
COP ที่ 4
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
ฐานข้อมูลทางศลิปวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาท้องถิ่นสู่ AEC

คุณอ านวย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา      กจิเกดิแสง
คุณลิขิต        นางสาวกิตตนัินท์     จันทวงศ์

มทร. พระนคร



ผู้เข้าร่วมการเสวนา การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

 มทร. กรุงเทพ

 มทร. ตะวันออก

 มทร. ธัญบุรี

 มทร. พระนคร

 มทร. รัตนโกสินทร์

 มทร. ศรีวิชัย

 มทร. สุวรรณภมูิ

 มทร. อีสาน

 มทร. ล้านนา

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์
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ภาพกจิกรรม COP 4 (ต่อ)



ภาพกจิกรรม COP 4 (ต่อ)



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic)

มทร. กรุงเทพ 
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนศิลปวัฒนธรรม                        

ให้ชัดเจน สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปวัฒนธรรม บูรณำกำร
ศิลปวฒันธรรม เข้ำกบักำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั กำรบริกำร
วิชำกำร กำรจัดตัง้ศูนย์วัฒนธรรม รวบรวมองค์ควำมรู้
ทำงศิลปวฒันธรรมในห้องภมูิปัญญำไทย

สรุปความรู้ที่ได้จากการเล่าเร่ือง



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ตะวันออก 
เ ร่ิมจัดท ำฐำนข้อมูลในเว็บไซด์ โดยอบรมกำร

ด ำเนินงำนจดัท ำฐำนข้อมลู น ำเสนองำนวฒันธรรมท้องถ่ิน
ในแตล่ะวิทยำเขต เพื่อเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ธัญบุรี 
เร่ิมจำกงำนวิจัยภูมิปัญญำท้องถ่ิน จำกวิถี

ชีวิตของชำวมอญ บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน                  
กำรบริกำรวิชำกำร ทุกคณะ โดยมีจุดศูนย์กลำงท่ี 
วดัปัญญำนนัทำรำม



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. พระนคร    
รวบรวมองค์ควำมรู้ทำงศิลปวฒันธรรม จำกกิจกรรมกำร

จัดกำรองค์ควำมรู้ : จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบตัิ  บทควำมวิชำกำร
ทำงศิลปวัฒนธรรม งำนวิจัย และแผนงำนพิเศษของนักศึกษำ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลในคลังปัญญำของ
มหำวิทยำลยัทัง้ภำคภำษำไทยและภำษำองักฤษ  



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. รัตนโกสินทร์  
จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ รวบรวมผลงำน

ศิลปกรรมจำกศิลปินแห่งชำติ จ ำนวน 100 กว่ำชิน้ ผลงำน
ศิลปกรรมจำกกำรจัดนิทรรศกำรนำนำชำติ 1,000 กว่ำชิน้                
เพื่อจดัท ำทะเบียนรูปและจดัเก็บในฐำนข้อมลูเพื่อกำรสืบค้น



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ศรีวิชัย  
ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตัง้ในกำรขับเคลื่อนเช่ือมโยง

บูรณำกำรทุกศำสตร์สู่ชุมชนในแต่ละท้องถ่ิน ด้วยกำรลง
พืน้ท่ีสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง ด้วยวิถีชีวิตท่ียัง่ยืน เช่น 
ชุมชนร ำแดง  ตลำดน ำ้คลองแดน   เ พ่ื อ เพิ่ มมูลค่ ำ             
ทำงศิลปวฒันธรรม โดยใช้ทรัพยำกรในท้องถ่ิน ได้แก่  ข้ำว 
โหนด นำ เล คน  เพ่ือกำรบูรณำกำรสู่งำนวิจัย งำนบริกำร
วิชำกำรตอ่สงัคมอย่ำงยัง่ยืน



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. สุวรรณภมู ิ
เน้นรวบรวมองค์ควำมรู้จำกชมุชน โดยบูรณำกำร 

เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร       
มีกำรน ำภูมิปัญญำด้ำนศิลปวฒันธรรมเป็นตวัตัง้ โดยมี
ปรำชญ์ชำวบ้ำนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรน ำเสนอโดย
เพลง เ รื อ  ส ร้ ำ งควำม เ ข้มแข็ ง ใ ห้ เ ยำวชน เห็ นถึ ง
ควำมส ำคญัของรำกเหง้ำในศิลปวฒันธรรมไทยก่อนท่ีจะ
รับวฒันธรรมจำก AEC



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. อีสาน 
มีองค์ควำมรู้ท่ีเช่ือมโยงวฒันธรรมท้องถ่ินอีสำน

ผนวกกบัศิลปวฒันธรรมของประเทศลุม่แม่น ำ้โขง โดยใช้
วัฒนธรรมของชำวพุทธเป็นแกนกลำงในกำรเช่ือมโยง 
โดยน ำศิลปวฒันธรรมเหล่ำนีม้ำเผยแพร่ในงำนเทศกำล 
เช่น วนัสงกรำนต์ แหเ่ทียนพรรษำ



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ล้านนา 
รวบรวมองค์ควำมรู้ในวิทยำเขตต่ำงๆ ของ มทร .

ล้ำนนำ ท่ีอยู่ในท่ีตัง้ท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนศิลปวฒันธรรม
ท้องถ่ิน ได้แก่ เชียงใหม่ น่ำน ล ำปำง พิษณุโลก ท่ีได้มีกำร
วิจัยและเผยแพร่  เช่น  สล่ำ ล้ำนนำในงำนศิลปกรรม                
และสถำปัตยกรรม กำรศกึษำผกัพืน้บ้ำน ได้แก่ ผกัเชียงดำ



กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ
(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
มุ้ งเน้นงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมโดยตรง มีกำร

สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ กำรแสดง ของนักศึกษำทุกปี                     
ในกำรเรียนกำรสอน มีกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้               
บันทึกองค์ควำมรู้เป็น วีดีทัศน์ เพ่ือจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล    
จำกครูภมูิปัญญำท้องถ่ิน บรูณำกำรสูก่ำรเรียนกำรสอน



ความส าเร็จและปัจจัยแห่งความส าเร็จ
 กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเ ข้ำใจในเป้ำหมำยของกำรท ำนุบ ำ รุง
ศิลปวฒันธรรม

 เห็นควำมส ำคญัขององค์ควำมรู้และกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
 กำรสนบัสนนุด้ำนงบประมำณในแตล่ะ มทร. 
 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนและองค์ควำมรู้จำกครูภูมิ ปัญญำ
ท้องถ่ิน

 กำรทุ่มเทกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของบุคลำกรเพื่อกำรบูรณำกำร         
สูส่งัคม

 กำรท ำงำนเป็นทีมของบคุลำกรในกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
 กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองในกำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ เพื่อเผยแพร่                  
ในสื่อตำ่งๆ สู ่AEC เป็น 2 ภำษำ



ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางการพัฒนาต่อไป

ปัญหา
 ชมุชนขำดทกัษะกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
 ปัญหำ ช่วงวยัของผู้สืบทอด และครูภมูิปัญญำมีวยัหำ่งกนั ท ำให้ขำด  

ควำมเข้ำใจในงำนศิลปวฒันธรรม

 กำรท ำงำนแข่งขนักบัวยัของศลิปิน ครูภมูิปัญญำและปรำชญ์ชำวบ้ำน                     
ท่ีสงูวยั ซึง่หำกไม่รีบด ำเนินงำน ก็จะเกิดกำรสญูเสียศิลปิน ครูภมูิปัญญำ 
ปรำชญ์ชำวบ้ำนด้ำนศิลปวฒันธรรม

 กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้เป็นภำษำองักฤษสู่ AEC ตอ่ไปในอนำคต



ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางการพัฒนาต่อไป
(ต่อ)

แนวทางการพัฒนาต่อไป
 จดัเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ในสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือกำร
น ำเสนอข้อมลูทัง้ 9 มทร. + 2 เพ่ือเตรียมกำรจดัท ำ
ฐำนข้อมลูท่ีสืบค้นได้
 พฒันำฐำนข้อมลูอย่ำงแท้จริง โดยควำมร่วมมือทัง้                 
9 มทร. + 2 ทัง้ภำคภำษำไทยและภำคภำษำองักฤษสู ่AEC
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