รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการรวบรวมขอมูล
ทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

แบบเสนอโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการรวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

ผูรับผิดชอบโครงการ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑) โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการรวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๒) หลักการและเหตุผล
คนในชุมชนตองเผชิญ กับ กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ทั้งดานเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จากสถานการณปจจุบันจะเห็นได
วาทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางภูมิปญญาทองถิ่นที่ดํารงอยูบนความหลากหลายของวัฒนธรรมความเชื่อของ
แตละทองถิ่นที่มีอยู กําลังถูกคุกคามจากภายนอกและภายในชุมชน การเปลี่ยนแปลงภายในที่สําคัญ ไดแก
องคความรูที่ขาดการสืบทอด สืบสานอนุรักษ และองคความรูที่มีอยูกลายเปนสิ่งถูกมองขามและไมเห็นคุณคา
ของภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชน ขาดการสรางความเขาใจและเขาถึงความรูของคนรุนใหม
ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่รับ แนวคิดบริโภคนิย มแบบชนชั้นกลางในเมือ ง ผลกระทบตอ คน
รุนใหมในชุมชนที่หันไปเห็นคุณคาการบริโภคเทคโนโลยีและความทันสมัย การเรียนรูรากเหงาทางวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่นจึงขาดชวงที่มีความสําคัญอยางยิ่งลงไป
ปจจุบันกระบวนการสรางการเรียนรูรากเหงาทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ไดมีบทบาทที่สําคัญอยาง
มาก บทบาทของคนในชุมชนที่ควรหันกลับใหความสนใจและเห็นคุณคาของความรูและขอมูลทองถิ่นเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและสรางความรูภูมิคุมกันเพื่อความเขาใจตนเอง เขาใจชุมชน ใหสามารถกําหนด
อนาคตของชุมชนไดตามแนวคิดและนโยบายเรื่องการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและมั่นคง โดยเฉพาะเพื่อเปน
การสรางความรูทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ดั่งมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริมและ
รักษาตามพระราชบัญญัติ ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ ตอไปนี้
๑. วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
๒. ศิลปะการแสดง
๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
๔. ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๕. งานชางฝมือดั้งเดิม
๖. การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
๗. ลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความเจริญและความทันสมัยที่เขามาทําลายความสัมพันธในชุมชน ทําใหคนรุนใหมไมเห็นความสําคัญ
ของคุ ณ ค าของความรูแ ละทุ น ทางวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น ดัง นั้ น จึ งมี ค วามจํา เป น อยา งยิ่ งที่ตอ งศึก ษาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและขอมูลทองถิ่น ๑๕ อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรค โดยมีเปาหมายการทํางานที่
เริ่มตนจากงานวิจัยชุมชนดวยกระบวนการคนหาทุนทางวัฒนธรรมและขอมูลทองถิ่น ผานการศึกษาและสืบคน
ขอมูลชุมชนทองถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๓

นครสวรรค ในการประสานงานเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพการทํ างานวิจั ย ทางวัฒ นธรรม โดยมี ภ าคี เครือ ข าย
คณาจารย นักเรียน นักวิชาการวัฒนธรรม รวมทั้งบุคลากรที่สนใจงานดานวัฒนธรรม รวมขับเคลื่อนงานและ
บริหารจัดการความรูในมิติดานศิลปะและวัฒ นธรรมใหบรรลุผลตามยุทธศาสตรการทํางานดานการจัดการ
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการศึกษาคนควา
และรวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ขึ้นเพื่อจัดการศึกษาวิจัยและเก็บ
รวบรวมขอมูลดาน ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพของทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องศักยภาพ ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นในพื้นที่ ๑๕ อําเภอของจังหวัดนครสวรรค
๓) วัตถุประสงค
๑.เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูการศึกษาและดําเนินการจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครสวรรค
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานทางวัฒนธรรม รวมทั้งเปนการสรางเครือขายคณะทํางานดาน
วัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค
๔) เปาหมาย (เชิงคุณภาพและปริมาณ)
๔.๑ มี ผูเขารว มโครงการ ฯ ทั้ งภายนอก ประมาณ ๘๐ คน อาทิ ครูอ าจารยจากโรงเรียนระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค นักวิชาการวัฒนธรรม ปราชญ
ชาวบาน แกนนําองคกรชุมชน และภาคีเครือขายคณะทํางานดานวัฒนธรรม เปนตน
๔.๒ ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําแนวคิดและกระบวนการการศึกษาและดําเนินการจัดเก็บขอมูล
มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมไปพัฒ นากิจกรรมโครงการชุมชน และรวมทํางานเปนเครือขายทํางานดาน
วัฒนธรรมในทองถิ่น
๕) ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ( พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๖) วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
๖.๑ จัดทําขอเสนอรายละเอียดโครงการและพัฒนาโครงการรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๖.๒ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเปนนักวิจัยทางวัฒนธรรม จํานวน ๑ ครั้ง (เดือนพฤษภาคม ๖๐)
ใหกับครูอาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม ปราชญชาวบาน แกนนําองคกรชุมชน และ
ภาคีเครือขายดานงานวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค
๖.๓ ลงพื้นที่ศึกษา สืบคนและเก็บขอมูลทางวัฒนธรรม (หลังจากการอบรม) โดยมีคณะทํางานลง
พื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใน ๑๕ อําเภอของจังหวัดนครสวรรค
๖.๔ จั ด เวที นํ าเสนอความรูแ ละข อ มูล มรดกภู มิป ญ ญาทางวัฒ นธรรม ใน ๑๕ อํ า เภอ จากภาคี
เครื อขายคณะทํางานทั้ง ๑๕ อําเภอ (เดือนมิถุนายน ๖๐) สําหรับ การเตรียมขอมูลเพื่ อจัดทําสารคดีและ
เอกสารขอมูลเผยแพรสูสาธารณะ
๗) งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณตามกิจกรรม ดังนี้

๔

๑) กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการรวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสําหรับ
คณะทํางานทางวัฒนธรรม (จํานวน ๑ ครั้งในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐)

รายการ
หมวดคาตอบแทน
๑.๑ คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บ.x ๓ ชม. x ๖ คน
หมวดคาใชสอย
๒.๑ คาอาหารผูเขารวมกิจกรรม ๘๐ คน ๆ ละ ๘๐ บ. x ๑ มื้อ
๒.๒ คาอาหารวางผูเขารวมกิจกรรม ๘๐ คน ๆ ละ ๒๕ บ. x ๒ มื้อ
๒.๓ คาสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมจํานวน ๑๕ อําเภอ ๆ ๒,๐๐๐
บาท
หมวดคาวัสดุ
๓.๑ คาวัสดุฝกอบรม
๓.๒ คาปายไวนิล
รวมคาใชจายทั้งหมด
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จํานวนเงิน
(บาท)
๑๐,๘๐๐.๖,๔๐๐.๔,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.๘๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๓,๐๐๐

๒) กิจ กรรมนําเสนอความรูแ ละขอมูล มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรม จากภาคีเครือขา ยคณะทํ างาน
๑๕ อําเภอ (จํานวน ๑ ครั้ง ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐)
จํานวนเงิน
รายการ
(บาท)
หมวดคาตอบแทน
๑.๑ คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บ.x ๓ ชม. x ๖ คน
๑๐,๘๐๐.หมวดคาใชสอย

๒.๑ คาอาหารผูเขารวมกิจกรรม ๘๐ คน ๆ ละ ๘๐ บ. x ๑ มื้อ
๒.๒ คาอาหารวางผูเขารวมกิจกรรม ๘๐ คน ๆ ละ ๒๕ บ. x ๒ มื้อ
๒.๓ คาจางจัดทํารายงานสรุปขอมูลจากคณะทํางานและถายทําวีดีโอขอมูลทางวัฒนธรรม
หมวดคาวัสดุ
๓.๑ คาวัสดุฝกอบรม
รวมคาใชจายทั้งหมด

๖,๔๐๐.๔,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๘๐๐.๔๗,๐๐๐

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

๕

๘) ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ การศึก ษาวิจั ย เก็ บ รวบรวมองคค วามรูด านทุ น ศัก ยภาพและภู มิป ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
จั งหวัด เป น การพั ฒ นาระบบฐานขอ มู ลท องถิ่น ที่ ได มีก ารศึก ษาคน คว าเป น แหลงเรีย นรูเรื่องภู มิ ป ญ ญา
วัฒนธรรมทองถิ่นและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนนําไปสูการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
๘.๒ เกิดเครือขายการทํางานวิจัยชุมชนและความรวมมือของหนวยงานตางๆ รวมกับชุมชน โดยจัด
กระบวนการทํางานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในของคนในชุมชนตั้งแตเด็กเยาวชน หรือผูสนใจใน
ชุ มชน รว มกั บ เครือ ขา ยบุ คลากร เครือขา ยนั ก ศึก ษา นั กวิช าการ เพื่ อ รว มกั นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต จัด ทํ า
แผนพัฒนาตําบล หรือสามารถตอยอดพัฒนาองคความรูภูมิปญญาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๘.๓ เกิดการสรางและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการสรางเครือขายและขยายแนวคิดในการสรางและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองดวยทุนทางสังคมและภูมิปญญา การเปดพื้นที่การเรียนรูของสังคม
บนสื่อการเรียนรูสมัยใหม หรือการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะตาง ๆ เพื่อสรางการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ตอไปในอนาคต
๙ ) ผูเสนอโครงการ

๖

๒. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
๒.๑ จัดการอบรมเสริมสรางความเขาใจใหกับคณะทํางาน เรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค” ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ
หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค ” สํานัก ศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรครวมกับ สภาวัฒ นธรรมจังหวั ด
นครสวรรค และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางความรูความเขาใจ
กระบวนการ เครื่องมือทํางานในพื้นที่เพื่อรวมดําเนินการจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
จังหวัดนครสวรรค และเพื่อพัฒ นาศักยภาพนักจัดเก็บขอมูลทางวัฒ นธรรม รวมทั้งเปนการสรางเครือขาย
คณะทํางานดานวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค
กิจกรรมภาคเชาไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจังหวัดนครสวรรค ชวงของการเสวนาวิชาการ
หัวขอ ความสําคัญและความเปนมาของการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยมี นายนัทธี
พุ คยาภรณ ประธานสภาวัฒ นธรรมจังหวัดนครสวรรค นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และนําเสนอบทเรียนประสบการณ
ทํางานจากกรณีศึกษา โดย ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และกิจกรรมภาคบายเปนการบรรยายใหความรู หัวขอ “แนวทางการการเก็บรวบรวมขอมูลมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค” วิทยากรโดย อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร อาจารยประจํา
สาขาประวัติศาสตร และ นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายสําคัญ
เพื่ อสรา งความเขาใจตอ เครื่อ งมือ การเก็บ รวบรวมขอมูลตามแบบฟอรม แบบสํารวจมรดกภู มิป ญ ญาทาง
วัฒ นธรรม (มภ.๑) การจัดทํารายการเบื้อ งตนมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรม (มภ.๒) แบบเสนอรายการ
เบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค
(มภ.๓) นอกจากนีย้ ังจัดใหมีกิจกรรมระดมสมองแบงกลุมฝกปฏิบัติการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนลง
พื้นที่ใหกับคณะทํางานจัดเก็บขอมูลทางวัฒนธรรมของ ๑๕ อําเภอ โดยจัดกิจกรรมเรียนรูเรื่องกระบวนการ
เพื่ อดํ าเนินการจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมของแตละอําเภอ โดยเปนการระดมสมอง และ
วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคเขารวมเปนเกียรติและมี
ผู เข าร วมอบรมเป น ผู แ ทนจากคณะทํ า งานสภาวั ฒ นธรรมอํ าเภอทั้ ง ๑๕ อํ า เภอ แบ งเป น ประธานสภา
วั ฒ นธรรม แกนนํ า ชุ ม ชน ปราชญ ช าวบ าน และผู แ ทนจากชมรมวั ฒ นธรรมไทยในสถานศึ ก ษารวมทั้ ง
นักวิชาการวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ รวมผูเขารวมทั้งสิ้น ๘๐ คน จากการจัดโครงการอบรมดังกลาว ผูเขารวม
โครงการไดมีความรูความเขาใจตอการศึกษาและดําเนินการจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
จั งหวั ด นครสวรรค สามารถบู รณาการความรู ไปใช ป ระโยชน ต อ ในการทํ า งานเป น เครื อ ข า ยรว มกั น กั บ
มหาวิทยาลัย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค” ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การลงทะเบียนและพิธีเปดการอบรม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กลาวตอนรับ

นายสวัสดิ์ เปยมสม ผูอ ํานวยการกลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
กลาวรายงาน ตอประธานในพิธเี ปดการอบรม โดย นายนัทธี พุคยาภรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

๘

การเสวนาวิชาการ หัวขอ ความสําคัญและความเปนมาของการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม และนําเสนอบทเรียนประสบการณทํางานจากกรณีศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรโดย
 นายนัทธี พุคยาภรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
 นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๙

ตัวแทนจาก ๑๕ อําเภอเขารวมเปนคณะทํางานจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

คณะทํางานจากอําเภอเมืองนครสวรรค

คณะทํางานจากอําเภอไพศาลี

คณะทํางานจากอําเภอตาคลี

คณะทํางานจากอําเภอพยุหะคีรี

คณะทํางานจากอําเภอชุมตาบง

คณะทํางานจากอําเภอโกรกพระ

คณะทํางานจากอําเภอลาดยาว

คณะทํางานจากอําเภอแมวงก

๑๐

ตัวแทนจาก ๑๕ อําเภอเขารวมเปนคณะทํางานจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

คณะทํางานจากอําเภอบรรพตพิสยั

คณะทํางานจากอําเภอทาตะโก

คณะทํางานจากอําเภอแมเปน

คณะทํางานจากอําเภอเกาเลีย้ ว

คณะทํางานจากอําเภอหนองบัว

คณะทํางานจากอําเภอชุมแสง

คณะทํางานจากอําเภอตากฟา

๑๑

การบรรยายใหค วามรู เรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมจังหวัด
นครสวรรค”และกิจกรรมแบงกลุมฝกปฏิบัติการระดมสมอง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 นําเสนอ แลกเปลี่ยนขอมูลของแตละอําเภอเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแตละ
ดานในพื้นที่อําเภอ
 วิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินสถานการณคงอยู /สถานการณ
 จัดลําดับความสําคัญการเก็บขอมูล / เกณฑการพิจารณาเพื่อดําเนินการ
วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การบรรยายใหความรู เรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จ.นครสวรรค”

กิจกรรมแบงกลุมฝกปฏิบัติการระดมสมอง แลกเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของคณะทํางานจาก ๑๕ อําเภอ

๑๒

สรุปกิจกรรม
การนําเสนอผลการระดมสมองของแตละอําเภอ โดยผูนําเสนอของแตละกลุม

ผูแทนจากแตละอําเภอ รวมเสนอขอมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ

๑๓

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวขอ “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค”
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

.......................................
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕ คน เปนชาย ๒๕ คน
เปนหญิง ๒๐ คน
๑. เพศ
ชาย :
หญิง :

๒๕
๒๐

คน
คน

รอยละ ๕๕.๕
รอยละ ๔๔.๔

๒. อายุ
๓๑ – ๔๐ :
๖
คน รอยละ
๔๑ – ๕๐ :
๘
คน รอยละ
๕๑ – ๖๐ :
๑๘ คน รอยละ
๖๑ – ขึ้นไป :
๑๓ คน รอยละ
๓. การศึกษา
ประถมศึกษา
๒
คน รอยละ
มัธยมศึกษา
๙
คน รอยละ
อนุปริญญา/ปวส.
๒
คน รอยละ
ปริญญาตรี
๑๙ คน รอยละ
ปริญญาโท
๑๒ คน รอยละ
ปริญญาเอก
๑
คน รอยละ
๔. สถานภาพ
ประธานสภาวัฒนธรรม ๘
คน รอยละ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๔
คน รอยละ
แกนนําชุมชน
๑๒ คน รอยละ
ชมรมวัฒนธรรมไทย
๗
คน รอยละ
ปราชญชาวบาน
๖
คน รอยละ
ผูสนใจอื่นๆ
๘
คน รอยละ
๕. การมีสวนรวมกับหนวยงาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ไมระบุ

๑๓.๓
๑๗.๗
๔๐
๒๘.๘
๔.๔
๒๐
๔.๔
๔๒.๒
๒๖.๖
๒.๒
๑๗.๗
๓๕.๕
๒๖.๖
๑๕.๕
๑๓.๓
๑๗.๗
๓๐
๒
๑
๑๒

คน
คน
คน
คน

รอยละ ๖๖.๖
รอยละ ๔.๔
รอยละ ๒.๒

๑๔

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ
พึงพอใจมาก ไดแก เรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรม รอยละ ๗๙.๖ ความสะดวกในการเดินทาง รอยละ ๘๕.๔
รูปแบบความเหมาะสมการจัดการสถานที่จัดงาน รอยละ ๘๔
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
พึงพอใจมาก ไดแก เรื่องความสะอาดเหมาะสมของสถานที่และความพรอมของอุปกรณ รอยละ ๘๓.๖ ขอมูล
และเอกสารประกอบ รอยละ ๘๔.๘ และความเหมาะสมในการตอนรับ รอยละ ๘๔
ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเสวนา
ทางวิชาการ หัวขอ “ความสําคัญและความเปนมาของการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
และนําเสนอบทเรียนประสบการณทํางานจากกรณีศึกษา” อยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ ๘๖.๒ และความรู
ที่ไดรับจากการบรรยายใหความรูเรื่อง “แนวทางการการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒ นธรรม
จังหวัดนครสวรรค” และกิจกรรมระดมสมองฝกปฏิบัติการกลุม อยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ ๘๕.๘
ดานการนําความรูไปใช ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจภาพรวมที่ไดรับจากการอบรมครั้งนี้ อยูในระดับ
พึงพอใจมาก รอยละ ๘๓.๖ ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได รอยละ ๘๔ สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชได รอยละ ๘๓.๒ สามารถนําความรูไปเผยแพรและถายทอดใหกับผูอื่นได รอยละ ๘๓.๒
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑. อยากเห็นเปนรูปธรรม รูปเลม สงตอสถานศึกษาเพื่อใหเด็กประถมศึกษาเริ่มไดเรียนรูการขับเคลื่อน
เรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความประสงคใหภาครัฐสนใจและเห็นความสําคัญยิ่งที่ทานไดจัด
โครงการ แตที่ผานมาภาครัฐขับเคลื่อนอยางลาชา
๒. อยากใหแตละอําเภอที่ไดหัวขอแตละเรื่องแลวมานําเสนอใหที่ประชุมทราบเปนระยะ เพื่อเปนการ
พัฒนา
๓. การจัดสถานที่อบรมนั้นไมเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูเขารวมกิจกรรม
๔. อยากใหเห็นความสําคัญของการจัดโตะหมูบูชาใหถูกตองตามหลักศาสนาพิธี เพื่อเปนแบบอยาง
เพราะเราคือ ตนแบบ
๕. มุงเนนทํา Work Shop ในแตละทองที่ของแตละอําเภอ โดยทําจากสถานที่จริงของวัฒนธรรมทองถิ่น
นั้นๆ
๖. ควรมีการจัดประชุมไปในอําเภอตางๆ หมุนเวียนกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและสัมผัสสถานที่จริงๆ
๗. ขอเสนอแนะวาเราในฐานะเปนตนแบบของวัฒนธรรมเรื่องการจัดความสําคัญของโตะหมูบูชา ควรจัด
ใหมีเครื่องใหครบ พิธีเปดควรจุดธูปเทียนกอนเปดเพราะเรามีโตะหมูบูชา ควรทําใหเปนวัฒนธรรม
ของการจัดสัมมนา

๑๕

๒. การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “แนวทางการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล มรดกภู มิ ป ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมจั ง หวัด นครสวรรค” ครั้ง ที่ ๒ หั ว ขอ การนํ า เสนอความรูแ ละขอ มู ล มรดกภู มิ ป ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ ในวันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเก็บ รวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรม
จังหวัดนครสวรรค” ครั้งที่ ๒ หัวขอ การนําเสนอความรูและขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ ตามแบบฟอรมแบบสํารวจ
มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒนธรรม (มภ.๑) การจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒนธรรม (มภ.๒)
แบบเสนอรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครสวรรค (มภ.๓) หลังจากลงพื้นที่ศึกษาสืบคนและเก็บขอมูลทางวัฒนธรรม โดยมีคณะทํางานลง
พื้นที่ศึกษาเก็บขอมูลรวบรวม และนําเสนอขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม แตละดาน ไดแก







วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
ศิลปะการแสดง
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล
ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
งานชางฝมือดั้งเดิม
การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบานและศิลปะการตอสูปองกันตัว

กิจ กรรมการนําเสนอขอมูลมรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมเปนผูแทนจาก
คณะทํางานสภาวัฒ นธรรมอําเภอทั้ง ๑๕ อําเภอ แบ งเปนประธานสภาวัฒ นธรรม แกนนําชุม ชน ปราชญ
ชาวบาน และผูแทนจากชมรมวัฒ นธรรมไทยในสถานศึกษารวมทั้งนักวิชาการวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ รวม
ผูเขารวมทั้งสิ้น ๘๐ คน จากการจัดโครงการอบรมดังกลาว ผูเขารวมโครงการไดนําเสนอผลการดําเนินงาน
การจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในแตละดานของ ๑๕ อําเภอ โดยมีการประสานความรวมมือ
ในการทํางานครั้งนี้รวมกับนักวิชาการวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ
กิ จ กรรมปฏิ บั ติก ารกลุม ยอ ยในหั ว ขอ “นํ าเสนอและถอดบทเรีย นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค จากกรณีศึกษา ๑๕ อําเภอ”
- กลุมที่ ๑ อําเภอเมือง ชุมแสง บรรพตพิสัย เกาเลี้ยว และหนองบัว
- กลุมที่ ๒ อําเภอโกรกพระ ลาดยาว ชุมตาบง แมเปน และแมวงก
- กลุมที่ ๓ อําเภอพยุหะคีรี ไพศาลี ตากฟา ทาตะโก และตาคลี
วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นายปริ ญ ญา จั่ น เจริ ญ นั ก วิ ช าการ และนางสาวศิ รินุ ช ครุ ฑ ธกะ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๖

การนําเสนอลักษณะของขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ๑๕ อําเภอ จังหวัดนครสวรรค
จํานวนทั้งสิ้น ๔๙ เรื่อง ไดแก
๑.วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
ตํานานแหงขุนเขา ชื่อเรียกในทองถิ่น ตํานานเจาพอเขาหลวง
ตํานานเขาหินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค
ตํานานดงแมนางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
ภาษาไทดํา บานยางใหญ ต.หนองเตา อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค
ภาษาไทดํา บานฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
เพลงสั่งนาค บานเขาคางคาว ต.หัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๒.ศิลปะการแสดง
ฟอนแหดอกไมบูชาพระรัตนตรัย หรือชื่อเรียกในทองถิ่น ฟอนแหเอกา บานหนองกระดูกเนื้อ
ตําบลหนองนมยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
หุนกระบอกแมชะเวง ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค
เตนกํารําเคียว ต.เขาทอง ต.สระทะเล ต.ทาน้ําออย ต.มวงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
เพลงเกี่ยวกับแมวงก เพลงบานบุงผักหนาม ต.แมเลย อ. แมวงก จ.นครสวรรค
รํากลองยาว ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
ลิเก ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค
๓.แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
พิธีเสนเรือนไทยทรงดํา บานคลองมวง ต.วังซาน อ.แมวงก จ.นครสวรรค
ทอดเทียนโฮม อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
บูชาแมโพสพ วัดหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
บุญขวัญขาว บานเนินใหม หมูที่ ๕ ต.เขาชนกัน อ.แมวงก จ.นครสวรรค
พิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิเจาที่ ใน อ.แมวงก จ.นครสวรรค
งานทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง อ.แมเปน จ.นครสวรรค
งานไหวผีโรงหรืองานป ต.พยุหะ ต.เขาทอง ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
เทศนมหาชาติทรงเครื่อง อ.แมวงก จ.นครสวรรค
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
ประเพณีบุญขาวแช ต.บางมะฝอ อ.กรกพระ จ.นครสวรรค
ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
พอพราหมณพิธีบายศรีสูขวัญ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
สงกรานตเขาทอง-จับขอมือสาว ต.เขาทอง ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
บุญสลากภัต วัดตากฟาพระอารามหลวง อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
หมอตายอดตายาย หมู ๕ บานเขาคางคาว ต.หัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
ประเพณีแหเจาพอเจาแมปากน้ําโพ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค

๑๗

ประเพณีบวชนาคหมู อ.หนองบัว จ.นครสวรรค
ประเพณีลอยกระทง บานใหมพัฒนา หมูที่ ๔ ต.เขาชนกัน อ.มวงก จ.นครสวรรค
ประเพณีแหเจาพอเกาเลี้ยว ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค
๔.ความรูและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ผาและเครื่องแตงกายไทดํา บานฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
ผามัดยอม บานบุงผักหนาม หมูที่ ๒๕ ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค และบานเนินใหม หมูที่ ๕
ต.เขาชนกัน อ.แมวงก จ.นครสวรรค
แกงบวน บานหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
ขาวจี่ บานบุงผักหนาม หมูที่ ๒๕ ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค
ขนมโมจิวัฒนพร ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค
ลูกชิ้นปลากรายแมศจี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค
ขาวตมมัด ๑๒๕ หมู ๖ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค
ทุงหินเทิน หมู ๕ บานทุงแฝก ต.ปางสวรรค อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
หมูบานระลึกชาติ หมูบานตะครอ ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค
๕.งานชางฝมือดั้งเดิม
ขมอง (ของ) บานหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
เสื่อกก อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
เครื่องจักสาน บานดงชะพลู ต.บางมะฝอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค
เครื่องจักสาน บานฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
แกะสลักงาชางกระดูกสัตว ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
ทําหัวโขนบานการละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
ดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค
๖.การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
เลนนางดง บานหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
เลนชวงชัย (ดึกหลบ) อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

๑๘

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค”
วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีเปดการอบรม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. โดยนายนัทธี พุคยาภรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค และ นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

ปฏิบัติการกลุมยอยในหัวขอ “นําเสนอและถอดบทเรียนการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค จากกรณีศึกษา ๑๕ อําเภอ” เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.เมือง

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.หนองบัว

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.เกาเลีย้ ว

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.ชุมแสง

๑๙

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.โกรกพระ

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.ลาดยาว

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.ชุมตาบง

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.แมวงก

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.แมเปน

ผูแทนนําเสนอขอมูลตาคลี

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.ไพศาลี

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.พยุหะคีรี

๒๐

ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.บรรพตพิสัย
ผูแทนนําเสนอขอมูล อ.ตากฟา
นําเสนอขอมูลมรดกภูมิปญญาจาก ๑๕ อําเภอ ตอคณะทํางานโครงการ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิทยากรโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ และ นายปริญญา จั่นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สรุปกิจกรรมและพิธีมอบเกียรติบัตรการเขารวมโครงการ เวลา ๑๖.๓๐ น.
โดยนายนัทธี พุคยาภรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค และนายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

๒๑

สรุปขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค”
ครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวนทั้งสิ้น ๓๘ คน เปนชาย ๑๖ คน เปนหญิง
๒๒ คน ทําใหไดขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเขาโครงการฯ แตละดาน ไดแก
ดานความพึงพอใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องกระบวนการ/ขั้น ตอนการใหบ ริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก ไดแก เรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรม รอยละ ๗๙.๔ ความสะดวกในการเดินทาง รอยละ
๘๔.๒ รูปแบบความเหมาะสมการจัดการสถานที่จัดงาน รอยละ ๘๕
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
พึงพอใจมาก ไดแก เรื่องความสะอาดเหมาะสมของสถานที่ รอยละ ๘๒.๖ ความพรอมของอุปกรณ รอยละ
๘๔.๘ ขอมูลและเอกสารประกอบ รอยละ ๘๐.๑ และความเหมาะสมในการตอนรับ รอยละ ๘๔.๘
ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องความรูความเขาใจที่ไดรับจากการอบรม
หัวขอ “แนวทางการการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค” ที่เปนประโยชน
สําหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลของแตละอําเภอ อยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ ๘๗.๔
ดานการนําความรูไปใช ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจภาพรวมที่ไดรับจากการอบรมครั้งนี้ อยูในระดับ
พึงพอใจมาก รอยละ ๘๖.๔ ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในอําเภอ รอยละ ๘๕.๘ สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในงาน รอยละ ๘๖.๘ สามารถนําความรูไปเผยแพรและถายทอดใหกับผูอื่นได
รอยละ ๘๕.๒
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑. ชอบอาจารยใหคําเสนอแนะทําใหเราไดแนวคิดไปปรับปรุงจากการลงพื้นที่ ไดรับความรูมากขึ้น
- การสงสารเอกสารประสานติดตอสมาชิกยังลาชาละไมทั่วถึงตามวันเวลาและเหตุการณ
- เวทีสัญจรไปตามอําเภอแตละอําเภอใหมีความรูจริงกับวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรคนั้นมากๆ
นครสวรรคมากขึ้นกวาเดิมที่ทราบมา
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ควรเปนเสาหลักดานวิชาการจะทําใหงานวัฒนธรรมพัฒนาและนาเชื่อถือ
๓. มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงพื้นหองประชุม
๔. ใหสถาบันทานมีสวนรวมกับสํานักงานวัฒนธรรม
๕. มหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูลอยูแลวขณะนี้ดูจากการนําเสนองานตลอดจน ถามหาวิทยาลัยจะเขารวมมา
เปนและหรือเปนไปไดมากจนเกิดผลงานดีๆ ตอไป
๖. การศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยว แหลงความรูทางดานวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จแลว เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาตอไปเปนการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญ
 ญาของวัฒนธรรมนี้ดีมาก
๗. อยากใหออกไปวัดตามอําเภอตางๆ และดูงานจริงๆ
๘. อยากใหมีการจัดสภาวัฒนธรรมสัญจรไปแตละอําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและรับทราบสัมผัสกับ
วัฒนธรรมของแตละอําเภอ

๒๒

๙. ในการจัดรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมมาในครั้งนี้มีคุณประโยชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
คนรุนใหม ควรมีการเผยแพรใหความเขาใจคําแนะนําใหเกิดประโยชนที่สุดเหมาะกับติดตอกับทองถิ่นเพื่อให
เผยแพรความรูใหทองถิ่นไดในการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่นวัฒนธรรม
๑๐.จากการฟงนําเสนอผลงานแตละอําเภอซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีเสนหโมเดลที่จะนําเสนอ
คือเจากระทรวงนาจะมีงบประมานดานการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
๑๑.แขงขันกันทุกๆ ๔ ปก็ได กระทรวงวัฒนธรรมจะไดมีพื้นที่สื่อดีๆ อยางกระทรวงอื่นๆบาง
๔.ผลที่ไดจากการดําเนินงานโครงการ
๑. เครือขายคณะทํางานจัดเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคทั้ง
๑๕ อําเภอ (ขอมูลรายชื่อคณะทํางาน ตามภาคผนวก ข)
๒. ขอมูลพื้นฐานของแบบสํารวจรายชื่อมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอําเภอ ๑๕ อําเภอ
(แบบ มภ.๑) จังหวัดนครสวรรค ที่ไดมีการนําเสนอจากเวทีนําเสนอ (ขอมูลรายชื่อมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ตามภาคผนวก ค)
๓. ขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในแบบจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
(แบบ มภ.๒) โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก หุนกระบอกแมชะเวง ลิเก ประเพณี
แหเจาพอเจาแมปากน้ําโพ และประเพณีบุญสลากภัต เพื่อเขาสูการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนําเสนอจัดทํา
รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค จํานวน ๒ รายการ (ขอมูลตามแบบฟอรม มภ. ๑
มภ.๒ และ มภ.๓ ตามภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ)
๔. นําผลการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการถายทําตัวอยางสารคดี
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ตอไป
๕.ผลลัพธที่ไดจากการทํางาน
๗.๑ การยกระดับความสามารถและศักยภาพของคณะทํางานดานวัฒนธรรมของจังหวัดในการเตรียม
ความพรอมในการดํ าเนินงานรว มกับ ชุมชนเพื่ อจั ดทํา รายการขอมูล มรดกภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรม ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
๗.๒ ผูแ ทนองคกรชุมชนภาคประชาชน ภาคีเครือขายทํางานดานวัฒ นธรรม และสภาวัฒ นธรรม
อําเภอ ๑๕ อําเภอ มีการพัฒนาความรวมมือและกลไกการทํางานเชิงเครือขายในการเก็บรวบรวมองคความรู
ดานทุน ศักยภาพและภูมิปญ ญาทางวัฒ นธรรมของจังหวัด เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒ นธรรม
ทองถิ่น
๖.ผลกระทบ
คณะทํางานดานวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค เกิดการประสานงานและสรางความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมองคความรูทุน ศักยภาพและมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค

