวัฒนธรรม (oral traditions and expression, including Language as a vehicle of the intangible 
cultural heritage) 
  (ข) ศิลปะการแสดง (performing arts) 
  (ค) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล (social practices, rituals and festive 
events) 
  (ง) ความรู๎และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (knowledge and practices 
concerning nature and universe) 
  (จ) งานชํางฝีมือดั้งเดิม (traditional craftsmanship) 
 
 
 

                                                 

  
๑

 กรมสํงเสริมวัฒนธรรมใช๎ค าวํา “มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อกลําวถึง Intangible 
Cultural Heritage ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่                      
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และใช๎ค าวํา “ปกปูองคุ๎มครอง” เมื่อกลําวถึงค าวํา safeguarding ตามมติที่ประชุม
ผู๎ทรงคุณวุฒิการจัดท าคลังข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กรมสํงเสริม
วัฒนธรรม 
  

๒ “Intangible Cultural Heritage Domains,” www.unesco.org/culture/ich/doc / 
src/01857-EN.pdf. 
 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc%20/


  
 

-๓- 
 

  ทั้งนี้อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช๎อยํางสมบูรณ๑เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเงื่อนไข             
ข๎อ ๓๔ ที่ก าหนดให๎มีประเทศสมัครเป็นภาคีครบ ๓๐ ประเทศ  
  ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของยูเนสโกได๎ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องอนุสัญญาดังกลําว
มาโดยตลอด โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได๎มอบหมายให๎กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ด าเนินการเตรียมความพร๎อม
พิจารณาการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา สรุปได๎ดังนี้ 
  ๑. กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลความรู๎มรดกภูมิป๓ญญา            
สาขาตําง ๆ ดังนี้ 
  พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐  จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลสาขาศิลปะการแสดง 
  พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐  จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลสาขางานชํางฝีมือดั้งเดิม 
  พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓  จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลสาขาศิลปะการแสดง  
     สาขางานชํางฝีมือดั้งเดิม และสาขามุขปาฐะ/วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
  พ.ศ.๒๕๕๔  จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลสาขาศิลปะการแสดง สาขางานชํางฝีมือดั้งเดิม 

สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน สาขากีฬาภูมิป๓ญญาไทย          
     สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  

และสาขาความรู๎และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
  พ.ศ.๒๕๕๕-ป๓จจุบัน จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลสาขาภาษา สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน  

สาขาศิลปะการแสดง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงาน 
     เทศกาล สาขางานชํางฝีมือดั้งเดิม สาขาความรู๎และแนวปฏิบัติ 
     เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขากีฬาภูมิป๓ญญาไทย          
  ๒. กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎รับแตํงตั้งเป็นฝุายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณา 
การเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๑๒๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
และได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินการเตรียมความพร๎อมในการพิจารณาเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา 
  ๓. กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎ด าเนินการจัดประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นจากสาธารณชน ประกอบ
ไปด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎เชี่ยวชาญ ศิลปินพ้ืนบ๎าน ปราชญ๑ชาวบ๎าน สภาวัฒนธรรม ศูนย๑วัฒนธรรม นักวิชาการ 
สื่อมวลชน นักปกครองท๎องถิ่น ผู๎น าเยาวชน เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐทุกกระทรวง เจ๎าหน๎าที่หนํวยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนในสํวนภูมิภาค ฯลฯ เกี่ยวกับการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา  โดยจัดประชุม                           
ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐  ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย และวันที่             
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมบางกอกชฎา) สํวนภูมิภาค  จ านวน ๔ ครั้ง ( ภาคกลาง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ภาคเหนือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ภาคใต๎ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๓ ภาคตะวันออก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓) ซึ่งผู๎รํวมประชุมร๎อยละ ๙๐ ขึ้นไป เห็นด๎วยวําประเทศไทย
ควรเข๎ารํวมเป็นภาคีอนุสัญญา 
 
 
 



  

-๔- 
 

  ๔. กรมสํ ง เสริมวัฒนธรรม ได๎ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ วัฒนธรรมแหํ งชาติ                     
ให๎ด าเนินการศึกษาและนิยามศัพท๑ค าวํา Intangible Cultural Heritage เป็นภาษาไทย และได๎น าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให๎ใช๎          
ค าวํา “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
  ๕. กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎ด าเนินการในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่ได๎มี
การรวบรวมจัดเก็บข๎อมูลไว๎แล๎ว โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาตําง ๆ เป็นผู๎พิจารณา และประกาศขึ้นทะเบียนเป็น 
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งระหวํางปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญา 
ทางวัฒนธรรมของชาติแล๎ว จ านวน ๒๘๖ รายการ ในสาขาตําง ๆ ดังนี้  
 

      ๕.๑ สาขาศิลปะการแสดง    จ านวน  ๖๑ รายการ 
      ๕.๒ สาขางานชํางฝีมือดั้งเดิม    จ านวน  ๕๒ รายการ 
      ๕.๓ สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน    จ านวน ๕๓ รายการ 
      ๕.๔ สาขากีฬาภูมิป๓ญญาไทย    จ านวน ๓๐ รายการ 
      ๕.๕ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จ านวน ๓๐ รายการ 
      ๕.๖ สาขาความรู๎และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับธรรมชาติ จ านวน ๓๕ รายการ 
                       และจักรวาล  

          ๕.๗ สาขาภาษา     จ านวน  ๒๕     รายการ 
 

  ๖. กรมสํงเสริมวัฒนธรรมได๎รํวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ด าเนินโครงการศึกษาวิจัยและ
จัดท ากฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาหาข๎อสรุปแนวทางการคุ๎มครองมรดก ภูมิป๓ญญา
ทางวัฒนธรรม และจัดท ารํางกฎหมายวําด๎วยมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  ให๎มีผลในการปฏิบัติและ                 
การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตํอไปในอนาคต 
  ๗. กรมสํงเสริมวัฒนธรรมก าหนดให๎มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “(รําง) พ.ร.บ.                 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ พ.ศ....” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕ ครั้ง เพ่ือรับฟ๓งความคิดเห็นจาก
สาธารณชน ประกอบด๎วย สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ศิลปินแหํงชาติ ผู๎แทนองค๑กรภาคเอกชน และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งผลที่ได๎
จากการประชุมจะน าไปใช๎เป็นสํวนหนึ่งของการเสนอ พ.ร.บ.มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ เข๎าสูํสภาผู๎แทน
ราษฎร๑เพ่ือให๎ความเห็นชอบ 

 

ความหมาย “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
  อนุสัญญาวําด๎วยการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมได๎ก าหนดนิยามค าวํา 
“มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” (intangible cultural heritage) ไว๎ดังนี้ 
 
 
 



  

 
-๕- 

 

การปฏิบัติ  การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู๎  ทักษะ 
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ๑ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม         
ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลํานั้น ซึ่งชุมชน กลุํมชน และในบางกรณี
ป๓จเจกบุคคล ยอมรับวําเป็นสํวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม 
ของตน มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถํายทอดจากรุํนหนึ่ง         
ไปยังคนอีกรุํนหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุํมชนสร๎างขึ้นใหมํ
อยํ างสม่ า เสมอเ พ่ือตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมของตน             
เป็นปฏิสัมพันธ๑ของพวกเขาที่มีตํอธรรมชาติและประวัติศาสตร๑ของ
ตน และท าให๎คนเหลํ านั้นเกิดความรู๎สึก  มี อัตลักษณ๑ และ           
ความตํอเนื่อง ดังนั้น จึงกํอให๎เกิดความเคารพตํอความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการคิดสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑๓ 
 

การจ าแนกสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  เนื่องจากยูเนสโกได๎อนุโลมให๎แตํละประเทศใช๎ดุลยพินิจในการจ าแนกและก าหนดรายละเอียด
ของสาขามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมได๎โดยไมํจ าเป็นต๎องยึดสาขาตามที่ระบุไว๎ในอนุสัญญา ใน การนี้              
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎จ าแนกสาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเป็น ๗ สาขา โดยคณะ
ผู๎ทรงคุณวุฒิแตํละสาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่กรมสํงเสริมวัฒนธรรมแตํงตั้ง  ได๎รํวมกันก าหนด           
ค านิยามและองค๑ประกอบที่เก่ียวข๎องของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๗ สาขา ดังนี้            
   ๑. ภาษา หมายถึง หมายถึง เครื่องมือที่ใช๎สื่อสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุํมตําง ๆ ซึ่งสะท๎อน 
โลกทัศน๑ ภูมิป๓ญญา และวัฒนธรรมของแตํละกลุํมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ๑ที่ใช๎แทนเสียงพูด 
สามารถจ าแนกตามหน๎าที่ทางสังคมได๎เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

  
๓ กรมสํงเสริมวัฒนธรรม, มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔,  

(เอกสารพิมพ๑แจกในงานสยามไทยมุง มรดกวัฒนธรรม ระหวํางวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๔) 

ตัวอย่างภาษามานิ 
ค าศัพท์ ความหมาย 

pray kabəʔ หัวปุดช๎าง, หัวพืช 

plaːnuːk กระจง 

pituːj ใสํ 

pinaŋ หมาก 

picʰɛŋ กล๎วย 

กลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษามานิ 



  

-๖- 
 

๑.๑ ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจ าชาติและภาษาราชการที่ใช๎ในประเทศไทย 
๑.๒ ภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช๎สื่อสารในท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งและมักเป็นภาษาแมํ

ของคนในท๎องถิ่นนั้น ในประเทศไทยมีภาษาท๎องถิ่นทั้งที่เป็นภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอ่ืน ๆ แบํงออกเป็น 
ภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค ซึ่งเป็นภาษาที่ใช๎สื่อสารในแตํละภูมิภาคของประเทศไทย เชํน ภาษาไทยกลาง  
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต๎ และภาษาชาติพันธุ๑ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช๎สื่อสารในชุมชน
ท๎องถิ่นตําง ๆ ของประเทศไทย เชํน ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายูปาตานี ภาษาม๎ง ภาษาอาขํา ภาษาชอง ภาษา
มอแกน ภาษาลื้อ ภาษายอง ภาษาญ๎อ ภาษาภูไท ภาษาพวน ภาษาไทยเบิ้ง/เดิ้ง หรือภาษาไทยโคราช เป็นต๎น 

๑.๓ ภาษาสัญลักษณ์ หมายถึง ภาษาที่ใช๎ติดตํอสื่อสารด๎วยภาษามือ ภาษาทําทาง หรือ
เครื่องหมายตําง ๆ เป็นต๎น 
 

  ๒. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถํายทอดอยูํ ในวิถีชีวิตชาวบ๎าน              
โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถํายทอดโดยวิธีการบอกเลํา และที่เขียนเป็นลายลักษณ๑อักษร แบํงออกเป็น               
๗ ประเภท 

 
 
     ๒.๑ นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเลําที่สืบทอดตํอ ๆ กันมา เชํน นิทานจักร ๆ วงศ๑ ๆ นิทาน
ศาสนา นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว๑ นิทานเรื่องผี มุขตลกและเรื่องโม๎ นิทานเข๎าแบบ 
     ๒.๒ ต านานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเลําเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล              
ศาสนวัตถุและศาสนสถานที่ส าคัญ ๆ ในท๎องถิ่นตําง ๆ และเรื่องเลําที่อธิบายความเป็นมาของความเชื่อและ
พิธีกรรมในท๎องถิ่นตําง ๆ 
 
 
 
 

เพลงพื้นบา้นภาคกลาง 



  

-๗- 
 

     ๒.๓ บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม หมายถึง ค าสวดที่ใช๎ประกอบในพิธีกรรมตําง ๆ เชํน 
บทท าขวัญ ค าบูชา ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภัญญ๑ คาถาบทอานิสงส๑ บทประกอบการรักษาโรคพ้ืนบ๎าน    
ค าให๎พร ค าอธิษฐาน ฯลฯ 
     ๒.๔ บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง ค าร๎องที่ถํายทอดสืบตํอกันมาในโอกาสตําง ๆ เชํน บทกลํอม
เด็ก บทร๎องเลํน บทเก้ียวพาราสี บทจ๏อย ค าเซิ้งฯลฯ 
     ๒.๕ ส านวน ภาษิต หมายถึง ค าพูดหรือค ากลําวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคล๎องจองกัน เชํน 
โวหาร ค าคม ค าพังเพย ค าอุปมาอุปไมย ค าขวัญ คติพจน๑ ค าสบถสาบาน ค าสาปแชํง ค าชม ค าคะนอง ฯลฯ 
     ๒.๖ ปริศนาค าทาย หมายถึง ค าหรือข๎อความท่ีตั้งเป็นค าถาม ค าตอบ ที่สืบทอดกันมา เพ่ือให๎
ผู๎ตอบได๎ทายหรือตอบป๓ญหา เชํน ค าทาย ป๓ญหาเชาวน๑ ผะหมี 
     ๒.๗  ต ารา  หมายถึง องค๑ความรู๎ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชํน ต าราโหราศาสตร๑ 
ต าราดูลักษณะคนและสัตว๑ ต ารายา ฯลฯ 
 

  ๓. ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี การร า การเต๎น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว  
ทั้งท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต๑เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรํวมสมัย การแสดงที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นการแสดงสดตํอหน๎าผู๎ชม และมีจุดมุํงหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่กํอให๎เกิดการ
คิด วิพากษ๑ น าสูํการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม แบํงออกได๎เป็น ๒ ประเภท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
          

         ๓.๑ ดนตรีและเพลงร้อง หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร๎องที่ประกอบกัน
เป็นท านองเพลง ท าให๎รู๎สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ๑ตําง ๆ โดยมีบทบาทหน๎าที่เพ่ือบรรเลง ขับกลํอม                    
ให๎ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบํงออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรี                 
ในพิธีกรรม 

 
 

การแสดงโขน การแสดงละครลิง 



  

-๘- 
 

    ๓.๒ นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางรํางกาย ทํวงทําการเคลื่อนไหว             
ทําเต๎น ทําร า  การเชิด การพากย๑ การใช๎เสียง การขับร๎อง การใช๎บท การใช๎อุปกรณ๑ ฯลฯ ซ่ึงสื่อถึงเรื่องราว 
อารมณ๑ ความรู๎สึก อาจแสดงรํวมกับดนตรีและการขับร๎องหรือไมํก็ได๎ การแสดง แบํงออกเป็น การแสดง              
ในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไมํเป็นเรื่องราว 
 
  ๔. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ          
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาบนหนทางของมงคลวิถี น า ไปสูํสังคมแหํงสันติสุข                
แสดงให๎เห็นอัตลักษณ๑ของชุมชนและชาติพันธุ๑นั้นๆ แบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ มารยาท และขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี  
 
 

      ๔.๑ มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตํอผู๎อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ๔.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระท ากิจกรรม          
ที่สืบทอดตํอๆ กันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้น ๆ ได๎แกํ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีรับบัว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

การท าบุญตักบาตรของชุมชนต าบลหนองเต็ง 
 

การไหว้บุคคลทั่วๆไป การนั่งพับเพียบ การกราบลา 



  

-๙- 
 

๑) ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา 
๒) ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล 
๓) ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต 
๔) ประเพณีเกี่ยวกับการท ามาหากิน 

       

  ๕. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิป๓ญญา ทักษะฝีมือชําง การเลือกใช๎วัสดุ และกลวิธี
การสร๎างสรรค๑ที่แสดงถึงอัตลักษณ๑ สะท๎อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุํมชน แบํงออกเป็น        
๑๐ ประเภท คือ ผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องป๓้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม๎ เครื่อง
หนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบ๎าน และผลิตภัณฑ๑อยํางอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
๕.๑ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ย๎อม ถัก ป๓ก ตีเกลียว ยก จก มัดหมี่ พิมพ๑ลาย 
ขิด เกาะ/ล๎วง เพ่ือใช๎เป็นเครื่องนุํงหํม แสดงสถานภาพทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท าบาตร “ชุมชนบ้านบาตร” 

ผ้าทอในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน 



  

-๑๐- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๕.๒ เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่องใช๎ประจ าบ๎านที่ท าจากวัตถุดิบในท๎องถิ่น เชํน ไผํ  
หวาย กระจูด ล าเจียก โดยน ามาจักและสาน จึงเรียกวํา เครื่องจักสาน กลวิธีในการท าเครื่องจักสาน ได๎แกํ การถัก 
ผูก รัด มัด ร๎อย โดยใช๎ตอก หวาย เพื่อให๎เครื่องจักสานคงทน และคงรูปอยูํได๎ ตามต๎องการ 
     ๕.๓ เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใช๎รักเป็นวัสดุส าคัญในการสร๎างผลงาน เชํน ปิดทอง         
รดน้ า ภาพก ามะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ป๓้นกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเป็น         
ยางเหนียว สามารถเกาะจับพ้ืนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค๑จะทาหรือถมทับหรือเคลือบผิวได๎ดี ท าให๎เป็นผิวมัน
ภายหลังรักแห๎งสนิท มีคุณภาพคงทนตํอความร๎อน ความชื้น กรด หรือดํางอํอน ๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช๎เชื่อมสมุก 
หรือสีเข๎าด๎วยกัน 
     ๕.๔ เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง หัตถกรรมที่ใช๎ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต               
มีทั้งชนิดเคลือบและไมํเคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต๎องมีสํวนผสมของทรายแมํน้ าที่เป็นทรายเนื้อละเอียดและ         
ชํวยให๎เนื้อดินแห๎งสนิทไมํแตกร๎าว ดินเหนียวที่ใช๎ท าเครื่องป๓้นดินเผาจากที่ตําง ๆ ให๎สีแตกตํางกัน 
     ๕.๕ เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก ทองเหลือง หรือทองแดง เครื่องโลหะ       
ที่ท าจากเหล็ก นิยมท าโดยการเผาไฟให๎อํอนตัวและตีเหล็กเป็นรูปทรงตําง ๆ เครื่องโลหะที่ท าจากทองเหลือง  
นิยมน าทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลวแล๎วจึงน าไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ต๎องการ เสร็จแล๎วน ามาตกแตํง             
สํวนเครื่องโลหะที่ท าจากทองแดง  มีการน าทองแดงมาใช๎เป็นโลหะเจือหลักส าหรับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
โลหะเงินเจือ 
 
 

 
 
 

 
 
 

ผ้าทอในกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 

เคร่ืองถม 
 



  

-๑๑- 
 
     ๕.๖ เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีมือชํางที่ท าจากไม๎ซุงหรือไม๎แปรรูปเป็นทํอน เป็นแผํน          
เพ่ือใช๎ในงานชํางกํอสร๎างประเภท เครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี เครื่องเลํน และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก 
ขูด และขัด 
     ๕.๗ เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่ท ามาจากหนังสัตว๑โดยผํานกระบวนการ
หมักและฟอกหนังเพ่ือไมํให๎เนําเปื่อย และให๎เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได๎ตามที่ต๎องการ เครื่องหนังนิยม
น าไปใช๎ในงานด๎านศิลปะการแสดง รวมถึงอุปกรณ๑อ่ืน ๆ ที่มีหนังเป็นสํวนประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ๕.๘ เครื่องประดับ หมายถึง งานชํางฝีมือที่ประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือการตกแตํงให๎เกิดความงดงาม 
เริ่มต๎นจากการใช๎วัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น น ามาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช๎อัญมณีและโลหะมีคําตําง ๆ 
     ๕.๙ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณ๑สะท๎อนออกทางฝีมือ          
การชํางให๎เห็นประจักษ๑เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองตํอการยังชีพและความต๎องการด๎านคุณคําความงาม เชํน 
ภาพเขียน งานป๓้น งานแกะสลัก งานหลํอ เป็นต๎น 
     ๕.๑๐ ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน หมายถึง งานชํางฝีมือดั้งเดิมที่ไมํสามารถจัดอยูํใน ๙ ประเภทแรก
ได๎ ซึ่งอาจเป็นงานชํางฝีมือที่ประดิษฐ๑หรือผลิตขึ้นจากวัสดุในท๎องถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช๎ เป็นต๎น 

 

          ๖. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค๑ความรู๎ วิธีการ ทักษะ 
ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิ สัมพันธ๑ระหวํางคนกับสภาพแวดล๎อม          
ตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบํงออกเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าราคชศาสตร์ชาวบ้านชาวกูยเมืองสุรินทร์ 
 

รูปหนังตะลุง 
 



  

-๑๒- 
 

๖.๑ อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษย๑บริโภค รวมทั้งวิธีการปรุงอาหาร วิธีการบริโภค 
และคุณคําของอาหาร 

 
 
 
 
 
 

 

๖.๒ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย๑ เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย 

บ าบัด รักษา หรือปูองกันโรค หรือการสํงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย๑หรือ/และสัตว๑ด๎วยภูมิป๓ญญาการแพทย๑
แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิม โดยอาศัย        
ความเชื่อ พิธีกรรม และทรัพยากรที่แตกตํางกันไปในแตํละท๎องถิ่นจนกลายเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต 

 ๖.๓ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์  
        โหราศาสตร๑ หมายถึง ความรู๎ในการท านายโชคชะตา ท านายอนาคตของบุคคล และ

บ๎านเมือง โดยอาศัยต าแหนํงของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณ๑ตํางๆ  
    ดาราศาสตร๑ หมายถึง ศาสตร๑ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและ

เทห๑ฟูา 
              ๖.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพ่ือการอนุรักษ๑และ
การใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 

     ๖.๕  ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน  หมายถึง ความรู๎และความเชื่อในการเลือกที่อยูํอาศัย         
ที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม และวัฒนธรรมของชุมชน 

     

  ๗. สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเลํน กีฬาและศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว ที่มีการปฏิบัติ
กันอยูํในประเทศไทยและมีเอกลักษณ๑สะท๎อนวิถีไทย แบํงออกเป็น ๓ ประเภท คือ การเลํนพ้ืนบ๎าน  กีฬาพ้ืนบ๎าน 
และศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว 
      ๗.๑ การเล่นพื้นบ้าน หมายถึง  กิจกรรมที่ท าด๎วยความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะของท๎องถิ่น
เพ่ือให๎เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคีในหมูํคณะ 
 
 
 
       

อาหารบาบ๋า-เพอรานากันภูเก็ต 

การเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ 



  

-๑๓- 
 

๗.๒ กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเลํนที่มีลักษณะแขํงขันมีผลแพ๎ชนะ โดยมีกฎกติกาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๗.๓ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตํอสู๎ที่ใช๎รํางกายหรือ
อุปกรณ๑ โดยได๎รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได๎รับการถํายทอดกันมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะการต่อสู้มวยไทย 

ตะกร้อ 



  

บทที่ ๒ 
แนวทางการจัดท าข้อเสนอการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

 
  ตามอนุสัญญาวําด๎วยการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (Convention for  
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ของยูเนสโก ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖               
(ค.ศ.๒๐๐๓) มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมมีความส าคัญในฐานะที่เป็นบํอเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นหลักประกันของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ชุมชนนานาชาติ และรัฐภาคีของอนุสัญญาควรได๎รํวมกัน 
“ปกปูองคุ๎มครอง” มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม โดยการแลกเปลี่ยนความเข๎าใจซึ่งกันและกัน 
 

  ทั้งนี้เจตนารมณ๑ส าคัญที่ปรากฎในอนุสัญญา คือ “ให๎การยอมรับชุมชน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม กลุํมชน และป๓จเจกบุคคล มีบทบาทส าคัญในการผลิต สงวนรักษา ธ ารงไว๎ และสร๎างสรรค๑
ใหมํซึ่งมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม”๔ นอกจากนั้นยังมุํงหมายให๎มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมด ารงอยูํอยําง
ยั่งยืนด๎วยการปกปูองคุ๎มครอง (Safeguarding) ซึ่งมาตรการการปกปูองคุ๎มครองจะต๎องพัฒนาและได๎รับการยอม
รับมาจากชุมชน รวมทั้งต๎องเคารพในแนวปฏิบัติจารีตประเพณีของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้นด๎วย  สํวน
มาตรการที่แทรกแซงมาจากภายนอกจะไมํเป็นที่ต๎องการ เนื่องจากมาตรการเหลํานั้นอาจจะบิดเบือนคุณคําของ
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน๕  

 

   ดังนั้น กระบวนการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมจะต๎องให๎ชุมชน กลุํมคน  
หรือป๓จเจกชน ซึ่งถือครอง หรือเกี่ยวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ๎อม เข๎ามามีสํวน
รํวมด าเนินการ  

 

  ในที่นี้  “การปกปูองคุ๎มครอง” หมายถึ ง  การจ าแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย                 
การสนับสนุนและสํง เสริมให๎มีการสืบสาน (ครอบคลุมการถํายทอด การอนุรักษ๑  และสร๎างสรรค๑ )                  
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม อยํางยั่งยืนตามสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม 

 

  กระบวนการการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมควรเริ่มต๎นจากการจัดท าบัญชี
รายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (Inventorying) เป็นอันดับแรก๖  ซึ่งอาจมีการศึกษาวิจัยอยํางเป็นระบบ
โดยรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญด๎วยเหตุผลตําง ๆ เชํน มีความส าคัญ
ตํอวิถีชีวิตมนุษยชาติ กลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมคน หรือบุคคล หรือตํอสังคมโดยรวม และเสี่ยงตํอการสูญหาย หรือวํา 

                                                 

  
๔

  กรมสํงเสริมวัฒนธรรม, “อนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎” 
(เอกสารแปล). 
  

๕
 “Safeguarding without freezing,” www. unesco. org /culture /ich/index.php? = 

en & pg=00012. p.1. 
  

๖
 “What is Intangible Cultural Heritage?,” www.unesco.org/culture/ich/doc/ 

src/01851-EN.pdf. p 10. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?=en&pg=00012
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?=en&pg=00012
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/%20src/01851-EN.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/%20src/01851-EN.pdf


  

-๑๕- 
 

มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้นมีศักยภาพการสร๎างสรรค๑เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาวิถีชีวิตอยํางยั่ งยืน             
และแม๎วํา ยูเนสโกมีจุดยืนวํารัฐภาคีสามารถพัฒนาแนวทางการจัดท าบัญชีรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม
ในขอบเขตรัฐของตนตามที่เห็นวําเหมาะสมได๎ แตํยูเนสโกได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในเรื่องหลักการ และแบบบันทึก
พ้ืนฐานในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม และตัวอยําง
กรณีศึกษาในประเทศที่ได๎ด าเนินการไปบ๎างแล๎ว เ พ่ือเป็นประโยชน๑ตํอรัฐภาคีในการพัฒนาแนวทาง                      
ตามความเหมาะสม 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
  ๑.๑ เพ่ือปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม โดยรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล                
ซึ่งชุมชนมีสํวนรํวม อันเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกให๎เกิดการสงวนรักษามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ให๎เป็น
วัฒนธรรมที่มีชีวิต 
  ๑.๒ เพ่ือจัดท าคลังข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาในขอบเขตประเทศไทย 
  ๑.๓ เพ่ือน าไปสูํการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และน าเสนอ
ยูเนสโกให๎เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข๎าเป็นภาคี Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ในอนาคต 
 

๒. หลักการการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
 

  ๒.๑ ความส าคัญของการให้ “ชุมชน” มีส่วนร่วมในกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล   

  เนื่ องจาก “การปกปูองคุ๎ มครอง” มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมต๎อง เคารพสิทธิ               
ทางวัฒนธรรมของ “บุคคล กลุํ มคน และชุมชน” ซึ่ ง เป็นผู๎ ถื อครองหรือผู๎ เ กี่ ยวข๎อง  จึ งสมควรที่                     
“บุคคล กลุํมคน ชุมชน” หรือ บุคคลที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลตั้งแตํ
การเสนอรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม เทํากับเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกเกี่ยวกับความส าคัญของมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม โดยควรตระหนักวําเปูาหมายก็คือกระตุ๎นให๎ “ชุมชน” มีจิตส านึกและพยายามพัฒนา
แนวคิดเพ่ือ “ปกปูองคุ๎มครอง” มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของตนเองได๎ 

อยํางไรก็ตาม ระดับการมีสํวนรํวมของชุมชนอาจจะหลากหลายตามบริบทของมรดก                
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม เชํน ในการตัดสินใจให๎ความเห็นชอบ รํวมแลกเปลี่ยนข๎อมูล รํวมในการบันทึกข๎อมูล 
รํวมในการวางแนวทางการปกปูองคุ๎มครอง 

 

  ๒.๒ ให้ความส าคัญกับการพยายามท าความเข้าใจความหลากหลายในเรื่องความหมายของ
ชุมชนของแต่ละสาขา 

        เนื่องจากการพัฒนากระบวนการ “ชุมชน” มีสํวนรํวมในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเป็น
กลวิธีส าคัญในการกระตุ๎นจิตส านึก “การปกปูองคุ๎มครอง” มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ผู๎ด าเนินการรวบรวม
และจัดเก็บข๎อมูลควรค านึงถึงความหลากหลายในเรื่องความหมายของ “ชุมชน”  



  

-๑๖- 

         ในเรื่องนี้ยูเนสโกได๎ให๎ความหมาย“ชุมชน” ไว๎วํา“เป็นเครือขํายของกลุํมชนที่มีจิตส านึก
ทางอัตลักษณ๑หรือสายสัมพันธ๑รํวมกัน อันสืบเนื่องมาจากการมีสายใยสัมพันธ๑เชิงประวิติศาสตร๑ที่มีรากฐานจาก
การถือปฏิบัติ และการถํายทอด หรือการเกี่ยวพันกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมรํวมกัน” 
        ความหมายนี้มีขอบเขตกว๎างขวาง เปิดโอกาสให๎สามารถตีความ “ชุมชน” ได๎อยําง
หลากหลายตามบริบทของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมแตํละสาขา หรือแตํละเรื่อง  

        ตัวอยํางเชํน สาขาภาษา ไดก๎ าหนดความหมายของ “ชุมชน” ไว๎หมายถึง “ชุมชนภาษาเป็น
กลุํมคนที่ใช๎ภาษาเดียวกันในชีวิตประจ าวัน และมีวัฒนธรรมรํวมกัน”๗

  

        หากจะประมวลความหมายอยํางยืดหยุํน “ชุมชน” ก็คือ กลุํมคน หรือ เครือขํายของกลุํม
คนที่มีความรู๎สึก ความรู๎ และ การถือปฏิบัติในมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยําง
รํวมกัน อาจจะเป็นพ้ืนที่ เชํน ชุมชนหมูํบ๎าน หรือท๎องถิ่น หรือภูมิภาค หรือ รัฐชาติ หรืออาจจะเป็น  กลุํมคน 
เครือขําย ชมรม สมาคม หรือกลุํมชาติพันธุ๑ (ที่อยูํตํางพ้ืนที่) แตํมีความรู๎สึก ความรู๎ และการปฏิบัติ ในมรดก           
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมรํวมกัน 

         การพิจารณา “ชุมชน” ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการปกปูองคุ๎มครอง (รวมทั้งการศึกษา 
บันทึก และด าเนินการปกปูองคุ๎มครอง) มรดกภูมิป๓ญญาในแตํละเรื่อง จึงจ าเป็นต๎องพิจารณาจากข๎อมูล                 
เชิงประจักษ๑ด๎วยวํา “ใคร” บ๎าง หรืออะไรที่อยูํในขํายนับรวมเป็น “ชุมชน” ที่มีศักยภาพของการมีสํวนรํวม 
อยํางเชํน ในกรณี กีฬาและศิลปะมวยไทยจะนับใครหรืออะไรเป็น “ชุมชน” เชํน ผู๎เชี่ยวชาญนานาประเภทที่มี
ความรู๎และถํายทอดศิลปะมวยไทย ผู๎ที่มีความรู๎และสามารถชกมวยไทยทั้งที่เป็นอาชีพ และไมํเป็นอาชีพ และหรือ
ผู๎ชมที่ชื่นชมศิลปะมวยไทย ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการปกปูองคุ๎มครอง และหากมีผู๎เกี่ยวข๎องเป็นจ านวนมากจะ
เลือกสรรให๎เข๎ารํวม และมีบทบาทอยํางไรในล าดับขั้นของกระบวนการปกปูองคุ๎มครอง  

           ในกรณี “การท าไรํหมุนเวียน” ในประเทศไทยป๓จจุบัน อาจจะมีกลุํมชาติพันธุ๑ (จ าแนก
ตามการเรียกตัวเอง) เพียง ๓ กลุํม คือ ลเวือะ อยูํในพ้ืนที่สูงของต าบลบํอหลวง และอ่ืน ๆ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
และอ าเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน, ปกาเกอะญอ หรือป๓๊กเกอะยอ (กะเหรี่ยงสกอว๑) สํวนใหญํอยูํในพ้ืนที่
ทางเหนือตอนบนของประเทศไทย, และโผลํง หรือ โผลํว (กะเหรี่ยงโปว๑) ซึ่งสํวนใหญํอยูํในพ้ืนที่สูงทางชายแดน
ตะวันตก เชํน ประจวบคิรีขันธ๑ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และตาก อยํางไรก็ตามไมํอาจกลําวได๎วํา กลุํมชาติ
พันธุ๑ทั้ง ๓ กลุํม ดังกลําว ถูกนับวําเป็น “ชุมชน” ทั้งหมด เพราะใชํวํามีการท าไรํหมุนเวียนในทุกพ้ืนที่ และในแตํ
ละพ้ืนที่มีเพียงบางบางสํวนเทํานั้นที่ท าไรํหมุนเวียน 

         ส าหรับในกรณี “ไรํหมุนเวียน” นี้ “อนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได๎เพ่ือเสนอให๎ไรํ
หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” ได๎จ ากัดการศึกษาเฉพาะไรํหมุนเวียนของกะเหรี่ยง แตํมีกะเหรี่ยง
ในบางพ้ืนที่เทํานั้นที่ยังท าไรํหมุนเวียนอยูํ ฉะนั้นก็ต๎องหาชุมชนที่ยังท าไรํหมุนเวียน  แตํในขณะเดียวกันก็อาจจะ
เปิดโอกาสให๎กะเหรี่ยงที่เริ่มสนใจกลับไปท าไรํหมุนเวียนด๎วยได๎ ในกรณีชุมชนตําง ๆ  ที่ท าไรํหมุนเวียนกระจายอยูํ
ใน 

                                                 

  
๗

 ความหมายของ “ชุมชน” ในสาขาภาษาดังกลําวมาจากมติการประชุมคณะกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิการจัดท าคลังข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม สาขาภาษาไทย ภาษาถ่ิน และภาษากลุํมชาติพันธุ๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กรมสํงเสริมวัฒนธรรม 



  

-๑๗- 
 

ในพ้ืนที่กว๎าง เชํนในพ้ืนที่สูงของภาคเหนือตอนบนและชายแดนด๎านตะวันตก ซึ่งติดตํอกับพมํา ความหมายของ 
“ชุมชน” ก็จะมีขอบเขตกว๎างขวาง ต๎องเลือกสรรวิธีการที่จะสื่อสารให๎เข๎ามามีสํวนรํวม 

๒.๓ การให้ความส าคัญกับการเลือกสรรรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
      การเลือกสรรรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือการปกปูองคุ๎มครอง ต๎องค านึง

อยํางส าคัญวํามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้นยังมีชีวิตและมีศักยภาพในการสร๎างสรรค๑ประโยชน๑ตํอการพัฒนา
วิถีชีวิตอยํางยั่งยืนหรือไมํ หรือมรดกภูมิป๓ญญานั้นก าลังเสี่ยงตํอการสูญหาย ถูกฉกฉวยน าไปใช๎ประโยชน๑อยํางไมํ
ถูกต๎องและไมเํหมาะสม หากเข๎าขํายดังกลําวควรด าเนินการปกปูองคุ๎มครอง 

  ๒.๔ การค านึงถึงความหลากหลายของการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกในมรดก        
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
        ในมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมหนึ่งรายการจะมีการประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกและ
การสร๎างสรรค๑ที่หลากหลายตามวิถีของแตํละ “ชุมชน”  จึงควรค านึงถึงการรักษาความหลากหลายดังกลําวนี้ของ
แตํละ “ชุมชน” เชํน แบบแผนประเพณีการแตํงงานในแตํละภูมิภาค และ “ชุมชน” ในขอบเขตประเทศไทย จะมี
ความหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ๑ไมํเหมือนกัน การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจึงควรแสดงให๎
เห็นถึงความหลากหลายดังกลําว ไมํควรบิดเบือนหรือเอาออกจากบริบททางวัฒนธรรม 

  ๒.๕ การเข้าถึงข้อมูล 
        ในกรณีที่ “ชุมชน” เห็นวําข๎อมูลบางอยํางไมํสมควรจะเปิดเผยตํอสาธารณชน ควรให๎ 
“ชุมชน” มีสํวนรํวมในการก าหนดมาตรการ เพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ 
   
๓. ขั้นตอนเสนอแนะในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
  ๓.๑ เปิดเวทีรํวมกับ “ชุมชน” เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาข๎อเสนอโครงการ 
  ๓.๒ การพัฒนาข๎อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล 
       หลักการเบื้องต๎น 
       ผู๎ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมควรได๎พัฒนาข๎อเสนอ
โครงการของตนเอง เนื่องจากวํามีความหลากหลายในเรื่องคุณลักษณะและภูมิหลังของมรดภูมิป๓ญญาแตํละ
รายการ เชํน การท าไรํหมุนเวียน  มวยไทย  ต านานแมํนาคพระโขนง  หรือวงปี่พาทย๑ เป็นต๎น 
        อยํางไรก็ตาม เนื่องจากผู๎ด า เนินการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญา               
ทางวัฒนธรรมในแตํละรายการ อาจจะมิใชํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตําง ๆ ดังกลําวโดยตรง
ในแงํที่เป็น ผู๎ถือปฏิบัติหรือมีเจตนารมณ๑จะสืบทอดด๎วยตัวเอง แตํเป็นผู๎ที่มีความปรารถนาดีเห็นคุณคําของมรดก
ภูมิป๓ญญาตําง ๆ ดังกลําว และคิดวํานําจะสํงเสริมให๎มีการปกปูองคุ๎มครองและสืบสานตํอไป ซึ่งจะเป็นไปได๎ก็
ตํอเมื่อผู๎ที่จะสืบสานโดยตรงมองเห็นคุณคําและความส าคัญ ดังนั้นผู๎ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล จึงควร
ได๎อํานหลักการ ซึ่งจะอธิบายความส าคัญของการให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดเก็บข๎อมูล และพิจารณาแบบบันทึก
ข๎อมูลรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งจะแสดงให๎เห็นวําประเด็นส าคัญพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต๎องจัดเก็บมี
อะไรบ๎าง 
 



  

-๑๘- 
 

        องค๑ประกอบและลักษณะของข๎อเสนอโครงการ 
       ข๎อเสนอโครงการที่ผู๎ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจะด าเนินการพัฒนา ควรมี
องค๑ประกอบอยํางน๎อย ๗ องค๑ประกอบ ซึ่งมีลักษณะตําง ๆ ดังนี้ คือ   
       (๑) หลักการและเหตุผล: องค๑ประกอบที่จะแสดงให๎เห็นรายการมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมที่ต๎องการจะรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลนั้นได๎มีการถือปฏิบัติกันอยูํที่ใดบ๎าง หรือโดยกลุํมบุคคลใดบ๎าง 
(ตามความรู๎ที่มีอยูํในขณะนั้น) มีความส าคัญอยํางไรและอยูํในสถานภาพใด เชํน ก าลังจะสูญไป หรือสังคมขาด
ความเข๎าใจและความสนใจ และจ าเป็นที่ต๎องมีการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อสงวนรักษาอยํางไร 
       (๒) วัตถุประสงค๑ การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล (เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของผู๎ด าเนินการ) 
       (๓) สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ (เป็นไปตามข๎อเท็จจริงที่เป็นอยูํ) ผู๎ด าเนินการอาจจะอาศัย
ความรู๎เดิมของผู๎ด าเนินการเอง และการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่
ต๎องการศึกษา 
       (๔) “ชุมชน” ที่คิดวําจะเกี่ยวข๎องในการถือปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาที่จะศึกษา 
       (๕) องค๑ประกอบหลักของเนื้อหา:  ผู๎ด าเนินการควรพิจารณาจากแบบบันทึกข๎อมูลรายการ
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม และประเด็นศึกษาที่เห็นวําควรเก็บข๎อมูลเพิ่มเติม 
       (๖) การลงสนามเก็บข๎อมูลและกระบวนการที่จะให๎ชุมชนมีสํวนรํวม (ผู๎ด าเนินการอาจจะ
เลือกเพียงบางค าถามหลัก หรือบางประเด็นเทํานั้นที่ท างานรํวมกับชุมชน อยูํในดุลยพินิจของผู๎ด าเนินการ และ
การปรึกษาหารือกับชุมชน) 
       (๗) แผนงาน/โครงสร๎างการเขียนรายงาน 
       (๘) ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 

  ผู๎ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลสามารถใช๎ดุลยพินิจของตนเองประกอบให๎เหมาะสมกับ
เรื่อง/รายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ค าแนะน านี้เป็นเพียงพ้ืนฐานของการพัฒนาข๎อเสนอโครงการ 
อยํางไรก็ตาม กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎จัดท าองค๑ประกอบหลักของเนื้อหาทั้ง ๗ สาขา ไว๎ส าหรับเป็นแนวทางใน
การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเบื้องต๎น ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-๑๙- 
 

องค์ประกอบหลักของเนื้อหาในแต่ละสาขา 
 

สาขาภาษา 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๕ ชุมชน/กลุํมคนท่ีเกี่ยวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ความรู๎พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและกลุํมชนเจ๎าของภาษา 
๒.๒ ระบบภาษา ได๎แกํ ระบบเสียง ระบบไวยากรณ๑ และระบบ 
     ความหมาย 
๒.๓ ค าและความหมาย 
๒.๔ ระบบการเขียน/ภาษาเขียนดั้งเดิม 
๒.๕ ลักษณะการสื่อสาร (ใช๎ถ๎อยค า/ไมํใช๎ถ๎อยค า/ระดับ) 
๒.๖ การปรากฏใช๎ (ภาษาของกลุํมชาติพันธุ๑ใด/สถานการณ๑ใด) 
๒.๗ วรรณกรรมมุขปาฐะ เชํน เรื่องเลํา ค าสอน เพลง บทกวี และความรู๎
ท๎องถิ่น เชํน อาหาร พืชผักพ้ืนบ๎าน เครื่องมือเครื่องใช๎ ฯลฯ) 
๒.๘ คุณคํา 
๒.๙ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๑๐ ข๎อมูลของผู๎บอกภาษา (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๑ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 
 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจุบัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนุษยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสํงเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ/มนุษยชาติ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์  
 



  

-๒๐- 
 

สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๕ ชุมชน/กลุํมคนที่เก่ียวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคียง 
๒.๒ ประเภท (นิทานพื้นบ๎าน/ประวัติศาสตร๑บอกเลํา/บทสวดหรือบท
กลําวในพิธีกรรม/บทร๎อง พ้ืนบ๎าน/ส านวน/ภาษิต/ปริศนาค าทาย/ต ารา) 
๒.๓ โครงเรื่องของแตํละส านวน 
๒.๔ ลักษณะเดํนของแตํละส านวน 
๒.๕ ความสัมพันธ๑และบทบาทในวิถีชีวิต 
๒.๖ ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ  
๒.๗ คุณคํา 
๒.๘ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๙ ข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
 (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๐ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 
 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจุบัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนุษยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสํงเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ/มนุษยชาติ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 



  

-๒๑- 
 

สาขาศิลปะการแสดง 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๕ ชุมชน/กลุํมคนที่เก่ียวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคียง 
๒.๒ ลักษณะการแสดง 
๒.๓ ประเภท (ดนตร/ีการแสดง/ดนตรีในพิธีกรรม/เพลงร๎องพื้นบ๎าน) 
๒.๔ พัฒนาการ 
๒.๕ ขนบ 
๒.๖ ความเชื่อ 
๒.๗ ล าดับขั้นตอนการแสดง 
๒.๘ รูปแบบการจัดการแสดง 
๒.๙ โน๎ตเพลง บทเพลง บทละคร 
๒.๑๐ อุปกรณ๑ 
๒.๑๑ กระบวนทํา 
๒.๑๒ ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ  
๒.๑๓ คุณคํา 
๒.๑๔ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๑๕ ข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
 (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๖ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจบุัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนษุยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสงํเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/
มนุษยชาต ิ

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์  



  

-๒๒- 
 

สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๕ ชุมชน/กลุํมคนท่ีเกี่ยวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคียง 
๒.๒ ประเภท (มารยาท/ขนบธรรมเนียมประเพณี/งานเทศกาล) 
๒.๓ สถานที่/แหลํงปฏิบัติ 
๒.๔ ระเบียบพิธีกรรม/การประพฤติปฏิบัติของการแสดงออกนั้น ๆ 
๒.๕ ภูมิธรรม ภูมิป๓ญญา เอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ 
๒.๖ ความเชื่อ 
๒.๗ ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ 
๒.๘ คุณคํา หรือความหมาย 
๒.๙ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๑๐ ข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
 (ชื่อ-สกุล ทีอ่ยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๑ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจุบัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนุษยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสํงเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ/มนุษยชาติ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

 
 

 
 

 
 



  

-๒๓- 
 

สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๕ ชุมชน/กลุํมคนท่ีเกี่ยวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคยีง 
๒.๒ ประเภท (อาหารและโภชนาการ/โหราศาสตร๑/การแพทย๑แผนไทย
และการแพทย๑พ้ืนบ๎าน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
๒.๓ ความเชื่อ 
๒.๔ วัสด ุและอุปกรณ๑ท่ีเกี่ยวข๎อง 
๒.๕ กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ 
๒.๖ ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ 
๒.๗ คุณคํา 
๒.๘ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๙ ข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
 (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๐ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจุบัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนุษยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสํงเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ/มนุษยชาติ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 



  

-๒๔- 
 

สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ หลักฐานดั้งเดิมที่เป็นรูปธรรม 
๑.๔ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๕ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๖ ชุมชน/กลุํมคนท่ีเกี่ยวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคียง 
๒.๒ ประเภท (ผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า/เครื่องจักสาน/เครื่องรัก/
เครื่องป๓้นดินเผา/เครื่องโลหะ/เครื่องไม๎/เครื่องหนัง/เครื่องประดับ/งาน
ศิลปกรรมพ้ืนบ๎าน/ผลิตภัณฑ๑อยํางอ่ืน) 
๒.๓ ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ๑ของงานชํางฝีมือดั้งเดิม 
๒.๔ เครื่องมือชํางผีมือดั้งเดิม 
๒.๕ กลวิธีการผลิตงานชํางฝมีือดั้งเดิม 
๒.๖ กระบวนการการจัดการองค๑ความรู๎ 
๒.๗ การจัดการแหลํงผลิต 
๒.๘ ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 
๒.๙ คุณคํา 
๒.๑๐ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๑๑ ข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
 (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๒ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจุบัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนุษยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสํงเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ/มนุษยชาติ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์  
 



  

-๒๕- 
 

สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 

๑. บทน า : ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของ..... 
๑.๑ ความส าคัญ/หลักการเหตุผล 
๑.๒ ประวัติความเป็นมา 
๑.๓ การพัฒนาเปน็กีฬาของ... 
๑.๔ สถานภาพองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
๑.๕ การกระจายตัวหรือการปรากฏตัวของ...  
๑.๖ ชุมชน/กลุํมคนที่เก่ียวข๎อง 

เอกสาร/งานวิจัย 
บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๒. สาระของ..... 
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท๎องถิ่น หรือชื่อเทียบเคียง 
๒.๒ ประเภท (การเลํนพื้นบ๎าน/กีฬาพื้นบ๎าน/ศิลปะการตํอสูป๎ูองกันตัว) 
๒.๓ ความเชื่อตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ... 
๒.๔ ขนบ/ข๎อปฏิบัติที่เก่ียวข๎องกับ... 
๒.๕ คุณคํา 
๒.๖ ประเภท และวิธีการแขํงขัน 
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ 
๒.๗ อุปกรณ๑การแขํงขันแตํละประเภท 
๒.๘ ดนตรีที่ใช๎ประกอบการแขงํขัน 
๒.๙ ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ  
๒.๑๐ การถํายทอดและการสืบทอด 
๒.๑๑ ที่มาของข๎อมูล 
        ๒.๑๑.๑ เอกสารต าราตําง ๆ 
        ๒.๑๑.๒ ข๎อมูลจากบุคคล และข๎อมูลของผู๎บอกรายละเอียด 
                   (ชื่อ-สกุล ที่อยูํ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ) 
๒.๑๐ ผู๎เก็บข๎อมูล และวันเวลาที่เก็บ 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติ/ปัจจัยคุกคามของ... 
๓.๑ สภาพป๓จจบุัน 
๓.๒ ป๓จจัยคุกคาม 

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๔. ข้อเสนอให้....เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/มนษุยชาติ 
๔.๑ เหตุผล 
๔.๒ แนวทางการสงํเสริมให๎........เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ/ 
      มนุษยชาต ิ

บุคคล/กลุํมคน/ชุมชน 

๕. พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
๕.๑ พิกัดทางภูมิศาสตร๑ของแหลํงที่มีการฝึกฝน...ภายในประเทศ 
๕.๒ ประเทศตําง ๆ ที่มีการฝึกฝน 

 
 



  

-๒๖- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาหลักการ และแบบบันทึกรายการข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

เปิดเวทีร่วมกับ “ชุมชน” โดยให้ชุมชนเป็น              
ผู้ ตั ด สิ น ใ จ ว่ า มี ร า ยกา รมรดกภู มิ ปัญญา                  
ทางวัฒนธรรมใดที่ควรปกป้องคุ้มครองเพื่อ
น ามาใช้ในการก าหนดเรื่อง/รายการในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

ก าหนดประเด็นพื้นฐาน/เค้าโครงของข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยพิจารณา
องค์ประกอบและลักษณะเนื้อหาตามที่ปรากฏ 
ในคู่มือ 

จัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอ
โครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และตาม
ประเด็นพื้นฐาน/เค้า โครงที่ก าหนด เสนอ            
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ขั้นตอนเสนอแนะในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 



  

-๒๗- 
 

๔. ผลงานที่น าส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
          ๔.๑ รายงานการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 

ข๎อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระ และข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการมีสํวนรํวมของ “ชุมชน” ในการรวบรวมและ               
จัดเก็บข๎อมูล (อธิบายวิธีการการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลวําท ากับใคร อยํางไร ที่ไหน เมื่อไร) 

          ๔.๒ บันทึกข๎อมูลลงในแบบบันทึกข๎อมูลรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ตามแบบของ
ยูเนสโก (ในรูปแบบเอกสารและไฟล๑ข๎อมูล Ms window) 

 ๔.๓ ข๎อมูลภาพและไฟล๑ที่ได๎จากการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ๔.๓.๑ ภาพนิ่ง ความละเอียดขนาดไมํน๎อยกวํา ๒ เมกะไบต๑ตํอภาพพร๎อมค าอธิบาย 
       ๔.๓.๒ ภาพเคลื่อนไหว ความละเอียดขนาดไมํน๎อยกวํา ๗๒๐p 
 ๔.๔ ข๎อมูลเสียง เป็นไฟล๑ mp ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

-๒๙- 
 

ตัวอย่าง ข้อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล๘ 
เรื่อง การท าไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงในขอบเขตของประเทศไทย เพื่อเสนอขอให้  

“การท าไร่หมุนเวียน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

      โดย ผศ. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 
หลักการและเหตุผล 
 

  สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง” ตามข๎อเสนอของ
คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการ เพ่ือฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในสํวนหนึ่ง 
ได๎ระบุวํา ในการฟ้ืนฟูการท าไรํหมุนเวียนเป็นหัวใจส าคัญในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เพราะการท า           
ไรํหมุนเวียนซึ่งในสายตาของนักวิชาการบางสาขาวิชา สังคมไทยทั่วไป และองค๑กรของรัฐที่รับผิดชอบในการ
จัดการทรัพยากรปุา มองวําเป็นการท าลายปุา แตํในสายตาของกะเหรี่ยง และนักวิชาการที่ท างานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม มองวําเป็นการเกษตรกรรมที่สอดคล๎องกับการด ารงอยูํของปุาเมืองร๎อน เพราะวําการท าไรํหมุนเวียน                     
เป็นกระบวนการส าคัญในการรักษาความหลากหลายของพันธุ๑พืช และแหลํงอาหารตลอดทั้งปี งานวิจัย (อานันท๑ 
กาญจนพันธุ๑ และคณะ ๒๕๔๗) ค๎นพบวําความหลากหลายของพันธุ๑พืช มีสูงถึง ๒๐๔ สายพันธุ๑ ในภูมินิเวศของ          
ไรํหมุนเวียน  

 

  นอกจากนี้ ในการท าไรํหมุนเวียนของกะเหรี่ยงต๎องอาศัยองค๑ความรู๎ในการอนุรักษ๑หน๎าดิน       
ซึ่งกะเหรี่ยงไมํใช๎วิธีขุดพลิกหน๎าดิน และไมํขุดถอนรากถอนโคน แตํให๎เหลือตอไม๎ ตอไผํ ไว๎ยึดโครงสร๎างดินไว๎อยําง
เหนียวแนํน ยากตํอการพังทลายของหน๎าดิน  
 

  ข๎อส าคัญ คือวํา การท าไรํหมุนเวียน เป็นการหมุนเวียนการใช๎พ้ืนที่ โดยตามหลักการดั้งเดิม  
ต๎องทิ้งไว๎อยํางต่ าถึง ๗ ปี แล๎วจึงกลับมาใช๎ท าการเพาะปลูก ท าให๎ไมํจ าเป็นต๎องใช๎สารเคมีในการก าจัดหญ๎า             
และในการเพาะปลูกพืชพันธุ๑ตําง ๆ ที่หลากหลาย ก็ไมํนิยมใช๎ปุ๋ยเคมี เป็นการเพาะปลูกโดยใช๎ภูมิป๓ญญาดั้งเดิม            
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ คือ ฤดูกาล ดิน น้ า แสงแดด และอ่ืน  ๆ เพ่ือความพอเพียง มิใชํเป็นการเพาะปลูก               
เชิงพาณิชย๑ จึงเป็นการเกษตรแบบไร๎สารพิษ และด๎วยภูมิป๓ญญาดั้งเดิมดังกลําวนี้ ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ป๓จจุบัน 
ได๎ยอมรับวํา มีสํวนชํวยลดทอนภาวะโลกร๎อน เพราะวําการฟ้ืนตัวของปุาหนุํมจะดูดซับคาร๑บอน เพ่ือการ
เจริญเติบโต และเป็นที่กักเก็บคาร๑บอน ได๎ดีกวํา “ปุาธรรมชาติ” ซึ่งเป็นปุาแกํ ท าให๎การท าไรํหมุนเวียนมีคุณูปการ
ตํอสภาพแวดล๎อม และมวลมนุษยชาติโดยรวม 
 

                                                 

  
๘
 พัฒนามาจากหลักการของยูเนสโก และกรอบการเขียนข๎อมูลความส าคัญของสาขาความรู๎และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ของกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กับ แบบบันทึกข๎อมูล รายการมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก (Model questionnaire for Identifying ICH Element in view of 
elaboration of one on more inventories) 



  

-๓๐- 
 

ส าหรับกะเหรี่ยง “การท าไรํหมุนเวียน” จึงมิใชํเป็นเพียงการผลิตทางเกษตรกรรม และ          
ทางเศรษฐกิจหรือเป็นอาชีพเทํานั้น แตํสะท๎อนความสามารถในการสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่
ครอบคลุมองค๑ความรู๎ เรื่อง ธรรมชาติและจักรวาล จากบรรพบุรุษ ซึ่งเคยเป็นอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑และเป็นรากฐาน
วัฒนธรรมด๎านอื่น ๆ เชํน ความเชื่อ พิธีกรรม และดนตรี ในวิถีชีวิตกะเหรี่ยง  
   

  อยํางไรก็ตาม ในชํวงเวลาห๎าทศวรรษที่ผํานมานี้ วิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรี่ยง อันมีรากฐานจาก
การท าไรํหมุนเวียน ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อกันวําเป็นความก๎าวหน๎าและทันสมัยใน
รัฐชาติตําง ๆ รวมทั้งรัฐไทยด๎วยในหลาย ๆ แงํด๎วยกัน เชํน การสัมปทานปุาให๎กับบริษัทขนาดใหญํ  ท าให๎พ้ืนที่ที่
เคยเป็นที่ท ากินของกะเหรี่ยงลดลงอยํางรวดเร็ว การสํงเสริมการเกษตรกรรมทันสมัย ซึ่งเป็นการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย๑ของรัฐเป็นตัวเรํงในการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก และท าลายพ้ืนที่ปุาเพ่ิมมากขึ้น ในขณะ          
เริ่มมีการตะหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ๑พ้ืนที่ปุา และประกาศพ้ืนที่อนุรักษ๑ลักษณะตําง ๆ  ในพ้ืนที่ที่
กะเหรี่ยงได๎เคยใช๎ประโยชน๑อยูํ ท าให๎พ้ืนที่ท ากินลดลง กะเหรี่ยงจ านวนหนึ่งจึงได๎ปรับปรนไปตามวัฒนธรรมแบบ
ใหมํ เพราะไมํอาจจะท าไรํหมุนเวียนในลักษณะดั้งเดิมตํอไปได๎ ออกไปเป็นแรงงานรับจ๎าง สํวนคนที่มีการศึกษา   
ก็มีอาชีพอ่ืน ๆ ตํอไป สูญเสียวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงเกือบสิ้นเชิง แม๎วําอาจมีบางสํวนที่ยังโหยหาชีวิตแบบกะเหรี่ยง
อยูํบ๎าง แตํยังมีกะเหรี่ยงบางสํวนที่ยังพยายามด ารงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว๎ โดยยังถือปฏิบัติการท าไรํหมุนเวียนไว๎
แตํอาจมีการปรับตัวไปบ๎าง 
 

  ดังนั้น การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงควรให๎ความส าคัญกับการสงวนรักษา  การท าไรํหมุนเวียน               
และจากนโยบายของยูเนสโก และกรมสํงเสริมวัฒนธรรม การสํงเสริมการวิจัยที่เอื้ออ านวยการรวบรวมและจัดเก็บ
ข๎อมูลที่ชุมชนมีสํวนรํวมจะเป็นการกระตุ๎น “การสงวนรักษา” การท าไรํหมุนเวียนที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยง จะน าไปสูํการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงได๎ ท าให๎กลุํมชนและกลุํมคนตําง ๆ  ยังมีทางเลือกที่ท าให๎เกิด
ความสุข และความภูมิใจในวิถีชีวิตของตน ซึ่งเป็นบํอเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขอบเขตของประเทศ
ไทย และของมนุษยชาติ  
 

วัตถุประสงค์การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล 
 

  ๑. เพ่ือวําได๎มีระบบความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการท าไรํหมุนเวียน ของกะเหรี่ยงในขอบเขตของ
ประเทศไทย 
  ๒. เพ่ือวํา กระบวนการรวบรวม และจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ การท าไรํหมุนเวียนนี้ จะกระตุ๎น 
“ชุมชน” กะเหรี่ยงให๎เห็นความส าคัญของของการท าไรํหมุนเวียน และให๎เกิดจิตส านึกที่จะเคลื่อนไหว             
ท ากิจกรรม “สงวนการรักษา” การท าไรํหมุนเวียนให๎สืบทอดตํอไปในบริบทที่เหมาะสม 

  ๓. เ พ่ือน าไปสูํการเสนอขอให๎การท าไรํหมุนเวียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม                
ในขอบเขตของประเทศไทยและของโลก 
 



  

-๓๑- 
 

สถานภาพการศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยง 
 

  ความหมายของ “ไร่หมุนเวียน” (Rotation Agriculture) 
  ค าวํา “ไรํหมุนเวียน” เป็นค าที่ปรากฏในการศึกษาวิวัฒนาการการเกษตรกรรมของมนุษยชาติ 
เมื่อประมาณ ๒๐ กวําปีมานี้เอง หมายถึง ระบบการหมุนเวียนพ้ืนที่ในการเพาะปลูก กํอนหน๎านี้  ไมํมีนักวิชาการ
คนใดเอํยถึง “ไรํหมุนเวียน” ด๎วยมโนทัศน๑ “rotation agriculture” อยํางเชํน งานของ Geertz (Agricultural 
Involution 1963) ได๎กลําวถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจและการเกษตรในอินโดนีเซียไว๎วํามีระบบนิเวศการเกษตร
อยูํ ๒ ลักษณะ คือ swidden agriculture or shifting cultivation (ซึ่งในชํวงเวลานั้นในภาษาไทย แปลกันวํา 
“การท าไรํเลื่อนลอย”) ในเกาะวงนอก (สุมาตรา) และระบบนิเวศการท านาแบบขั้นบันได (terrace farming)  
ของเกาะวงใน ภาพสะท๎อนจากงานนี้ที่เกี่ยวกับ”ไรํเลื่อนลอย” เป็นไปทั้งในทางบวก และในทางลบ เพราะเขา
ชี้ให๎เห็นวํา การท าไรํเลื่อนลอยเป็นระบบการเพาะปลูกที่คล๎ายกับระบบนิเวศของปุาเมืองร๎อน คือ พืชพันธุ๑           
มีความหลากหลาย การถํายเทพลังงานเกิดขึ้นระหวํางพืชที่ตายไปกับพืชที่ยังมีชีวิตอยูํ ท าให๎ความอุดมสมบูรณ๑
ของดินลดลงไปคํอนข๎างจะรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หากเป็นพ้ืนที่สูง การโคํน และเผาต๎นไม๎ เพ่ือเป็นอาหารพืช 
ท าให๎สูญเสียไนโตรเจน หากเพาะปลูกในพื้นที่ซ้ า ๆ การทิ้งช่วงเว้นว่าง (fallow) ยาว ในการใช๎ที่ดิน โดยเวียนไป
ใช๎พ้ืนที่อ่ืน จะเป็นการปูองกันความเสียหาย ในระบบนิเวศ ความหนาแนํนของประชากรจะเป็นเงื่อนไขส าคัญที่
เป็นอุปสรรคตํอความยั่งยืนของ “การท าไรํเลื่อนลอย” เพราะหากต๎องทิ้งช่วงเว้นว่างระยะสั้น จะเกิดผลเสียตํอ
ผลผลิต และระบบนิเวศ  

 

  สํวนระบบนิเวศ ของการท านาแบบขั้นบันได ของเกาะวงใน (ชวา) เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่
คํอนข๎างมีเสถียรภาพ ในแงํที่วําพืชที่ปลูก สามารถรักษาผลผลิตได๎เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเอ้ืออ านวยตํอความ
หนาแนํนของประชากร ในระบบนิเวศแบบนี้ การควบคุมน้ ามีบทบาทส าคัญ เพราะการได๎อาหารพืชมาจากกลไก 
การปฏิบัติการของอัลไจสีเขียที่ผลิตไนโตรเจน การยํอยสลายของสิ่งมีชีวิตในน้ า และการเคลื่อนไหวของน้ า ท าให๎
ดินพองฟูขึ้น เป็นคุณประโยชน๑ตํอการเติบโตของพืช 

 

  ในชํวงเวลาประมาณ ๒ ปี หลังจากการตีพิมพ๑งานวิจัยของเกียรทซ๑  (Geertz) บอสเซอรัป 
(Boserup 1965) ได๎น าเสนอแนวทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรรม โดยได๎แย๎งแนวคิดของส านัก
คิดมัลธัส (Malthus) ที่วําการขยายตัวของประชากรเป็นผลมาจากพัฒนาการทางเกษตรกรรม ซึ่งบอสเซอรัป       
มีความเห็นในทางตรงกันข๎าม เพราะหลักฐานที่มีอยูํแสดงวําการขยายตัวของประชากรเป็นสาเหตุของพัฒนาการ  
การเกษตรกรรม บอสเซอรัปจึงได๎เสนอให๎เปลี่ยนมุมมองการพิจารณาพัฒนาการของการเกษตรกรรมให๎แตกตําง
จากข๎อเสนอของนักเศรษฐศาสตร๑คลาสสิคที่มักมองการเกษตรกรรมในยุโรปในสมัยของตนเองเป็นหลัก ซึ่งเป็น
ตอนที่พ้ืนที่ปุาถูกใช๎ประโยชน๑ไปเกือบหมดแล๎ว นักวิชาการเหลํานี้จึงเน๎นเรื่องการสงวนพ้ืนที่ปุาและการสร๎างภาพ
วําผลผลิตทางเกษตรของการเพาะปลูกแบบขยายพ้ืนที่ (extensive cultivation) ได๎น๎อยกวําผลผลิตของการ
เพาะปลูกแบบใช๎พ้ืนที่ซ้ าอยํางเข๎มข๎น (intensive cultivation) และ มีแนวโน๎มที่จะจ าแนกวําการเกษตรแบบใช๎
พ้ืนที่ซ้ าเป็นแบบทันสมัย และการเกษตรแบบขยายพ้ืนที่เป็นแบบ ล๎าหลัง ใช๎กันในประเทศที่ด๎อยการพัฒนา
ข๎อเสนอแนะของบอสเซอรัป  ก็คือวํา เราควรพิจารณาในอีกลักษณะหนึ่ง คือ มองวําการใช๎พ้ืนที่เพาะปลูกวํามี
ลักษณะตํอเนื่อง คือ มีตั้งแตํมีการใช๎พ้ืนที่ที่ยังไมํเคยมีการบุกเบิก (virgin) และเป็นการใช๎พ้ืนที่แบบมีชํวงวํางเว๎น 



  

-๓๒- 
  

(fallow) จนถึงการใช๎พ้ืนที่แบบซ้ า ๆ ลักษณะการใช๎ที่ดิน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการวิเคราะห๑พัฒนาการของ
การเกษตร มิใชํการวิเคราะห๑เครื่องมือ เพราะวําลักษณะ การใช๎ที่ดิน (เว๎นชํวงยาว ชํวงสั้น และใช๎ซ้ าตํอเนื่อง)            
ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ และเทคโนโลยี บอสเซอรัป จึงได๎จ าแนกลักษณะการเกษตรกรรม 
ตามล าดับขั้นของการใช๎พ้ืนที่ คือ 
  

 ๑. การเพาะปลูกด๎วยการถางปุา และเว๎นชํวง ๑-๒ ปี (forest-fallow cultivation) 
 ๒. การเพาะปลูกที่เว๎นชํวงวําง ๖-๑๐ ปี (bush-fallow cultivation) คือ ชํวงเว๎นวํางยังสั้นเกินกวํา              
ปุาจะฟ้ืนตัวกลับมา แตํกลายเป็นพุํมไม๎ หรือต๎นไม๎ขนาดเล็ก  
 ๓. การเพาะปลูกท่ีเว๎นชํวงสั้น (short-fallow cultivation) คือเว๎นชํวงการเพาะปลูกประมาณ ๑-๒ ปี  
 ๔. การเพาะปลูกซ้ าพ้ืนที่ทุกปี (annual cropping) คือ ใช๎พ้ืนที่โดยไมํเว๎นชํวงในแตํละปี  
 ๕. การเพาะปลูกหลายครั้งในพ้ืนที่ (multiple cropping) คือในแตํละปีใช๎พ้ืนที่ผืนเดียวหลายครั้ง        
ในการเพาะปลูก 
  

  มีข๎อสังเกตวําบอสเซอรัปไมํได๎ใช๎ค าวํา “rotation” ซึ่งแปลวําหมุนเวียนในการจ าแนกลักษณะ
การใช๎ที่ดิน  แตํใช๎ค าวํา “shift” ซึ่งแปลวําเปลี่ยน หรือย๎าย (พ้ืนที่การเพาะปลูก) อาจกลําวได๎วํา ในทศวรรษของ 
๑๙๖๐ ค าวํา “shifting cultivation, slash-burn agriculture, swidden agriculture” ได๎แพรํหลายในเอกสาร
วิชาการที่ศึกษาระบบการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม หรือพ้ืนเมือง ซึ่งมักท ากันอยูํบนพ้ืนที่สูง ในเขตปุาเมืองร๎อนของ
เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ หรือในแถบลุํมแมํน้ าอเมซอน ของบราซิล หรือพ้ืนที่สูงของแม็กซิโก เป็นต๎น 
 

  ได๎ประมาณกันวําในทศวรรษของ ๑๙๖๐ มีประชากรประมาณ ๒๕๐ ล๎านคนที่กระจายในเขตปุา
เมืองร๎อนของประเทศตําง ๆ ได๎ท าการเพาะปลูก เรียกในชื่อตําง ๆ ดังกลําว (Spencer 1966, Sanchez, 1976    
อ๎างใน Moran 1982:267) ซึ่งในชํวงเวลาดังกลําวนั้นได๎มีการแปลเป็นภาษาไทยวํา “ไรํเลื่อนลอย”  

 

  ที่จริงค าวํา “shifting cultivation” “slash-burn agriculture” และ “swidden 
agriculture” เป็นองค๑ประกอบของกระบวนการเพาะปลูกที่มีลักษณะคล๎ายกัน ซึ่งสรุปอยํางครําว ๆ               
วําเป็นการเพาะปลูกที่มีการย๎ายที่เพาะปลูกและมีการเว๎นชํวงวํางการเพาะปลูก มีการบุกเบิกพ้ืนที่ด๎วยการ            
โคํนต๎นไม๎ และเผาให๎เป็นอาหารของพืชที่ปลูก และปลูกพืชไรํ หลายชนิดผสมผสานกัน เชํน ข๎าวไรํ ข๎าวโพด และ
พืชผักตําง ๆ เป็นต๎น แตํในแตํละกลุํมชาติพันธุ๑หรือแตํละท๎องถิ่นมีรายละเอียดในการปฏิบัติแตกตํางกันไป 
 

  ในขณะนั้น ความรู๎ในเชิงนิเวศทางการเกษตร ยังมีผู๎สนใจน๎อย นักวิชาการในสมัยนั้น จึงมอง
การเกษตรดังกลําว ในมุมที่เป็นทางลบแตํอยํางเดียว เชํน ให๎ผลผลิตน๎อย ไมํสามารถท าให๎ชุมชนตั้งอยูํถาวรได๎ 
ต๎องเคลื่อนย๎าย การเผาท าให๎สูญเสียไนโตรเจนมาก ใช๎เครื่องมือ/เทคโนโลยีในระดับต่ า และหน๎าดินเสื่อมลง               
อยํางรวดเร็ว ซึ่งสภาวะดังกลําวอาจเป็นไปได๎ ในกรณีที่มีประชากรหนาแนํน หากประชากร ไมํหนาแนํนมากนัก 
การเกษตรในลักษณะแบบนี้สามารถใช๎พ้ืนที่ท ากินได๎ในระยะเวลานานโดยหมุนเวียน การใช๎พ้ืนที่ และเว๎นวําง             
การใช๎พื้นท่ีเป็นเวลานานคือ ๕-๗ ปี หรือ นานกวํานั้น พ้ืนที่ดังกลําวก็จะคืนสภาพเป็นปุาหากเกินกวํา ๑๐ ปี หรือ 
หากน๎อยกวํานั้นก็จะเป็นปุาที่มีไม๎พํุมขนาดเล็ก แล๎วก็หมุนเวียนการใช๎พื้นท่ีไปเชํนนี้เรื่อย ๆ จนกลับมายังพ้ืนที่เดิม 



  

-๓๓- 
 

  ส าหรับประเทศไทย ในชํวงเวลาดังกลําว คือ ประมาณ ๒๕๐๐ เป็นต๎นมา รัฐบาลไทยให๎                
ความสนใจกับการควบคุมและตํอต๎านสิ่งที่คิดวําเป็นไรํเลื่อนลอยด๎วยหลายเหตุผลแตํหนึ่งในนั้น คือ คิดวําเป็นการ
ตัดไม๎ท าลายปุา ที่จริงจากการศึกษาการสูญเสียพ้ืนที่ปุาในสามทศวรรษตํอมา จากงาน “วิวัฒนาการการบุกเบิก
พ้ืนที่ปุา”  นักวิจัยพบวําในทุกภาคของประเทศไทยสาเหตุส าคัญของการสูญเสียพ้ืนที่ปุามาจากการให๎สัมปทานปุา
กับเอกชน การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเชํนถนน และเข่ือน รวมทั้งการขยายตัวของพืชพาณิชย๑ เชํน ข๎าวโพด อ๎อย 
ยางพารา และมันส าปะหลัง เป็นต๎น (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ ๒๕๓๔) 
 

  ที่จริงสิ่งที่เรียกกันวํา “การท าไรํเลื่อนลอย” เมื่อดูอยํางผิวเผินวําเหมือนกันนั้น ใชํวําจะ
เหมือนกัน แตํละกลุํมชาติพันธุ๑ หรือ ชุมชนท๎องถิ่นตํางก็มีภูมิป๓ญญา ในการปฏิบัติที่แตกตํางกันไป แตํในชํวงเวลา
ดังกลําวนั้น นักวิชาการสนใจน๎อยในความหลากหลายของภูมิป๓ญญาในการเพาะปลูกในลักษณะตําง  ๆ กลับให๎
ความสนใจกับสิ่งที่เรียกวําการเกษตรแบบทันสมัย ที่เน๎นการผลิตเชิงพาณิชย๑ เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว             
และใช๎ปุ๋ยเคมีจ านวนมหาศาล กวําจะตระหนักวําสํงผลเสียตํอดินอยํางมากมาย 
 

  ในทศวรรษของ ๑๙๗๐ (หลัง พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต๎นมา) องค๑ความรู๎เกี่ยวกับนิเวศวิทยาการเกษตร
มีพัฒนาการมากขึ้น ความคิดเรื่องความเลวร๎ายของสิ่งที่เรียกวํา “ไรํเลื่อนลอย” ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปด๎วยเชํนกัน 
เมื่อ ลูเชียน แฮงส๑ (๑๙๗๒) (แปลโดย นฤจร อิทธิจีระจรัส, พ.ศ. ๒๕๒๗) ได๎แสดงให๎เห็นระบบนิเวศของการท าไรํ
เลื่อนลอย และได๎พบรํองรอยการท าไรํเลื่อนลอย ในประวัติศาสตร๑ของบางชั้น (ในมีนบุรี) และเปรียบเทียบให๎เห็น
ความแตกตํางกับการท านาหวําน และการท านาด า ในแงํผลผลิต และแรงงานที่ใช๎  
 

  หลังจากงานของแฮงส๑ ได๎มีงานวิจัยตําง ๆ ภายใต๎แนวทฤษฎีที่หลากหลาย เชํน นิเวศวิทยา
มนุษย๑ นิเวศวิทยาการเกษตร นิเวศวิทยาชาติพันธุ๑ นิเวศวิทยาการเมือง และหลังโครงสร๎างนิยม (อานันท๑          
กาญจนพันธุ๑ และคณะ ๒๕๔๗) ซึ่งจะไมํน าเสนอในที่นี้ แตํอยากชี้ให๎เห็นวํานักวิชาการที่กลําวถึงเหลํานี้            
แม๎ตํางสาขาวิชา และมีจุดเน๎นที่ไมํเหมือนกัน แตํเหมือนกันในหนึ่งอยําง คือ ชี้ให๎เห็นคุณประโยชน๑ของ             
การท าไรํ  ที่นักวิชาการหลายคนจะยังเรียกในชื่อเดิม แตํในงานของอานันท๑ ได๎เรียกวํา “ไรํหมุนเวียน” ซึ่งเป็น
ลักษณะการท าไรํของ “ลเวือะ” (ในงานของอานันท๑ เรียก “ลัวะ” แตํเขาเองเรียกตัวเองวํา “ลเวือะ”) และ
กะเหรี่ยง 
  จากการศึกษาของอานันท๑ และคณะ (๒๕๔๗) ซึ่งท าใน ๑๑ หมูํบ๎าน ในพ้ืนที่สูงของภาคเหนือ
ตอนบน (เกือบ ๑๐๐ % เป็นกะเหรี่ยงสกอว๑ที่เรียกตัวเองวํา ปกาเกอะญอ นักวิจัยพบวํามีความหลากหลาย         
ในการท าไรํหมุนเวียนเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

  ๑. ไรํหมุนเวียนปรับตัวอยํางยั่งยืน    
    -  รอบหมุนเวียนของแตํละหมูํบ๎านรวมตัวกันอยูํในระหวําง ๓-๘ ปี 

  ๒. ไรํหมุนเวียนปรับตัวอยํางมีทางเลือก   
     -  รอบหมุนเวียน ๕-๗ ปี  

  ๓.  ไรํหมุนเวียนปรับตัวอยํางพ่ึงพา  
     -  ท าเกษตรถาวร   
        -  รอบหมุนเวียน ๒ ปี 



  

-๓๔- 
 

ค าถามหลัก (เฉพาะในการออกภาคสนาม) 
 

  ๑. ยังมีชุมชน ปกาเกอะญอ และโผลํง (กะเหรี่ยงสะกอว๑ และกะเหรี่ยงโปว๑ ) ที่ ยังท า               
ไรํหมุนเวียน ที่ใดบ๎าง  

        - เรียกในภาษาของตนเองวําอยํางไร และหมายความอยํางไร  
             - พวกเขาคิดวําการท าไรํหมุนเวียนยังมีความส าคัญตํอวิถีชีวิตของพวกเขาและความเป็น
กะเหรี่ยงอยํางไรบ๎าง  
     - หากจ าเป็นต๎องเลิกท า จะสํงผลกระทบอยํางไรบ๎างตํอชีวิตของพวกเขา 

 ๒. การท าไรํหมุนเวียนในชุมชนตําง ๆ มีความหลากหลายเพียงใด 
    - สามารถจัดประเภทตามแนวคิดของอานันท๑ และคณะ ได๎หรือไมํ 
    - ประเภทใดที่ควรปกปูองคุ๎มครองไว๎ และแบบใดที่ควรเลิกท า เพราะอะไร 
    - ชุมชนที่เก่ียวข๎องคิดวําจะจ าแนกความหลากหลายเป็นประเภทอยํางไรดี 
        - ที่ผํานมาการท าไรํหมุนเวียน มีอุปสรรค และป๓ญหาอยํางไร  

 ๓. ชุมชนตําง ๆ คิดวําการปกปูองคุ๎มครองจะมีประโยชน๑ หรือโทษตํอชุมชนอยํางไรบ๎าง 
 ๔. จากประสบการณ๑ของชุมชน แนวทางการปกปูองคุ๎มครอง นําจะเป็นอยํางไรบ๎าง 

 

ประเด็นย่อยที่จะต้องเก็บข้อมูล๙ มีทั้งที่เก็บจากเอกสารวิจัยซึ่งมีอยูํแล๎ว และลงไปเก็บที่ชุมชนที่เกี่ยวข๎อง และ
พยายามให๎ชุมชนมีสํวนรํวม ในประเด็นที่เก่ียวข๎องกับชุมชน  

 
ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 
๑. บทน า : ประวัติความเป็นมาของไร่หมุนเวียนและความส าคัญต่อพัฒนาการ

วัฒนธรรมมนุษยชาติ  
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

    ๑.๑.๑  ต๎นก าเนิดการเกษตรกรรม (ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปี) และพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

    ๑.๑.๒  ไรํหมุนเวียนในฐานะเป็นนวัตกรรมทางเกษตรกรรม 
๑.๒  ความส าคัญของไรํหมุนเวียนในพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

     ๑.๒.๑  เป็นฐานหลักในการด ารงชีพและตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ในพื้นที่              
ที่หลากหลาย  

   ๑.๒.๒ สะท๎อนภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย๑ในการใช๎ทรัพยากร       
อยํางยั่งยืน  

 

-  Flannery 
-  C.Sauer 
-  E.Morgan 
-  Hanks 
-  อ. อานันท๑ 
-  การค๎นพบถ้ าผี 
-  E.Boserup 
 
 

                                                 

  ๙ ประเด็นที่อยูํในตารางนี้เป็นประเด็นที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศึกษา ความ
เป็นไปได๎เพ่ือเสนอไรํหมุนเวียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม แล๎ว 



  

-๓๕- 
 

ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 
 ๑.๓  ความเกําแกํและการกระจายตัวของไรํหมุนเวียนในประเทศไทย 

       ๑.๓.๑  ความเกําแกํของไรํหมุนเวียนในประเทศไทย 
    ๑.๓.๒  การกระจายตัวของไรํหมุนเวียนในประเทศไทย และกลุํมคน                      

ที่ท าไรํหมุนเวียน 

 

๒. เอกลักษณ์ของไร่หมุนเวียน : ข้อเท็จจริง 
๒.๑ มายาคติเกี่ยวกับไรํหมุนเวียน : วาทกรรมไรํเลื่อนลอยจากมุมมองของการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     ๒.๑.๑  ได๎ผลผลิตต่ า ตํอพื้นที่และแรงงาน 
     ๒.๑.๒  เทคโนโลยีในระดับขั้นต่ าของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม 
     ๒.๑.๓  ท าลายปุาและระบบนิเวศ 
     ๒.๑.๔  ไมํเอ้ืออ านวยตํอการตั้งถิ่นฐานถาวรที่น าไปสูํอารยธรรมและการเกิดรัฐ 
๒.๒  ความเป็นจริงที่เกี่ยวกับไรํหมุนเวียน :  จากมุมมองของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  

และนิเวศวิทยามนุษย๑ 
      ๒.๒.๑  เอกลักษณ๑ไรํหมุนเวียน 

- การหมุนเวียนและเว๎นชํวงการใช๎พื้นที่ในการผลิตทางการเกษตร 
         - การปลูกพืชที่หลากหลายแบบปุาเมืองร๎อน 
         - การบ ารุงดินและพืชที่ปลูกโดยอาศัยการโคํนและเผาพืชที่โตธรรมชาติ 
        - การกลับมาใช๎พื้นที่เดิมซึ่งฟื้นคืนเป็นปุาหลังจากถูกเว๎นชํวงวําง    
          จากการใช๎พื้นที่ (fallow) 

- การรักษาปุาและระบบนิเวศ โดยหลักการการรักษาความสมดุล  
   ประชากร และพื้นที่ 
- ผลผลิตตํอแรงงานสูง แตํตํอพื้นที่โดยรวมต่ า โดยเปรียบเทียบกับ 
  การเกษตรแบบอื่น 

 - ต๎องอาศัยความลึกซึ้งในเรื่องภูมิป๓ญญาทางวฒันธรรมเพื่อรักษาระบบการเกษตรไรํ
หมุนเวียนที่มีคุณูปการตํอมนษุย๑และระบบนิเวศ (ครอบคลุมการใช๎เทคโนโลยีแบบ
คุณคําเศรษฐกิจพอเพียง ความเชื่อ และการจัดระบบสงัคมที่จะก ากับในทิศทางที่เปน็
คุณประโยชน๑ และความรู๎ที่เหมาะสมในเร่ืองดิน เครื่องมือ ฤดูกาล ฝนและพนัธุ๑พชื 
     ๒.๒ .๒  ความหลากหลายของไรํหมุน เวียนในประเทศไทยและพื้นที่                       
มีการปฏิบัติการ (จ าแนกตามลักษณะภูมินิเวศ-วัฒนธรรม) 
             -  ไรํหมุนเวียนปรับตัวอยํางยั่งยืน 
             - ไรํหมุนเวียนปรับตัวอยํางมีทางเลือก 
             - ไรํหมุนเวียนปรับตวัอยํางพึ่งพา 

อ. อานันท๑ 
อ. ประเสริฐ 
อ. ปิ่นแก๎ว 
อ. Hanks 
E.Boserup 
R.Netting 
และงานอื่น ๆ  
 
ชุมชน 
 
ชุมชน 
ชุมชน 
ชุมชน 
ชุมชน 
ชุมชน 
 
ชุมชน 
 
ชุมชน 
 
ชุมชน 
 
 
 
Kundstadter 1987 
อ.อานันท๑ (๒๕๔๗) 
เอกสารของ 
- ผู๎แทนกรมอุทยานฯ 
- ชุมชน  
- เอกสารจากองค๑กร 
กะเหรี่ยง 



  

-๓๖- 
 

ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 
๓. เงื่อนไขภาวะวิกฤติของไร่หมุนเวียน 

๓.๑  เงื่อนไข : การด าเนินการนโยบายรัฐในการพัฒนา 
      ๓.๑.๑  การปฏิวัติเขียว และสํงเสริมพืชพาณิชย๑เชิงเดี่ยว 
      ๓.๑.๒  การให๎สัมปทานไม๎ในชํวงประมาณ ๑๐๐ ปีที่ผํานมา 
      ๓.๑.๓  การอนุรักษ๑ปุาอยํางเข๎มข๎นแบบรัฐเป็นศูนย๑กลาง 
               (พ.ศ. ๒๕๒๒-ป๓จจุบัน)  
      ๓.๑.๔  การพัฒนาไปสูํความทันสมัยโดยมีเศรษฐกิจเป็นศูนย๑กลาง 
              ในชํวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๐) 
๓.๒  ลักษณะภาวะวิกฤติ : การลดลงของไรํหมุนเวียน 
   ๓.๒.๑  การเปลี่ยนพื้นที่ไรํหมุนเวียนไปใช๎ประโยชน๑ในรูปแบบอื่น 
         -  พืชเดี่ยวเชิงพาณิชย๑ 
         -  การท ารีสอร๑ทเพื่อการทํองเที่ยว 
   ๓.๒.๒  การเสียความสมดุลของระบบไรํหมุนเวียน เพราะการเพิ่มของ
ประชากร/พื้นที่ ท าให๎การปฏิบัติการ ไรํหมุนเวียนเป็นแบบมีคุณคําน๎อยลง 
   ๓.๒.๓  กลุํมคนที่ต๎องการจะยังชีพด๎วยไรํหมุนเวียนไร๎ทางเลือก 
         -  เผชิญกับความยากจน 
         -  สูญเสียประเพณีและระบบคุณคําดั้งเดิม 
   ๓.๒.๔  ระบบนิเวศถูกท าลายรวดเร็วขึ้น 

อ.อานันท๑ 
 
 
อ. เจิมศักดิ์ และคณะ 
ชุมชน 
 
 
 
ชุมชน 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ข้อเสนอ “ไร่หมุนเวียน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
๔.๑  เหตุผล 
      ๔.๑.๑  เป็นมรดกภูมิป๓ญญาในประวัติศาสตร๑ของมนุษยชาติ และ
สังคมไทย 
      ๔.๑.๒  ยังถือปฏิบัติกันอยูํในกลุํมชาติพันธุ๑บางกลุํม เชํน กะเหรี่ยง           
ใน บางท๎องถ่ิน เชํน ภาคเหนือและทางตะวันตกของประเทศ 
      ๔.๑.๓  มีคุณคําตํอมนุษยชาติ และสังคมไทยในเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
      ๔.๑.๔  เป็นองค๑ความรู๎ในการปรับตัวให๎สามารถใช๎ทรัพยากรได๎อยําง
ยั่งยืน โดยอาศัยระบบคิดและการปฏิบัติการที่ครอบคลุมมิติตําง ๆ ทั้งที่เป็น
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  
               -  ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ ดินและน้ า 
               -  ความรู๎เกี่ยวกับพืช ความสัมพันธ๑ระหวํางพืช ดินและน้ า  
               -  ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรแบบอนุรักษ๑ปุา 
               -  เครื่องมือที่ใช๎แบบสงวนทรัพยากร 
               -  ความคิด ความเชื่อ และระบบคุณคําที่จะเอื้ออ านวยตํอการ             
ใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน 
    

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
ชุนชน 
 



  

-๓๗- 
 

ล าดับ ประเด็น แหล่งข้อมูล 
   - การจัดระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมที่จะชํวยให๎ใช๎ทรัพยากรได๎

อยํางยั่งยืน 
               - มีระบบสืบทอดความรู๎ก ากับ      
     ๔.๑.๕  เป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑                      
              เชํน กะเหรี่ยง ลเวือะ และลัวะ ที่พยายามสืบทอดภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นและจิตส านึกชาติพันธุ๑ของตนเอง 
๔.๒  แนวทางการสํงเสริมให๎ไรํหมุนเวียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
   ๔.๒.๑........................ 
   ๔.๒.๒........................ 
   ฯลฯ 

 
 
 
ชุมชน 
 
 
ชุมชน 
 

 

 
กระบวนการเก็บข้อมูล 
  กระบวนการเก็บข๎อมูลมีความส าคัญตํอการด าเนินการปกปูองคุ๎มครองโดยชุมชน เพราะวํา           
การจัดเก็บองค๑ความรู๎เกี่ยวกับรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเป็นข๎อก าหนดเบื้องต๎นของการปกปูอง
คุ๎มครอง และตามหลักการของยูเนสโกหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป กระบวนการเก็บ
ข๎อมูลยังเป็นกลวิธีในการกระตุ๎นความสนใจและจิตส านึกของชุมชนในการที่จะปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญา
ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
  ค าถามก็คือวํากระบวนการเก็บข๎อมูลลักษณะใดที่จะน าไปสูํการได๎ข๎อมูลที่จะน ามาใช๎ประโยชน๑
ในการปกปูองคุ๎มครองภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากการได๎ข๎อมูลที่ตรงกับข๎อเท็จจริง ท าให๎เกิดความ
เข๎าใจความส าคัญและภูมิหลังรายการภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมดังกลําว และยังเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกของชุมชน
อีกด๎วย  
  ค าตอบก็คือวํา ไมํมีสูตรส าเร็จที่จะชํวยให๎บรรลุเปูาหมาย ส าหรับกระบวนการที่จะใช๎ในการเก็บ
ข๎อมูลเรื่องการท าไรํหมุนเวียนในขั้นต๎นก็คงจะเป็นการเตรียมการอยํางครําว  ๆ ในขั้นต๎น และให๎ทีมวิจัยน าไป
พัฒนารายละเอียดในระหวํางกระบวนการ หากที่เตรียมไว๎ไมํเหมาะสมกับสภาพการณ๑ที่พบ ก็คงต๎องปรับเปลี่ยน
ไปตามที่เห็นสมควร อยํางไรก็ตามทีมวิจัยจ าเป็นต๎องตระหนักวําเราอาจปรับเปลี่ยนกระบวนการและเทคนิคใน
การเก็บข๎อมูลได๎ แตํควรพิจารณาให๎สอดคล๎องกับหลักการที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว สํวนการปรับประเด็นศึกษายํอยก็
ยํอมท าได๎เชํนกัน หากยังอยูํในขอบเขตของโจทย๑และค าถามหลัก 
 

  ในขั้นต๎นคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได๎เพ่ือเสนอไรํหมุนเวียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรม ได๎วางแผนกระบวนการไว๎ดังนี้ คือ 
 
 



  

-๓๘- 
 

  ๑. กระบวนการประกอบทีมวิจัย  
      - มีนักวิชาการที่มีประสบการณ๑ และความรู๎เกี่ยวกับวิถีชีวิตกะเหรี่ยง และไรํหมุนเวียนเป็น
หัวหน๎าทีม และผู๎รํวมทีม 
      - มีตัวแทนเครือขําย มูลนิธิ สมาคม หรือ ชมรม ที่ท างานเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา         
วิถีชีวิต “กะเหรี่ยง” ซึ่งควรมีโพลํง และปกาเกอะญอเข๎ารํวมทีมด๎วย แตํที่ส าคัญนักวิจัยเหลํานี้ควรมี              
ความสนใจในเรื่องที่จะศึกษาและสามารถจัดสรรเวลาให๎ได๎  
      -หากไมํมีใครในทีมที่มีประสบการณ๑ในการเคลื่อนไหวในทางสังคมและวัฒนธรรมมากํอน  
ควรมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ๑ในลักษณะดังกลําว  
  ๒. การประชุมทีมวิจัยในครั้งแรก  
      - ท าความเข๎าใจในเรื่องภารกิจรํวมกัน (ควรมีเอกสารประกอบ) 
      - ก าหนดขอบเขตของชุมชน และบทบาทของชุมชนที่จะต๎องให๎เข๎ามามีสํวนรํวม  
      - พิจารณาขอบเขตความหมายของไรํหมุนเวียน ที่จะน าลงไปปรึกษาชุมชน เชํน  
อุดมการณ๑ไรํหมุนเวียน และภาคปฏิบัติ เชํน การเว๎นชํวงวํางการเพาะปลูก (หากเว๎นชํวงวํางเพาะปลูกน๎อย อาจมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม) 
     - หากเป็นไปได๎ควรมอบหมายให๎นักวิจัยในทีมวิจัยคนใดคนหนึ่งท าหน๎าที่เป็นเลขานุการ
(บันทึกการประชุม) เหรัญญิก (ดูแลการใช๎จํายเงินของโครงการ)และติดตามงานและประสานงานกับท๎องถิ่น 
     - แบํงงานระหวํางผู๎รํวมทีมให๎ชัดเจน   
     - ก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน๎าที่เป็นนักวิจัยและผู๎ประสานงานในแตํละชุมชนที่เกี่ยวข๎อง  
(ควรระบุภารกิจให๎ชัดเจน) 
     - ก าหนดแผนงานโดยรวม 
     - ก าหนดวันและประเด็นที่จะประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู๎รํวมทีมทั้งหมด (รวมทั้งนักวิจัย 
ท๎องถิ่นด๎วย) 
  ๓.จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร่วมทีมทั้งหมด (ใช๎เวลา ๑-๒ วัน) 
     - เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในเรื่องตําง ๆ เชํน 
     - ความเป็นมาและวัตถุประสงค๑ของโครงการฯ 
     - หลักการการจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูล 
     - สถานภาพความรู๎เกี่ยวกับไรํหมุนเวียน 
     - ค าถามหลักและประเด็นศึกษา 
     - เทคนิคการให๎ชุมชนมีสํวนรํวม และระดับการมีสํวนรํวมของชุมชน 
     - สภาพพ้ืนที่และชุมชนที่เก่ียวข๎อง 
     - ปรึกษาประเด็นที่จะคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนในครั้งแรก เชํน  

     - เตรียมหาค าตอบลํวงหน๎าหากชุมชนจะถามวําได๎ประโยชน๑อะไร  
     - พยายามถามถึงรอบหมุนการเพาะปลูกด๎วย และค าถามอ่ืน ๆ ที่เห็นวําจะท าให๎เข๎าใจกันดีข้ึน 
 



  

-๓๙- 
 

     - อธิบายเกี่ยวกับการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (พยายามคิด               
ค าที่ชุมชนเข๎าใจงําย ภาษาโผลํง, ปกาเกอะญอ, ภาษาไทยกลาง และค าเมือง) 
  (จากการทดลองลงพ้ืนที่ที่ไลํโวํ จั งหวัดกาญจนบุรี และคุยกับชุมชนตามประเด็นข๎างต๎น 
คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได๎ฯ  พบวําการอธิบายวัตถุประสงค๑เกี่ยวกับการปกปูองคุ๎มครอง                
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมกับชุมชน ท าให๎ชุมชนงุนงงและสงสัย ไมํคํอยราบรื่นเทําที่ควร  ทางทีมวิจัยนําจะ
ปรึกษากันเรื่องประเด็นที่จะไปคุยในเบื้องต๎น เชํน อาจจะเริ่มด๎วยการคุยเกี่ยวกับการท ามาหากินของเขา การท า                 
ไรํหมุนเวียน ป๓ญหาการท าไรํหมุนเวียนของเขา การแก๎ไขป๓ญหาของพวกเขาเอง และการต๎องการความชํวยเหลือ
จากคนนอก เชํน องค๑กรของรัฐเป็นต๎น แล๎วจึงคํอยคุยเรื่องการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม          
ตํอ ๆ ไป) 
    ๔.ลงสนามไปยังชุมชนที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสมตามแผนงาน  

   - พูดคุยแลกเปลี่ ยนกับชุมชนตามประเด็นที่ ได๎ก าหนดไว๎  และที่ เกิดขึ้นในระหวําง                   
การมีปฏิสัมพันธ๑ 

   - พยายามหมายตาผู๎ที่สนใจ และให๎เป็นแกนน าในท๎องถิ่น 
   - ดูประเด็นวิจัยด๎วย และพยายามแตกประเด็นวิจัยให๎เป็นค าถามที่ชุมชนเข๎าใจ 
   - บันทึกเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในการลงภาคสนามเพ่ือเป็นหลักฐานด๎วย 

  ๕. การติดตามงาน 
       - ควรประชุมทีมวิจัยสม่ าเสมอ และพยายามมีระบบรายงานผลการด าเนินการระหวําง           

การวิจัย หากมีป๓ญหา ควรแก๎ไข ทันที และสามารถปรับเปลี่ยนประเด็น ตามความเหมาะสม และแสวงหากลวิธีใน
การดึงดูดความสนใจ ของชุมชน และพยายามบันทึกการคุย และสังเกตสภาพการณ๑ทั่วไปในรายละเอียด 

 หมายเหตุ ควรประชุมทีมวิจัยรวมนักวิจัยในท๎องถิ่น และมีการบันทึกข๎อมูล ในระหวําง             
การประชุมอยํางสม่ าเสมอ โดยที่หัวหน๎าโครงการฯ และเลขานุการติดตามงานทั้งหมด และกระตุ๎นให๎นักวิจัย  ใน
ท๎องถิ่นรายงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชํนรายงานเป็นลายลักษณ๑อักษร ถ๎าท าได๎ หรือรายงานด๎วยวาจา           
ในที่ประชุมในท่ีประชุม 

ผลงานที่น าส่ง 
           ๑) รายงานการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 

ข๎อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระ และกระบวนการมีสํวนรํวมของ “ชุมชน”ในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล (อธิบายวิธีการ
การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลวําท ากับใคร อยํางไร ที่ไหน เมื่อไร) 

           ๒) บันทึกข๎อมูลลงในแบบบันทึกข๎อมูลรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ตามแบบของ
ยูเนสโก (ในรูปแบบเอกสารและไฟล๑ข๎อมูล) 

  ๓) ข๎อมูลภาพและไฟล๑ที่ได๎จากการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๓.๑) ภาพนิ่ง ความละเอียดขนาดไมํน๎อยกวํา ๒ เมกะไบต๑ตํอภาพพร๎อมค าอธิบาย 
     ๓.๒) ภาพเคลื่อนไหว ความละเอียดขนาดไมํน๎อยกวํา ๗๒๐p 
  ๔) ข๎อมูลเสียง เป็นไฟล๑ mp๓ 

-------------------------------- 



  

ตัวอย่าง 
การด าเนินโครงการบันทึกรวบรวมเพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ :   

ภาษาชองและภาษาญัฮกุร 
 

                โดย ศาสตราจารย๑สุวไิล เปรมศรีรัตน๑ และคณะ 
 

หลักการและเหตุผลที่ต้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
 

เอเชียอาคเนย๑เป็นดินแดนที่มีประชากรตํางชาติพันธุ๑และภาษาปะปนกันมากที่สุดแหํงหนึ่ง             
ของโลก ประเทศไทยซึ่งตั้งอยูํในกลางแผํนดินใหญํเอเชียอาคเนย๑ จึงเป็นดินแดนที่ มีความหลากหลายของภาษา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ๑ของประชากรที่นําสนใจยิ่ง ประชากรไทยกลุํมตําง ๆ มีภูมิป๓ญญา ภาษา วัฒนธรรม               
และโลกทัศน๑ หรือวิธีการให๎ความส าคัญให๎ความหมายกับสิ่งตําง ๆ รอบตัวที่แตกตํางหลากหลาย มีผลท าให๎เกิด
การประพฤติปฏิบัติ ธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมที่แตกตํางกันไป ดังนั้นความรู๎ ความเข๎าใจพ้ืนฐานของ
ประชากรในชาติ ด๎านภาษา วัฒนธรรมและโลกทัศน๑ จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการศึกษาวิจัยระดับลึกในด๎านตําง ๆ 
ซึ่งมีฐานส าหรับการวางนโยบาย และการวางแผนปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาการในด๎านตําง ๆ 
ในแตํละพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับวิถีชีวิต (สุวิไล เปรมศรีรัตน๑ และคณะ, ๒๕๔๗) 

อยํางไรก็ตามภาวะวิกฤตทางภาษาก าลังเกิดขึ้นอยํางรุนแรงในป๓จจุบัน คุกคามตํอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษยชาติ ในท านองเดียวกับความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ หรือการสูญพันธุ๑ของพืชและสัตว๑ โดยนักภาษาศาสตร๑ประมาณการวํา ๙๐ % ของภาษา
ในโลกจะสูญสิ้นไปในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ทั้งนี้โดยที่ ๔๐ % อยูํในภาวะใกล๎สูญ และ ๕๐ % เยาวชนไมํเห็นคุณคํา
และไมํใช๎ภาษาท๎องถิ่น มีเพียง ๑๐ % ซึ่งเป็นภาษาใหญํ มีอ านาจทางการเมืองการปกครอง อยูํในระบบการศึกษา
และสื่อมวลชนที่จะยังปลอดภัย (Krauss, 1992) ซึ่งการตายของภาษามีผลกระทบโดยตรงตํอการสูญเสีย              
องค๑ความรู๎ของกลุํมชาติพันธุ๑ตําง ๆ ที่ได๎สั่งสมมานับเป็นพันปี  

ในป๓จจุบันจึงได๎มีการรณรงค๑โดยองค๑กรนานาชาติ เ พ่ือสร๎างความตระหนักถึงป๓ญหา                   
ของผลกระทบตํอมนุษยชาติโดยสํวนรวมเพ่ือชํวยกันสงวนรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ             
ชนกลุํมตําง ๆ ไว๎ให๎มากท่ีสุด ความแตกตํางหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม ถือวําเป็นทรัพยากรหรือทุนทาง
วัฒนธรรมของประเทศ ภาษาท๎องถิ่นที่เข๎มแข็งยํอมเป็นแผนที่น าทางในการเข๎าถึงคุณคําทรัพยากร และเป็น
รากฐานที่ยืนอยํางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของพลเมืองให๎สามารถพัฒนาตนเองตํอไปได๎ (ชัยอนันต๑ สมุทรวานิช, ๒๕๕๑) 
จากค ากลําวนี้มีความสอดคล๎องกับแนวคิดตามอนุสัญญาวําด๎วยการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage – ICH) ของ UNESCO ในวันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. 2003) ซึ่งได๎ระบุไว๎วํา มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมมีความส าคัญในฐานะที่เป็น
บํอเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักประกันของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นชุมชนนานาชาติ และ             
รัฐภาคีของอนุสัญญาควรได๎รํวมกัน “ปกปูองคุ๎มครอง” มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ในที่นี้ “การปกปูอง
คุ๎มครอง” หมายถึง การจ าแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการสืบสาน 
(ครอบคลุมการถํายทอด การอนุรักษ๑ และสร๎างสรรค๑) มรดกทางภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน                     
ตามสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๕๕) 



  

-๔๑- 
 

จากคุณคําและความส าคัญของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมดังกลําวนี้ 
นักวิชาการทางภาษาจึงได๎ศึกษาส ารวจสถานการณ๑ทางภาษาของประเทศไทย และได๎พบวํา ในป๓จจุบันมีกลุํม
ภาษาท่ีอยูํในภาวะวิกฤตรุนแรงใกล๎สูญจ านวน ๑๕ กลุํม จากจ านวนภาษาทั้งหมดกวํา ๗๐ กลุํมภาษาในประเทศ
ไทย ได๎แกํ กลุํมชอง กะซอง ซ าเร ชุอุง (ซะโอจ) ญัฮกุร เกนซิว (ซาไก) มลาบรี (ตองเหลือง) ลัวะ (ละเวือะ) โซํ 
(ทะวืง) ละว๎า (ก๐อง) อึมปี้ บีซู มอเกล็น อูรักลาโวยจ และแสก (สุวิไล เปรมศรีรัตน๑, ๒๕๕๒)  

ในเรื่องนี้จึงได๎มีความพยายามที่จะศึกษาและด าเนินงานฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมโดยชุมชน
เจ๎าของภาษา ในลักษณะการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นตามบริบทของแตํละชุมชน โดยได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนเบื้องต๎นจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝุายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ด าเนินการในกลุํมชอง           
กะซอง ญัฮกุร เกนซิว (ซาไก) มลาบรี (ตองเหลือง) ลัวะ (ละเวือะ) โซํ (ทะวืง) ละว๎า (ก๐อง) อึมปี้ บีซู อูรักลาโวยจ 
และแสก ตามความสนใจและตามบริบทของแตํละชุมชน ท าให๎เกิดองค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญา ตลอดจนวรรณกรรม
ท๎องถิ่นมากมาย ซึ่งกลุํมมอเกล็น และกลุํมเกนซิว (ซาไก) ยังต๎องด าเนินการศึกษาและพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ
ของนักวิจัยทางภาษาและของกลุํมชาติพันธุ๑เอง ส าหรับกลุํมซ าเร และกลุํมชุอ๎ุง (ซะโอจ) ถือเป็นกลุํมภาษาในภาวะ
วิกฤตขั้นสุดท๎าย นักภาษาศาสตร๑จึงได๎ด าเนินการศึกษาและรวบรวมองค๑ความรู๎ทางภาษาไว๎บ๎างแล๎ว 

อยํางไรก็ตาม แม๎วําจะมีการด าเนินงานการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมโดยชุมชน
เจ๎าของภาษา ผํานการด าเนินงานในลักษณะงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ซึ่งเน๎นการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และ
การมีสํวนรํวมของชุมชนในกลุํมภาษาในภาวะวิกฤตไปบ๎างแล๎วตามความสนใจแตํละชุมชน แตํยังขาดการรวบรวม 
และจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการศึกษาวิจัยตามโครงการ“บันทึกรวบรวม เพื่อการ
สงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุร” เพ่ือเก็บรวบรวมและ
บันทึกข๎อมูล องค๑ความรู๎ และภูมิป๓ญญาในกลุํมชาติพันธุ๑ที่ภาษาอยูํในภาวะวิกฤตเสี่ยงตํอการสูญ โดยศึกษาระบบ
ภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผํานภาษาของกลุํมชาติพันธุ๑ อันเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกให๎เกิดการสงวนรักษามรดก
ทางภูมิป๓ญญาและวัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญตํอวิถีชีวิตของกลุํมชาติพันธุ๑ที่เสี่ยงตํอการสูญหาย และเป็นประโยชน๑
ตํอการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร๎อมส าหรับการด าเนินการจัดท า ICH เสนอตํอ 
UNESCO ในโอกาสตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม โดยศึกษาบันทึกรวบรวมและจัดเก็บ
ข๎อมูลภาษาชองและภาษาญัฮกุรโดยชุมชนเจ๎าของภาษามีสํวนรํวม  

  ๒. เพ่ือจัดท าคลังข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาด๎านภาษา วัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาของกลุํมชาติพันธุ๑
ชอง และกลุํมชาติพันธุ๑ญัฮกุรในขอบเขตประเทศไทย 

  ๓. เพ่ือน าไปสูํการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาภาษาและ
น าเสนอยูเนสโกให๎เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข๎าเป็นภาคี Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ในอนาคต 

  ๔. เพ่ือให๎ชุมชนกลุํมชาติพันธุ๑ชองและญัฮกุร มีก าลังใจและเกิดจิตส านึกในการสงวนรักษา            
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของตน เพ่ือให๎เป็นมรดกทางภูมิป๓ญญาของชาติตํอไป 

 



  

-๔๒- 

สถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
 

 ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ชอง 
 ชอง แปลวํา “คน” ป๓จจุบันค า ๆ นี้ใช๎เป็นชื่อเรียกภาษาและกลุํมชนดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรี 

ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา ในอดีตเขตที่ชาวชองอาศัยอยูํเป็นแหลํงก าเนิดของพรรณไม๎และเครื่องเทศที่มีราคา 
เชํน ไม๎กฤษณา เรํวหอม และกระวาน เป็นต๎น นอกจากนั้นยังเคยเป็นแหลํงผลิตน้ ามันยางจากธรรมชาติอีกด๎วย  

 ป๓จจุบันชาวชองอาศัยอยูํหนาแนํนในเขตกิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะ                 
๒ ต าบลทางตอนเหนือของอ าเภอ คือ ต าบลตะเคียนทอง และต าบลคลองพลู สํวนต าบลที่อยูํทางตอนใต๎ คือ 
ต าบลพลวง และต าบลชากไทย มีประชากรชองที่พูดภาษาได๎จ านวนไมํมาก และในต าบลทับไทรของอ าเภอโปุงน้ า
รอ๎นนั้นมีประชากรที่พูดภาษาชองเหลืออยูํน๎อยมาก 

 ภาษาชองเป็นภาษาที่พูดอยูํในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร กลุํมยํอยเปียริก ซึ่ง
เป็นกลุํมคนกลุํมหนึ่งในอาณาจักรเขมร จัดอยูํในกลุํมภาษาภาวะวิกฤตใกล๎สูญ ป๓จจุบันจ านวนคนที่สามารถพูด
ภาษาชองได๎ดีมีประมาณ ๒๐๐ คน ของจ านวนคนชองทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ คน    (สุวิไล, ๒๕๔๓) ภาษาชอง
เป็นภาษาที่เป็นที่สนใจของนักภาษาศาสตร๑เป็นอยํางยิ่ง  เนื่องจากมีลักษณะน้ าเสียงถึง ๔ ลักษณะ (สุเรขา 
๒๕๒๕; สิริกาญจน๑ ๒๕๓๐; ธีระพันธ๑ ๒๕๓๔) ในขณะที่ภาษาสํวนใหญํในสาขามอญ – เขมร จะมีเพียง            
๒ ลักษณะน้ าเสียงเทํานั้น ดังที่ปรากฏในภาษามอญ กูย – กวย ญัฮกุร เป็นต๎น ลักษณะเดํนของลักษณะน้ าเสียงใน
ภาษาชอง คือ การกักที่เส๎นเสียง (Glottal Constriction) ซึ่งถือวําเป็นเอกลักษณ๑ของภาษาชอง ลักษณะน้ าเสียง
ในภาษาชอง ๔ ลักษณะ ได๎แกํ ๑) ลักษณะน้ าเสียงปกติ ๒) ลักษณะน้ าเสียงปกติ ตามด๎วยการกักของเส๎นเสียง  
๓) ลักษณะน้ าเสียงก๎อง มีลม ๔) ลักษณะน้ าเสียงก๎องมีลม ตามด๎วยการกักของเส๎นเสียง นอกจากนี้ยังมีลักษณะ
ทางไวยากรณ๑ท่ีเป็นเอกลักษณ๑ 

 สํวนใหญํชาวชองนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย๑กลางประกอบพิธีกรรม เชํน งานศพ                  
การท าบุญเลี้ยงพระ แตํยังมีด๎านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของชาวชอง ได๎แกํ การแตํงงานแบบชอง หรือ 
“กาตัก” และการเลี้ยง “ผีหิ้ง และผีโรง” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในวาระพิเศษเพ่ือการ “สนทนา” กับบรรพบุรุษ
ที่ลํวงลับไปแล๎วผํานทาง “คนทรง” นอกจากนี้ ชาวชองยังมีวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาที่นําสนใจอ่ืน ๆ อีก                 
ซึ่งควรคําแกํการด ารงรักษาไว๎ เชํน ประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของกลุํมชาติพันธุ๑ชอง, ประเพณีและความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิต, วัฒนธรรมการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ, วัฒนธรรมการท าเกษตร, ประเพณี วิถีชีวิตและความเชื่อ ฯลฯ 

 อยํางไรก็ตามในป๓จจุบันถือได๎วําภาษาชองอยูํในภาษาวิกฤตใกล๎สูญ เนื่องจากมีผู๎พูดภาษาเพียง
กลุํมผู๎สูงอายุ และยังใช๎กันในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบางโอกาสเทํานั้น ท าให๎ชาวชองได๎มี                         
ความพยายามที่จะฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต.ตะเคียนทองและ              
ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี และได๎รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                
ฝุายวิจัยเพื่อท๎องถิ่นตํอเนื่องหลายโครงการ เชํนการส ารวจสถานการณ๑ทางภาษา การสร๎างระบบตัวเขียน การสอน
ภาษาชองในโรงเรียนเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น การพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎เพ่ือฟ้ืนฟูภาษา – วัฒนธรรมชอง การศึกษา
ความรู๎ของชาวชองเรื่องคลุ๎ม – คล๎า (รุํนทาก – รุํนเชอ) และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและวัฒนธรรม
ประเพณีชอง แบบบูรณาการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง โดยชุมชนมีสํวนรํวม ซึ่งในการท างานฟ้ืนฟูดังกลําวได๎ท าให๎
เกิดองค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ตลอดจนเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนอีกด๎วย นับวําภาษาชองเป็นต๎นแบบของ
การฟ้ืนฟูภาษาในภาวะวิกฤตในประเทศไทย 

 



  

-๔๓- 

 ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร 
 ญัฮกุร แปลวํา  “คนภูเขา” ค าวํา ญัฮ แปลวํา “คน” และค าวํา กุร แปลวํา “ภูเขา” ชาวญัฮกุร

อาศัยอยูํในปุาบนภูเขา   เดิมเป็นพรานปุาและย๎ายที่อยูํไปเรื่อยๆ เคยอาศัยอยูํในปุาแถบเทือกเขาพังเหย                
ซึ่งมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวตํอเนื่องกันถึง ๓ จังหวัดคือ  เพชรบูรณ๑  ชัยภูมิ และนครราชสีมา  ป๓จจุบันก็ยังพบ
ชาวญัฮกุรได๎ในเขต  ๓ จังหวัดนี้ แตํพบในจ านวนที่ลดลง  เนื่องจากการรุกของคนไทยเบิ้งหรือไทยโคราชและคน
ลาวอีสานที่เข๎าไปอาศัยปะปน และชาวญัฮกุรได๎มีการย๎ายถิ่นฐานกระจัดกระจายออกไปในพ้ืนที่ตําง ๆ โดยจังหวัด
ชัยภูมิ ที่อ าเภอเทพสถิตนับเป็นพ้ืนที่ที่ยังมีชาวญัฮกุรอาศัยอยูํหนาแนํน เชํน ที่บ๎านวังอ๎ายโพธิ์ บ๎านน้ าลาด                
บ๎านวังอ๎ายคง บ๎านเสลี่ยงทอง บ๎านไรํ บ๎านสะพานหิน บ๎านซับมงคล บ๎านไชยมงคล เป็นต๎น 

 จากการทีช่าวญัฮกุรมักอาศัยอยูํตามปุา ที่ราบเชิงเขา หรือบนภูเขา สํวนใหญํมีอาชีพท าไรํ  และ
ลําสัตว๑  เชํน เก๎ง  กวาง  กระทิง  หมูปุา วัว ช๎างปุา หมี คําง และเลียงผา  มาแตํเดิมชาวญัฮกุรจึงยังคงมี                
องค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีเกี่ยวข๎องกับปุาเป็นอยํางมาก แตํป๓จจุบันสัตว๑ปุาหายาก ป๓จจุบันชาวญัฮกุรจึงมี
อาชีพหลักเป็นการท าไรํ ท านา  ปลูกพริก  ข๎าวไรํ ฝูาย ละหุํง ข๎าวโพด ข๎าวฟุาง ฯลฯ เป็นต๎น 

 ภาษาญัฮกุร เป็นภาษาที่อยูํในตระกูลออสโตรเอเซียติค ในสาขามอญ – เขมร สาขายํอยโมนิค  
มีความใกล๎เคียงกับภาษามอญซึ่งอยูํในสาขาเดียวกัน ภาษาญัฮกุรเป็นภาษาที่ส าคัญ เนื่องจากผลงานของ
นักภาษาศาสตร๑ ได๎พบวําภาษาญัฮกุรที่พูดกันอยูํในป๓จจุบันนี้มีความคล๎ายคลึงกับภาษามอญโบราณที่ปรากฏอยูํใน
จารึกสมัยทวารวดีที่ค๎นพบในประเทศไทย (Gerard Diffloth, ๑๙๘๔) ซึ่งโดยทั่วไปเชื่อกันวําภาษามอญโบราณ
เป็นภาษากลางของคนในยุคทวารวดีเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล๎ว จึงท าให๎เชื่อได๎วําชาวญัฮกุรนําจะเป็น
ลูกหลานของคนมอญสมัยทวารวดีที่ยังหลงเหลืออยูํถึงสมัยป๓จจุบัน (อภิญญา บัวสรวง และสุวิไล เปรมศรีรัตน๑, 
๒๕๔๑) 

 ชาวญัฮกุรนับถือศานาพุทธ และมีประเพณีที่ประยุกต๑ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา เชํน 
ประเพณีแหํปราสาทดอกผึ้ง  ทอดผ๎าปุา บุญกินดอง บุญเข๎ากรรม  บุญข๎าวจี่  บุญเข๎าพรรษา  บุญข๎าวสาก        
บุญเบอกบ๎าน บุญทอดกฐิน  ฯลฯ    นอกจากนี้ชาวญัฮกุรยังคงมีความเชื่อและนับถือผีบรรพบุรุษ จึงมีศาลปูุตา
ประจ าหมูํบ๎าน และจะมีการเลี้ยงผีเป็นประจ าทุกปีในเดือน ๕ หรือ เดือน ๖ นอกจากนี้ชาวญัฮกุรยังมีวัฒนธรรม
และภูมิป๓ญญาที่นําสนใจอ่ืน ๆ ซึ่งควรคําแกํการด ารงรักษาไว๎ เชํน ประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของกลุํมชาติพันธุ๑
ญัฮกุร, ระบบภาษา, ประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต, อาหารการกิน, การรักษาโรค, วัฒนธรรมการท าเกษตร, 
ประเพณี วิถีชีวิตและความเชื่อ และความรู๎เกี่ยวกับปุาและพันธุ๑พืช ฯลฯ  

 ภาษาญัฮกุรในป๓จจุบันอยูํในภาวะวิกฤต จ านวนผู๎พูดลดลงไปเรื่อย ๆ ชาวญัฮกุรจึงได๎มีความ
พยายามฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตน ตั้งแตํปีพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยด าเนินการในพ้ืนที่ ต.นายางกลัก ต.บ๎านไรํ 
และ ต.โปุงนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได๎รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝุายวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่น ให๎ท างานอยํางตํอเนื่องหลายโครงการ โดยเริ่มจาก โครงการ “พัฒนาเครือขํายฟ้ืนฟูภาษา – 
วัฒนธรรมท๎องถิ่นญัฮกุร” และตามมาด๎วยโครงการ “การจัดห๎องเรียนคูํขนานส าหรับเด็กชาติพันธุ๑ (ญัฮกุร)” 
โครงการ “กระบวนการรวบรวมองค๑ความรู๎จากปุาชุมชนโคกคาวเปรียงด๎วยภาษาญัฮกุร เพ่ือหาแนวทางการ
อนุรักษ๑และสืบทอดสูํลูกหลานชาวญัฮกุร” โครงการ “ศึกษาแนวทางการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่นภาษาญัฮกุรของ
โรงเรียนวังโพธิ์สวํางศิลป์โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน” และ โครงการ “กระบวนการและแบบคัดกรองเด็กที่มี
ป๓ญหาทางการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับเด็กกลุํมชาติพันธุ๑และแนวทางในการชํวยเหลือด๎วยภาษาท๎องถิ่น” เป็นต๎น 



  

-๔๔- 
 

ขอบเขตพื้นที่ 
 

 กลุํมชาติพันธุ๑ชอง ในพ้ืนที่ ต.ตะเคียนทอง และ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
 กลุํมชาติพันธุ๑ญัฮกุร ในพ้ืนที่ ต.บ๎านไรํ ต.นายางกลัก และ ต.โปุงนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
 สาเหตุที่เลือกพ้ืนที่นี้ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลําวมีชุมชนกลุํมชาติพันธุ๑ชองและกลุํมญัฮกุรอาศัยอยูํ

หนาแนํน และภายในชุมชนยังมีการพูดภาษาของตนเองอยูํ นอกจากนี้คนในชุมชนเคยมีประสบการณ๑และพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมาแล๎วระดับหนึ่ง ซึ่งจะท าให๎การด าเนินงานโครงการบันทึกรวบรวมเพ่ือการสงวน
รักษาภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของกลุํมชาติพันธุ๑ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุรเกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 การด าเนินงานในโครงการบันทึกรวบรวม เพ่ือการสงวนรักษาภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของ
กลุํมชาติพันธุ๑ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุร โดยมีผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องหลายกลุํมด๎วยกัน ได๎แกํ ทีมวิจัยวิชาการจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือขําย และทีมวิจัยชุมชนเจ๎าของภาษา มีวิธีการด าเนินงานตามข้ันตอนตําง ๆ ดังนี้ 

 ๑. การจัดเวทีช้ีแจงโครงการ ทัง้ในกลุํมชาติพันธุ๑ชอง และกลุํมญัฮกุร โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎
ชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเกิดความเข๎าใจให๎ชุมชนเจ๎าของภาษาได๎รับรู๎เปูาหมาย วัตถุประสงค๑ ตลอดจน
วิธีการในการด าเนินงานโครงการบันทึกรวบรวม เพ่ือการสงวนรักษาภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของกลุํมชาติพันธุ๑ 
: ภาษาชองและภาษาญัฮกุร  

 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องมือทางภาษา ข้อมูลไวยากรณ์, ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือแนะน าหรือจัดอบรมเครื่องมือการจดบันทึกภาษา และ
วิธีการเก็บข๎อมูลแกํทีมวิจัยชุมชนและทีมวิชาการท้ังกลุํมชอง และกลุํมญัฮกุร 

 ๓. การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการค๎นคว๎าข๎อมูลเอกสารงานที่ผําน           
การวิเคราะห๑มาแล๎วในระดับหนึ่ง หรือเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัย 
งานวิทยานิพนธ๑ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เป็นต๎น  

 ๔. เก็บข้อมูลจากพื้นที่ภาคสนาม เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องมากที่สุด ตลอดจนเป็นการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันกับชุมชน ชุมชนเจ๎าของภาษามีบทบาทเป็นทีมวิจัยชุมชน กลําวคือ ชุมชนเจ๎าของภาษา
มีสํวนส าคัญในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล โดยเน๎นการใช๎ภาษาแมํในการเก็บรวบรวมและบันทึก
ข๎อมูลด๎วยตนเองและมีสํวนในการวิเคราะห๑ ซึ่งจะใช๎กระบวนการเก็บข๎อมูลหลากหลายวิธีดังนี้ 
     ๔.๑ การเก็บข๎อมูลภาษา ผู๎วิจัยจะต๎องเลือกผู๎บอกภาษา โดยมีหลักในการเลือกผู๎บอกภาษา
ดังนี้ 

- ผู๎บอกภาษาต๎องเป็นเจ๎าของภาษา เกิดและเติบโตในชุมชนที่พูดภาษาของตนเอง              
มาตลอด และไมํเคยย๎ายไปอยูํที่อ่ืนเป็นเวลานาน 

- ผู๎บอกภาษาเป็นผู๎ที่ใช๎ภาษาแมํของตนเองได๎คลํองแคลํว และใช๎ได๎เกือบทุกสถานการณ๑ 
โดยบางครั้งอาจต๎องเลือกผู๎มีความรู๎เฉพาะแตํละกิจกรรม 
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- เจ๎าของภาษาที่ใช๎ภาษาได๎ดีสํวนใหญํเป็นผู๎สูงวัย ซึ่งยังมีความทรงจ าและองค๑ความรู๎            
ที่สามารถใช๎คลังค าศัพท๑ในภาษาแมํถํายทอดได๎ แตํผู๎ที่บอกภาษาได๎ชัดเจนควรเป็นผู๎ที่มีอวัยวะในปากครบ ซึ่งจะ
ท าให๎ออกเสียงและค าศัพท๑ไมํผิดเพี้ยน  

- ผู๎บอกภาษาควรเป็นผู๎ที่พูดภาษาปนกันน๎อยที่สุด ไมํพูดภาษาไทยสลับกับภาษาแมํ 
มากนัก 

   ๔.๒ วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Depth interview) เป็นการสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ (informal 

interview) หรือพูดคุยอยํางเป็นกันเองกับผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก โดยทีมวิจัยชุมชนหรือชุมชนเจ๎าของภาษาเป็นผู๎สัมภาษณ๑
หรือเก็บข๎อมูลโดยใช๎ภาษาแมํของตนเอง เพื่อท าให๎เกิดความรู๎สึกเป็นกันเอง มีความไว๎วางใจและได๎ข๎อมูลในระดับ
ลึก อีกทั้งทีมวิจัยชุมชนยังสามารถจดบันทึกด๎วยเครื่องมือระบบตัวเขียนภาษาของตน โดยใช๎ตัวอักษรไทย ๑ รูป
แทน ๑ เสียง ซึ่งการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยทีมวิจัยชุมชนหรือชุมชนเจ๎าของภาษานี้ จะสามารถสร๎างให๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎วัฒนธรรมของตนเองจากปราชญ๑ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกให๎ทีมวิจัยชุมชนหรือ
ชุมชนเจ๎าของภาษารักและภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองอีกด๎วย 

     ๑) การประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) โดยผู๎วิจัยจะเชิญบุคคลผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือ
ผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญเข๎ารํวมพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในประเด็นตําง ๆ ซึ่งถือวําการประชุมกลุํมยํอยเป็น
การสร๎างให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบข๎อมูลรํวมกันอีกด๎วย 

     ๒) การสังเกตอยํางมีสํวนรํวม (Participant Observation) โดยผู๎วิจัยจะเข๎ารํวม
สังเกตการณ๑  รํวมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลจริงมากที่สุด โดยเฉพาะการเข๎ารํวมในกิจกรรมชุมชน หรือ
งานประเพณ ี          ตําง ๆ 

 ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช๎ในการบันทึกข๎อมูลได๎แกํ การจดบันทึก, เครื่องบันทึกเสียง, กล๎องถํายภาพนิ่ง, 
กล๎องถํายภาพเคลื่อนไหว (กล๎องวิดีโอ) เป็นต๎น 

  ๕ จัดเวทีวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ในประเด็น “แนวทางการสํงเสริมให๎ภาษาชองและ
ภาษาญัฮกุรเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / มนุษยชาติ” โดยจัดเวทีประชุมรํวมแลกเปลี่ยนและ
ระดมความคิดเห็นรํวมกัน ทั้งชุมชนเจ๎าของภาษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

  ๖ การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยจะวิเคราะห๑และ
สรุปผลข๎อมูล 

  ๗ การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นการเขียนรายงานผลจากการท าวิจัย เพ่ือน าเสนอตํอ
แหลํงทุน และเผยแพรํตํอไป 

 

เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน 
 

๑) ชุมชนกลุํมชาติพันธุ๑ชอง และกลุํมชาติพันธุ๑ญัฮกุร เกิดจิตส านึกในการสงวนรักษามรดกป๓ญญา
ทางวัฒนธรรมให๎เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต และเป็นการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 

๒) เกิดคลังข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาด๎านภาษา วัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาของกลุํมชาติพันธุ๑ชอง 
และกลุํมชาติพันธุ๑ญัฮกุร 
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๓) สามารถน าเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาภาษาและ
น าเสนอยูเนสโกให๎เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข๎าเป็นภาคี Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การด าเนินงานวิจัยตามโครงการ “บันทึกรวบรวม เพ่ือการสงวนรักษาภาษาและภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นของกลุํมชาติพันธุ๑ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุร ในชํวงที่ผํานมาตั้งแตํเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม 
๒๕๕๕ ที่ผํานมา ทีมวิจัยได๎มีการด าเนินงาน ๕ กิจกรรมที่ส าคัญ ได๎แกํ ๑) การทบทวนวรรณกรรม ๒) การจัด
ประชุมทีมวิจัย ๓) การจัดเวทีชี้แจงโครงการ ฯ ภายในชุมชน ๔) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎เครื่องมือ
ทางภาษาเพ่ือบันทึกรวบรวมข๎อมูล” และ ๕) การเก็บข๎อมูลภาคสนามทั้ งกลุํมชอง และกลุํมญัฮกุร                        
ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 

  ๑. การทบทวนวรรณกรรม 
 

  ทีมวิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าถึงวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งภาษาและกลุํมชาติพันธุ๑ชอง 
และญัฮกุร รวมถึงการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของกลุํมชอง และกลุํมญัฮกุร ในประเด็นการฟ้ืนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยค๎นคว๎าจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ด๎วยการสืบค๎นข๎อมูลจากห๎องสมุด
ตําง ๆ โดยเฉพาะห๎องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย๑ศึกษาและฟ้ืนฟู
ภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  ๒. การจัดประชุมทีมวิจัย 
 

  หลังจากที่ได๎รับงบประมาณในการด าเนินงานวิจัย ทีมวิจัยได๎มีการประชุมรํวมกันอยํางเป็น
ทางการ สามารถอธิบายได๎ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
และวางแผนการด าเนินงานรํวมกัน ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได๎วางแผนการจัด
กิจกรรมครั้งที่หนึ่งรํวมกันคือ การจัดกิจกรรมเปิดเวทีชี้แจงโครงการ ฯ ในกลุํมชอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี โดย
ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนคลองพลูวิทยา ต.คลองพลู  อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎ประชุมรํวมกันเพ่ือจัดท ารายงานความก๎าวหน๎าครั้งที่ ๑ 
  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎จัดประชุมเพ่ือเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเวทีชี้แจง
โครงการฯ ในกลุํมญัฮกุร ที่วัดวังโพธิ์ บ๎านวังอ๎ายโพธิ์ ต.บ๎านไรํ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
  ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎จัดประชุมเพ่ือเตรียมออกพ้ืนที่ภาคสนาม
ส าหรับการเก็บข๎อมูลในกลุํมพ้ืนที่ญัฮกุร ทั้งนี้ได๎มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร๑ลงพ้ืนที่รํวมด๎วย            
เพ่ือตรวจสอบค าศัพท๑ในเรื่องพฤกษศาสตร๑พ้ืนบ๎านของชาวญัฮกุร 
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  ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎จัดประชุมเพ่ือเตรียมประสานงาน ส าหรับจัด
กิจกรรมบันทึกเสียงภาษาชอง โดยเชิญเจ๎าของภาษาเดินทางมาบันทึกเสียงที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ ๓ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

  ๓. การจัดเวทีช้ีแจงโครงการ ฯ ภายในชุมชน  

  กิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ ฯ ได๎จัดขึ้นภายในชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการ
ด าเนินงานโครงการ และเกิดการมีสํวนรํวมในการสงวนรักษามรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอไป โดยทีมวิจัยได๎มี
การประสานงานกับผู๎ประสานงานในพ้ืนที่ ได๎เชิญผู๎เข๎ารํวมประชุม ประกอบไปด๎วย ชุมชน ผู๎น าชุมชน ปราชญ๑
ชุมชน และทีมวิจัยชุมชนที่เคยรํวมงานในการท าวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ประเด็นฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 
ทั้งกลุํมชอง และกลุํมญัฮกุร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๓.๑  กิจกรรมเวทีช้ีแจงโครงการ ฯ กลุ่มชอง  
    กิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ ฯ กลุํมชอง ได๎จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนคลอง
พลูวิทยา ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมทั้งหมด ๒๙ คน  ซึ่งประกอบด๎วยทีมวิจัย 
ผู๎น าชุมชน ปราชญ๑ และชาวชองทั้งในต าบลตะเคียนทอง และต าบลคลองพลู ในกิจกรรมนี้ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรี
รัตน๑ (หัวหน๎าโครงการ ฯ) ได๎ชี้แจงถึงที่มา และวัตถุประสงค๑ของการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนการด าเนินงาน
ตามโครงการที่มํุงเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนอีกด๎วย 
    นอกจากนี้ในที่ประชุมได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกันถึงประเด็นตําง ๆ เชํน ประเด็น
ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งที่ประชุมได๎เห็น
ความส าคัญรํวมกันในการให๎ภาษาชองได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจาก
เป็นการยกระดับกลุํมชาติพันธุ๑ชองให๎คนทั่วไปรู๎จัก อีกทั้งหนํวยงานของภาครัฐได๎ให๎ความส าคัญกับกลุํมชาติพันธุ๑
ชอง นอกจากนี้ในการด าเนินงานวิจัยตามโครงการ ฯ ยังถือเป็นการเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ของชุมชนที่ก าลังจะ
สูญหายไป ดังเชํน พิธีการแตํงงานของชาวชอง หรือ พิธีกาตัก ความรู๎ เกี่ยวกับพรรณพืช สมุนไพร หรือ
พฤกษศาสตร๑พ้ืนบ๎าน รวมทั้งอาหารชอง จึงจ าเป็นต๎องรีบเรํงบันทึกข๎อมูลไว๎เพ่ือสืบทอดให๎ลูกหลานของชาวชอง
ได๎เรียนรู๎ตํอไป 
   ภายหลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น ทีมวิจัยได๎ให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม เรื่องภาษาชอง ทั้งหมด ๑๙ ชุด โดยผล
จากการตอบแบบสอบถามของชาวชองจะแสดงในบทตํอไป 
     ๓.๒  กิจกรรมเวทีช้ีแจงโครงการ ฯ กลุ่มญัฮกุร 

   กิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ ฯ ของกลุํมญัฮกุร ได๎จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่วัดวังโพธิ์ 
บ๎านวังอ๎ายโพธิ์ ต.บ๎านไรํ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมประชุมทั้งหมด ๒๗ คน ประกอบไปด๎วย ผู๎น าชุมชน 
ปราชญ๑ชุมชน และชุมชนชาวญัฮกุรใน  ต.บ๎านไรํ  ต.นายางกลัก และ ต.โปุงนก  อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ                        
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานโครงการ ฯ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งที่ประชุมยอมรับ
และเห็นด๎วยที่จะเก็บรวบรวมข๎อมูล เพ่ือจัดท าคลังข๎อมูลของกลุํมชาติพันธุ๑และภาษาญัฮกุร และเพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

 



  

-๔๘- 
 

   นอกจากนี้ชุมชนชาวญัฮกุรยังได๎แลกเปลี่ยนกันถึงประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับในการด าเนินการ
โครงการ ฯ กลําวคือ การด าเนินการโครงการ ฯ ท าให๎เด็กและเยาวชนคนรุํนใหมํมีความตื่นตัว และมีจิตส านึกรัก
ในภาษาและวัฒนธรรมญัฮกุรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการถํายทอดภูมิป๓ญญา และองค๑ความรู๎ทางวัฒนธรรมจาก
รุํนสูํรุํนอีกด๎วย 

  หลังจากทีมวิจัยได๎มีการชี้แจงโครงการ ฯ เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ทีมวิจัยได๎ชวนให๎ชุมชนชาว            
ญัฮกุรรํวมกันวางแผนการเก็บข๎อมูล และชวนกันคิดวํา “ข้อมูลส าคัญของชาวญัฮกุรที่จะต้องเร่งรีบบันทึกเพื่อ
ไม่ให้สูญหายมีอะไรบ้าง” ในที่ประชุมได๎ชํวยกันระดมความคิดเห็นรํวมกันดังนี้ 

๑. วิธีการท าเสื้อพอก หรือชุดแตํงกายของชาวญัฮกุร 
๒. องค๑ความรู๎เรื่องสมุนไพร และพฤกษศาสตร๑พ้ืนบ๎าน 
๓. การละเลํนพื้นบ๎าน 
๔. การทอเสื่อหวายของชาวญัฮกุร 
๕. ประวัติศาสตร๑ของชาวญัฮกุร 
๖. ดนตรีของชาวญัฮกุร  
๗. วิถีชีวิตการท ามาหากินของชาวญัฮกุร 
๘. ความเชื่อ พิธีกรรมของชาวญัฮกุร 
๙. เครื่องใช๎ไม๎สอยของชาวญัฮกุร 
๑๐. อาหารพื้นบ๎าน 
๑๑. ประเพณีแหหอดอกผึ้ง  
นอกจากนี้หลั งจากการประชุมแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น ทีมวิจั ยได๎ ให๎ผู๎ เข๎ ารํวมประชุม                      

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม เรื่องภาษาญัฮกุร
ทั้งหมด ๒๔ ชุด โดยผลจากการตอบแบบสอบถามของชาวชองจะแสดงในบทตํอไป 

 

          ๔. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล” 
 

  ทีมวิจัยได๎จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช๎เครื่องมือทางภาษาเพ่ือเก็บรวบรวม
ข๎อมูล” โดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือแนะน าให๎คนในชุมชน รวมทั้งทีมวิจัยสามารถใช๎เครื่องมือทางภาษาบันทึก
ข๎อมูล ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท้ังของกลุํมชอง และกลุํมญัฮกุรได๎ โดยได๎จัดกิจกรรมในกลุํมญัฮกุรเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๖ ที่รีสอร๑ทเทพสถิต วิลล๑ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สํวนการจัดกิจกรรมในกลุํ มชอง จะจัดขึ้นในชํวงเดือน
กุมภาพันธ๑ตํอไป 
     ๔.๑  กลุ่มญัฮกุร 
     ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ทีมวิจัยได๎จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช๎
เครื่องมือทางภาษาเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูล” โดยมีนายประยูร มองทองหลาง และนายพนม จิตร๑จ านง                       
ครูภูมิป๓ญญา เป็นผู๎อธิบายระบบตัวเขียนด๎วยภาษาญัฮกุร โดยใช๎วิธีการอธิบายจากแผํนภาพอักษร ทั้งพยัญชนะ
ต๎น พยัญชนะตัวสะกด สระ และวรรณยุกต๑ นอกจากนี้ยังได๎อธิบายการใช๎สัญลักษณ๑พิเศษแทนเสียงพิเศษที่ไมํมีใน
ภาษาไทย รวมถึงการเขียนเป็นประโยคให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ฟ๓ งอีกด๎วย จากนั้นนายประยูร และนายพนมได๎
ทดสอบผู๎ เข๎ารํวมประชุม โดยการบอกค าศัพท๑และทดลองเขียน พร๎อมกับตรวจค าศัพท๑รํวมกันอีกด๎วย                    
ซึ่งกระบวนการเหลํานี้ได๎ท าให๎ผู๎ที่ไมํเคยรู๎ระบบตัวเขียนได๎เข๎าใจ และสามารถใช๎ระบบตัวเขียนในการเขียน     
และบันทกึความรู๎ได๎มากขึ้นอีกด๎วย 



  

-๔๙- 
 

  ๕. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
  

  ทีมวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลภาคสนามทั้ง ๒ กลุํม โดยกํอนลงพ้ืนที่ทีมวิจัยได๎ติดตํอประสานงาน
กับคนในชุมชน และชี้แจงวัตถุประสงค๑ในการลงพ้ืนที่ให๎คนในชุมชนหรือเจ๎าของภาษาได๎ทราบ เพ่ือประสานงาน
กับคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ให๎ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ และการบันทึกรวบรวมข๎อมูลรํวมกัน โดยกระบวนการ
ท างานเก็บข๎อมูลภาคสนามได๎มีการด าเนินงานดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

    ๕.๑  การเก็บข้อมูลภาคสนามกลุ่มชอง 
    การเก็บข๎อมูลภาคสนามกลุํมชอง ได๎เกิดข้ึน ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

    ๑)  กิจกรรมเก็บข๎อมูล เรื่ องอาหาร พ้ืนบ๎าน ๑๐  โดยในวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕                          
ณ ศูนย๑การเรียนรู๎ภาษา – วัฒนธรรมชอง ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ทีมวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือประชุม 
กลุํมยํอย (focus group) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ๑อาหารพ้ืนบ๎าน โดยมีกลุํมแมํบ๎าน             
ชาวชอง และผู๎ที่สนใจได๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกันแล๎ว ท าให๎
กลุํมแมํบ๎านดังกลําว มีแนวคิดรํวมกันในการจัดท ากิจกรรมรวบรวมเมนูอาหารพ้ืนบ๎านชอง อีกทั้งยังอยากจั ด
กิจกรรมที่จะให๎เด็กนักเรียนในชุมชนได๎รู๎จักวิธีการท าอาหารชองอีกด๎วย โดยจะมีการรวบรวมเมนูอาหารพ้ืนบ๎าน
ชองในระยะเวลาตํอไป 
    ๒) กิจกรรมบันทึกเสียงภาษาชอง โดยในวันที่ ๓ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทีมวิจัยได๎จัดกิจกรรม
บันทึกเสียงภาษาชอง โดยได๎เชิญผู๎ให๎ข๎อมูล เจ๎าของภาษาชอง ๒ ทํานคือ ยายจิ้น ผันผาย และ ยายเสียง คล๎าย
มะลิ เดินทางมาที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือบันทึกเสียงภาษาชอง ทั้งนี้
เนื่องจากทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีเครื่องมือในการบันทึกเสียงที่ดี ท าให๎ได๎เสียงเจ๎าของภาษาที่
มีคุณภาพ โดยได๎บันทึกเสียงค าศัพท๑พ้ืนฐาน (swadesh list) จ านวน ๒๖๕ ค า นิทานเรื่องเลําภาษาชอง ๒ เรื่อง 
คือเรื่อง ยาย กะ ตุย และเรื่อง สี่เกลอ นอกจากนี้ยังได๎บันทึกคูํมือระบบตัวเขียน จากราชบัณฑิตยสถาน                 
และยังไดต๎รวจสอบระบบไวยากรณ๑ภาษาชองจากนักภาษาศาสตร๑อีกด๎วย 
    ๓) กิจกรรมรวบรวมนิทาน เรื่องเลํา เพลง กลอน และค าศัพท๑เกี่ยวกับด๎านพฤกษศาสตร๑
พ้ืนบ๎าน โดยการรวบรวมนิทาน เรื่องเลํา เพลง กลอน ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการแตํงและเขียนเรื่องด๎วยตนเอง            
ซึ่งสํวนหนึ่งได๎น าไปใช๎ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ ที่โรงเรียนวัดคลองพลู และ
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ในสํวนของการรวบรวมค าศัพท๑เกี่ยวกับด๎านพฤกษศาสตร๑ ได๎มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล
รํวมกันระหวํางชุมชนและนักวิชาการพฤกษศาสตร๑ ท าให๎ได๎ค าศัพท๑จ านวน ๑๔๐ ค า 
 
 
 

                                                 
๑๐
 เป็นสํวนหนึ่งของการด าเนินโครงการ “การฟ้ืนฟูของกินพ้ืนบ๎านเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทาง

อาหารและสืบสานวัฒนธรรมในกลุํมชาติพันธุ๑” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
สํงเสริมให๎ชุมชนชาติพันธุ๑ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการฟ้ืนฟูของกินและวิถีการกินพ้ืนบ๎านด๎วยตนเอง 



  

-๕๐- 

    ๕.๒  การเก็บข้อมูลภาคสนามกลุ่มญัฮกุร 
    การเก็บข๎อมูลภาคสนามในกลุํมญัฮกุร ได๎เกิดข้ึน ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

                      ๑) กิจกรรมเก็บข๎อมูลพ้ืนฐาน โดยใช๎วิธีการสนทนาเป็นภาษาญัฮกุร กลําวคือ ในวันที่                    
๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมวิจัยได๎ลงพ้ืนที่กลุํมญัฮกุร ใน ต.บ๎านไรํ และ ต.วังอ๎ายโพธิ์ อ.เทพสถิต 
จ.ชัยภูมิ เ พ่ือเก็บข๎อมูลการสนทนาภาษาญัฮกุร โดยใช๎วิธีการให๎ชาวญัฮกุรได๎พูดคุย ซักถามกันถึงเรื่อง 
ประวัติศาสตร๑ ความเป็นมาของชาวญัฮกุร รวมถึงวิถีชีวิตของชาวญัฮกุร จากปราชญ๑ชาวบ๎านด๎วยภาษาญัฮกุร              
ทั้งจาก ต.บ๎านไรํ และ ต.วังอ๎ายโพธิ์ ซึ่งทีมวิจัยได๎เก็บบันทึกทั้งภาพวิดีโอและภาพถํายไว๎เพ่ือน าไปสูํการถอดความ
จากเสียงภาษาญัฮกุรมาสูํตัวเขียน และการถอดความหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ ได๎แกํ 
 นายอาต  ยุ๎มจัตุรัส  

 นางปิ   มดจัตุรัส 
 นายเฉียบ สงจัตุรัส 
 นางเชื่อง ชื่นจัตุรัส 
 นางเคน วัดตะขบ 
 นางบึง แถวจัตุรัส 
 นายต่ า วัดตะขบ 
 นางทา  แย๎มจัตุรัส 
 นางหําม เศรษฐกุญชร 
 นายทองพิทักษ๑  ยันจัตุรัส 

  นางอยูํ คูเกษตร 
  นางหอม ญาติรัก 
  นางด า จันทร๑พิมพ๑ 
  นายเปลี่ยน เย็นจัตุรัส 
  นางหยิม แยกจัตุรัส 
  นายสวิท วงษ๑ศรี 
  นางหีบ แยกจตัุรัส 
  นายแกํน ยี่จัตุรัส 
  นางหนิม แยกจตุรัส 

  หลังจากนั้นในวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ หลังจากที่ทีมวิจัยได๎จัดกิจกรรมประชุม                  
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช๎เครื่องมือทางภาษาเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูล” แล๎ว ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมชาวญัฮกุรได๎
รํวมกันถอดความเสียง โดยฟ๓งจากเทปวิดีโอที่บันทึกไว๎ แล๎วถอดความส าคัญ น ามาเขียนเป็นภาษาญัฮกุร และ
ความหมายภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติชุมชน วิถีชีวิตการท ามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม และ
พิธีกรรม นอกจากการถอดความรํวมกันแล๎ว ยังได๎มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นนั้น ๆ เพ่ิมเติมอีกด๎วย  ท าให๎
มีความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น 



    

-๕๑- 
 

 ๒) กิจกรรมเก็บข๎อมูลเรื่องพฤกษศาสตร๑ โดยทีมวิจัยได๎ใช๎ฐานข๎อมูลเบื้องต๎น จากการ
ด าเนินงานในโครงการ “แนวทางในการบูรณาการความรู้พฤกษศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ความรู้พฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้านชาวญัฮกุร ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”๑๑ โดยมี คุณกิตติพงษ๑ เกิดสวําง๑๒เป็นหัวหน๎าโครงการ            
ซึ่งในการด าเนินงานนี้คุณกิตติพงษ๑ และชุมชนได๎ส ารวจพรรณพืชรํวมกันภายในชุมชนและปุาชุมชนโคกคาว
เปรียง ต.บ๎านไรํ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และมีการบันทึกทั้งชื่อวิทยาศาสตร๑ ชื่อวงศ๑ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาญัฮกุร 
และการน าไปใช๎ประโยชน๑ หลังจากได๎รวบรวมรายชื่อพรรณพืชเรียบร๎อยแล๎วได๎มีนักภาษาศาสตร๑ได๎ตรวจสอบ
ค าศัพท๑เหลํานี้ โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญชาวญัฮกุร ได๎แกํ นายประยูร มองทองหลาง, นายพนม จิตจ านง และ 
นายสวิท วงศ๑ศรี ทั้งนี้สามารถรวบรวมค าศัพท๑ทางด๎านพฤกษศาสตร๑พ้ืนบ๎านชาวญัฮกุรได๎จ านวน ๑๓๘ ค า 
 ๓) กิจกรรมรวบรวมนิทาน เรื่องเลํา ของชาวญัฮกุร รวมถึงค าศัพท๑รายชื่อสัตว๑                     
ในปุาชุมชนโคกคาวเปรียง โดยชุมชนเจ๎าของภาษาเป็นผู๎เขียนเรื่องเลํา และนิทาน ซึ่งได๎ใช๎เป็นสื่อการเรียน             
การสอนส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ที่โรงเรียนวังโพธิ์สวํางศิลป์ โรงเรียนบ๎านไรํ และโรงเรียน             
บ๎านวังอ๎ายคง ใน ต.บ๎านไรํ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สํวนการรวบรวมรายชื่อสัตว๑ในปุาชุมชนโคกคาวเปรียง                
ได๎มีการรวบรวมโดยปราชญ๑ชุมชน และรํวมกันบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
๑๑
 อยูํภายใต๎โครงการ “ศึกษาเพ่ือพัฒนาภาษาและภูมิป๓ญญาของกลุํมชาติพันธุ๑บนฐาน

งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น : การบูรณาการความรู๎จากงานวิจัยท๎องถิ่นสูํความรู๎เชิงวิชาการ 

 
๑๒

 พนักงานวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ๑พืชและหอพรรณไม๎ องค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 



  

-๕๒- 
 

ตัวอย่าง 
การด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : โครงการเครื่องถมนคร 

โดย ผศ.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ และคณะ 
 

กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน นับวําเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งในการด าเนินงานโครงการการ
รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม โดยโครงการเครื่องถมนครมีวิธีคิดวํา การปกปูอง
คุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ ( Intangible Cultural Heritage) ไมํให๎สูญหายนั้น  
จ าเป็นต๎องเริ่มต๎นจากการสร๎างจิตส านึกถึง "ความเป็นเจ๎าของ" ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนั้น จึงจะน าไปสูํการ
เกิดความชื่นชมรํวมกันของชุมชนในองค๑ความรู๎ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ๑ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรม กลายเป็นความรู๎สึกถึงอัตลักษณ๑ชุมชน (Identity)  ซึ่งจะน าไปสูํการปกปูอง หวงแหน และต๎องการ
รักษาสืบทอดเป็นมรดกตกทอดในรุํนลูกหลานตํอไป ดังนั้นการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลในโครงการนี้ จึงเน๎น 
"กระบวนการสร๎างจิตส านึกดังกลําวด๎วยการมีสํวนรํวมของชุมชนเป็นประการส าคัญ 

โครงการเครื่องถมนครโครงการเครื่องถมนคร จะเน๎นการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบ “กระบวนการมีสํวนรํวม” 
(Participatory) ของชุมชน  โดยการจัดเวทีชาวบ๎าน  การสัมภาษณ๑กลุํม (Focus group Interview) เพ่ือให๎
เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางชาวบ๎าน ชุมชน และ ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง (Stakeholders) เพ่ือการสืบทอดและอนุรักษ๑องค๑
ความรู๎ “เครื่องถมนคร” ตํอไป  ดังนั้นโครงการเครื่องถมนครจึงได๎ออกแบบกิจกรรมกระบวนการมีสํวนรํวมไว๎ 
๓ สํวนส าคัญ ดังนี้ 

๑. กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชน
กํอนการลงพื้นที่เก็บข๎อมูล และค๎นหาอาสาสมัครรํวมเก็บข๎อมูล ด๎วยการ “จัดเวทีชาวบ๎าน” ในรูปแบบของการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชน
กํอนการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวํางทีมนักวิจัยและชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันในเรื่องตําง ๆ และสร๎างสายสัมพันธ๑ (Relations) ระหวํางนักวิจัย  นักวิจัยท๎องถิ่น และชุมชน   
เพ่ือให๎เกิดความรู๎สึกถึงความไว๎วางใจและกํอให๎เกิดสายสัมพันธ๑แบบ “คนใน” (Insider) ซึ่งจะท าให๎การเก็บ
ข๎อมูลเป็นไปอยํางราบรื่น โดยจัดในรูปแบบของเวทีชาวบ๎าน  เพ่ือมารับฟ๓งและรํวมให๎ข๎อเสนอแนะในเรื่อง
ตํางๆ รํวมกันกับทางโครงการฯ เพ่ือน าไปสูํการท าความเข๎าใจและรํวมมือกันในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชุมชน ประเด็นที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนได๎แกํ  ความเป็นมาและ
วัตถุประสงค๑ของโครงการฯ  เหตุผลที่ต๎องมีการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องถมนคร  ประเด็นใน
การศึกษาเครื่องถมนคร   การท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
“เครื่องถมนคร” ตลอดจนประเด็นเรื่อง ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากการรํวมเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรม  และในชํวงท๎ายกิจกรรมจะระดมสมองค๎นหาอาสาสมัครในพื้นที่จ านวน ๔ คนเพ่ือเก็บข๎อมูลรํวมกับ
นักวิจัยและนักวิจัยท๎องถิ่น ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็น“การระดมสมองกลุํมยํอย”  ที่นักวิจัย  นักวิจัยท๎องถิ่น  
และอาสาสมัครในพื้นที่ ต๎องแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่องเทคนิคการลงพ้ืนที่ เทคนิคเก็บข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูล
เป็นต๎น เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกที่สามารถตอบโจทย๑การวิจัยได๎ โดยจะจัดเวทีชาวบ๎าน 

 



  
-๕๓- 

 
๒. กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการรํวมเก็บข๎อมูลและสังเคราะห๑ข๎อมูล หรือ “การ

ระดมสมองกลุํมยํอย” ในรูปแบบของการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการรํวมเก็บข๎อมูลและรํวมสังเคราะห๑ข๎อมูลนี้  โครงการฯ

จะด าเนินการจัดเวทีชาวบ๎าน เพ่ือให๎ชุมชนได๎รํวมสังเคราะห๑ข๎อมูลแตํละสํวนที่ท าการรวบรวมมา และสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวมในการระดมสมองเพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ๑และถํายทอดภูมิป๓ญญา “เครื่องถม
นคร” ให๎กับกลุํมชนรุํนหลัง  ตลอดจนชํวยกันสังเคราะห๑ความรู๎เกี่ยวกับเครื่องถมในเรื่องอัตลักษณ๑ของเครื่อง
ถมนคร   ซึ่งจะเป็นการจัดเวทีชาวบ๎านในครั้งที่ ๒ และ ๓  

๓. กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนภายหลังการรํวมเก็บข๎อมูล หรือ “การคืนข๎อมูลสูํชุมชน”
ในรูปแบบของการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในกิจกรรมนี้  เป็นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
ภายหลังการเก็บข๎อมูล หรือที่เรียกวํา “การคืนข๎อมูลสูํชุมชน”  ซึ่งนับวําเป็นกิจกรรมการมีสํวนรํวมของชุมชน
ที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเมื่อโครงการฯ ท าการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล “เครื่องถมนคร” และท าการ
สังเคราะห๑เป็นองค๑ความรู๎แล๎ว  สิ่งส าคัญ ประการแรก คือ องค๑ความรู๎เหลํานี้ควรได๎รับการตรวจสอบจาก 
“เจ๎าของข๎อมูล” หรือชาวบ๎านในชุมชน  ซึ่งเมื่อเอาข๎อมูลไปให๎ชุมชนรับรู๎ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
มีตํอข๎อมูล  และตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลไปในทางเดียวกัน   ประการที่สอง  องค๑ความรู๎ดังกลําวที่
ทางโครงการฯ สังเคราะห๑นั้นควรได๎ย๎อนกลับไปบอกกลําวให๎คนในชุมชนได๎รับความรู๎นั้นไปใช๎ประโยชน๑ตํอ
ชุมชนตํอไปในฐานะเจ๎าของข๎อมูลซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของความรู๎  มิใชํการน าความรู๎ที่ได๎ไปวางประดับบนชั้นวาง
หนังสือในห๎องสมุดเพียงอยํางเดียว ทางโครงการฯ จึงเรียกวํา “การคืนข๎อมูลสูํชุมชน”  และในการจัดเวที
ชาวบ๎านครั้ งที่  ๔ นี้  จะด าเนินการให๎ เกิดความยินยอมรํวมกันของชุมชนเพ่ือเสนอขอจดทะเบียน                   
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร”     

ดังนั้น จากแผนงานที่โครงการเครื่องถมก าหนดไว๎ดังกลําวข๎างต๎น  ในระยะ ๖ เดือนแรก             
จึงมีการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการซึ่ งเป็นการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม จ านวน ๒ ครั้ ง                           
ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

๑. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ "การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร"  เรื่อง "การสร๎างความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมในการรวบรวมและจัดเก็บ
ข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร"  จัดเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

๒. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ “การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร”  เรื่อง "เอกลักษณ๑ของเครื่องถมนคร  ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการ
สืบทอดภูมิป๓ญญาเครื่องถมนคร"  จัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ห๎องประชุม วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 
 



  
-๕๔- 

 
รายละเอียดกิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งสองครั้งดังกล่าว                  

มีดังต่อไปนี้ 
"กิจกรรมการสร้างกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งท่ี ๑" 

กิจกรรมการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในครั้งที่ ๑ นี้ เป็นการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชนกํอนการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล และค๎นหา
อาสาสมัครรํวมเก็บข๎อมูลกับนักวิจัย ด๎วยการ “จัดเวทีชาวบ๎าน” ในรูปแบบของการประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ   

โดยกิจกรรมครั้งนี้เน๎นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชนกํอนการลงพ้ืนที่
เก็บข๎อมูล เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวํางทีมนักวิจัยและชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในเรื่อง
ตําง ๆ และสร๎างสายสัมพันธ๑ (Relations) ระหวํางนักวิจัย  นักวิจัยท๎องถิ่น และชุมชน   เพ่ือให๎เกิดความรู๎สึก
ถึงความไว๎วางใจและกํอให๎เกิดสายสัมพันธ๑แบบ “คนใน” (Insider) ซึ่งจะท าให๎การเก็บข๎อมูลเป็นไปอยําง
ราบรื่น โดยจัดในรูปแบบของการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือมาคนทุกกลุํมที่เกี่ยวข๎องกับเรื่อง "เครื่อง
ถม" เข๎ารับฟ๓งข๎อมูลเรื่องมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม อนุสัญญาวําด๎วยมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม และ
รํวมให๎ข๎อเสนอแนะในเรื่องตํางๆ รํวมกันกับทางโครงการฯ เพ่ือน าไปสูํการท าความเข๎าใจและรํวมมือกันในการ
รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชุมชน ประเด็นที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ได๎แกํ  ความเป็นมาและวัตถุประสงค๑ของโครงการฯ  เหตุผลที่ต๎องมีการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องถมนคร  ประเด็นในการศึกษาเครื่องถมนคร   การท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” ตลอดจนประเด็นเรื่อง ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากการรํวมเก็บ
ข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  และในชํวงท๎ายกิจกรรมจะระดมสมองค๎นหาอาสาสมัครในพ้ืนที่จ านวน 
๔ คนเพ่ือเก็บข๎อมูลรํวมกับนักวิจัยและนักวิจัยท๎องถิ่น ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็น“การระดมสมองกลุํมยํอย”                 
ที่นักวิจัย  นักวิจัยท๎องถิ่น  และอาสาสมัครในพ้ืนที่ ต๎องแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่องเทคนิคการลงพ้ืนที่ เทคนิค
เก็บข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูลเป็นต๎น เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกที่สามารถตอบโจทย๑การวิจัยได๎  

โครงการเครื่องถมนครจึงได๎ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานและก าหนดการในการจัด
กิจกรรมครั้งที่ ๑   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
-๕๕- 

 
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ 

“การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร” 
ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
หลักการและเหตุผล          

สืบเนื่องจากป๓จจุบัน ประเทศตํางๆ ทั่วโลกได๎ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งกับมรดกวัฒนธรรมของ
ตน ดังจะเห็นได๎จากองค๑การระดับโลก คือ องค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ได๎มีความพยายามในการออกอนุสัญญาที่เกี่ยวข๎องกับมรดกวัฒนธรรม ได๎แกํ “อนุสัญญาวําด๎วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (พ.ศ.๒๕๔๖)” หรือ Convention for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage (ค.ศ.๒๐๐๓) โดยสาระส าคัญของอนุสัญญาดังกลําวมีขอบขํายการด าเนินงาน
ครอบคลุมตั้งแตํ การศึกษา ค๎นคว๎า จัดเก็บ สืบทอด ตลอดจนการน ามรดกวัฒนธรรมมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับบริบทในยุคป๓จจุบัน  ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ได๎
ระบุถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีบทบาทในการบ ารุงรักษา และจัดระบบการบริการสาธารณะที่
เกี่ยวกับศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ให๎เป็นแนวปฏิบัติตามวิถีของชุมชนไว๎มิ
ให๎สูญหาย   
 ดังนั้นกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได๎จัดท าโครงการปกปูองมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดให๎มีการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของบุคคล กลุํมบุคคล หรือชุมชน ในการสืบ
ทอด ปกปูอง และคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมให๎ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดการจด
ทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได๎ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอเนื่องมาตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๒  
 "โครงการเครื่องถมนคร" เป็นโครงการหนึ่งที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการรวบรวม
และจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเครื่องถมนคร ในระยะเวลา ๑ ปี  ซึ่งในการด าเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเครื่องถมนครนี้ทางโครงการฯ เล็งเห็นวําสมควรเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน เพ่ือให๎เกิดความชื่นชมรํวมกันในองค๑ความรู๎ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ 
สิ่งประดิษฐ๑ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  หรือเรียกได๎วําเป็น “มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งถํายทอดจากรุํน
หนึ่งไปยังคนอีกรุํนหนึ่ง และเป็นสิ่งที่ชุมชนชาวนครศรีธรรมราชได๎สร๎างขึ้นอยํางสม่ า เสมอเพ่ือตอบสนองตํอ
สภาพแวดล๎อมของชุมชน ซึ่งจะน าไปสูํการเกิดความรู๎สึกถึงอัตลักษณ๑ชุมชน (Identity) และความหวงแหน
ปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอไป 
 
 
 
 



  
-๕๖- 

  
 การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ นี้ จัดขึ้นเพ่ือท าความเข๎าใจรวมกันระหวําง
โครงการฯ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องถมนครทุกกลุํม เพ่ือน าไปสูํความรํวมมือของชาวนครศรีธรรมราชในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลภูมิป๓ญญาเครื่องถมนครนี้เพ่ือขอจดทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ  
และระดับโลกตํอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

๑. เพ่ือท าความเข๎าใจรํวมกันระหวํางนักวิจัยกับชุมชน เกี่ยวกับการจัดเก็บข๎อมูลมรดก 
ภูมิป๓ญญาเครื่องถมนคร 

๒. เพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิป๓ญญาและอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกทาง 
วัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (พ.ศ.๒๕๔๖) 

๓. เพ่ือค๎นหาชํางเครื่องถมและนักศึกษาเพ่ือเป็นอาสาสมัครในพ้ืนที่รํวมเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ 
เครื่องถมนคร  
กลุํมเปูาหมาย 
 ในการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด๎วยผู๎ที่เก่ียวข๎องที่เข๎ารํวมจ านวน รวม ๓๐ คน ประกอบด๎วย 

๑. ตัวแทนชาวบ๎าน  
๒. ตัวแทนจากเทศบาล  
๓.  ตัวแทนชํางเครื่องถม   
๔. ตัวแทนผู๎ประกอบการร๎านค๎าเครื่องถม 
๕. ตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัด 
๖. ตัวแทนอาจารย๑และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม   

 
วันเวลาในการประชุม               วันศุกร๑ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.) 
สถานที่จัดประชุม ห๎องประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๑. เกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ 
(พ.ศ.๒๕๔๖) 

๒. เกิดการมีสํวนรํวมจากกลุํมตํางๆ ในชุมชนชาวนครศรีธรรมราชในการแสดงความคิดเห็น
ตํอการรวบรวมและเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ความรู๎เครื่องถมนครเพ่ือน าไปสูํการจดทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมในระดับชาติ 

๓. เกิดอาสาสมัครจากผู๎ที่ เกี่ยวข๎องในชุมชนในการรํวมรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล            
เครื่องถมนคร 
 
 



  
-๕๗- 

 
ก าหนดการ 
เวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๙.๐๐-๙.๑๕ น.  ผู๎ด าเนินรายการกลําวถึงที่มาของการประชุม 
เวลา ๙.๑๕-๙.๔๐ น.  หัวหน๎าโครงการเครื่องถมนครกลําวแนะน าโครงการ 
เวลา ๙.๔๐-๑๐.๐๐ น.  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชกลําวต๎อนรับและ

กลําวเปิดงาน 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.   มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมและอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (พ.ศ.๒๕๔๖) 
เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.  ระดมความคิดเห็นในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเครื่องถมนครและการขอ

จดทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น.  กระบวนการแสวงหาอาสาสมัครรํวมเก็บข๎อมูลเครื่องถมนคร 
เวลา ๑๒.๒๐-๑๒.๓๐ น. หัวหน๎าโครงการเครื่องถมนครกลําวขอบคุณและปิดการประชุม 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อเริ่มเปิดการลงทะเบียนในเวลา ๘.๓๐ น. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่ทาง
โครงการได๎ติดตํอเชิญให๎เข๎ารํวมงาน ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนชาวบ๎าน  ตัวแทนจากหนํวยงานราชการ  
ตัวแทนชํางเครื่องถม  ตัวแทนผู๎ประกอบการร๎านค๎าเครื่องถม  ตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัด   ตัวแทนอาจารย๑
และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม  ตํางทยอยมา ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม ซึ่งเดิมทางโครงการฯ ได๎ติดตํอ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องดังกลําวให๎เข๎ารํวมกิจกรรมการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในครั้งนี้ จ านวน ๓๐ คน แตํ
เมื่อเปิดการลงทะเบียนปรากฎวํามีผู๎ติดตํอขอเข๎ารํวมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาชํางเครื่องถมและสาขา
การออกแบบเครื่องประดับของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมให๎ความสนใจขอเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ิมเติม  ตลอดจนชําง
เครื่องถม  และชาวบ๎านที่เป็นผู๎ใช๎เครื่องถม ให๎ความสนใจเพ่ิมเติมจากที่ได๎เชิญไป  สํงผลให๎มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ดังกลําวทั้งหมด ๖๕ คน จ าแนกรายชื่อตามแตํละกลุํมผู๎เข๎ารํวมได๎ดังนี้   

๑. ตัวแทนชาวบ๎าน(ผู๎สนใจและใช๎เครื่องถม)  จ านวน  ๓๕  คน 
๒. ตัวแทนจากหนํวยงานราชการ  จ านวน ๗ คน (เจ๎าหน๎าที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ๑ คน 

องค๑การบริหารสํวนต าบล ๓ คน  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๓ คน)   
๓. ตัวแทนชํางเครื่องถม  จ านวน ๓ คน 
๔. ตัวแทนผู๎ประกอบการร๎านค๎าเครื่องถม  จ านวน  ๕  คน 
๕. ตัวแทนอาจารย๑สอนเครื่องถมและนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม  จ านวน ๑๕ คน 

(อาจารย๑สอนเครื่องถม ๕ คน  นักศึกษาสาขาเครื่องถมและสาขาการออกแบบเครื่องประดับ ๑๐ คน) 
 
 
 



  
-๕๘- 

 
๑) ช่วงเปิดงาน 

เมื่อเริ่มงานในเวลา ๙.๐๐ น. อาจารย๑สุนทร เตียวัฒนาตระกูล  รองผู๎อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได๎ให๎เกียรติเป็นผู๎ด าเนินรายการให๎กลําวต๎อนรับและกลําวถึงที่มาของการ
จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  จากนั้นผู๎อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นวิทยาลัยแหํง
แรกท่ีเปิดสอนเครื่องถมได๎กลําวเปิดงาน                       
๒) ช่วงแนะน าโครงการฯ และน าเสนอข้อมูล 

เมื่อเข๎าสูํชํวงการน าเสนอข๎อมูล ทางโครงการฯ โดยหัวหน๎าโครงการและนักวิจัยได๎แนะน า
โครงการฯ และน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาวําด๎วยมรดกภูมิป๓ญญา เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดได๎
เข๎าใจและเห็นถึงความส าคัญของการรวบรวมและจัดเก็บมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  เพ่ือน าไปสูํการ
ยอมรับและเห็นด๎วยรํวมกันที่จะรํวมกันเก็บรวบรวมข๎อมูล  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค๑ประการหนึ่งที่ทางโครงการฯ 
ต๎องการให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนในการรํวมเก็บข๎อมูลเครื่องถมนครกับทางโครงการฯ 
๓) ช่วงเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 

เมื่อให๎ข๎อมูลแนะน าโครงการฯ และน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาวําด๎วยมรดกภูมิป๓ญญา
แล๎วทางโครงการได๎ให๎ผู๎เข๎ารํวมทุกกลุํมได๎เสนอความคิดเห็นโดยอิสระ เพ่ือให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน  โดยมีผู๎เข๎ารํวมหลายทํานได๎แสดงความชื่นชมและดีใจที่มีการรวบรวมและจัดเก็บมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมเครื่องถมนคร  เนื่องจากเป็นสิ่ งที่ เป็นมรดกภูมิป๓ญญาที่มีมาช๎านานและต๎องการให๎ชาว
นครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึงความส าคัญของการรวบรวมและจัดเก็บมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร 
ดังข๎อมูลตํอไปนี้ 

"ผมในฐานะอาจารย๑ที่สอนเครื่องถมเห็นด๎วยอยํางยิ่งที่จะอนุรักษ๑สืบทอดเครื่องถมเพราะเป็น
งานศิลปะที่มีมาเกําแกํมากสมควรสืบทอดและให๎เป็นมรดกโลกตํอไปได๎ สมควรอยํางยิ่งครับที่มีการรวบรวม
จัดเก็บข๎อมูลเครื่องถมนครนครให๎เป็นองค๑ความรู๎คูํชาวนครศรีธรรมราช"   

(อาจารย๑ ระไว สุดเฉลย,อาจารย๑ประจ าภาควิชาเครื่องถม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) 

หรือดังข๎อมูลตํอไปนี้ 
"ดิฉันอดีตเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม จบมาแล๎วก็ยึดอาชีพชํางถม  ยินดีอยําง

ยิ่งและเห็นด๎วยที่จะมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับถมนครเพ่ืออนุรักษ๑องค๑ความรู๎นี้ไว๎  เพราะดิฉันรู๎วําเรียน
ชํางถมนี้มันยากคํะ ต๎องใจรักจริงๆ  เพราะกวํางานจะเสร็จออกมาแตํละชิ้นขั้นตอนมันทั้งยากและต๎องใช๎
เวลานาน ไมํคํอยมีใครอยากมาเรียนกันมากนัก  ก็กลัววําอีกหนํอยความรู๎นี้จะคํอยๆ หายไป"   

(กนกวรรณ บุษบรรณ, อาชีพชํางเครื่องถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
๔) ช่วงค้นหาอาสาสมัครร่วมเก็บข้อมูล 

เมื่อผู๎เข๎ารํวมได๎แสดงความคิดเห็นตํอการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องถมแล๎ว  
ประเด็นส าคัญที่ทางโครงการฯ ได๎เปิดประเด็นให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎คิดและเกิดความตระหนักในการเป็น 
"เจ๎าของ" ภูมิป๓ญญาเครื่องถมนคร พร๎อมกับถามหาความรํวมมือที่ทางชุมชนจะท าได๎ในการอนุรักษ๑และสืบทอด 



  
-๕๙- 

 
ภูมิป๓ญญานี้   ปรากฎวําผู๎เข๎ารํวมที่มาจากหลายหนํวยงานได๎แสดงความรํวมมืออยํางมาก  เชํน ชํางถมหลาย
ทํานตํางเสนอที่จะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องการท าเครื่องถม  ขณะเดียวกันอาจารย๑ที่สอนเครื่องถมก็แสดงความ
จ านงที่จะให๎ข๎อมูลที่ได๎รวบรวมไว๎  ขณะที่หนํวยงานราชการ เชํน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็กลําววํา
พร๎อมยินดีรํวมหาข๎อมูลให๎   

นอกจากนี้ กิจกรรมการสร๎างการมีสํวนรํวมในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑ไว๎
อีกประการหนึ่งคือ ต๎องการค๎นหาอาสาสมัครชุมชนรํวมเป็นผู๎เก็บข๎อมูลรํวมกับทางโครงการฯ  ซึ่งทาง
โครงการฯต๎องการให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนและให๎ชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาเครื่อง
ถมนครนี้    ดังนั้นเมื่อทางโครงการฯ ได๎อธิบายถึงความส าคัญของการอนุรักษ๑ สืบทอด ภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมที่เป็นองค๑ความรู๎เครื่องถมนครแล๎ว  เมื่อขอความรํวมมือจึงมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอาสาเป็นผู๎รํวมเก็บ
ข๎อมูลทันที ซึ่งนับวําเป็นการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยธรรมชาติอยํางแท๎จริง ซึ่งสํวนหนึ่งเกิด
จากการตระหนักรู๎ของชุมชนที่เห็นความส าคัญของการเก็บรวบรวมข๎อมูลองค๑ความรู๎เครื่องถมนครที่เป็นภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรมที่ใกล๎สูญหาย  และอีกสํวนหนึ่งเกิดจากการที่โครงการฯ ออกแบบกิจกรรมให๎ข๎อมูลเพ่ือ
สร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางชุมชนและนักวิจัยในโครงการฯ รวมทั้งการให๎ข๎อมูลแกํชุมชนในเรื่องอนุสัญญาวํา
ด๎วยมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งเมื่อชุมชนได๎รับทราบข๎อมูลและเกิดความเข๎าใจจึงน ามาสูํการเกิด
จิตส านึกความเป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาและหวงแหน  จึงน าไปสูํการอาสาเป็นผู๎ชํวยเก็บข๎อมูลกับทางโครงการฯ  

ดังข๎อมูลตํอไปนี้ 
"ในนามของตัวแทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดิฉันก็เห็นด๎วยคํะในการเก็บข๎อมูลเพ่ือขึ้น

ทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดกํอนแล๎วในระดับตํอไปอาจได๎ขึ้นทะเบียนระดับโลก ใน
สํวนของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองเราก็ได๎ชํวยเรื่องการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลให๎เครื่องถมนครเป็นที่รู๎จัก
และมีการรวบรวมข๎อมูลเพื่อสํงไปยังกรมสํงเสริมวัฒนธรรมเพื่อตํอไปจะได๎สํงไปยูเนสโก๎ได๎ด๎วย"   

(ปรียา  แก๎วบ ารุง, เจ๎าหน๎าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๗) 

หรือดังข๎อมูลตํอไปนี้ 
"ดิฉันยินดีชํวยในเรื่องข๎อมูลทุกอยําง  ทุกวันนี้ก็ท าเครื่องถมขายโดยมีคนสั่งเข๎ามา  ตอนนี้ก็

เริ่มท าเว็บไซต๑ลงขั้นตอนการท าเครื่องถมเพ่ือให๎เปูนความรู๎กับผู๎ที่ชอบและนิยมใช๎เครื่องถม  เลยยินดีชํวยเหลือ
ในการให๎ข๎อมูลทุกอยํางคํะ  และขออาสาเป็นผู๎รํวมเก็บข๎อมูลกับทางโครงการฯ" 

(กนกวรรณ บุษบรรณ, อาชีพชํางเครื่องถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
    

ดังนั้น หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชํวงการค๎นหาอาสามสมัครรํวมเก็บข๎อมูล มีผู๎อาสารํวมเก็บข๎อมูล
จ านวน ๖ คน  ได๎แกํ  

๑) กนกวรรณ บุษบรรณ อาชีพชํางเครื่องถม    
๒) ปรียา  แก๎วบ ารุง   เจ๎าหน๎าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๓) ชญานนท๑ สุวรรณ  เจ๎าหน๎าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  



  
-๖๐- 

 
๔) อ าภาพันธ๑ พรหมรา  เจ๎าหน๎าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕) รัตนาภรณ๑ จันทร๑ไพรพฤกษ๑  เจ๎าหน๎าที่องค๑การบริหารสํวนต าบลนาทราย 
๖) อ. ระไว สุดเฉลย อาจารย๑สอนเครื่องถม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

 
จากการจัดกิจกรรมการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎วยการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติ                

ครั้งที่ ๑ ที่เน๎นให๎คนในชุมชนที่เป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเรื่องเครื่องถมนครนี้เป็นผู๎ให๎ความคิดเห็น
ตํอการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลตลอดจนให๎เกิดจิตส านึกความเป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนี้และเข๎า
มามีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล เก็บข๎อมูล และวิเคราะห๑ข๎อมูล  สํงผลให๎การด าเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค๑
ดังที่โครงการก าหนดไว๎ทั้ง ๓ ประการคือ  

๑. เพ่ือท าความเข๎าใจรํวมกันระหวํางนักวิจัยกับชุมชน เกี่ยวกับการจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิ 
ป๓ญญาเครื่องถมนคร 

๒. เพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิป๓ญญาและอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกทาง 
วัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (พ.ศ.๒๕๔๖) 

๓. เพ่ือค๎นหาชํางเครื่องถมและนักศึกษาเพ่ือเป็นอาสาสมัครในพ้ืนที่รํวมเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ 
เครื่องถมนคร  

 
นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมการสร๎างการมีสํวนรํวมด๎วยการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่ ๑ ทางโครงการฯ ได๎เรียนรู๎และสามารถถอดบทเรียนเรื่องการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนได๎ ดังนี้ 
๑ .การสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยการแนะน าโครงการฯ และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ

อนุสัญญาวําด๎วยมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม   เป็นการสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางโครงการฯ และชุมชน  
เสมือนการท าความรู๎จักเพ่ือให๎เกิดความไว๎เนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) ชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ 
เข๎าใจและไว๎ใจวําโครงการฯมีวัตถุประสงค๑อะไร จะท าสิ่งใด  และชุมชนจะได๎อะไร  ดังนั้นการท าความรู๎จัก
ระหวํางโครงการฯและชุมชนในครั้งนี้จึงนับวําเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการเก็บรวบรวมข๎อมูลภูมิป๓ญญาซึ่งเป็น
เรื่องเฉพาะของชุมชนที่บุคคลภายนอกเข๎ามาเป็นผู๎เก็บข๎อมูลแทนที่จะเป็นเรื่องของคนในชุมชนเอง   ดังนั้นการ
สร๎าง "สายสัมพันธ๑" (Relations) อันดีระหวํางผู๎เก็บข๎อมูลและชุมชน จะน าไปสูํ "ความรํวมมือรํวมใจ" ในการ
ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล 

๒. การสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยการเปิดเวทีให๎ผู๎เข๎ารํวมทุกกลุํมแสดงความคิดเห็น
ตํอการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร เป็นการน าไปสูํการแสดงออกซึ่ง
ภูมิป๓ญญาของชุมชนที่มีตํอเรื่องของพวกเขาเองโดยตรง   

๓. การสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยการเปิดเวทีให๎มีการ "อาสา" เข๎ารํวมเก็บข๎อมูลกับ
โครงการฯ การออกแบบกิจกรรมเชํนนี้เป็นการสร๎างจิตส านึกรักและหวงแหนมรดกภูมิป๓ญญาของชุมชนเองโดย
ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม  ซึง่จะน าไปสูํการได๎ข๎อมูลเชิงลึกและมีความถูกต๎องนําเชื่อถือสูง  ผลที่เกิดขึ้นที่เป็น
ประโยชน๑ตํอชุมชนที่ส าคัญยิ่งคือ ชุมชนได๎แสดงอัตลักษณ๑ (Identity) ของชุมชนเอง 



  
-๖๑- 

 
"กิจกรรมการสร้างกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งท่ี ๒" 

กิจกรรมการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในครั้งที่ ๒ นี้ เป็นกิจกรรมที่ต๎องการสร๎างการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการรํวมกันให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ  เอกลักษณ๑   วิธีการท า   ลวดลาย  
เครื่องมือชําง วัสดุอุปกรณ๑ในการท าเครื่องถม ซึ่งเป็นข๎อมูลจาก "ชํางถม" โดยตรง  และรํวมกันสังเคราะห๑
ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” 

ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงได๎ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบของการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  
ที่เน๎นกระบวนการโต๎เถียงและแลกเปลี่ยนทางความคิดในกลุํมยํอย   โครงการฯ จึงก าหนดรายละเอียดการ
ด าเนินงานและก าหนดการในการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒   ดังนี้ 

 
รายละเอียดการด าเนินงานและก าหนดการ 
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ 

“การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร” 
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
หลักการและเหตุผล          

สืบเนื่องจากป๓จจุบัน ประเทศตํางๆ ทั่วโลกได๎ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งกับมรดกวัฒนธรรมของ
ตน ดังจะเห็นได๎จากองค๑การระดับโลก คือ องค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ได๎มีความพยายามในการออกอนุสัญญาที่เกี่ยวข๎องกับมรดกวัฒนธรรม ได๎แกํ “อนุสัญญาวําด๎วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (พ.ศ.๒๕๔๖)” หรือ Convention for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage (ค.ศ.๒๐๐๓) โดยสาระส าคัญของอนุสัญญาดังกลําวมีขอบขํายการด าเนินงาน
ครอบคลุมตั้งแตํ การศึกษา ค๎นคว๎า จัดเก็บ สืบทอด ตลอดจนการน ามรดกวัฒนธรรมมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับบริบทในยุคป๓จจุบัน  ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ได๎
ระบุถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีบทบาทในการบ ารุงรักษา และจัดระบบการบริการสาธารณะที่
เกี่ยวกับศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ให๎เป็นแนวปฏิบัติตามวิถีของชุมชนไว๎มิ
ให๎สูญหาย   

ดังนั้นกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได๎จัดท าโครงการฯปกปูองมรดก                
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดให๎มีการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของบุคคล กลุํมบุคคล หรือชุมชน ในการสืบ
ทอด ปกปูอง และคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมให๎ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดการจด
ทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได๎ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอเนื่องมาตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๒  
 
 



  
-๖๒- 

 
"โครงการเครื่องถมนคร" เป็นโครงการฯหนึ่งที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการรวบรวม

และจดัเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเครื่องถมนคร ในระยะเวลา ๑ ปี  ซึ่งในการด าเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลเครื่องถมนครนี้ทางโครงการฯ เล็งเห็นวําสมควรเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน เพ่ือให๎เกิดความชื่นชมรํวมกันในองค๑ความรู๎ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ 
สิ่งประดิษฐ๑ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  หรือเรียกได๎วําเป็น “มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งถํายทอดจากรุํน
หนึ่งไปยังคนอีกรุํนหนึ่ง และเป็นสิ่งที่ชุมชนชาวนครศรีธรรมราชได๎สร๎างขึ้นอยํางสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองตํอ
สภาพแวดล๎อมของชุมชน ซึ่งจะน าไปสูํการเกิดความรู๎สึกถึงอัตลักษณ๑ชุมชน (Identity) และความหวงแหน
ปกปูองคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอไป    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ นี้ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชน   โดยการประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองกลุํมชํางเครื่องถม   เพื่อให๎ข๎อมูลเชิงวิเคราะห๑รํวมกันใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ๑   วิธีการท า   ลวดลาย  เครื่องมือชําง วัสดุที่ใช๎ อุปกรณ๑ในการท า
เครื่องถม  และ ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถม
นคร”  ซ่ึงการรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้จะเป็นสํวนหนึ่งในการจัดเก็บข๎อมูลเพื่อน าไปสูํการทะเบียนมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับโลกตํอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

๑. เพ่ือท ารวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ  เอกลักษณ๑   วิธีการท า   ลวดลาย 
เครื่องมือชําง วัสดุอุปกรณ๑ในการท าเครื่องถม  และ ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดก               
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” 

๒. เพ่ือสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการให๎ข๎อมูล  เก็บรวบรวมข๎อมูล และ 
สังเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องถมที่เป็นภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
กลุํมเปูาหมาย 

 ในการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด๎วยผู๎ที่ เกี่ยวข๎องที่ เข๎ารํวมจ านวน รวม ๑๕-๒๐ คน 
ประกอบด๎วย 

๑. ทีมนักวิจัย 
๒. ชํางเครื่องถม  ประกอบด๎วยกลุํมชํางเครื่องถมที่เป็นอาจารย๑สอนเครื่องถม   กลุํมชํางที ่

เรียนจบชํางถมมาจากสถาบันการศึกษา    กลุํมชํางเครื่องถมที่เรียนรู๎มาจากบรรพบุรุษหรือจากประสบการณ๑
การท างานชํางถม 
 
วันเวลาในการประชุม       วนัเสาร๑ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.) 
สถานที่จัดประชุม       ห๎องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 



  
-๖๓- 

 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

๑. ได๎ข๎อมูลเชิงลึกจากชํางเครื่องถมที่มาจากการระดมความรู๎ในการสังเคราะห๑ ในประเด็น
เกี่ยวกับอัตลักษณ๑ของ “เครื่องถมนคร”ที่เก่ียวกับลักษณะเฉพาะ  เอกลักษณ๑   วิธีการท า   ลวดลาย  
เครื่องมือชําง วัสดุอุปกรณ๑ในการท าเครื่องถม  และ ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดกภูมิ
ป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” 

๒. ข๎อมูลที่ได๎เกิดการมีสํวนรํวมจากกลุํมชํางเครื่องถมชาวนครศรีธรรมราชในการรํวมให๎ข๎อมูล 
รวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องถม เพื่อน าไปสูํการจดทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมตํอไป 
 
ก าหนดการ 
เวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๙.๐๐-๙.๑๐ น.  ผู๎ด าเนินรายการกลําวถึงที่มาของการประชุมครั้งนี้ 
เวลา ๙.๑๐-๙.๒๕ น.  หัวหน๎าโครงการเครื่องถมนครกลําวแนะน าโครงการฯและกลําวขอบคุณ 
   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พร๎อมมอบของที่ระลึก                                        
เวลา ๙.๒๕-๙.๔๕ น.      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกลําวต๎อนรับและกลําวเปิด 
   งาน 
เวลา ๙.๔๕-๑๑.๔๕ น.   เริ่มการประชุมเชิงวิชาการ กระบวนการระดมสมองโดยแบํงกลุํมยํอย ระดม

ความคิดเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลในประเด็นดังตํอไปนี้ 
   - อัตลักษณ๑ของ “เครื่องถมนคร”ที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ๑   

วิธีการท า ลวดลาย  เครื่องมือชําง วัสดุ อุปกรณ๑ในการท าเครื่องถม 
    - ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดกภูมิป๓ญญาทาง 
      วัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” 
เวลา ๑๑.๔๕-๑๔.๐๐ น.   กลุํมยํอยแตํละกลุํมน าเสนอข๎อมูลและรํวมแสดงความคิดเห็น  
    (ทางอาหารกลางวันระหวํางประชุมกลุํมยํอย) 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.  สรุปข๎อมูล 
   หัวหน๎าโครงการเครื่องถมนครกลําวขอบคุณและปิดการประชุม 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



  
-๖๔- 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางโครงการเครื่องถมนคร ภายใต๎ทุนสนับสนุนจากโครงการเครื่องถมนคร ภายใต๎ทุนสนับสนุนจาก
โครงการฯรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎จัดโครงการฯรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ได๎จัดการประชุม
วิชาการเชิงปฏิบัติ -การ ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแตํเวลา 
๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. โดยในเวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น. ตามก าหนดการเปิดให๎ลงทะเบียน แตํผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมา
ลําช๎ามาก ดังนั้นผู๎ประสานงาน (เป็นหนึ่งในชํางผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย) ซึ่งเป็นผู๎ติดตํอนัดหมายผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมคนอ่ืนๆ จึงได๎โทรศัพท๑ตาม ปรากฏวํา ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ๔ ทํานติดไปงานเผาศพ อีก ๑ ทํานปุวย อีก 
๑ ทํานติดภารกิจของหนํวยงานตนเอง จึงมาไมํได๎ กลําวโดยสรุปจากจ านวนที่แจ๎งวําจะมาเข๎ารํวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๑๗ คน จึงเหลือผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ๑๑ คน นอกจากนั้นยังมีเจ๎าหน๎าที่จากวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราชอีก ๒ คนเข๎ารํวมการประชุม คือ นางชญานนท๑ สุวรรณ และนางปรียา แก๎วบ ารุง อนึ่ง รายชื่อ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง ๑๑ คน มีดังนี้ 

๑. นายสมชาย น๎อยทับทิม 
๒. นายวชิระ นกอักษร 
๓. นายวีระพันธ๑ ทองเหลือ 
๔. น.ส.ศิรภัสสร ศรีรัตน๑  
๕. น.ส.กนกวรรณ บุษบรรณ 
๖. นายรัตนนิธิ์ ทองเสน 
๗. นายประสาท เสมาพัฒน๑ 
๘. นางกัญจนพร แพรพระนาม 
๙. น.ส.ธิดารัตน๑ ชัยชนะ 
๑๐. นายนาบีน สุดวิไล  
๑๑. นายทวี พลายด๎วง 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎อง (Stakeholders) กับเครื่องถมในหลากหลายมิติ 

ทั้งผู๎ที่ประกอบอาชีพชํางเครื่องถมในลักษณะรับจ๎างผลิตจากร๎านค๎าเครื่องถม (นายวีระพันธ๑ ทองเหลือ) ผู๎
ประกอบอาชีพชํางเครื่องถมที่มีธุรกิจสํวนตัวผลิตเองจ าหนํายเองทั้งแบบที่มีหน๎าร๎านและแบบจ าหนํายผําน
เว็บไซต๑ (นางกัญจนพร แพรพระนาม, นายรัตนนิธิ์ ทองเสน, น.ส.กนกวรรณ บุษบรรณ, น.ส.ธิดารัตน๑ ชัยชนะ, 
นายวชิระ นกอักษร) ผู๎ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัวมีหน๎าร๎านจ าหนํายเครื่องถม(และเครื่องเงิน) เป็นพํอค๎าคน
กลางนั่นเอง มีความรู๎เรื่องเครื่องถม แตํไมํได๎เป็นชํางผลิตเอง (นายนาบีน สุดวิไล, นายประสาท เสมาพัฒน๑) 
นอกจากนั้นก็ยังมีครูอาจารย๑สอนเครื่องถมทั้งที่ก าลังสอนในสถาบันการศึกษา (นายสมชาย น๎อยทับทิม) และ
ทั้งที่เกษียณแล๎ว (นายทวี พลายด๎วง) บางทํานสอนเครื่องถมโดยตรง บางทํานเคยเรียนเครื่องถมมากํอนแตํ
ป๓จจุบันสอนสาขาอาชีพอ่ืน  
 



  
-๖๕- 

 
  อนึ่ง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเหลํานี้มีทั้งที่เรียนสาขาเครื่องถมจากสถาบันการศึกษามา

โดยตรง คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเพาะชําง (นายวีระพันธ๑ ทองเหลือ, นาย
สมชาย น๎อยทับทิม, น.ส.ศิรภัสสร ศรีรัตน๑, น.ส.กนกวรรณ บุษบรรณ, นายประสาท เสมาพัฒน๑, น.ส.ธิดารัตน๑ 
ชัยชนะ, นายทวี พลายด๎วง) บางคนเรียนรู๎จากครอบครัว (นางกัญจนพร แพรพระนาม, นายรัตนนิธิ์ ทองเสน, 
นายวชิระ นกอักษร) สํวนบางคนก็เรียนรู๎จากการเป็นชํางในร๎านค๎ามากํอน (นายนาบีน สุดวิไล)    

  เห็นได๎วํากลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมกิจกรรมในวันนี้สอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมายที่
โครงการฯได๎วางไว๎ส าหรับกิจกรรมในครั้งนี้อยํางครบถ๎วน ซึ่งจะน าไปสูํการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางแท๎จริง 
นั่นคือ บุคคลเหลํานี้เป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะมาให๎ข๎อมูล และสังเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องถมของนครฯ 
บุคคลเหลํานี้มีสํวนเกี่ยวข๎องกับเครื่องถมในฐานะผู๎ผลิตและผู๎จัดจ าหนําย ซึ่งนับวํามีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการ
สืบทอดและอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องถมนคร” 

  ภายหลังจากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทยอยมาจนครบ ผู๎ด าเนินรายการ อ.เจริญ ธรรมชาติ 
จึงไดก๎ลําวถึงที่มาของการประชุมครั้งนี้ และเริ่มด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการที่วางไว๎ โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินกิจกรรมดังตํอไปนี้ 
๑) ช่วงเปิดงาน  

ผู๎ด าเนินรายการกลําวแนะน าและเชิญหัวหน๎าโครงการเครื่องถมนคร ผศ.ดร.อมรรัตน๑ ทิพย๑
เลิศ ขึ้นกลําวทักทายทํานผู๎อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ชํางเครื่องถม และอาจารย๑สอนเครื่อง
ถม ที่มาเข๎ารํวมการประชุม จากนั้น ผศ.ดร.อมรรัตน๑ ได๎กลําวแนะน าโครงการฯ “การรวบรวมและจัดเก็บ
ข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร” เนื่องจากผู๎มาเข๎ารํวมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการใน
วันนิ้เป็นกลุํมเปูาหมายใหมํที่ไมํได๎เข๎ารํวมการประชุมในครั้งที่ ๑ ดังนั้นหัวหน๎าโครงการฯจึงกลําวถึงที่มาของ
โครงการฯวิจัยเครื่องถมซึ่งได๎รับทุนจากกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 

ที่มาของการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎กับกรมสํงเสริมวัฒนธรรม สืบเนื่องจากอนุสัญญาวําด๎วย
การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม ซึ่งยูเนสโกเป็นคนก าหนดมา และทุกประเทศทั่วโลกก็รับอนุสัญญา
นี้มาปฏิบัติ ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงเกิดโครงการฯตํางๆ ขึ้นมากมาย โครงการฯของกระทรวงเองก็ชื่อ 
“โครงการฯรวบรวมและจัดเก็บภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม” โดยจะจ าแนกภูมิป๓ญญาไทยทั้งหมดออกเป็นหลาย
แขนง  

จากนั้นหัวหน๎าโครงการฯ ได๎กลําวถึง วัตถุประสงค๑ของอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ ค.ศ. ๒๐๐๓ รับรองโดยที่ประชุมสมัยสามัญขององค๑การยูเนสโก เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ในกรณีที่มีการขอจดทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม ซึ่งต๎องการให๎เกิดผล ๓ ประการ 
คือ 

๑. เพ่ือปกปูอง คุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของแตํละพ้ืนที่ 
๒. เพ่ือประกันและเคารพในมรดกภูมิป๓ญญาเครื่องถมของแตํละชุมชน และก็ป๓จเจกบุคคล 

ถ๎าเกิดเรามีภูมิป๓ญญาเฉพาะ เราก็สามารถขอขึ้นทะเบียนภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมได๎ 
 



  
-๖๖- 

 
๓. ต๎องการประสานให๎หนํวยงานตํางๆ ในชุมชนได๎รํวมมือกัน เกิดความหวงแหนในภูมิป๓ญญา 

ทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นของตัวเอง 
ทั้งนี้ทางโครงการเครื่องถมนคร ได๎ตั้งวัตถุประสงค๑โครงการฯเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล

เกี่ยวกับเครื่องถมนคร เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของบุคคล กลุํมบุคคล หรือชุมชน ในการสืบ
ทอด ปกปูอง และคุ๎มครองมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมให๎ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดการจด
ทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได๎ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมตํอเนื่องมาตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๒ อนึ่งโครงการฯวิจัยครั้งนี้มุํงหมายเพ่ือจัดเก็บข๎อมูล
เบื้องต๎นเพียงแคํ ๑ เทํานั้น ซึ่งหลังจากนี้ก็มีโครงการฯอ่ืนๆ มาสานตํอ รวมทั้งอาจเป็นโครงการฯของหลายๆ 
ทํานในที่นี้หรือที่เกี่ยวข๎องกับงานชํางถมตํอไปอาจจะรวมตัวกันเป็นเครือขําย เป็นองก๑กรของนครศรีธรรมราช
เอง ทางกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ก็จะเปิดรับข๎อเสนอแบบนี้เพ่ือให๎แตํละองก๑กรหรือแม๎แตํ
ละชุมชนในท๎องถิ่นได๎งบประมาณมาจัดเก็บ และก็น าข๎อมูลสํงให๎กระทรวง ซึ่งล าดับตํอไปเมื่อทางกระทรวงฯ
รวบรวมข๎อมูลเรื่องเครื่องถมได๎ในระดับหนึ่งตรงตามที่ยูเนสโกต๎องการ ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนมรดก                 
ภูมิป๓ญญาวัฒนธรรมเครื่องถมได๎ ตั้งแตํระดับจังหวัด ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก  

จากนั้นหัวหน๎าโครงการฯ ได๎กลําวแนะน าทีมนักวิจัยซึ่งสํวนใหญํเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย๑
ทั้ง ๕ ทําน คือ อาจารย๑อมรรัตน๑ ทิพย๑เลิศ และอาจารย๑ศศโสฬส เป็นอาจารย๑มหาวิทยาลัยจากสายนิเทศ
ศาสตร๑ ถนัดด๎านการสื่อสาร ด๎านการท าวิจัย นักวิจัยในโครงการฯอีก ๓ ทําน ประกอบด๎วย อาจารย๑เจริญ 
ธรรมชาติ (วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ซึ่งภูมิล าเนาเดิมเป็นคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช) อาจารย๑ภิญโญ เตํงภูํ (วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช) และอาจารย๑ช านาญ พระภาย
ไชย ซึ่งเป็นอาจารย๑ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชแหํงนี้ด๎วย ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมการประชุมได๎ทราบถึงทีม
นักวิจัยซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่และเป็นที่มาของการเลือกท าวิจัยเรื่องเครื่องถมนครนั่นเอง  นอกจากนั้น ภายหลัง
จากการศึกษาในเบื้องต๎นพบวํามีภูมิป๓ญญาหลากหลายมากที่เกิดขึ้นในนคร และเครื่องถมคือภูมิป๓ญญาที่
เป็นอัตลักษณ๑ของที่นี่ เพราะมีมาเกําแกํและช๎านานมาก  

และในล าดับสุดท๎าย หัวหน๎าโครงการฯ ได๎ชี้แจงถึง วิธีการใน “การรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูล
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร” ทางโครงการฯจะจัดเวทีชาวบ๎านจ านวน ๔ ครั้ง ซึ่งได๎จัดครั้ง
แรกไปแล๎วที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับชุมชนเกี่ยวกับโครงการฯวิจัยนี้ 
สํวนครั้งที่ ๒ นี้ก็ได๎รับความอนุเคราะห๑สถานที่จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชแหํงนี้ การจัดเวทีชาวบ๎าน
ทั้ง ๔ ครั้งนี้ทางโครงการฯต๎องการให๎เกิดการมีสํวนรํวมของคนนครซึ่งเป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาเรื่องเครื่องถมตัว
จริง เพ่ือเกิดการสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน การเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งที่แล๎วก็ได๎ชํางเครื่องถมและน๎องๆในพ้ืนที่
รํวมกันเก็บข๎อมูล ในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต๎องการให๎ชํางถมนครได๎เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล ครั้งนี้จึงได๎ออกแบบ
เป็นการแบํงกลุํมยํอย ชํวยกันให๎ข๎อมูล สังเคราะห๑ข๎อมูล และน าเสนอข๎อมูล ซึ่งเป็นข๎อมูลจากชํางเอง และจาก
นี้ก็จะมีครั้งที่ ๓ ที่ ๔ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่รํวมกันวิเคราะห๑ข๎อมูลและคืนข๎อมูลกลับไปที่ชุมชนในระดับ
เบื้องต๎นกํอนที่จะน าเสนอไปที่กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็นการแนะน าโครงการฯครําว ๆ จากหัวหน๎า
โครงการเครื่องถมนคร  



  
-๖๗- 

 
ตํอมา ผู๎ด าเนินรายการได๎เชิญทํานผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกลําวต๎อนรับ

และกลําวเปิดงาน โดยทํานผู๎อ านวยการได๎แสดงความยินดีในโอกาสที่มีโครงการฯวิจัยเครื่องถมนครเกิดขึ้น 
สืบเนื่องจากความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร๑ของเมืองนคร ๑๘๐๐ ปี ประวัติศาสตร๑เมืองนครศรีธรรมราชมา
กํอนกรุงสุโขทัย เป็นเมืองประวัติศาสตร๑ที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม มรดกดั้งเดิม ชาวนครศรีธรรมราชล๎วนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นนครศรีธรรมราช  

ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กลําววํา เครื่องถมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ของชาวนคร ถ๎าใครพูดถึงเครื่องถมก็ต๎องนึกถึงนครศรีธรรมราช ดังนั้นการจะจดทะเบียนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
“เครื่องถมนคร” เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงถือเป็นโอกาสที่ดีมาก นอกจากนั้น “วัดพระมหาธาตุ” ใครไปใคร
มานครศรีธรรมราชก็ต๎องนึกถึงวัดพระมหาธาตุ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชก็ก าลังจะไปสูํ
มรดกโลกเชํนกัน ขณะนี้อยูํในขั้นตอนการด าเนินการ และอีกความภาคภูมิใจที่ชาวนครอาจจะนึกไมํถึง ซึ่งใน
ประเทศไทยมีอยูํแคํ ๓ องค๑เทํานั้น คือ พระพุทธสิหิงค๑ เป็นสิ่งคูํบ๎านคํูเมืองของชาวนครเชํนกัน 

ผู๎อ านวยการฯ ได๎กลําวในนามวิทยาลัยเทคนิคฯแสดงความสนับสนุนตํอโครงการฯวิจัยเครื่อง
ถมนครนี้เป็นอยํางยิ่ง ทั้งในเรื่องบุคลากรและสถานที่ เนื่องจากเห็นวําเป็นโครงการฯที่ดีมาก เป็นโอกาสที่
ปราชญ๑ของนครศรีธรรมราชผู๎มีฝีมือทางเครื่องถมจะได๎รวบรวมข๎อมูลเก็บเอกสาร โดยมีนักวิชาการจาก
สํวนกลางที่มีความเชี่ยวชาญมาชํวยให๎ประสบความส าเร็จ แม๎ทางวิทยาลัยเทคนิคฯจะมิได๎เปิดสอนในสาขา
เครื่องถมก็ตาม แตํทางวิทยาลัยฯเป็นสถาบันทางด๎านวิชาการที่สํงเสริมทั้งในเรื่องของวิชาชีพด๎วย ในนามของ
วิทยาลัยจึงมีความยินดีต๎อนรับส าหรับกิจกรรมที่ดีของนครศรีธรรมราช และขอให๎โครงการฯนี้ประสบ
ความส าเร็จตามความคาดหมาย  

จากนั้นผู๎ด าเนินรายการได๎กลําวขอบคุณทํานผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
และได๎เชิญหัวหน๎าโครงการเครื่องถมนครมอบของที่ระลึกแดํทํานผู๎อ านวยการ              
๒) ช่วงระดมสมองจากกลุ่มย่อยและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  

อ.ศศโสฬส จิตรวานิชกุล อธิบายท าความเข๎าใจถึงกระบวนการมีสํวนรํวมในการระดม
ความคิด เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลในประเด็นดังตํอไปนี้ 

- อัตลักษณ๑ของ “เครื่องถมนคร”ที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ๑ วิธีการท า ลวดลาย 
เครื่องมือชําง วัสดุ อุปกรณ๑ในการท าเครื่องถม 

- ป๓จจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม                  
“เครื่องถมนคร” 

กิจกรรมในสํวนนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางแท๎จริง โดยให๎
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมดแบํงเป็น ๒ กลุํมยํอย ทั้งนี้ในแตํละกลุํมยํอยจะเลือกตัวแทนจากผู๎เข๎ารํวม ๑ คนเป็นผู๎
จดและสรุปหัวข๎อประเด็นที่สมาชิกในกลุํมเสนอความคิดเห็นและวิเคราะห๑วิจารณ๑รํวมกัน จากนั้นตัวแทน
ดังกลําวจะน าประเด็นที่สรุปรํวมกันดังกลําวน ามาเขียนขึ้นชาร๑จ เพ่ือให๎ตัวแทน ๑ คนข้ึนน าเสนอตํอที่ประชุม
รวมหลังจบการประชุมกลุํมยํอยแล๎ว ขั้นตอนส าคัญนี้จึงอยูํที่การได๎ข๎อมูลจริงจากตัวจริงเสียงจริงที่มารํวมด๎วย
ชํวยกันให๎ข๎อมูล โดยใช๎เวลากวําสองชั่วโมงในการระดมสมอง  



  
-๖๘- 

 
กระบวนการสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในการให๎ข๎อมูล เก็บรวบรวมข๎อมูล และสังเคราะห๑

ข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องถมที่เป็นภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนนคร เริ่มที่การแบํงผู๎เข๎ารํวมออกเป็นสองกลุํม
ยํอย  
 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดของแต่ละกลุ่ม 

ในการถกเถียงและระดมความคิดภายในกลุํมยํอยนี้  จะเห็นถึงการมีสํวนรํวมของชํางถมใน
หลากหลายระดับ เชํน บางคนน าผลิตภัณฑ๑ตัวอยํางลักษณะตํางๆ มาให๎สมาชิกในกลุํมดู (โดยที มวิจัยใน
โครงการฯ ไมํทราบมาลํวงหน๎า)  เชํน ผลิตภัณฑ๑เครื่องถมที่เป็นงานหลํอซึ่งเริ่มจะแพรํหลายในท๎องตลาด
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ๑ท ามือแบบดั้งเดิม ลวดลายใหมํๆที่ชํางแตํละคนออกแบบขึ้นเอง ผลิตภัณฑ๑ประเภท
ของเกําดั้งเดิมและผลิตภัณฑ๑รูปแบบใหมํๆ ที่มีลักษณะแฟชั่นมากขึ้น ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความตั้งใจหรือระดับ
ความเข๎มข๎นของการมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล  และการถกเถียงกันบนพ้ืนฐานข๎อมูลจริงที่เป็นรูปธรรมที่
แตกตํางจากการประชุมกลุํมยํอยท่ีอ่ืนๆ ที่มักระดมสมองบนพื้นฐานความคิดของแตํละคนเป็นสํวนใหญํ 

 
ตัวอย่างการระดมความคิดเรื่อง “เอกลักษณ์ของเครื่องถมนคร” 

สมาชิกของทั้งสองกลุํมตํางผลัดเปลี่ยนกันเสนอความคิดเห็นในประเด็น “เอกลักษณ๑ของ
เครื่องถมนคร” โดยในแตํละความคิดเห็นที่เสนอมาจะมีการสนับสนุนหรือโต๎แย๎งจากคนในกลุํม มีทั้งชี้แจง 
ยกตัวอยํางจากความรู๎ที่มีมา หรือจากประสบการณ๑ที่แตกตํางกันไปของแตํละบุคคล โดยมีนักวิจัยที่เข๎ารํวม
สังเกตการณ๑ประจ ากลุํมคอยตั้งข๎อสังเกตและซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกลุํมผู๎เข๎ารํวมเพ่ือความชัดเจนใน
ประเด็นนั้นๆ  กลําวโดยสรุป ทั้งสองกลุํมยํอยมีการเสนอความคิดเห็นในประเด็น “เอกลักษณ๑ของเครื่องถม
นคร” ดังตํอไปนี้ 

๑. เอกลักษณ๑ของถมนครที่โดดเดํนก็คือ การท ามือ คือต๎องสลักด๎วยมือต๎องขึ้นรูปด๎วยมือ
เทํานั้น  

ทั้งสองกลุํมยํอยให๎ทัศนะที่ตรงกันวําเอกลักษณ๑ของถมนคร คือ การท ามือ หรือต๎องสลักด๎วย
มือ และต๎องขึ้นรูปด๎วยมือเทํานั้น  

"เครื่องถมทางกรุงเทพและทางตํางจังหวัดจะเป็นงานกัดกรด เป็นการเขียนลายลงไปแล๎วก็ใช๎
น้ ายากัด แกะลายด๎วยมือด๎วยมือต๎องขึ้นรูปด๎วยมือ อันนั้นลวดลายจะตํางกัน มันเป็นเครื่องถมเหมือนกันครับ 
เค๎าเรียกวํา ถมจุทา ของรุํนหลัง ไมํใชํรุํนของอยุธยา เป็นรุํนที่เกิดในรัตนโกสินทร๑" 

(กนกวรรณ บุษบรรณ, ชํางถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

๒. การลงยาถม เพราะวํางานหรือผลงานแตํละชิ้นของนครศรีธรรมราชจะไมํเหมือนที่อ่ืน
ตรงที่ ที่อ่ืนจะไมํมีการลงยาถมในงาน และถมนครจะเป็นสีด าสีเดียว ไมํมีสีอื่น 
 
 



  
-๖๙- 

 
  “เทําท่ีสืบค๎นมาโปรตุเกสเข๎ามาสอนจริง แตํเค๎าสอนการท าเครื่องเงิน แตํวําเครื่องถมเค๎าไมํมี

น้ ายาใสํที่อ่ืนพอมีน้ ายาแบบของเรา ผมเคยหาเจอ มีอยูํประเทศหนึ่งที่มีน้ ายาแบบของเราก็คือ กรีก ตอนนี้มีอยูํ 
ในลักษณะเดียวกันครับที่เป็นยาถม เป็นสีเดียวกันแล๎วก็รู๎สึกวําเป็นโลหะเหมือนกัน”  

(นายวชิระ นกอักษร, ชํางถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) 
หรือดังข๎อมูลตํอไปนี้ 

"แตํวําเรื่องยาถมมันก็คือนคร แตํวําเราไมํรู๎วําต๎นก าเนิดจริงๆ มาจากตรงไหนแตํเราก็เจอที่ชําง
นคร แล๎วก็ชํางที่อ่ืนก็ไมํมี บอกสูตรไปเค๎าก็ท าไมํได๎”  

(นายวชิระ นกอักษร, ชํางถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) 
๓. การแรเงาลาย เพราะวํางานหรือผลงานแตํละชิ้นของนครศรีธรรมราชจะไมํเหมือนที่ อ่ืน

ตรงที่ ที่อ่ืนจะไมํมีการแรเงาลาย 
๔. เครื่องถมของนครศรีธรรมราชจะมี ๓ ประเภท ก็คือ ถมเงิน ถมทอง แล๎วก็ถมตะทอง 

เครื่องถมเงินก็คือ เครื่องถมธรรมดา ที่ท ามาจากเนื้อเงิน เครื่องถมทองก็คือ การเอาเครื่องถมเงินมาประดิษฐ๑
ใหมํโดยการทาทองลงไปในเนื้อเงิน แตํถมตะทองจะมีเงินและทองอยูํในชิ้นเดียวกัน ซึ่งถมตะทองจะเป็นงานที่
ท ายากมาก จึงไมํมีแพรํหลาย  

๕. วัสดุหลักที่ใช๎ท าเครื่องถม คือ เนื้อเงิน จะเป็นเนื้อเงินอยํางเดียวในการท าเครื่องถม  
๖. เอกลักษณ๑มาตรฐานคุณภาพของเครื่องถมนคร คือ เนื้อเงินจะต๎อง ๙๕ เปอร๑เซ็นต๑ แล๎วก็

สํวนทองแดง ๕ เปอร๑เซ็นต๑   
๗. สํวนลวดลายที่อยูํในเครื่องถมสํวนมากจะเป็นลายกนก ลายดอกพุดตาล ลายกราฟฟิค ซึ่ง

ลายกราฟฟิคจะเป็นการท าสมัยใหมํ เอื้อตํอลูกค๎าท่ียังเป็นวัยรุํน เอกลักษณ๑ของชิ้นงานจริงๆ ก็จะมีการแตกตําง 
อยํางถ๎าเป็นงานเครื่องถมจริงๆ จะเป็นขั้นตอนของการท ามือ  ลวดลายของเราในแตํละชิ้นงานทุกชิ้นจะ
แตกตํางกัน ตรงเนื้อตัวลายจะไมํมีโอกาสที่ลายทุกอันจะเทํากันนี่ก็เป็นเอกลักษณ๑ของเครื่องถม ถ๎าเราคิดวําการ
ที่เราจะท าเครื่องถมให๎เป็นเอกลักษณ๑ของนครศรีธรรมราชจริงๆ ในสํวนตัวแล๎วคิดวํามีอยูํ 2 อยํางที่จะน ามา
เป็นเอกลักษณ๑ของนครศรีธรรมราชได๎ก็คือ การที่เราน าหัวนโม หรือลายสิบสองนักษัตรใสํลงไปในชิ้นงาน นําจะ
เป็นเอกลักษณ๑ของนครศรีธรรมราชได๎เหมือนกัน 

“ลวดลายสํวนมากจะเป็นลายไทย แตํของนครสํวนมากจะเป็นลายใบเทศ (ภาษาโบราณ 
สะกด        ไบเทส) ซึ่งจะท าบนภาชนะ แตํลายพวกนี้คนนครไมํได๎เป็นคนคิด เป็นลายที่เค๎าท ากันมา ของ
โบราณสํวนมากจะเป็นลายใบเทศ ลายใบเทศเค๎าเอาไปใช๎อยํางอ่ืนด๎วย มันอยูํในงานจิตรกรรมไทยก็เป็นลายใบ
เทศ “เรื่องการจดลิขสิทธิ์ ผมเคยน าจดลิขสิทธิ์จดได๎เฉพาะรูปแบบ ลวดลายนี่จดยาก จะต๎องคิดเอง” 

๘. อุปกรณ๑ทั่วไปก็จะมี ค๎อน สิ่ว ซึ่งสิ่วเราจะมีหลายขนาด เป็นหัวเอาไว๎สลักลาย เพราะวํา
การสลักลายจะมีเส๎นโค๎ง เส๎นกรวย ชํางจะเป็นคนผลิตขึ้นมาเอง เพ่ือให๎ใช๎ช านาญกับความต๎องการของตัวเอง  

 
 
 



  
-๗๐- 

 
“ชํางแตํละคนก็จะมีเครื่องมือของแตํละคนแล๎วแตํความถนัด ลวดลายของแตํละคนก็จะไมํ

เหมือนกัน เครื่องมือก็จะตํางกัน เชํน “สิ่วมีเยอะ แตํบอกคนจะมีสิ่วแคํชนิดเดียว แตํมีอยูํ ๓ ตัว บางคนมีถึง           
๕ ตัวแล๎วแตํความถนัด แล๎วแตํงานที่เค๎าท า”  

(กนกวรรณ บุษบรรณ, ชํางถม, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
ภายหลังจากการระดมความคิดในหัวข๎อ “เอกลักษณ๑ของเครื่องถมนคร” เสร็จลง แตํละกลุํมก็

ระดมความคิดในหัวข๎อที่สองกันตํอคือ “เรื่องการสืบทอดภูมิป๓ญญาเครื่องถมนคร” โดยแบํงเป็น ๒ หัวข๎อคือ 
ป๓จจัยที่ท าให๎เครื่องถมนครสืบทอดตํอไปได๎ และป๓จจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการสืบทอดเครื่องถมนครให๎เจริญขึ้น
หรือสํงตํอให๎คนรุํนตํอไปได๎ โดยบางประเด็นอาจจะเอ้ือตํอการสืบทอด บางประเด็นอาจจะเป็นอุปสรรค หรือ
บางประเด็นอาจจะมองในมุมที่เอ้ือก็ได๎ หรือมองในมุมที่เป็นอุปสรรคก็ได๎ เป็นต๎น 

  

ถอดบทเรียนกิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒ ครั้ง 
ในชํวง ๖ เดือนที่ผํานมา โครงการฯ ได๎จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการจ านวน ๒ 

ครั้ง ซึ่งโครงการฯ ได๎ออกแบบกิจกรรมเพ่ือเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน เนื่องจากทางโครงการฯ มีวิธี
คิดวํา ผู๎เป็น "เจ๎าของ" ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ยํอมเป็นผู๎ที่ทราบข๎อมูลดีที่สุดจึงเก็บข๎อมูลและสังเคราะห๑ได๎ดี
ที่สุด และท่ีส าคัญคือ เจ๎าของภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเองควรมีจิตส านึกหวงแหนภูมิป๓ญญา จึงควรเป็นผู๎มี
บทบาทส าคัญในการอนุรักษ๑และสืบทอดองค๑ความรู๎ที่เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมนี้  กิจกรรมเวที
ประชุมที่จัดขึ้นทั้งสองครั้งจึงสํงผลให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ดังที่ก าหนดไว๎   

ทางโครงการฯ ได๎เรียนรู๎และมีบทเรียนจากการด าเนินงานในสํวนการสร๎างกระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชน ที่สามารถสังเคราะห๑และสรุปในเชิงวิชาการได๎ ดังนี้ 

๑. กระบวนการมีส่วนร่วมที่ใช้วิธี "การประชุม" เป็นรูปแบบการสื่อสารที่จัดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็นหรือเกิดปฏิกริยามากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารรูปแบบอื่นๆแล๎ว (เชํน การ
โทรศัพท๑พูดคุย การเขียนจดหมาย การดูโทรทัศน๑ การอํานหนังสือพิมพ๑ ฯลฯ)  การประชุมซึ่งเป็น "การสื่อสาร
กลุํม" นั้นจะมี "โอกาสสูงกวํา" ที่ "ผู๎ท าการสื่อสาร" ทุกๆ บทบาท ไมํวําจะเป็นฝุายผู๎สํงหรือฝุายผู๎รับจะได๎แสดง
ความคิดเห็น/น าเสนอเสียงของตน (voice out)  

๒. การประชุมเป็นรูปแบบการสื่อสารที่พร้อมจะเปิดพื้นที่ "การมีส่วนร่วม" ของผู้เข้าร่วม 
ได้อย่างไม่รู้จบสิ้น 

นอกจากนี้ จะเห็นได๎วํารูปแบบของการประชุมแตํละครั้งจะปรากฏออกมาเป็นแบบใดนั้นมัก
ขึ้นอยูํกับตัวแปรที่เกี่ยวข๎องอีก ๔ ประการ คือ  

(๑) ขนาดของการจัดการประชุม (Size) การจัดการประชุมส าหรับคนประมาณ                       
๒๐-๓๐ คน กับคนประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คนนั้น ยํอมต๎องการรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกตํางกันอยําง
แนํนอน  ทางโครงการฯ ก าหนดขนาดของการประชุมทั้งสองครั้งไว๎แล๎ววําเป็นการประชุมขนาดเล็ก จ านวนคน
ไมํมากนกั หากแตํได๎พิจารณาและก าหนดในเบื้องต๎นแล๎ววําผู๎เข๎ารํวมต๎องเป็น "ตัวจริง"  หรือเป็นผู๎ที่เก่ียวข๎อง
กับเครื่องถมอยํางแท๎จริง ซึ่งในทางการวิจัยเรียกวํา "ผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ" (Key Informants) 

 



  
-๗๑- 

 
ขนาดของการประชุมนี้จะกินความรวมทั้ง "ปริมาณ" ของผู๎เข๎ารํวมประชุมดังที่กลําวมาแล๎ว 

นอกจากนั้น ก็ยังหมายความไปถึง "คุณภาพ/ความหลากหลาย" ของผู๎เข๎ารํวมประชุมด๎วย เชํน หากมีกลุํมคนที่
ต๎องท างานด๎วยอยูํหลายประเภท หลายวัย หลายเพศ หลายอาชีพ หลายระดับการศึกษา หลายภูมิภาค ฯลฯ  
ดังนั้น ทุกครั้งที่จัดการประชุมจึงจ าเป็นต๎อง "วิเคราะห๑ผู๎รับสาร หรือ ผู๎เข๎ารํวมการประชุม"  ทั้งนี้ในการจัด
ประชุมทั้งสองครั้ง โครงการฯ ได๎ท าการวิเคราะห๑ผู๎รับสารหรือผู๎ที่ควรเลือกเข๎ามารํวมประชุม แล๎ววําควรเป็นผู๎
ที่เก่ียวข๎อง หรือผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียเกี่ยวกับเครื่องถมนครนี้   ในการจัดประชุมครั้งท่ี ๑ จึงได๎เชิญ กลุํมชํางถม  
กลุํมผู๎ระกอบการหรือจ าหนํายเครื่องถม  กลุํมอาจารย๑และนักศึกษาสาขาชํางถม และ หนํวยงานราชการที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค๑การบริหารสํวนต าบล  องค๑การบริหารสํนจังหวัด เป็นต๎น  
สํวนในการประชุมครั้งที่ ๒ ทางโครงการฯต๎องการข๎อมูลเชิญลึกในเรื่องเอกลักษณ๑ของเครื่องถมนคร จึงเชิญ
ชํางถมมาสังเคราะห๑ข๎อมูลรํวมกัน 

(๒) ช่วงระยะเวลา (Time/Timing)  ชํวงระยะเวลานี้ก็มีความหมายทั้ง "เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ" เชํนเดียวกับเรื่อง "ขนาด" ในแงเํชิงปริมาณของชํวงระยะเวลา ก็หมายความวํา "ควรจัดการ
ประชุมกี่วัน" สํวนในแงเํชิงคุณภาพของชํวงระยะเวลานั้นหมายถึง "ควรจัดประชุมเรื่องอะไร/กับใคร/ในชํวง
เวลาไหนของการท างาน ซึ่งหมายถึงการเลือกจัดการประชุมในชํวงเลาที่เหมาะสมกับสถานการณ๑ หรือ 
กาละเทศะ นั่นเอง นอกจากนี้ทางโครงการฯ ค๎นพบกลยุทธ๑การท างานวํา ควรเริ่มต๎นการท างานกับกลุํมชําง
เครื่องถมกลุํมเล็กๆ กํอน เพ่ือน าไปสูํเครือขํายกลุํมใหญํ   เนื่องจากในสถานการณ๑จริงพบวํา ชํางเครื่องถมมี
การแบํงเป็นสาย เป็นคําย เป็นสังกัด อีกด๎วย  จึงจ าเป็นต๎องทราบวําจะจัดประชุมในชํวงไหน สายไหน คําย
ไหน จึงจะมาหรือไมํมา  เป็นต๎น 

(๓) สถานที่ (Place) อีกมิติหนึ่งที่ควบคูํไปกับเรื่อง "เวลา" ก็คือเรื่อง "สถานที่" ซึ่งการ
แสวงหาสถานที่นี้ ก็มักจะถูก "บงการ" มาจากป๓จจัยอ่ืนๆ เชํน ถูกก าหนดมาจากเปูาหมายของการประชุม เชํน 
ถ๎าจะแลกเปลี่ยนประสบการณ๑กันอยํางกว๎างขวาง ก็ต๎องเลือก "พ้ืนที่ที่เป็นกลางๆ" ถ๎าจะจ ากัดวงให๎อยูํในคน
กันเองหนํอย ก็อาจจะเลือกพ้ืนที่ในชุมชน  เชํน ในการจัดประชุมครั้งที่ ๑ ทางโครงการฯ เชิ๒ูผู๎ที่เกี่ยวข๎องมา
หลายกลุํมและต๎องการให๎เลือกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นภายในชุมชนจึงจัดที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นสถานศึกษา
แหํงแรกท่ีสอนเครื่องถมทีชุ่มชนรู๎จักกันเป็นอยํางดี  

 (๔) เป้าหมายการประชุม เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่จะเข๎ามาก าหนดรูปแบบของการประชุม 
ซึ่งส าหรับการประชุมของโครงการฯ แตํละครั้งนั้นมีการก าหนดเปูาหมายไว๎อยํางชัดเจน เชํน  

 การประชุมเพ่ือติดตั้งความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดก                 
ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  

 การประชุมเพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างสายสัมพันธ๑อันดีในการ 
ท างานระหวํางคนนอกชุมชนกับเจ๎าของภูมิป๓ญญาซึ่งเป็นคนในชุมชน 

 การประชุมเพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนในการให๎ข๎อมูล เก็บข๎อมูล และสังเคราะห๑
ข๎อมูล จากผู๎เป็นเจ๎าของภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  



  
-๗๒- 

 
(๕) ต้อง "ก าหนดวาระของการประชุม" (Agenda setting) แม๎วําในการประชุมสํวนใหญํ

จะมีการวาง ตารางเวลา เอาไว๎แล๎ว ก็จ าเป็นที่จะต๎องระบุให๎ชัดเจนถึง "เนื้อหา/สาระของข๎อมูล" ด๎วย เชํน   
ในการแบํงกลุํมยํอยต๎องการให๎แลกเปลี่ยนข๎อคิดกันในประเด็นอะไร  

 นอกจากนี้ ทางโครงการเครื่องถมนครใช๎ประสบการณ๑ที่มีอยูํจากการเคยจัดการประชุมแบบ
มีสํวนรํวมมากํอน  มาใช๎ในการจัดเวทีเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  โดยมีเทคนิค
เพ่ิมเติม ได๎แกํ การจัดให๎มีพ่ีเลี้ยง (ซึ่งต๎องเตรียมความเข๎าใจรํวมกันเสียกํอน) ให๎เป็นตัวชํวยประจ ากลุํมยํอย  

(๖) องค์ประกอบทุกอย่างของการประชุมนั้น "ก็ต๎องเตรียมมาลํวงหน๎า" (preset) ไมํวําจะ
เป็นเรื่อง คน สถานที่ อุปกรณ๑ เอกสาร เนื้อหาการประชุม ปูายตํางๆ โต๏ะลงทะเบียน อาหาร ที่ พัก 
กระบวนการประชุม ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมที่ต๎องท าใน "ชํวงระยะเวลาสั้น" ภายใน "พ้ืนที่อันจ ากัด" ดังนั้น 
หากหวังจะมาท าทุกอยํางในวันที่ประชุม กรอบของเวลาและสถานที่จะกดดันคนท างานอยํางมาก  

(๗) การจัดระบบการแบ่งงานกันท า  ในหลายชํวงจังหวะของการท างาน การประชุมอาจจะ
ไมํได๎ท าหน๎าที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ได๎หรือสร๎างจิตส านึกรักและหวงแหนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม ได๎
ภายในชั่วข๎ามคืน จ าเป็นต๎องใช๎การท ากิจกรรมแบบอ่ืนๆที่หลากหลาย แตํอยํางไรก็ตาม                 การ
ประชุมก็ยังมีความส าคัญอยํางยิ่งในการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มี
ศักยภาพ  

(๘) ต้องมีผู้ก ากับการประชุม   การจัดประชุมนั้นเป็นการชุมนุมของคนหมูํมากในเวลาและ
สถานที่เดียวกัน เมื่อคนมารวมกันมากๆ "อะไรๆก็เกิดขึ้นได๎" เสมอ และแม๎จะมี "การวางแผนอยํางดี" เอาไว๎
ลํวงหน๎า ดังนั้นผู๎ที่จะท าหน๎าที่ "อํานสถานการณ๑ของการประชุม" และ "ก ากับ/สั่งการ" วําจะท าอะไร/อยํางไร
ตํอไป เชํน จะท าตามแผนหรือจะปรับแผน ฯลฯ ก็คือ ผู๎ที่เรียกวํา "ผู๎ก ากับการประชุม" (director) ซึ่งอยูํใน
ต าแหนํงที่มองไมํเห็นภาพรวมทั้งหมด โดยในการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ ครั้ง ทางโครงการฯ ให๎
ความส าคัญกับผู๎ก ากับการประชุมเพ่ือให๎เกิดความราบรื่นในการด าเนินงาน โดยหัวหน๎าโครงการฯ รับหน๎าที่นี้ 
หากแตํก็มีข๎อจ ากัดวําในบางขณะที่หัวหน๎าโครงการฯ ต๎องท าหน๎าที่วิทยากรด๎วย  จึงอาจมองภาพรวมไมํได๎
ตลอดเวลา  บางครั้งจึงมีข๎อผิดพลาดอยูํบ๎าง 
การประเมินผล (output)    

ทางโครงการฯ ได๎ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ๑ผู๎เข๎ารํวม  ผลโดยรวมพบวําผู๎เข๎ารํวมมีความสนใจในระดับดีมาก และได๎รับประโยชน๑จากการเข๎ารํวม
ประชุมในเรื่องการได๎รับข๎อมูลจากโครงการฯเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม เกิดความ
กระตือรือร๎นและจิตส านึกการเป็นเจ๎าของภุมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเครื่องถมนคร  ตลอดจนต๎องการมีสํวนรํวม
ในการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลกับทางโครงการฯ  ดังข๎อมูลตํอไปนี้ 

“ การประชุมนี้เป็นเรื่องท่ีดีมากท าให๎ชาวนครศรีธรรมราชได๎รับทราบข๎อมูลเรื่องการจดทะเบียน
มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม  และที่ส าคัญทีมอาจรย๑มาชํวยกระตุ๎นให๎เราตื่นตัวในเรื่ององค๑ความรู๎เครื่องถมที่
ต๎องอนุรักษ๑ ต๎องสืบทอด ท ายังไงจึงจะไมํให๎สูญหายไป  เพราะเป็นหัวใจของคนนคร”  

(ดต.รุํงโรจน๑ รัตกุล,รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) 



  
-๗๓- 

 

แบบบันทึกข้อมูลรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

๑. การระบุอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
๑.๑ ระบุชื่อมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (ซึ่งใช๎โดยชุมชนหรือกลุํมคนที่เก่ียวข๎อง) 
 
๑.๒ ระบุชื่อเต็มและชื่อยํอ (รวมทั้งระบุสาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมดังกลําว) 
 
๑.๓. ระบุชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมทั้งในความหมายพ้ืนที่ และ กลุํมผู๎ปฏิบัติ  
 
๑.๔. ระบุท่ีตั้งทางภูมิศาสตร๑ (หากที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมมีมากกวําหนึ่ง 
โปรดระบุทุกแหํงที่ทราบ) 
 
๑.๕ แสดงคุณลักษณะและคุณคําของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมโดยสังเขป        
 
๒. ลักษณะขององค์ประกอบมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
๒.๑ ผู๎ปฏิบัติ/ ผู๎แสดง ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (ระบุชื่อ อายุ เพศ  
      กลุํมอาชีพหรือความช านาญ ฯลฯ) 
 
๒.๒ บุคคลในชุมชนซึ่งถึงแม๎จะเกี่ยวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมโดยตรงน๎อยแตํเอ้ือประโยชน๑          
      ตํอการถือปฏิบัติหรือเอ้ืออ านวยตํอความสะดวกในการถือปฏิบัติหรือการสืบทอดฯ (เชํน จัดเตรียมเวที    
      เสื้อผ๎า ฝึกอบรม และ ควบคุมดูแล) 
 
๒.๓  ภาษา ท าเนียบภาษา ระดับภาษา ที่เกี่ยวข๎อง 
 
๒.๔ องค๑ประกอบที่จับต๎องได๎ (เชํน อุปกรณ๑เครื่องมือ เสื้อผ๎า หรือพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ วัตถุที่ใช๎ในพิธีกรรม)  
      (ถ๎ามี) ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการถือปฏิบัติหรือสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
 
๒.๕ องค๑ประกอบที่จับต๎องไมํได๎ (ถ๎ามี) ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการถือปฏิบัติหรือสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทาง 
      วัฒนธรรม 
 

 
 
 
 



  

-๗๔- 
 

๒.๖ แนวปฏิบัติตามจารีตในการเข๎าถึง การใช๎และการมีสํวนรํวมในมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (ถ๎ามี)  
      เชํน หากมีข๎อก าหนดบางอยํางที่ห๎ามบุคคลบางประเภท เชํน ผู๎ชาย ไมํให๎เข๎ารํวม หรือถือปฏิบัติ           
      ควรปฏิบัติตามจารีตดังกลําวและระบุข๎อก าหนดดังกลําว 
 
๒.๗ แนวทางการถํายทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม สูํคนอื่น ๆ ในชุมชน 
 
๒.๘ องค๑กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง (องค๑กรชุมชน, NGOs, ฯลฯ) (ถ๎ามี) 
 
๓. สภาวะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ความอยู่รอด 
๓.๑ ป๓จจัยคุกคาม (ถ๎ามี) ที่มีผลตํอความอยูํรอดของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมภายในชุมชนตําง ๆ         
      ที่เก่ียวข๎อง 
 
๓.๒. ป๓จจัยคุกคาม (ถ๎ามี) ที่มีผลตํอการสืบทอดของรายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมภายในชุมชน  
       ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
๓.๓ ป๓จจัยคุกคามที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเข๎าถึง การใช๎ทรัพยากรและองค๑ประกอบที่จับต๎องได๎ (ถ๎ามี)  
      ซึ่งเก่ียวข๎องกับมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
 
๓.๔. ความอยูํรอดของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมอื่น ๆ (ถ๎ามี) เกี่ยวพันกับมรดกภูมิป๓ญญาทาง 
       วัฒนธรรมที่มีการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 
๓.๕ การปกปูองคุ๎มครองหรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่มีอยูํ (ถ๎ามี)  ซึ่งให๎ความใสํใจแก๎ป๓ญหาป๓จจัยคุกคามเหลํานี้ 
และสํงเสริมให๎มีการถือปฏิบัติหรือการสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมในอนาคต 
 
๔. ข้อจ ากัดและการอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล 
๔.๑ การยินยอมจากชุมชนและชุมชนที่เก่ียวข๎องในการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 
๔.๒ ข๎อจ ากัด (ถ๎ามี) ในการใช๎หรือการเข๎าถึงข๎อมูลที่จัดเก็บรวบรวม 
 
๔.๓ บุคคลที่ให๎ข๎อมูล : ชื่อ และสถานภาพ หรือ ความเกี่ยวพัน 
 
๔.๔ วันและสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 



  

-๗๕- 
 

๕. การอ้างอิงเกี่ยวกับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ถ้ามี) 
๕.๑ เอกสารประกอบตําง ๆ (ถ๎ามี)เชํนรายงานวิจัยและ สิ่งพิมพ๑ 
 
๕.๒ สื่อวีดิทัศน๑ แถบบันทึกเสียง/ภาพตํางๆ ที่อยูํในหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ๑ หรือ ของสะสม           
      สวํนบุคคล (ถ๎ามี) 
 
๕.๓ เอกสารบันทึก และวัตถุสิ่งของ ที่อยูํในหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ๑ หรือ ของสะสมสํวนบุคคล   
      (ถ๎ามี) 
 
๖. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล  
๖.๑ ผู๎เก็บข๎อมูล  
 
๖.๒ ผู๎บันทึกข๎อมูล 
 
๖.๓ กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน (ระบุประเภท และระดับที่ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม เชํนการเห็น 
       ความส าคัญของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม การให๎ความยินยอม การรํวมเก็บข๎อมูล) 
 
๖.๔ หลักฐานการยินยอมของชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับ (ก) การจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลรายการมรดก 
     ภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม (ข) ข๎อมูลสารสนเทศท่ีให๎จัดเก็บรวบรวมและบันทึก 
 
๖.๕ วัน เวลา ในการบันทึกข๎อมูลเข๎าสูํบัญชีรายการ 
 
๗. ข๎อเสนอแนะในการสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
๗.๑ การสงวนรักษาโดยชุมชน 
 
๗.๒ การปกปูองคุ๎มครองโดยหนํวยงานภาครัฐ 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

-๗๖- 
 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ค าศัพท์ส าคัญท่ีปรากฏในอนุสนธิสัญญา 
(Key concepts in Convention) 

ศัพท์ท่ีแปลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

intangible cultural heritage                         
(phenomena that are enacted and 
transmitted by people’s practices, 
expressions, knowledge and skills.... which 
does not hinder sustainable 
development, for instance by exhausting 
natural resources, or by impairing the 
socio-economic development of the 
group concerned) 

 

มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 

communities                                          
(those people who participate directly or 
indirectly in the practice and/or transmission 
of an ICH element (or a set of elements) 
that they consider to  be part of their 
cultural heritage) 

 

ชุมชน  

safeguarding      
(ensuring the viability of the ICH: its 
potential to be enacted, developed and 
transmitted in the present and the future,         
and to remain significant to the community, 
group or individuals concerned) 

 

การปกปูองคุ๎มครอง 
 

preservation (of ICH)          
(the efforts of communities and tradition 
bearers to maintain continuity, possibly with 
some changes,  in the practice of that heritage 
over time) 

 

การสงวนรักษา (มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม) 



  

-๗๗- 
 

ค าศัพท์ส าคัญท่ีปรากฏในอนุสนธิสัญญา 
(Key concepts in Convention) 

ศัพท์ท่ีแปลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

protection      
(deliberate measures—often taken by official 
bodies—to defend intangible heritage or 
particular elements from threats to its 
continued practice or enactment) 
 

การปูองกัน 

revitalization of ICH    
(the strengthening of ICH practices and 
expressions that are seriously threatened, but 
demonstrate at least some degree of vitality 
within the community or group concerned) 
 

การฟ้ืนฟูมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 

awareness raising    
(encouraging the parties concerned, including 
people within the communities concerned, to 
recognize the value of intangible heritage, to 
respect it and, if this is in their power, to take 
measures to ensure its viability) 
 

การสร๎างความตระหนักรับรู๎ 

documentation    
(recording ICH in its current state and variety, 
through transcription and/or audio-visual 
means, and collecting documents that relate 
to it) 
 

การบันทึกมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
เป็นหลักฐาน 

research      
      (an exploration of ICH, its forms, its social, 

cultural and economic functions, and its 
practice for gaining better understanding) 

 

การวิจัย 
  

transmission  of  ICH  
(passing on practices, skills, knowledge and 
ideas about to others, usually  younger   
people, in formal or non-formal ways) 

การสืบทอดมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 



  

-๗๘- 
 

ค าศัพท์ส าคัญท่ีปรากฏในอนุสนธิสัญญา 
(Key concepts in Convention) 

ศัพท์ท่ีแปลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

decontextualization             
(taking ICH out of its context by abridging it 
and presenting it for the purpose of  
economic benefit) 
 

การน าเสนอมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมแบบ
บิดเบือนหรือบางสํวน โดยเอาออกจากบริบททาง
วัฒนธรรม เพ่ือประโยชน๑ทางธุรกิจ 

domains of ICH 
 

สาขาของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 
 

an ‘element’ of ICH            
( a social or cultural practice or expression, a 
specific knowledge or skill recognized by the 
communities, groups or individuals concerned 
as part of their cultural heritage) 
 

รายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม 

identification (of an ICH element)      
(naming it and briefly describing it in its 
context) 
 

การระบุชื่อเรียกรายการมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรม  และพรรณนาลักษณะโดยสังเขป 

inventorying or inventory making       
(collecting and presenting information on ICH 
elements in a systematic way ) 
 

การรวบรวมและจัดเก็บ และน าเสนอข๎อมูล
รายการมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรม          
อยํางเป็นระบบ 
 

sustainability      
 (to continue practising and transmitting their 

ICH, and their  understanding of it, across the 
generations) 

 

ความยั่งยืน 

The viability of ICH 
its potential to continue to be enacted, 
developed and transmitted, and to remain 
significant to the community or group 
concerned. 
 

ความอยูํรอด 



  

-  
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
กรมสํงเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ .  
  (เอกสารพิมพ๑แจกในงานสยามไทยมุง มรดกวัฒนธรรม ระหวํางวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๔). 
กรมสํงเสริมวัฒนธรรม. อนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎. (เอกสารแปล).   
สาวิตรี สุวรรณสถิตย๑. “ความเป็นมาของอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎”  
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข๎ารํวมเป็นภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการสงวนรักษา 
  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห๎องประชุมชั้น ๑  
  กรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 
สุวิไล เปรมศรีรัตน๑. รายงานความก๎าวหน๎าการด าเนินโครงการ โครงการบันทึกรวบรวมเพ่ือการสงวนรักษา 
  ภาษาและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของกลุํมชาติพันธุ๑ : ภาษาชองและภาษาญัฮกุร. ๒๕๕๖ 
 
ภาษาอังกฤษ 
“Intangible Cultural Heritage Domains,” www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01857-EN.pdf. 
“Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage,” www. unesco.org/ culture /ich/  
 doc/src/01856-EN.pdf. 
Safeguarding without freezing,” www. unesco. org /culture /ich/index.php? = en & pg=00012. 
“What is Intangible Cultural Heritage?,” www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-EN.pdf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๙- 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01857-EN.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?=en&pg=00012
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-EN.pdf


  

ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
   นายชาย  นครชัย   อธิบดีกรมสํงเสริมวัฒนธรรม 
   นายด ารงค๑ ทองสม   รองอธิบดีกรมสํงเสริมวัฒนธรรม 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดท าคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
    ศาสตราจารย๑สุวิไล เปรมศรีรัตน๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทย ภาษาถ่ิน ภาษาชาติพันธุ๑ 
    รองศาสตราจารย๑ชลธิชา บ ารุงรักษ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทย ภาษาถ่ิน ภาษาชาติพันธุ๑ 
    นายประพนธ๑ พลอยพํุม   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทย ภาษาถ่ิน ภาษาชาติพันธุ๑ 
    นายวัฒนะ บุญจับ    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทย ภาษาถ่ิน ภาษาชาติพันธุ๑ 
    ศาสตราจารย๑พิเศษประคอง นิมมานเหมินทร๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
    ศาสตราจารย๑ศิราพร ณ ถลาง   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
    รองศาสตราจารย๑สุกัญญา สุจฉายา  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
    นายอเนก นาวิกมูล    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
    รองศาสตราจารย๑ณรงค๑ชัย ปิฎกรัชต๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะการแสดง 
    รองศาสตราจารย๑พรรัตน๑ ด ารุง   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะการแสดง 

นายอานันท๑  นาคคง    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะการแสดง 
นายนรเศรษฐ หมัดคง    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะการแสดง 
นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะการแสดง 
รองศาสตราจารย๑พิชญ๑ สมพอง   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
นายพะนอม แก๎วก าเนิด   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
ศาสตราจารย๑ชวน เพชรแก๎ว   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
นายเจริญ มาลาโรจน๑    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 

    ศาสตราจารย๑สุริชัย หวันแก๎ว   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
    ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑ศรีสมร คงพันธุ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
    ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑ยิ่งยง เทาประเสริฐ  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
    เภสชักรหญิงสุภาพร ปิติพร   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
    นายธนิต ชังถาวร    ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
    ศาสตราจารย๑วิบูลย๑ ลี้สวุรรณ   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านงานชํางฝีมือดั้งเดิม 
    ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑พงศ๑พันธ๑ อนันต๑วรณิชย๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านงานชํางฝีมือดั้งเดิม 
    นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านงานชํางฝีมือดั้งเดิม 
    ศาสตราจารย๑จรินทร๑ ธานีรัตน๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกีฬาภูมิป๓ญญาไทย 
    รองศาสตราจารย๑ชัชชัย โกมารทัต  ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกีฬาภูมิป๓ญญาไทย 
    พ.อ. (พิเศษ) อ านาจ พุกศรีสุข   ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกีฬาภูมิป๓ญญาไทย 
    รองศาสตราจารย๑กาญจนา แก๎วเทพ  ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
 



  

-๘๑- 
 

    ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
    ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑ปิยะ กิจถาวร  ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
    ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑เรณู  อรรฐาเมศร๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
    นายชูพินิจ  เกษมณี    ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
    นางสาวกุลวดี เจริญศรี   ผู๎ทรงคุณวุฒิกระบวนการจัดท าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาฯ 
 
บรรณาธิการ 
 นางสาวทัศชล  เทพก าปนาท   ผู๎อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
 นางมงคลทิพย๑  รุํงงามฤกษ๑       นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 
 นายสุชาติ  คณานนท๑    นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
  นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาล   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
  นางมณฑิรา  สวัสดิรักษา   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 นายสมภพ  ปูุไทย    นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 นายวิโรจน๑  สุริยายนต๑    นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
 นางสาวธศร  ยิ้มสงวน    นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
 

 
  


