รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูและ
บริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~๒~

ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการของ งาน/โครงการ
() งบประมาณแผนดิน () บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บริการวิชาการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรูแ ละบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑.โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
๒. หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงานที่มุงเนนในการแสวงหา
องคความรูอยางมีสวนรวมใหความสําคัญอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา ตลอดจนการบูรณาการความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ เพื่อนําสูการสรางความรูทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยมีภารกิจที่สําคัญคือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรม ตลอดจน
มีบทบาทสําคัญตอการอนุรักษฟนฟูและเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนางานด าน
วัฒนธรรม จากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค โดยการสํารวจองคความรูทางวัฒนธรรมของ
กลุมคนตางๆ ที่อาศัยอยูในนครสวรรค พบวา มีความแตกตางหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและหลากหลาย
ของกลุมชาติพันธุ อันไดแก กลุมคนจีน ลาวโซง มอญ มุสลิม ญวน และคนไทย งานวิจัยดังกลาวถือวาเปนตนทุน
สําคัญที่สามารถตอยอดในการศึกษาและรวมรวมขอมูล “นครสวรรคศึกษา” ในประเด็นตางๆ โดยมีเปาหมาย
สําคัญเพื่อจัดใหมีการศึกษาและรวบรวมองคความรูและตอยอดสูการบริหารงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรค
อีกทั้งมุงหวังที่จะใชกระบวนการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นในการสรางคน สรางคณะทํางานเครือขาย
นักวิจัยทองถิ่น โดยการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน องคกรหนวยงานตางๆ ภายในทองถิ่น ครูอาจารย
มารวมเปนนักวิจัยทองถิ่นเพื่อเปนเครือขายในการทํางานวิจัยรวบรวมขอมูลดานวัฒนธรรมทองถิ่นอยางเปน
ระบบสําหรับเตรียมขอมูล “นครสวรรคศึกษา” เพื่อสําหรับเปนฐานในการสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวหรือพัฒนางานดานวัฒนธรรมตอไป
จากวัตถุประสงค ฐานคิดและกรอบการดําเนินงานของสํานักศิลปะฯ คณะทํางาน สํานักศิลปะและ
วั ฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับ ความรวมมือและประสานงานรวมกับแกนนําชุม ชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา ประเทศเวียดนาม เพื่อดําเนินการศึกษา สํารวจและ
รวบรวมบันทึกขอมูลจากงานวิจัย ศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทดําทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนทางวัฒนธรรมรวมกัน พรอมทั้งเปนการเตรียมความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดกําหนดจัดทําโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา เพื่อใหเปนเวทีการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ในการสรา งกระบวนการเรีย นรู อยา งมี สว นรว มเพื่ อ ก อ เกิด การสรา งสรรคง านทาง
วัฒนธรรมในเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถบูรณาการและจัดการความรูนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนมรรค

~๓~
เปนผลไดตอไปในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑไทดําฆะมัง
ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
๓. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
บริหารงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับแกนนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค รวมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๒. เพื่อ เปน เวทีเ ตรียมความพรอมและฝกปฏิบัติการในการจัดการความรูและบริห ารงานทาง
วั ฒนธรรมทองถิ่นให กั บ บุคลากรและแกนนํ าคณะทํ า งานชุ ม ชน องคกรปกครองสว นทอ งถิ่ น รว มกับ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น และสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม
๓. เพื่ อ เป น การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ การศึ ก ษา ตลอดจนการเผยแพร
แลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไทดํา ระหวางชุมชนไทดําฆะมัง อบต.ฆะมัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค และสถาบันชนเผา ประเทศเวียดนาม
๔. เปาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๔.๑ มีผูเขารว มโครงการ ฯ อาทิ แกนนําชุม ชน ผูบ ริห ารและเจา หนา ที่บุค ลากรขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๕๐ คน
๔.๒ ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูและความเขาใจแนวคิด กระบวนการในการดําเนินงานดาน
การจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่น
๔.๓ ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูและบูรณาการความรู การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
การจัดการความรูดานบริหารงานวัฒนธรรมของชุมชนตามความสนใจและความพรอมของชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
๕. กิจกรรมหลัก
๑. การลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูทางภาษาและวัฒนธรรมไทดําฆะมัง
๒. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ครึ่งวัน) เนื้อหาการอบรม :
- ความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรม
ในทองถิ่นของกลุมชาติพันธุไทดํา
- บทเรียนและประสบการณจากพื้นที่ในการดําเนินงานบริหารจัดการทางวัฒนธรรม
๖. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑไทดําฆะมัง ตําบลฆะมัง
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๗. รายละเอียดงบประมาณ
เงินงบประมาณรายได รหัส ๒๐๓๑๐๑๐๕๐๑๒๑ เปนเงินจํานวน ๒๙,๘๔๐ บาท
รายละเอียดดังนี้

~๔~
หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร ๓ คน จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท
หมวดคาใชสอย
- คาที่พักที่นครสวรรคจังหวัดนครสวรรคและกาญจนบุรี
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่และพนักงานขับรถยนต
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๗,๗๖๐ บาท
๔๘๐ บาท
๒๙,๘๔๐

บาท

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๘.ขั้นตอนการดําเนินงาน
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดําเนินงานตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ
๘.๓ ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดรับ ความรู ความเขาใจ และแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรูและบริห ารงาน
วัฒนธรรมทองถิ่นของกลุมชาติพันธุไทดํา ทั้งในระดับชุมชน หนวยงานในทองถิ่น สถาบันการศึกษา รวมทั้ง
เปนเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาในประชาคมอาเซียน
๒. ไดฝกปฏิบัติการใหแกนนําชุมชน และบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูความ
เขาใจและสามารถบูรณาการงานวัฒนธรรมสูการจัดการความรูแ ละบริหารงานวัฒนธรรมของชุมชนได
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~๕~
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโ สม รองผูอํา นวยการสํานัก ศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)......................... .............................................
(นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ)
นักวิจัย
๑๓. ความเห็นของรองผูอาํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
□ ไมอนุมัติ
………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(ลงชื่อ)…………………….…………..………….……..
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~๖~
กําหนดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ พิพธิ ภัณฑไทดําฆะมัง
ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

รถตูออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไปสนามบินดอนเมือง
รับวิทยากรเวียดนามจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. -ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาวัฒนธรรมชุมชนไทดําฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค และถายทําเก็บขอมูลเพื่อผลิตสารคดีวัฒนธรรมชุมชนไทดําฆะมัง
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. -เวทีอภิปรายทางวิชาการ “สื่อสารคดีวัฒนธรรมชุมชนไทดํา : ความทรงจํา ฆะมัง
เดียนเบียนฟู วิทยากรโดย ดร.วี วัน อาน ( Dr.Vi Van An) สถาบันชนเผา ประเทศ
เวียดนาม ศ.ดร.อรรถ นันทจักร และ คุณสุริยา ละอองทอง ดําเนินรายการโดย
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครสวรรค
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทดํา ไทย-เวียดนาม รวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
เวลา ๒๑.๐๐ น.
เขาที่พักฯ

~๗~

สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ณ ชุมชนบานฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค ไดมีการจัดทําโครงการผลิตสื่อสารคดี
“ไทดํา : ความทรงจํา ฆะมัง เดียนเบียนฟู” ขึ้นเปนเวทีสรางความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและเรียนรู
ประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นกลุมชาติพันธุไทดําของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และ
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมประชาคมอาเซียน ตลอดจนการ
สรางความรวมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและภาษา” รวมกับสถาบัน
ชนเผา ประเทศเวียดนามขึ้น ภายหลังที่ไดมีการถายทําและผลิตสื่อสารคดีเสร็จเปนทีเ่ รียบรอยแลว สํานักฯ
ไดกําหนดจัดโครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “ ไทดํา : ความทรงจํา ฆะมัง เดียนเบียนฟู” โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อจัดทําสื่อทางวัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางไทย-เวียดนาม และ
เพื่อเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลทางวัฒนธรรมของกลุมไทดําในระดับอาเซียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ชุมชนบานฆะมัง ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
การดํา เนิ นโครงการในครั้ ง นี้ ทางสํา นั ก ฯ ไดมี ก ารประสานความรว มมื อ กั บ คณะทํ า งานเพื่ อ
ดําเนินการถายทําสารคดี มีนายสุริยา ละอองทอง จากทีมงานผลิตสื่อ spirit of Asia และมีที่ปรึก ษา
โครงการเป น นั ก วิ ช าการผูท รงคุณ วุ ฒิช าวไทยและเวี ยดนาม ประกอบด ว ย ศาสตราจารย เ กี ย รติคุ ณ
ดร.อรรถ นันทจักร ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและสังคมวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุและประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมประเทศเวีย ดนาม รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเชี่ยวชาญดานสังคมวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุในนครสวรรค
นอกจากนี้ไดมีการประสานงานเชิญ ดร.วี วาน อัน (Vi Van An) จากสถาบันชนเผา พิพิธภัณฑชาติพัน ธุ
วิทยาเวียดนาม ประเทศเวียดนาม เพื่อมาเขารว มเวทีแลกเปลี่ย นเรีย นรูและการสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ การศึกษา ตลอดจนการเผยแพรแลกเปลี่ยนดานภาษาและศิลปวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ
ไทดํา ระหวางผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง และชุมชนไทดําฆะมัง อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค
สื่อสารคดี “ ไทดํา : ความทรงจํา ฆะมัง เดียนเบียนฟู” ที่ผลิตขึ้นมานั้นเปนการสะทอนเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตรการอพยพยายถิ่นฐานของชาวไทดําที่ไดเขามาอยูในประเทศไทย ตลอดจนการให
ขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมชาวไทดําในประเทศเวียดนาม และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาว
ไทดําชุมชนฆะมัง จังหวัดนครสวรรค เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรูและหวลรําลึกถึงบานเกิดเมืองนอนของ
บรรพบุรุษของตนเองที่ไดยายถิ่นฐานจากเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม มาตั้งถิ่นฐานบานเมืองและ
ใชชีวิตอยูบนแผนดินไทยในปจจุบัน
ในงานวันดังกลาว ไดรับ เกีย รติจ ากนายอําเภอชุมแสง นายกองคการบริห ารสว นตํา บลฆะมั ง
ประธานผูนําไทดําภาคเหนือ มารวมในพิธีเปด และรวมชมสื่อสารคดีไทดํารวมกับพี่นองไทดําตําบลฆะมัง
ทําใหบรรยากาศการชมสื่อสารคดีครั้งนี้เต็มไปดวยความสุข ความทรงจําที่ดีในความเปนพี่เปนนอ งและ
ความผูกพันทางชาติพันธุรวมกันของพี่นองไทดําของประเทศไทยและเวียดนาม

~๘~

ภาคผนวก

~๙~
ภาพกิจกรรมโครงการ

~ ๑๐ ~

