การศึกษากับศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
(แนวทางการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย)

โดย
นายสามารถ จันทรสรู ย
นายประทีป อินแสง

เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

คํานํา
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ไดกอ คุณปู การตอชาติบา นเมืองมาโดยตลอด การหา
ทางออกเพื่อแกไขปญหาวิกฤติแตละครั้ง แสดงถึงพลังของภูมิปญญาไทยที่ไดสั่งสม แทรกตัวอยู
ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมในรูปของศิลปะทีท่ รง
คุณคา ในขณะที่ความสําคัญดังกลาวเพิ่มขึ้น แตกระบวนการรักษาสิ่งเหลานี้กลับลดลง เนือ่ งจาก
ถูกเบี่ยงเบนทั้งวิธีคิดและวิถีการปฏิบัติจากปรัชญาตะวันตก โดยเฉพาะปรัชญาทุนนิยมสมัยใหม
สงผลใหศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยถูกทําลายและสูญหายไปตามกาลเวลา จนสงผลตอ
วิกฤติทางปญญาของคนไทยทั้งชาติ
รายงานการวิจัยในประเด็นการศึกษากับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย มุงคนหา
แนวทางการรักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหสืบสานตอไปสูลูกหลาน เปนมรดก
ทางปญญาสําหรับคนไทยทั้งชาติ และใชเปนฐานในการพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาวิกฤติในทุกดาน ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต สาระสําคัญที่ไดจากรายงานนี้จะถูกนําไปใชใน
การกําหนดสาระสําคัญในรางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ........
เพื่อแสดงถึงความ
สําคัญและเปนหลักประกันในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาของชาติอยางตอเนือ่ งสืบ
ไป
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็
ํ จไดดว ยความรวมมือ
รวมใจและการระดมพลังสมองของ
บุคคลหลายกลุม ทีม่ ารวมกันเปนเครือขายความรวมมือ เพือ่ สงเสริม รักษาและพัฒนางานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอยางดียิ่ง คณะผูวิจัย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาสิ่งที่ปรากฏในเอกสารรายงานการวิจัยนี้
จะกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิวัติการศึกษาในปจจุบัน และนําไปสูการศึกษาที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนและของชาติในที่สุด
นายสามารถ จันทรสูรย
นายประทีป อินแสง

(๑)

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
จากการศึกษาและวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ พบวามีความจําเปนตองสงเสริมการจัดการศึกษา
เรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไดรับการถายทอดเขาสูระบบการศึกษาทั้งในระบบโรง
เรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย โดยจะตองสรางเอกภาพทางนโยบาย และมีกระบวนการจัด
การอยางเปนระบบ สอดคลองกับธรรมชาติของงาน รวมทั้งจะตองมีระบบการสงเสริมสนับสนุนและ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกาหนดวิ
ํ
สัยทัศน สาระบัญญัติ และมาตรการ
ในการนําไปปฏิบัติ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน
(๑) ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ดํารงอยูในวิถีชีวิตของชุมชนดวยการศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวติ
(๒) บุคคลและชุมชนมีสิทธิถายทอด สืบทอด แลกเปลีย่ นเรียนรู และเขาใจคุณคาพื้นฐานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิตของตน
(๓) องคกรและเครือขายองคกรดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของประชาชนทุก
ระดับมีความเขมแข็ง เปนอิสระในการบริหาร จัดการ อนุรักษ พัฒนาสรางสรรคองคกรของตนดวย
ตนเอง

๒. สาระสําคัญที่ควรบัญญัติในกฎหมาย
(๑) ใหสถานศึกษาทุกระดับ และทุกระบบจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตขนบ
ธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาไทยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและความเปน
ไทย โดยรัฐตองใหการสงเสริม และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบํารุงการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในทองถิ่น
(๒) รัฐสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายการศึกษาเรียนรูด านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยใหไดแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของสมาชิกองคกรในทองถิน่
(๓) รัฐยกยองเชิดชูเกียรติผูทรงภูมิปญญาไทย และครูภมู ปิ ญ
 ญาไทย ตลอดทั้งสงเสริม
สนับสนุนและบํารุงใหสามารถถายทอดและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไปสูประชาชน
และเยาวชนอยางตอเนือ่ ง โดยมีศูนยภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนศูนยกลางการถายทอดและประสานงาน

(๒)
(๔) จัดตัง้ สภาภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีสมาชิกประกอบดวยผูทรงภูมิปญญาที่มาจากทุกสาขาและ
ทุกภูมิภาค และกรรมการที่เลือกตั้งจากสมาชิกในแตละสาขา แตละภูมิภาค สภาภูมิปญญาไทย มีหนาที่
ดังนี้
๑) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทยตอคณะรัฐมนตรี
๒) กําหนดแผน ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการ
ศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๓) พิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๔) ออกระเบียบขอบังคับ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อ
การดําเนินการจัดการศึกษาดานภูมปิ ญ
 ญาไทย
๕) พิจารณาเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน สภาภูมิปญญาไทยอาจมอบใหสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิ
ปญญาและการศึกษาไทยเปนผูปฏิบัติและนําผลการดําเนินงานเสนอตอสภาภูมปิ ญ
 ญาไทยเพือ่ พิจารณา
(๕) จัดตัง้ กองทุนสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๒) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม ประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรและ
สถาบันที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) สงเสริม ชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๔) สงเสริม สนับสนุนองคกรสาธารณประโยชนที่จัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
(๖) จัดตัง้ สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย เปนองคกรอิสระ และมีฐานะ
เปนนิตบิ คุ คล โดยมีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
๑) เปนสํานักงานเลขาธิการสภาภูมิปญญาไทย
๒) เปนสํานักงานเลขานุการกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย
๓) วางแผน ประสานงานการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
๔) งานอื่นใดที่สภาภูมิปญญาไทยมอบหมาย

๓. มาตรการนําไปสูการปฏิบัติ
(๑) ปรับปรุงเนื้อหาและหลักดสูตรการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ประชาชนในทองถิ่นและความเปนไทย โดยสงเสริมใหมรี ายละเอียดของเนือ้ หาดานศิลปะ วัฒนธรรม

(๓)
จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปญญาไทยใหไดศึกษาเรียนรูอยางเทาทัน และประสานสอด
คลองกับภูมิปญญาสากล
(๒) จัดระบบและกําหนดแนวทางการสงเสริมองคกรเครือขายการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทยใหไดแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งกันและกันอยางเหมาะ
สม ใหเปนองคกรทีม่ ีศักยภาพทีเ่ อือ้ และตอบสนองตอประชาชนทุกคน ทุกระดับ และทุกทองถิ่นใหได
รับสิทธิการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย อีกทั้ง
กํ าหนดแนวทางใหหนวยงานรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบํารุงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในทองถิ่นนั้นอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดระบบและกําหนดเกณฑการยกยอง เชิดชูเกียรติและสงเสริมผูทรงภูมิปญญาไทยและครู
ภูมิปญญาไทย โดยการจัดสถานภาพ เทียบวุฒิ หรือเทียบตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุน และบํารุงใหสามารถถายทอดภูมิปญญาของตน อีกทัง้ ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญา
ไทยไปสูประชาชนและเยาวชนอยางตอเนื่อง
(๔) จัดทํารายละเอียดในการจัดตั้งสภาภูมิปญญาไทย โดยใหระดมสรรพกําลังบุคลากรและองค
กรความรวมมือตางๆ เพือ่ ดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีสมาชิกและ
กรรมการของสภาที่สามารถดําเนินงานตามภาระหนาที่ ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย กําหนด
ระเบียบกองทุน การจัดตั้งและการใชจายเงินดอกผลจากกองทุน การจัดหาเงินกองทุน เชน จากการ
ขายลิขสิทธิ์ผลผลิตทรัพยสินทางปญญาของผูทรงภูมิปญญาไทย ของบประมาณจากรัฐบาล ระดมทุน
จากบุคคล องคกรตางๆ แสวงหาการบริจาคและจัดหารายไดอน่ื ๆ เพือ่ จัดตัง้ กองทุน
(๖) จัดทํารายละเอียดโครงสรางการบริหารงาน การจําแนกงาน อัตรากําลัง แผนงาน โครง
การและอาคารสถานที่ เพื่อรองรับงานของสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย ซึ่งเปน
องคกรอิสระและมีฐานะเปนนิติบุคคลตามภารกิจหนาที่ที่กาหนด
ํ
โดยใหเปนองคกรประสานงานกลาง
เพื่อใหเกิดความรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆ ใหดาเนิ
ํ นงานจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๔)

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงคการวิจัย
๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๔. ขอบเขตการวิจยั
๕. คําจํากัดความ
๖. ขอตกลงเบือ้ งตน
๗. ระเบียบวิธีวิจัย
๘. สรุปคําจํากัดความ
บทที่ ๒ สถานภาพการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาในตางประเทศ
๑. กลุมที่มีการจัดระบบ “ผูท รงภูมปิ ญ
 ญา”ตามแนวทางของ UNESCO
๒. กลุมที่จัดการศึกษาตามแนวคิดการศึกษาพื้นบานแบบอัฟริกาตะวันออก
๓. สรุป วิเคราะหและอภิปรายผลการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาในตางประเทศ
บทที่ ๓ สถานภาพการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาในประเทศไทย
๑. แผนการจัดการศึกษาเรียนรูที่เกี่ยวของดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
๒. การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยขององคกรภาครัฐ
๓. การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
ขององคกรธุรกิจเอกชน
๔. การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
ขององคกรสาธารณประโยชนเอกชน
๕. การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
ขององคกรชุมชนและผูท รงภูมปิ ญ
 ญา

๑
๑
๓
๓
๔
๔
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๖
๒๑
๒๕

๒๗
๒๗
๒๙
๓๘
๓๙
๔๐

(๕)
หนา
๖. ปญหา อุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานดานศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
๗. สรุป วิเคราะหและอภิปรายผลการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาในประเทศไทย
บทที่ ๔ วิสัยทัศนและสาระบัญญัติ
๑. วิสัยทัศน
๒. สาระสําคัญที่ควรบัญญัตใิ นกฎหมาย
๓. มาตรการนําไปสูการปฏิบัติ
เอกสารอางอิง

๔๖
๔๗
๕๑
๕๑
๕๑
๕๓

บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
“ชาติไทยของเรามีความเจริญดวยศีลธรรม จรรยา และศิลปวัฒนธรรมอันครบถวนทุกสาขา ที่
สืบทอดตอเนือ่ งกันมาแตบรรพกาล สิ่งเหลานี้เปนสมบัติลาค
ํ้ าและเปนนิมิตหมายสําคัญอยางเอก ที่แสดง
ใหเห็นความเปนชาติไทย คนไทย ซึง่ แตกตางจากชาติอน่ื คนอืน่ จึงเปนสิ่งที่คนไทยพึงศึกษาใหเห็นแจง
ถึงคุณคา และพยายามถนอมรักษาไวดวยความรู ความสามารถ และความฉลาดรอบคอบ เพือ่ มิใหตอ ง
สูญหายหรือแปรสภาพไปในทางเสื่อม ในการนี้ ทุกคนจะตองทราบแกใจ โดยตระหนักวา การศึกษาและ
รักษาวัฒนธรรมไทย แทจริงก็คอื การจรรโลงรักษาอิสรภาพและความเปนไทยของชาติไทยและคนไทย
แตละคนไวนน่ั เอง”
พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปดปแหงการรณรงคเพื่อสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทย
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย วันศุกรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗
พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปรากฏขางตนนี้ แสดงถึง
ความสําคัญของการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทีม่ ผี ลตอการดํารงอยูของความเปนไทยและชาติไทย
ในชวง ๓ ทศวรรษทีผ่ า นมา การพัฒนาประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยใหความสําคัญทาง
ดานเศรษฐกิจขัน้ พืน้ ฐานเปลีย่ นจากภาคเกษตรกรรมเปนภาคอุตสาหกรรม ทําใหเศรษฐกิจกาวหนาไป
ระดับหนึง่ แตขณะเดียวกันก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสังคมไทย กลาวคือ เกิด
อํานาจนิยม วัตถุนิยมขึ้นในสังคมไทยบางกลุม การเปลี่ยนแปลงนี้ทาให
ํ เกิดความสับสนในเรือ่ งมโน
ทัศนและคานิยม มีความขัดแยงระหวางบทบาทและหนาที่ของบุคคล และสถาบันตาง ๆ มากขึ้น สงผล
กระทบใหระบบโครงสรางและแบบแผนประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามแปรเปลี่ยนไปดวย
(สํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๗)
ปญหาทางวัฒนธรรมดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยเทานั้น
แตกาลั
ํ งเปนปญหา
ของสังคมโลกที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีและกาวหนาทางวัตถุสูง โดยไมคานึ
ํ งถึงมิติทางวัฒน
ธรรม สหประชาชาติ และองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึง
ไดประกาศใหชวงป ๒๕๓๑-๒๕๔๐ เปนทศวรรษโลกเพือ่ การพัฒนาวัฒนธรรม (World Decade for
Cultural Development ๑๙๘๘-๑๙๙๗) โดยมีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิกไดมองเห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรมที่มีสวนเสริมสรางสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาและความเขาใจระหวาง

-๒ชุมชนตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ, ๒๕๓๗)
ประเทศไทยในฐานะทีเ่ ขารวมดําเนินงานเนือ่ งในทศวรรษโลกเพือ่ การพัฒนาวัฒนธรรม จําตอง
เรงดําเนินการฟนฟู สืบสานงานวัฒนธรรมใหดารงอยู
ํ
คูกับสังคมไทย ดวยเหตุนี้หนวยงานทางดานการ
ศึกษาและวัฒนธรรมจึงจําเปนตองคนหาแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
 ญาไทยเหลานี้ ไดถูกถายทอดและสานตอไปยังคนรุนตอไป
การถายทอดดังกลาวจําเปนตองอาศัยระบบการศึกษาทัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ บนฐานของโรงเรียนและจัดขึน้
บนฐานของชุมชน ซึ่งความสําคัญของการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ไดปรากฏ
เปนมาตราสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของ
รัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ และของชาติ และมีสวนรวม
ในการจัดการ บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูค คู ณ
ุ ธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สนับสนุนการคน
ควาวิจยั ในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”

-๓“มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บารุ
ํ งรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยอมมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขา
ไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ แตตอ งไมขดั ตอมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตอง
คํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ ดวย”
จากหลักการดังกลาวขางตน เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติและสืบสานงานดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาไทยอยางตอเนือ่ ง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดาเนิ
ํ นการศึกษาหาแนวทางจัดการ
ศึกษาในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ซึ่งจะไดสาระสําคัญไปกําหนดไวในรางพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ......... เพื่อใชเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของ อัน
จะเปนหลักประกันถึงการดํารงอยูอยางยั่งยืนของสังคมไทย ทีเ่ ปนสังคมแหงการเรียนรูบ นพืน้ ฐานของ
ภูมปิ ญ
 ญาไทย

๒. วัตถุประสงคการวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาสถานภาพการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในปจจุบัน
(๒) เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
(๓) เพื่อศึกษาและกําหนดสาระสําคัญที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ

๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(๑) การศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไดกลับเขาสูวิถีชีวิตโดยปกติของชุมชน

(๒) การจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย สามารถประสานเชื่อมโยงกับภูมิปญญาสากลไดอยางเหมาะสม
๔. ขอบเขตการวิจยั
เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค จึงไดกาหนดขอบเขตของการวิ
ํ
จยั ไว ดังนี้
(๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานในตางประเทศ
๑) สาระของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒) สภาพปจจุบัน การบริหารจัดการและผลการดําเนินงาน

-๔(๒) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานในประเทศ
๑) สาระของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒) สภาพปจจุบนั การบริหารจัดการและผลการดําเนินงาน
๓) ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข
(๓) การวิเคราะหและอภิปรายผล
(๔) เสนอวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตที่พึงประสงค
(๕) เสนอสาระบัญญัตหิ รือถอยคําทีค่ วรบัญญัตไิ วในกฎหมาย
(๖) เสนอมาตรการในการนําสาระบัญญัติไปสูการปฏิบัติ

๕. คําจํากัดความ
(๑) การศึกษา ในทีน่ ผ้ี วู จิ ยั หมายถึง การศึกษาตลอดชีวิต เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษย ทั้งในดานรางกาย สังคม จิตใจและสติปญ
 ญา การศึกษาแบงออกเปน ๓ ระบบ คือ
๑) การศึกษาในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ที่
กําหนดจุดมุง หมาย รูปแบบ และเนือ้ หาไวอยางแนนอน ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนจุดมุงหมาย รูปแบบและ
เนื้อหาดังกลาวไดตามความเหมาะสม
๒) การศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพของมนุษยที่มี
ความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุง หมาย รูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคลากรกลุม ตาง ๆ ในสังคมทั้งกลุมที่ดอยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาส จาก
การศึกษาในโรงเรียน
๓) การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การที่มนุษยสามารถพัฒนาตนเอง แกไข
ปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนอันเนื่องมาจากการรูจักใชประโยชนจากมวลประสบการณในชีวิต
ประจําวัน โดยที่กระบวนการดังกลาวนี้ จะดําเนินสืบเนือ่ งติดตอกันไปตัง้ แตเกิดจนตาย *
(๒) ศิลปะ มีผูใหความหมายหลายทาน คือ
๑) สุชาติ สุทธิ
ศิลปะ หมายถึง ชางอาชีพ จะเปนอาชีพใดก็ตามก็เรียกไปตามอาชีพนั้น ๆ ที่
สรางขึ้นเพื่อสนองความตองการทางใจ เปนเรือ่ งของการแสดงออกทีเ่ ปนความรูส กึ นึกคิดทางใจ
----------------------------------* กรมการศึกษานอกโรงเรียน , การศึกษาตลอดชีวิต, เลมที่ ๑ , หนา ๑๕

-๕อารมณที่ปรากฏใหเห็นในรูปผลงานเปนจํานวนมาก ทัง้ ทางดานดนตรี นาฏศิลปหรือการแสดง และ
ทัศนศิลป เปนตน *
๒) ประยูร อุลาชาฎะและศิลปชัย ชัน้ ประเสริฐ
ศิลปะ หมายถึง
ความสามารถของมนุษยที่จะทํางานอยางชํานิชํานาญ
ยังประโยชนและความชื่นชมแกเพื่อนมนุษยที่ไดรับผลจากการงานนั้น
ศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มีความงาม ซึ่งมนุษยสรางสรรคขึ้นเปนสิ่งเราอารมณ
สามารถที่จะรับเขาสูอารมณ ความรูสึกทางประสาทสัมผัสตาง ๆ **
๓) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕
ศิลป-, ศิลป, ศิลปะ(น.) หมายถึง ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกซึง่
อารมณสะเทือนใจใหประจักษใหเห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจติ รศิลป (กลอน) ศร เชน งามเนตรดัง
เนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป (อิเหนา) พิศพักตรผอ งพักตรดง่ั จันทร พิศขนงกงงอนดั่งคัน
ศิลป (รามเกียรติ์ ร. 1) (ส. สิลป, ป. สิปป วา มีฝม อื อยางยอดเยีย่ ม) ***
๔) คณะอนุกรรมการบัญญัติศพั ทศลิ ปะ
ศิลปะ (Arts) หมายถึง ผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออก
ในรูปลักษณตางๆใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ
พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจและ ความรื่นรมย ****
---------------------------------* สุชาติ สุทธิ. มองรูดูออกทางศิลปกรรม. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐
** ประยูร อุลาชาฎะ และศิลปชยั ชั้นประเสริฐ. ความหมายและลักษณะของศิลปะไทย,เอกสารการสอนชุด
วิชา หนวยที่ ๑-๕ ศิลปะกับสังคมไทย พิมพครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕
*** พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕
**** คณะอนุกรรมการบัญญัตศิ พั ทศลิ ปะ พจนานุกรมศัพทศิลป อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
กรุงเทพฯ, บริษัทเพื่อนพิมพ จํากัด, ๒๕๓๐.

-๖การกําหนดขอบขายของศิลปะ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดจัดทําขอบขายและความหมายของสาขาศิลปะ
ใหตรงตามหลักสากล โดยศึกษากรอบการปรับปรุงและการแบงสาขาดานวัฒนธรรมตางๆ (รวมทัง้
ศิลปะ) ของคณะกรรมการวัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN COCI) แลวนําหลักการสากลมาแบงสาขา
ศิลปะเปนสาขาใหญ ๆ ๓ สาขา คือ
๑. สาขาทัศนศิลป
ทัศนศิลป เปนคําที่ใชเทียบคํา Visual Art ซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นไดดวย
ตา จะเปนศิลปะสองมิติหรือสามมิติก็ได
๒. สาขาวรรณศิลป
วรรณศิลป เปนคําที่ใชเทียบคํา Literature ซึ่งหมายถึง บทประพันธที่ปลุก
มโนคติ (Imagination) ของผูอ า นทําใหเกิดจินตนาการ ความเพลิดเพลินและเกิดอารมณตาง ๆ ตาม
เจตนารมณของผูประพันธ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายของ
วรรณศิลปวา วรรณศิลป คือ ศิลปะในการแตงหนังสือ ศิลปะทางวรรณกรรม เชน นักวรรณศิลป
วรรณกรรมที่ถึงขั้นเปนวรรณคดี หนังสือที่ไดรับยกยองวาแตงดี
๓. สาขาศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เปนคําที่ใชเทียบคํา Performing Art หมายถึง ศิลปะที่มีการ
แสดงซึ่งเปนไดทั้งวิจิตรศิลป (Fine Arts) ประยุกตศิลป (Applied Arts) *
ในที่นี้ ศิลปะ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากพลังความคิดสรางสรรคของมนุษย ทีแ่ สดงออกในรูป
ลักษณตาง ๆ ใหปรากฏทางดานสุนทรียภาพ ความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริย
ภาพ พุทธิปญ
 ญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจและความรื่นรมย
ศิลปะ แบงออกเปน ๓ สาขา คือ
๑. สาขาทัศนศิลป
๒. สาขาวรรณกรรม
๓. สาขาศิลปะการแสดง
----------------------------------* สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, มองรูดูออก. ๒๕๔๐, หนา ๒๙

-๗(๓) วัฒนธรรม มีผูใหความหมายในลักษณะตาง ๆ คือ
๑) วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน ๓ ดาน คือ จิตใจ สังคม
และวัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง
จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล
ทัง้ ทีเ่ ปนรูปธรรมและ
นามธรรม อันควรคาแกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เสริมสรางเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน เพือ่
สรางดุลยภาพแหงความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถดํารง
ชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพืน้ ฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ *
๒) วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาให
ํ เจริญงอกงามแกหมูค ณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕) **
๓) วัฒนธรรม ตามความหมายที่พระเทพเวที (ประยุทธ ประยุต.โต) ใหไวในการ
ปาฐกถาพิเศษ เนือ่ งในงานฉลอง ๑๐๐ ป พระยาอนุมานราชธน เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑
คือ วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสัง่ สมสรางสรรคภมู ธิ รรมภูมปิ ญ
 ญา ที่ถายทอดสืบตอกันมาในสังคม
นั้น ๆ หรือกลาวสั้น ๆ ไดวา วัฒนธรรมคือ ประสบการณ ความรู ความสามารถ ที่สังคมนั้นมีอยู
หรือเนื้อตัวทัง้ หมดของสังคมนัน่ เอง ***
๔) วัฒนธรรม คือ สวนประกอบที่สลับซับซอนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิต
วิญญาณ วัตถุ สติปญ
 ญาและอารมณ ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนสังคมหรือหมูคณะ วัฒนธรรมมิไดหมาย
ถึงเฉพาะศิลปะและวรรณกรรมเทานั้น แตหมายถึงฐานนิยมตาง ๆ ของชีวติ สิทธิพื้นฐานตาง ๆ ของ
มนุษย ระบบคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชือ่ (วีระ บํารุงรักษ, ปฏิญญาสากล แหงนคร
เม็กซิโก วาดวยนโยบายวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๒๕)

---------------------------------* สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ. ความหมายและขอบขายงาน
วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ สุ ภาลาดพราว, ๒๕๓๕. หนา ๖
** พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕
*** สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ. วัฒนธรรมกับการเสริมสราง
สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพรินติง้ เฮาส, ๒๕๓๒

-๘๕) วัฒนธรรมหมาย ถึง ความดี ความงามและความเจริญในชีวิตมนุษย ซึ่งปรากฏใน
รูปธรรมตาง ๆ และไดตกทอดมาถึงเราในปจจุบัน หรือไดปรับปรุงและสรางสรรคขน้ึ ในสมัยของเรา
เอง (สาโรช บัวศรี)
๖) วัฒนธรรม หมายถึง แบบอยางการดํารงชีวิตของกลุม ซึ่งสมาชิกเรียนรูถายทอดกัน
ไปดวยการสั่งสอนอบรมทั้งทางตรงและทางออม หรือ หมายความงาย ๆ วาแบบแผนชีวติ ความเปนอยู
ของชนกลุมหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเทานั้น (พัทยา สายหู)
๗) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตการปฏิบัติและสิ่งของที่เปนผลมาจากการสะสมถาย
ทอดจากกลุมบุคคลกลุมหนึ่งไปสูรุนถัด ๆ ไป เพื่อแสดงความเปนเอกลักษณ หรือเครือ่ งบงชีค้ วามเปน
กลุมชนของกลุมบุคคลนั้น ๆ (โกวิท ประวาลพฤกษ)
๘) วัฒนธรรม หมายถึง การรวมของพฤติกรรมแหงวิถีชวี ติ ของกลุม มนุษย ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรูและไดถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนหลังตอ ๆ ไป ทั้งนี้โดยอาศัยสัญลักษณและการ
เรียนเปนสื่อ (ระดม เศรษฐีธร)
๙) วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึง ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบ
รอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประเทศ (พระราชบัญญัตวิ ฒ
ั นธรรม
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕)
๑๐) วัฒนธรรมเปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต แปลวา ธรรมเปนเหตุใหเจริญหรือ
ธรรมคือความเจริญ (วัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕)
๑๑) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทาให
ํ กายและใจของเราในสวนรวมคือประเทศชาติ มีความ
งอกงามอยูดีกินดี หรือกลาวยอ ๆ ตามรูปคํา ไดแก ธรรมอันเปนความเจริญ วัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ
หรือทางดําเนินแหงชีวติ ของสังคมหมูห นึง่ หรือประเทศหนึง่ โดยเฉพาะ (นอ.สมภพ ภิรมย รน.)
๑๒) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวติ (Way of life) หรือรูปแบบแหงพฤติ
กรรม (Behavior patterns) และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น ไดแก ศาสนา ปรัชญา
ภาษา กฎหมาย การปกครอง ศิลปวิทยาการ เครือ่ งใชตา งๆ ฯลฯ ซึ่งมีการสงตอและสืบทอดติดตอกันมา
(เสาวณีย จิตตหมวด)
๑๓) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นสรางขึ้น เพือ่ ความ
เจริญงอกงามในวิถีของสวนรวม ถายทอดกันไว เอาอยางกันไว รวมทั้งผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยได
เรียนรูมาจากคนแตกอ นสืบตอเปนประเพณีกนั มา ตลอดจนความรูส กึ ความคิดเห็น และกิริยาอาการ
หรือการกระทําใดๆ ของมนุษยในสวนรวมเปนพิมพเดียวกัน และสําแดงออกมาเปนภาษา ศิลปะ
ความเชือ่ ระเบียบประเพณี เปนตน (พระยาอนุมานราชธน)

-๙๑๔) วัฒนธรรม คือ เครือ่ งแสดงความเจริญและเอกลักษณของชาติ ประชาชนในชาติ
ที่เจริญแลวทั้งหลาย จึงมีความภาคภูมิใจชวยปกปองรักษาวัฒนธรรมของชาติตน เพื่อใหเอกลักษณของ
ชาติดารงอยู
ํ
 (สมาน แสงมะลิ)
๑๕) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตโดยสวนรวมของประชาชนกลุมหนึ่ง(A total way of life
of a people) (สนิท สมัครการ)
๑๖) วัฒนธรรม คือ วิถีดําเนินชีวิตทุกดานของคนทั้งมวลในสังคม ซึ่งหมายถึงวิธีการ
กระทําสิ่งตางๆ ทุกอยางทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทางาน
ํ
วิธีพักผอน วิธี
แสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธอี ยูร ว มกันเปนหมูค ณะ ตลอดจนวิธีแสดงความสุข
ทางใจและหลักเกณฑการดําเนินชีวติ ทัง้ เครือ่ งใช หรือวัตถุสง่ิ ของตางๆ ที่นามาใช
ํ
เพื่อการเหลานั้น ก็
ถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไมวาสิ่งของเหลานั้นจะเปนสิ่งของที่นํามาจากธรรมชาติหรือคิดคน
ประดิษฐขึ้นมาใหมก็ตาม (เฉลียว บุรภี กั ดี)
๑๗) วัฒนธรรม คือ แนวทางแหงการแสดงออกวิถชี วี ติ ทัง้ ปวงซึง่ อาจเริม่ จากเอกชน
หรือคณะบุคคลคิดขึน้ หรือกระทําขึน้ เปนตนแบบ แลวตอมาคณะสวนใหญของกลุมชนยอมรับมาสืบ
ทอดจนกระทั่งสิ่งนั้นๆ สงผลใหเกิดเปนนิสัยในการคิด การเชือ่ ถือ และการกระทําของคนสวนใหญ
แหงกลุมชนนั้นๆ (สุทธิวงศ พงษไพบูลย)
๑๘) วัฒนธรรม คือ สิ่งทั้งหมดที่มีลักษณะซับซอน ซีง่ ไดรวมเอาความรู ความเชื่อ จริย
ธรรม กฎหมาย สมรรถภาพ และนิสัยที่บุคคลไดไวฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม (Akcuff,
Allen and Taylor, ๑๙๗๓:๒๑)
๑๙) วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมทัง้ มวลของมนุษยอนั เกิดจากการเรียนรู และพฤติ
กรรมนั้นถูกกําหนดจากประเพณี (Herkovits, ๑๙๕๒:๒๑)
๒๐) วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู (Linton,
๑๙๔๕:๓)
๒๑) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของบุคคลกลุมหนึ่งเปนลักษณะรวมของพฤติกรรม
พฤติกรรมเหลานัน้ เกิดจากการเรียนรู และมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง (Barnouw,
๑๙๖๔:๕)
๒๒) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตที่คนในสังคมดําเนินตาม (Valentine, ๑๙๖๘:๓)
ในที่นี้ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนการปฏิบัติและการแสดง
ออกซึ่งความคิด ความรูสึกในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเขาใจ ซาบซึ้งยอมรับและ
ปฏิบตั ริ ว มกัน ซึ่งเปนผลจากสมดุลของความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และ
มนุษยกับธรรมชาติ อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมนั้น ๆ

-๑๐ วัฒนธรรมแบงออกเปน ๕ หมวด คือ
๑) หมวดจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
๒) หมวดภาษาและวรรณกรรม
๓) หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี
๔) หมวดการละเลนดนตรีและการพักผอนหยอนใจ
๕) หมวดชีวิตความเปนอยูและวิทยาการ
(๔) ประเพณี มีผูใหความหมายและขอบขายคลายคลึงกัน คือ
๑) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ประเพณี คือ ความประพฤติที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนแบบอยางเดียว
กัน เปนระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถูกตอง หรือเปนทีย่ อมรับของคนสวนใหญ และมีการปฏิบัติสืบตอ
กันมา เชน ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด หมั้น แตงงาน ตาย บวช ปลูกบาน เปนตน
ประเพณีมี ๓ อยาง คือ
- จารีตประเพณี เปนประเพณีเกี่ยวกับศีลธรรม และสวัสดิภาพของสังคมสวน
รวม มีการบังคับใหกระทํา ถาไมทาก็
ํ ถอื วาผิดหรือชัว่ ตองมีการลงโทษ เชน ลูกควรกตัญูกตเวทีตอ
พอแมผูปกครอง ใครอกตัญูก็จะเปนที่สาปแชงดูหมิ่นเหยียดหยามของคนทั่วไป เปนตน
- ขนบประเพณี เปนประเพณีที่ไดมีระเบียบแบบแผนวางไวโดยตรงและ
โดยออม คือ
โดยตรง เปนประเพณีที่มีระเบียบกฎเกณฑพิธีตาง ๆ กําหนดไวชดั
เจน เชน ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ระเบียบแบบแผนดานการศึกษาเลาเรียน เปนตน
โดยออม เปนประเพณีที่รูกันโดยทั่ว ๆ ไป ไมไดวางไวแนนอน แต
ที่ปฏิบัติไดเพราะมีการบอกเลาสืบตอกันมา เชน แหนางแมว หรือการทําบุญบองไฟของอีสาน เปนตน
ขนบประเพณีจงึ เปนเรือ่ งทีก่ าหนดให
ํ
ปฏิบัติตอมาจนกลายเปนประเพณี แตก็
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา เชน การแตงงานในปจจุบนั สวนมากไมนิยมจัดขันหมากแบบมีพิธีรี
ตองมากอยางแตกอน เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกตอการจัด
- ธรรมเนียมประเพณี เปนประเพณีเกีย่ วกับเรือ่ งธรรมดา ไมมีระเบียบแบบ
แผนเหมือนขนบประเพณี ไมมผี ดิ ถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนเรือ่ งทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนเกิดความเคยชิน
จนไมรูสึกเปนภาระหนาที่ ถาทําผิดบางก็ไมใชเรื่องรายแรงอะไร นอกจากเห็นวาเปนผูท ไ่ี มรจู กั
กาลเทศะ เชน ถาจะดื่มนําจากชามแทนแก
้
ว หรือเขียนจดหมายไมเซ็นชื่อก็คงไมมีใครมาทําอะไร นอก
จากจะถูกมองดวยความประหลาดใจวาไมมีมารยาท

-๑๑๒) สามารถ จันทรสรู ยและกรรณี อัญชุลี
ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่ปฏิบัติสืบตอกันมา จนเปนทีย่ อมรับของสวนรวม
ปรากฏเปนลักษณะ ๓ อยางคือ
- เอกนิยม หมายความวา กําหนดใหมีประเพณีอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยาง
เดียวเหมือนกัน ไมมีประเพณีหลากหลายที่แตกตางกัน
- พหุนยิ ม หมายความวา กําหนดใหมีประเพณีแตกตางกันหลากหลายตาง
กลุมตางมีประเพณีเปนของตนเอง ไมจากั
ํ ดจํานวนของประเพณี
- สัมพันธนิยม หมายความวา กําหนดใหประเพณีของชนชาติตา ง ๆ สัมพันธ
กัน มีของเกาเปนพืน้ ฐานบาง มีของใหมเขามาปะปนบางเพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัย
ประเพณีแบงออกเปน ๓ ชนิด คือ
๑. จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีที่บรรพชนไดถือปฏิบัติกันมาแตอดีตกาล
ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือวาเปนความผิด สวนใหญเปนหลักศีลธรรมของสังคม ที่สังคมถือวามีคุณ
คาแกสวนรวม ผูที่ฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษ เชน บุตรตองมีความกตัญูตอ บิดามารดา เมือ่ ทานแกเฒา
ชรา บุตรธิดาพึงมีหนาที่เลี้ยงดู ถาบุตรธิดาคนใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ทอดทิ้งใหทานลําบากทุกขยาก
สังคมก็จะโทษบุตรธิดาวา เปนคนอกตัญู ผูนั้นจะถูกสังคมลงโทษโดยไมมีใครคบคาสมาคมดวย
หรือขับออกจากสังคม เปนตน
๒. ขนบประเพณี หมายถึง ระเบียบปฏิบัติของสถาบันตาง ๆ ที่นิยมปฏิบัติ
สืบกันมา ทั้งที่กาหนดเป
ํ
นระเบียบปฏิบตั โิ ดยตรง และทั้งที่รูกันโดยปริยาย เชน ระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียน ของวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ของทหาร ตํารวจ และหนวยราชการตาง ๆ อาทิ ระเบียบใน
การรับสมัคร ในการสอบไล ในการขอจบการศึกษา เปนตน ตลอดถึงระเบียบกติกา
ประจําวัดตาง ๆ ที่ภิกษุ สามเณร เจาอาวาสและฝายตาง ๆ ถือปฏิบัติตาม การลวงละเมิดขนบประเพณี
แตละสถาบันจะพิจารณาลงโทษหนักเบาตามกฎเกณฑที่ไดวางไว
๓. ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบ ๆ กันมา โดยไม
ปรากฏระเบียบแบบแผนอยางขนบประเพณี ไมถอื เปนถูกผิดชัดเจนอยางจารีตประเพณี เปนเพียงนิยม
ประพฤติตาม ๆ กันมา การประพฤติผดิ ธรรมเนียมประเพณี ไมเปนความผิดหรือเสียหายมากนัก นอก
จากถือวาเปนผูข าดการศึกษาอบรมธรรมเนียมประเพณีนน้ั ซึ่งเกี่ยวกับกิริยามารยาท การพูด การ
บริโภค การแตงตัว การเปนแขกไปเยี่ยมผูอื่น การเปนเจาของบานในการตอนรับแขก เปนตน *
*

จากการสังเคราะหความหมายคําวา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย,๒๕๔๐

-๑๒ในที่นี้ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่คนสวนใหญยอมรับ และถือปฏิบัติสืบตอกันมา
จนเปนแบบอยางเดียวกัน เปนระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถูกตอง
ประเพณีแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑) จารีตประเพณี เปนประเพณีเกี่ยวกับหลักศีลธรรมและสวัสดิภาพของสังคมสวน
รวม มีการบังคับใหกระทําหรือละเวน ถาไมกระทําหรือละเวนตามทีก่ าหนดถื
ํ
อวาผิดหรือชัว่ ตองมีการ
ลงโทษ
๒) ขนบประเพณี เปนประเพณีทม่ี รี ะเบียบแบบแผนวางไวทง้ั โดยตรงและโดยออม
โดยตรง คือ เปนระเบียบแบบแผนกฎเกณฑการปฏิบัติที่กาหนดไว
ํ
แนนอนชัดเจน โดยออม คือเปน
แบบแผนที่รูกันโดยทั่ว ๆ ไป ไมไดวางไวชดั เจนแนนอน แตที่ปฏิบัติไดเพราะมีการบอกเลาสืบตอกัน
มา
๓) ธรรมเนียมประเพณี เปนประเพณีเกีย่ วกับเรือ่ งธรรมดา ไมมีระเบียบแบบแผน
เหมือนขนบประเพณี ไมมผี ดิ ถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนเรือ่ งทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนเกิดความเคยชิน จน
ไมรูสึกเปนภาระหนาที่ ถาทําผิดบางก็ไมใชเรื่องรายแรงอะไรนอกจากเห็นวาเปนผูที่ไมรูจักกาลเทศะ *
(๕) ภูมปิ ญ
 ญาไทย ในที่นี้หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและวิธีคิดอยางเปน
ระบบ อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวมทุกดานที่ผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา
และเลือกสรรมาแลวเปนอยางดี ในการสรางผลงาน แกปญ
 หา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยาง
เหมาะสมกับยุคสมัย **
(๖) การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ในที่นี้หมายถึง การ
ดําเนินงานทัง้ ๘ งาน ไดแก งานวิจยั งานพัฒนา งานฟนฟู งานอนุรักษ งานถายทอด งานสงเสริม งาน
เสริมสรางความเปนเลิศ และงานแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ดังนี้
๑) งานวิจัย หมายถึง การสํารวจ ศึกษาสังเคราะห และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพือ่
ประโยชนในการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษ ถายทอด สงเสริม เสริมสรางความเปนเลิศ และงานแลกเปลี่ยน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
๒) งานพัฒนา หมายถึง การริเริม่ สรางสรรค การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให
เหมาะสมกับยุคสมัย เกิดคุณประโยชนแกชีวิต สังคมและธรรมชาติ โดยที่ยังรักษาไวซึ่งเอกลักษณแหง
ความเปนไทย
*

สามารถ จันทรสูรย. ประเพณีไทยยุคไฮเทค, คลังวิชา, ๒๕๓๔
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. เอกสารประกอบการจัดทํานโยบาย ,๒๕๔๐ ,หนา ๑๖

**

-๑๓ู หายหรือกําลังเสื่อมสลาย มาทํา
๓) งานฟนฟู หมายถึง การเลือกสรรวัฒนธรรมทีส่ ญ
ใหมีความหมายและสําคัญตอการดําเนินชีวติ ของคนในชาติ
๔) งานอนุรกั ษ หมายถึง การพิทักษรักษาและธํารงไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพือ่ กอใหเกิดความรัก ความหวงแหน ความเขาใจ และความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติ ตลอดจนเพือ่ ประโยชนในการศึกษาคนควาของคนรุน หลัง
 ญาทองถิน่ ทีผ่ า นการก
๕) งานถายทอด หมายถึง การนําศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ลั่นกรองแลวไปใชในกระบวนการใหการศึกษาอันจะยังผลใหสมาชิกในสังคมเกิดความเขาใจ ตระหนัก
ในคุณคา และนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย
๖) งานสงเสริม หมายถึง การสนับสนุนใหบคุ คลหรือหนวยงานสามารถจัดกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗) งานเสริมสรางความเปนเลิศ หมายถึง การสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความ
สามารถพิเศษทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยไดมีโอกาสแสดงออกและพัฒนาความรู ความ
สามารถอยางเต็มศักยภาพ ถึงขั้นที่สมควรไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยในดานนั้น ๆ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลและหนวยงานทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ
ไดทากิ
ํ จกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยเพื่อสงเสริมผูที่มีความรู
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยอันจะนําไปสูการสรางเอตทัคคะทาง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในอนาคต
๘) งานแลกเปลีย่ น หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลและหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย เพือ่ เสริมสรางความเขาใจอันดีตอ กันอันจะนําไปสูสันติภาพและสันติสุขแหงการอยู
รวมกันของมนุษยชาติ *

๖. ขอตกลงเบือ้ งตน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเรียนรูใน ๓ ดาน คือดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ระบุไวใหกาหนดรายละเอี
ํ
ยดการดําเนินงานเพิม่ เติมโดยตราเปน
กฎหมายใน ๕ มาตราเปนหลัก ไดแก มาตรา ๔๓,๔๖, ๖๙, ๘๑ และ ๒๘๙
*

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ, ความหมายและขอบขายงาน
วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ สุ ภาลาดพราว, ๒๕๓๕. หนา ๖

-๑๔-

๗. ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจยั เอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) การศึกษาสภาพปจจุบัน เปนการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการดําเนินงาน ทั้งความ
หมาย ขอบขาย รูปแบบ และวิธีการดําเนินงาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย ทีม่ กี ารดําเนินงานอยูใ นปจจุบนั
(๒) วิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ไดแก
๑) เอกสารจากตางประเทศ โดยแบงการศึกษาใน ๒ กลุม คือ
- กลุมประเทศที่มีการจัดระบบผูทรงภูมิปญญา ตามแนวทางของ UNESCO
ในที่นี้ไดศึกษาเฉพาะ ๕ ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ญีป่ นุ โรมาเนีย ฟลิปปนส และฝรั่งเศส
- กลุมประเทศที่จัดการศึกษาตามแนวคิดการศึกษาพื้นบานแบบอัฟริกาตะวัน
ออก ในที่นี้ไดศึกษาเฉพาะ ๓ ประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ยูกันดา เคนยา และแทนซาเนีย
๒) เอกสารในประเทศ ไดแกการศึกษาเอกสารของหนวยงานทั้งภาครัฐ เชน จาก
กระทรวง กรมตาง ๆ และภาคเอกชนทั้งองคกรธุรกิจ องคกรสาธารณประโยชน ตลอดทัง้ องคกรชุมชน
และผูท รงภูมปิ ญ
 ญา
(๓) ประชุมเสวนาผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร กระทําโดยนําขอมูลที่เกี่ยวของในการบริหารและ
ดําเนินงานทางดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่ไดจากการศึกษา ไปเสนอตอที่
ประชุมเสวนาของผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร ซึ่งเปนผูที่ไดรับการยอมรับทั่วไปในดานที่เกี่ยวของจํานวน
๑๐ ทาน เพื่อรับทราบขอมูล เพิม่ เติมขอมูล รวมกันวิเคราะห เสนอปญหาอุปสรรค และแนวทางแก
ปญหา
(๔) การวิเคราะหและอภิปรายผล เมื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการแกไขจากการ
วิจัยเอกสาร ตามรายละเอียดและตามประเด็นที่ศึกษาแลว จึงทําการวิเคราะหและอภิปรายผล กําหนด
แนวทางที่เปนสาระสําคัญ ในการสงเสริมการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
(๕) กําหนดวิสัยทัศนและสาระสําคัญทีค่ วรบัญญัตใิ นกฎหมาย เปนการกําหนดวิสัยทัศน แลว
จัดทําขอความสาระบัญญัติที่สําคัญเพื่อนําไปเสนอในรางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ........
ตามขอมูลที่ไดวิเคราะหและอภิปรายผลไวแลวที่สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กาหนด
ํ
(๖) ตรวจสอบความถูกตอง นํารางสาระบัญญัตเิ สนอตอผูท รงคุณวุฒทิ เ่ี ปนทีป่ รึกษาการวิจยั
ครั้งนี้ เพื่อปรึกษาขั้นสุดทายในสวนที่เกี่ยวของ แลวนําไปเสนอเขาบรรจุในรางพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.............

-๑๕(๗) กําหนดมาตรการในการนําไปปฏิบัติ เปนการกําหนดมาตรการสําคัญขึน้ เพือ่ ใหเปนแนว
ทางการนําไปปฏิบัติ ใหสําเร็จตามสาระบัญญัติ ทีไ่ ดเสนอไวในรางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ....... ที่สืบเนื่องกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

๘. สรุปคําจํากัดความ
(๑) การศึกษา หมายถึง การศึกษาตลอดชีวิต เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ทั้ง
ในดานรางกาย สังคม จิตใจและสติปญ
 ญา
(๒) ศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อเขาถึงความงามอันเปนการยกระดับจิตใจและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและคนในสังคม
(๓) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนการปฏิบัติและการแสดงออกซึ่ง
ความคิด ความรูสึกในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเขาใจ ซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติรวม
กัน ซึ่งเปนผลจากสมดุลของความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคมและมนุษยกับธรรม
ชาติ อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมนั้น ๆ
(๔) ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่คนสวนใหญยอมรับ ถือปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปน
แบบอยางเดียวกันและเปนระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถูกตอง
(๕) ภูมปิ ญ
 ญาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและวิธีคิดอยางเปนระบบ อัน
เกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวมทุกดานที่ผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา และเลือก
สรรมาแลวเปนอยางดี ในการสรางผลงาน แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับ
ยุคสมัย
(๖) การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย หมายถึง การดําเนินงาน
ทั้ง ๘ งาน ไดแก งานวิจยั งานพัฒนา งานฟนฟู งานอนุรักษ งานถายทอด งานสงเสริม งานเสริมสราง
ความเปนเลิศ และงานแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย

บทที่ ๒
สถานภาพการจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาในตางประเทศ
แนวความคิดในการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาในตางประเทศ ไดอาศัยมิติ
ทางวัฒนธรรมในการศึกษา เพื่อใหศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาเขาสูวิถีชีวิตในชุมชน โดยมีแนว
ความคิดหลักในการจัดการศึกษาอยู ๒ กลุม คือ กลุมจัดการศึกษาดวยระบบผูทรงภูมิปญญา กับกลุมจัด
การศึกษาดวยระบบการศึกษาพื้นบาน
ผูวิจัยไดเลือกศึกษากรณีกลุมจัดการศึกษาระบบผูทรงภูมิปญญาตามแนวทางของ UNESCO
และกลุมจัดการศึกษาดวยระบบการศึกษาพื้นบานในแอฟริกาตะวันออก ดังตอไปนี้

๑. กลุม ทีจ่ ดั การศึกษาระบบผูท รงภูมปิ ญ
 ญาตามแนวทางของ UNESCO
 รงภูมปิ ญ
 ญา
(๑) ระบบผูท
การจัดการศึกษาของกลุมนี้เนนที่ตัวบุคคลที่มีความรู ซึ่งเรียกวา ผูทรงภูมิปญญา เพือ่ ใหทําหนา
ที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ (Intangible Cultural Heritage) มีกระบวนการคัดเลือกผูทรง
ํ
านิยาม วัตถุประสงคและองคประกอบการ
ภูมปิ ญ
 ญา และการบริหารจัดการ ซึ่ง UNESCO ไดกาหนดคํ
จัดระบบผูท รงภูมปิ ญ
 ญา ไว ดังนี้
สมบัติทางวัฒนธรรม หมายถึง วัตถุที่ทรงคุณคาทางดานวิชาการและศิลปะที่แสดงออก
ถึงความเปนชาติ สามารถจําแนกออกเปน “สมบัตทิ างวัฒนธรรมทีเ่ คลือ่ นไหวไดเปนรูปธรรม และ
สมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ” สามารถสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง เปนสมบัตทิ างวัฒนธรรม
ของชาติ ไดแก ดานศิลปะการแสดง (Performing Arts) ดนตรี (Music) นาฏศิลป (Dance) การละคร
(Drama) บทละคร (Plays) พิธีกรรม (Rites) เปนตน
ผูทรงภูมิปญญา (Living Human Treasures) หมายถึง ผูที่ใชทักษะและเทคนิคในการ
คิด นําสิ่งที่ดาเนิ
ํ นอยูใ นชีวติ ประจําวันมารังสรรคใหเปนผลงานทีเ่ ปย มดวยศิลปะอันวิจติ รบรรจง ระบบผู
ทรงภูมปิ ญ
 ญา มีวัตถุประสงค คือ
๑) เพื่อรักษาทักษะและเทคนิคที่จําเปนสําหรับการสรางสรรคมรดกทางวัฒน
ธรรมอันมีคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปะ (Artistic Value) เหลานั้นไว
๒) เพื่อใหรางวัลกับบุคคลที่มีทักษะและเทคนิคชั้นสูงดังกลาวในการสรางผล
งานของตนอยางตอเนือ่ ง พัฒนาและขยายขอบขายงานของตน และถายทอดความรูสูคนรุนใหมใหเปนผู
สืบทอดมรดกทางภูมิปญญาตอไป

- ๑๗ ๓) เพื่อสงเสริมเยาวชนใหตระหนักถึงความสําคัญ และอุทิศตนใหกับการเรียน
รู ฝกทักษะและเทคนิคที่จาเป
ํ นในการสรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหเขาเหลานั้นมี
ชื่อเสียง มีฐานะที่ดีขึ้น และมีโอกาสไดพัฒนาถึงระดับความเปนเลิศ *
(๒)

การดําเนินงาน

กลุมประเทศที่มีการจัดระบบ ผูทรงภูมิปญญา ตามแนวทางของยูเนสโก ทั้งเกาหลี
ญี่ปนุ โรมาเนีย ฝรั่งเศสและฟลิปปนส เปนกรณีตวั อยางประเทศทีม่ แี นวทางการดําเนินงานที่นาสนใจ
และเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ คือ

๑) สาธารณรัฐเกาหลี
มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ไดแก
กฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมายวาดวยความคุม ครองสมบัตทิ างวัฒนธรรม ในสวนที่
เกี่ยวของกับสมบัตวิ ฒ
ั นธรรมเชิงจิตวิญญาณ กฎหมายวาดวยการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมาย
ของคณะกรรมการสมบัตทิ างวัฒนธรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ **
ในการบริหารและดําเนินการ ตามกฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรมกําหนดใหมี
หนวยงานทําหนาที่ดูแลและจัดการสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบดวยทั้งภาครัฐและภาคเอก
ชน ไดแก สํานักงานสมบัตทิ างวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา (Office of Cultural
Properties) สํานักงานศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบาน ในสถาบันวิจัยสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
(Department of the Performing Arts and Folklore of the National Research Institute of Cultural
Properties, NRICP) มูลนิธิปอ งกันสมบัตทิ างวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน ไมแสวงหาผลกําไร
(The Cultural Property Protection Foundation) และคณะกรรมการสมบัตทิ างวัฒนธรรม (The Cultural
Properties Committee)
---------------------------------- ญาในตางประเทศ เอกสาร
* คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. แนวทางการสงเสริมภูมปิ ญ
ประกอบการจัดทํานโยบายการสงเสริมภูมิปญญาเพื่อการศึกษา แปลโดยนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล และ นางสาวปวริน
พูนกุล จากเอกสารเรือ่ ง “Policy Meeting on the Development of Methodology for the Preservation of Intangible

Cultural Heritage” ที่ยูเนสโกนําเสนอ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๓๙
** UNESCO แนวทางสงเสริมภูมิปญญาในตางประเทศ (ฉบับแปล) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, ๒๕๔๐ หนา ๑๒-๔๘

- ๑๘ ในการปฎิบัติงาน คณะกรรมการสมบัตทิ างวัฒนธรรมของชาติ เปนผูร บั
ผิดชอบดานการแตงตัง้ และการเสนอชือ่ บุคคลเปนผูท รงภูมปิ ญ
 ญา โดยการสืบคน เลือกสรรและประกาศ
รับรองสินทรัพย หรือสมบัตทิ างวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณทีม่ คี วามสําคัญ โดยไดประกาศยกยอง ผูท รง
ภูมปิ ญ
 ญา ผูเปนเจาของทรัพยสินหรือสมบัตินั้นควบคูไปดวย เพือ่ ใหเปนแหลงความรู สําหรับถายทอด
ไปยังชนรุนหลังตอไป สวนสํานักงานศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบาน เปนผูจ ดั ทําขอมูล และผลิต
สื่อประเภทตาง ๆ เพือ่ เผยแพรผลงานของผูท รงภูมปิ ญ
 ญา

๒) ญี่ปุน
ประเทศญีป่ นุ ไดเริม่ มีการอนุรกั ษดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา หลัง
จากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตําเมื
่ อ่ ป พ.ศ. ๒๔๖๓ เปนตนมา โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมาย
การสงวนรักษามรดกของชาติ (The National Treasure Conservation Act) พ.ศ. ๒๔๗๒ กฎหมายคุม
ครองทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๔๙๓ กฎหมายคุม ครองทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๔๙๓
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๔๙๗ ) และกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๔๙๓ (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๑๘ )
การบริหารงาน
ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิต
วิญญาณ (Commission for the Protection of Intangible Cultural Properties) ทําหนาทีเ่ ปนผูคดั เลือก
สมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมตามเกณฑการคัดเลือกที่
ไดกาหนดไว
ํ
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิทกั ษสมบัตทิ างวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ
เปนผูค ดั เลือกสมบัตทิ างวัฒนธรรม เพือ่ ทําการอนุรักษ พรอมกับคัดเลือกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญ ตามเกณฑการคัดเลือกสมบัตทิ างวัฒนธรรม (Cultural Properties) ดังนี้
๑. สมบัตวิ ฒ
ั นธรรมทางภูมปิ ญ
 ญา (Cultural Properties) ที่มีคุณลักษณะเปน
ศิลปวัตถุ โดยเนนวาเปนสิ่งที่มีคุณคาทางศิลปะสูง เปนการทิ้งรองรอยทางประวัติศาสตรที่สําคัญไว
และเปนสวนหนึ่งของทองถิ่น
๒. สมบัตทิ างวัฒนธรรมทีเ่ ปนรายบุคคลหรือกลุม เพื่อประกาศยกยองใหเปน
ผูทรงภูมิปญญา โดยเนนการเปนผูม คี วามรูค วามชํานาญเปนอยางดีเกีย่ วกับสมบัตทิ างวัฒนธรรม
เชิงจิตวิญญาณ ซึง่ เปนผลงานทีม่ คี วามโดดเดนเปนพิเศษ เปนผูมีความรูความชํานาญอยางลึกซึ้งเกี่ยว
กับการบูรณะและรักษาสมบัตทิ างวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่ควรคาแกการอนุรักษ

โดยสรุปแลวจะเห็นวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒน
ธรรมเชิงจิตวิญญาณ ไดดําเนินการคนหาและประกาศยกยองควบคูกันไป ทั้งการอนุรักษสมบัติทางวัฒน
ธรรมที่เปนศิลปวัตถุและสมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรายบุคคลหรือกลุมไปพรอมกัน
-๑๙๓) โรมาเนีย
ศิลปะพืน้ บานดัง้ เดิมของโรมาเนีย (Traditional Folk Art of Romania) ไดเผชิญ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและคานิยมทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหฝมือดานศิลป
หัตถกรรมพืน้ บานของโรมาเนีย (Annual Fair of the Folk Craftsmen of Romania) ตกตําลงใกล
่
จะสูญ
หายไป
คณะผูบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมไดจดั ตัง้ หนวยงานขึน้ เพือ่ อนุรกั ษและ
ฟนฟูศิลปะพื้นบาน (Traditional Arts) และถายทอดไปสูอนุชนรุนหลังโดยไดตั้งสถาบันศิลปะดั้งเดิม
แหงโรมาเนีย (Traditional Academic of Arts of Romania: AATR) และพิพิธภัณฑเทคโนโลยีพื้นบาน
แหงโรมาเนีย (Museum of Folk Technology of Romania) ขึ้น โดยเปนสวนหนึง่ ของ Muzeul
Civilizatiei Populare Traditional, ASTRA ในซิบบู (Sibiu)
สวนการปฏิบัติงาน สถาบันศิลปะดัง้ เดิมแหงโรมาเนียเปนผูด าเนิ
ํ นการเกีย่ ว
กับผูม คี วามเปนเลิศดานฝมอื พื้นบานของประเทศโรมาเนีย ไดแก การสรรหาผลงานและพิจารณาคัด
เลือกบุคคลที่มีผลงานเปนเลิศดานฝมือพื้นบานของประเทศในแตละป การมอบตําแหนงกิตติมศักดิ์แก
นักสรางสรรคศิลปะพื้นบานที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความเปนเลิศดานฝมือพื้นบานของประเทศ
การจัดแสดงฝมือศิลปะหัตถกรรมพื้นบานเปนประจําทุกป
และมอบประกาศนียบัตรแสดงการเปน
สมาชิกของสถาบันศิลปะดั้งเดิมแหงโรมาเนีย
แกผูไดรับยกยองวาเปนผูมีความเปนเลิศดานฝมือพื้น
บานนัน้
สําหรับพิพิธภัณฑเทคโนโลยีพื้นบานแหงโรมาเนีย (Museum of Folk
Technology of Romania) มีผลงานสําคัญในการเผยแพรงานศิลปะและเปนแหลงกลางการพบปะ
สังสรรคระหวางศิลปน (Folk Creator) ผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมศิลปะพื้นบานแหงโรมาเนีย
อีกดวย

๔) ฝรั่งเศส
ใหความสําคัญตอการอนุรกั ษทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการถายทอด การ
สรางความกาวหนาใหกับสิ่งที่มีอยูแลว การสรางสรรคสง่ิ ใหมทางศิลปะรวมถึงการอบรมบมเพาะ
นักวิชาชีพรุนใหม เพื่อสืบทอดและพัฒนาผลงานศิลปะภายใตสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนไป อันทํา
ให เกิดคุณคาเฉพาะตัวของผลงานที่เปนประดิษฐกรรมสวนบุคคลควบคูกับการถายทอดความรูและ
ประสบการณที่สั่งสมมาของพวกเขาไปสูคนรุนตอ ๆ ไป

นโยบายการดําเนินงาน จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติปรมาจารยทางศิลปะ เปน
การสนองนโยบายของนายฟลปิ ส ดูดเดอรบลาซี รัฐมนตรีวา การกระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ แตชว ง ค.ศ.
๑๙๙๔ เปนตนมา
-๒๐ดานการบริหาร ไดจัดตั้งสภาคณะกรรมการอาชีพศิลปะขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๔
เปนกลไกหนึง่ ของกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่ดานการปรึกษาเพื่อการสงเสริม การอนุรกั ษและพัฒนา
อาชีพศิลปะแขนงตาง ๆ ที่กําลังจะหมดสิ้นไป สภาดังกลาวประกอบดวยนักวิชาชีพดานศิลปะประมาณ
๔๐ คน ซึ่งมาจากบุคคลที่ครอบคลุมสาขาอาชีพศิลปะที่มีอยู สมาชิกสภานี้แตงตั้งโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม อยูในวาระการทํางานเปนเวลา ๓ ป แตละคนมีสิทธิ์ตออายุไดไม
เกินหนึ่งครั้ง
สภานี้มีสถานะเปนสํานักความรู (Academy) สํานักหนึง่ หรือเปนหองปฏิบตั ิ
การทางความคิดและการริเริ่มสรางสรรคดานศิลปะ โดยมีภารกิจหลักคือการทํานุบารุ
ํ งรักษามวลความรู
ดานศิลปะที่มีลักษณะเปนหนึ่งเดียวและควรคาแกการอนุรักษ รวมถึงการมุง สงเสริมประดิษฐกรรมรวม
สมัยทางศิลปะไวเปนมรดกของชาติ
สภาคณะกรรมการอาชีพศิลปะจะดําเนินโครงการตาง ๆ ตามขอบขายการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการยอยตางๆ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานที่หลากหลาย ทั้งภายใน
กระทรวงวัฒนธรรมเองและตัวแทนจากกระทรวงอืน่ ๆ เชน กระทรวงหัตถกรรม กระทรวงการศึกษา
แหงชาติ กระทรวงสิ่งแวดลอม กระทรวงแรงงาน กระทรวงกิจการสังคม เปนตน ตลอดทัง้ ตัวแทนจาก
องคกรและบุคคลซึ่งมีอาชีพดานศิลปะที่มีความเปนเลิศอื่น ๆ
ดานการปฏิบัติงาน มีโครงการประจําปที่ไดดําเนินงานมาแลว ไดแก โครงการ
พบปะในประเด็น “เปดประตูอาชีพศิลป” โครงการปรับปรุงหนังสือเกาตามหองสมุดทั่วประเทศ โครง
การฝกอบรมศิลปาชีพระดับภูมภิ าค โครงการรวบรวมผลงานปรมาจารยทางศิลปะ โครงการรวมในการ
ผลิตชุดสื่อเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของบรรดาปรมาจารยศิลปะ นอกจากนีย้ งั มีโครงการจัดนิทรรศการ
ยอยอืน่ ๆ ซึ่งมีอยูเปนจุดยอยตามเมืองสําคัญตาง ๆ ทั่วประเทศ
๕) ฟลิปปนส
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ประธานาธิบดีของฟลิปปนสประกาศใหมี “แนวทางการจัด
ระบบศิลปนแหงชาติ” (National Artists System) ในหลายสาขา ไดแก วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะ สถาปตยกรรม ภาพยนตร เปนตน
การดํ าเนิ นงานตามแนวทางดังกลาวมอบใหศูนยวัฒนธรรมแหงฟลิปปนส
(Cultural Centre of the Phillippines : CCP) เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแนวทาง และทํา
หนาที่เปนผูประสานงาน และในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ ไดทาการคั
ํ
ดเลือก

๓ ขั้นตอน คือ ขัน้ ตอนที่ ๑ ตองไดรบั ความเห็นชอบเบือ้ งตนจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกอน
ขั้นตอนที่ ๒ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของศูนยวฒ
ั นธรรมแหงฟลิปปนส
-๒๑และคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมและการเผยแพรวฒ
ั นธรรม ขัน้ ตอนที่ ๓ เปนขัน้ ตอนสุดทาย ไดรบั
ความเห็นชอบจากประธานาธิบดีฟลิปปนส
เกณฑการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ โดยสรุปเปนผูส รางผลงานใหเห็นเปนเอก
ลักษณ และเกี่ยวกับภูมิของชาติ เปนผูม ผี ลงานสรางสรรคทม่ี คี วามโดดเดน เปนทีย่ อมรับโดยเพือ่ น
ศิลปนและนักวิจารณงานศิลปะอยางกวางขวาง
บุคคลใดที่ไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติแลว
จะไดรบั ตอบแทนเปนเงิน
สดและเครื่องราชอิสริยาภรณ เงินบํานาญ คารักษาพยาบาล เงินประกันชีวติ ไดรบั เกียรติใหเขารวม
งานรัฐพิธี และงานเฉลิมฉลองตาง ๆ รัฐดูแลเรือ่ งการจัดงานศพอยางเปนทางการ ตลอดทัง้ ไดรบั เงินคา
ใชจายในการเดินทางไปแสดงผลงาน เพื่อเผยแพรเกียรติภูมิของชาวฟลิปปนส

๒. กลุม ทีจ่ ดั ระบบการศึกษาพืน้ บานในแอฟริกาตะวันออก
(๑) ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาของกลุมนี้ถือวาการศึกษาพื้นบานเปนกระบวนการเรียนรูที่บุคคลได
พัฒนาความสามารถใหสอดคลองกับทักษะและทัศนคติเดิมที่มีอยู เพือ่ ดําเนินบทบาทของตนในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
จากกรณีศึกษาของประเทศในแอฟริกาตะวันออก พบวา การนําภูมิปญญาเขาสูระบบ
การศึกษานั้นตองจัดในรูปการศึกษาพื้นบานในวิถีชุมชน โดยตัง้ สมมติฐานในการนําเสนอ คือ
๑) ทุกสังคมไมวาจะเล็กหรือใหญ กาวหนาหรือลาหลังตางก็มีวิธีการศึกษา
ของตนเองทัง้ สิน้
๒) การศึกษาครอบคลุมวิถชี วี ติ ของคนตัง้ แตเกิดจนตาย
๓) การศึกษาควรตั้งอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน
๔) การศึกษาเปนกระบวนการแหงพลวัต สามารถปรับใหสอดคลองกับเวลา
ที่เปลี่ยนไป
ปรัชญาในการจัดหลักสูตรการศึกษาในวิถีชุมชน ไดยึดหลัก “การศึกษาคือชีวิต-ชีวิตคือ
การศึกษา” ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาในวิถีชุมชนตองตั้งอยูบนปรัชญาดังกลาว เพื่อใหการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาตลอดชีวติ อยางแทจริง *
-----------------------------------------

* Jakayo Ocitti , “การศึกษาพืน้ บานในแอฟริกาตะวันออก : แนวคิดและกรณีศึกษา(ฉบับแปล) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๕๐

-๒๒สาระสําคัญในการกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาชุมชนจะตองคํานึงถึงเรื่องตอ
ไปนี้
๑) เนื้อหาเปนเรือ่ งวิถชี วี ติ ชุมชนที่สบื ทอดกันมาตัง้ แตอดีตจนปจจุบนั เปน
มรดกทางวัฒนธรรมทีท่ รงคุณคาควรแกการนํามากําหนดไวในหลักสูตร เพือ่ ใหคนรุน หลังเห็นคุณคา
และเกิดความภูมิใจ
๒) สังคม เปนเรือ่ งเกีย่ วกับประเพณี ศาสนาและความเชื่อ
๓)ครอบคลุ ม เนื้อหาในเรือ่ งวงจรชีวิตของคนในแตละชุมชนตั้งแตเกิด
จนตาย
๔) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน
๕) องคประกอบดานแบบอยางทางอุดมการณของชายและหญิง โดย
คํานึงถึงเอกลักษณของชายและหญิงในอุดมคติของชุมชนและทองถิ่น
๖) องคประกอบดานเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา เนนเรือ่ งที่
จําเปนตองรู (To Know) และเรือ่ งทีจ่ ําเปนตองทํา (To Do) เปนหลัก
กลาวโดยสรุป การศึกษาของชุมชนจะตองไมทาให
ํ เกิดความแตกแยกขึ้นในวิถีชีวิตชุม
ชนในทองถิ่น เปดโอกาสใหทกุ คนไดเรียนรูเ กีย่ วกับวิถชี วี ติ ของตนและการเรียนรูโ ดยการมีสว นรวมใน
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางกลมกลืนซึ่งกันและกัน
(๒) การดําเนินงาน
กลุมที่จัดการศึกษาตามแนวการศึกษาพื้นบานแบบแอฟริกาตะวันออก ไดแก ยูกันดา
เคนยา และแทนซาเนีย ซึ่งมีการดําเนินงาน ดังนี้

๑) ยูกนั ดาหรืออาโคไล (Acholi)
เปาหมายของการศึกษาพื้นบานในอาโคไล เปนการศึกษาตลอดชีวิต ตัง้ แตเกิดจนตาย
(Womb to Tomb) และสืบทอดจากชนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง เนือ้ หาวิชาเนนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ในสังคม หลักสูตรสอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความเปนจริง เนนการปฏิบตั จิ ริงใหเด็ก
เยาวชน ผูใหญและผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษามี ๒ ประการ ไดแก

๑. การศึกษาตองตอบสนองความตองการของผูเ รียน โดยผูเ รียนจะตองไดรบั
ความรูข น้ั พืน้ ฐาน มีทักษะและความเปนอยูที่เปนสุข ไมวา ผูเรียนจะเปนเด็ก เยาวชนหรือผูใ หญ
-๒๓๒. การศึกษาตองเปนสื่อกลาง ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากชนรุน
หนึ่งไปยังชนอีกรุน หนึง่ หากสามารถบรรลุเปาหมายแลวประชาชนก็จะมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เนื้อหาการศึกษาของชาวอาโคไล มีความเชือ่ ในเรือ่ ง “อนุรักษนิยม” โดยพิจารณาถึง
ทุกสิ่งในหลักการขององครวมนิยม (Wholisticism) หมายถึง การพิจารณาทั้งหมดเขาดวยกันไมแยก
สวน เนี้อหาการศึกษาจึงเปนการผสมผสานองคความรูที่หลากหลายนํามาหลอมรวมกันใหเด็กไดเรียนรู
ในทุกอยางเปนวงจรและเปนองครวม มิใชการเรียนรูแ บบแยกสวนเฉพาะเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยแบงเนี้อ
หาการศึกษาพื้นบานตามชวงวัยได ดังนี้
๑. การศึกษาเพื่อการดูแลวัยเยาว เนนเรื่องการดูแลการสรางลักษณะนิสัย การ
ฝกทักษะโดยใชกลวิธีพื้นบาน ซึ่งเปนวิธีการศึกษานอกระบบ กระตุน ใหเด็กมีพฒ
ั นาการขึน้ ทีละนอย
เพื่อทดสอบถึงความพรอมในการพัฒนาแตละขั้นตอน หากเด็กยังไมพรอมก็จะใชกลยุทธในการลอใจ
ชักชวน (Inducement) มาเปนสื่อชักนําใหเด็กปฏิบัติตาม
๒. การศึกษาเพื่อการยังชีพสําหรับเด็ก เปนการเตรียมตัวเพือ่ เขาสูว ยั รุน วัย
หนุมสาว เด็กวัยนี้รูจักหาความรื่นเริงและความสนุกสนาน เด็กจึงถูกปลอยใหเปนอิสระไดเลนสนุก
สนานมากที่สุดเทาที่จะมากได
๓. การศึกษาเพื่อการยังชีพสําหรับวัยรุน เปนการเตรียมตัวเปนผูใ หญ ทัง้ เด็ก
ชายและหญิงจะถูกฝกใหมีความรู ทักษะ และมีคุณธรรม เพือ่ ชีวติ การเปนผูใ หญทด่ี ใี นอนาคต
๔. วัยผูใ หญ เนื้อหาการศึกษามุงเนนการมีชีวิตสมรสอยางเปนสุขตามวัฒน
ธรรมของชาวอาโคไล เปนการใชกลยุทธทางการศึกษาอยางไมเปนทางการ เพื่อใหประชาชนอยูใน
สังคมอยางเปนสุข เนื้อหาการศึกษาพื้นบานสามารถนําไปหลอมรวมกับการศึกษาในระบบและนอก
ระบบไดอยางเหมาะสม ไดแก เนื้อหาดานศิลปะการแสดง ไดแก การฟอนรําแบบดัง้ เดิม เพลงพื้นบาน
เพลงกลอมเด็ก และการละเลนตาง ๆ ดานศิลปะสรางสรรค ไดแกการทําหนากาก การปน การตีดาบ
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก การจักสานตะกรา การทําเสื่อ การปนหมอ ดานวรรณคดี
มุขปาฐะและการสอนภาษาพื้นบาน ไดแกบทกาพย นิยาย นิทานเรือ่ งเลา ปริศนาคําทาย ภาษิต และ
คําเปรียบเทียบ เปนตน ดานสังคมวิทยา ไดแก การสอนคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
สังคมศึกษา และศาสนา เปนตน
๒) เคนยา หรือคิคูยู (Kikuyu)

การศึกษาพื้นบานของทองถิ่นคิคูยูมีเปาหมายที่เปนการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษา
ประเภทนี้สอดคลองกับการดํารงชีวิตของชาวคิคูยู ในเรือ่ งลําดับชั้นทางสังคมและระบบอาวุโส

-๒๔ซึ่งแตละกลุมอายุจะมีเปาหมายในการเรียนรู การฝกทักษะและสรางทัศนคติใหสอดคลองกับคุณคาและ
ความตองการของชุมชนเปนสําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษาพื้นบานในคิคูยูเปนการศึกษาที่สอดคลองกับประเพณีวัฒน
ธรรมทองถิน่ ซึ่งชาวคิคูยูเชื่อกันวาเกิดจากพระหัตถของพระผูเปนเจา เพื่อใหชาวคิคูยูอยูรวมกันไดอยาง
เปนเอกภาพ โดยตั้งอยูบนความสําคัญ ๓ ระบบ ไดแก ระบบเครือญาติ(Kinship system) ซึ่งมีความ
สัมพันธทางสายเลือด ระบบกลุม (Clan หรือ Monerega) ไดแก การที่หลาย ๆ ครอบครัว (Mbari) อยู
รวมกัน และ ระบบอาวุโส (Age-grading) โดยใชประเพณีสหุ นัดเปนพืน้ ฐาน
การศึกษาพื้นบานของชาวคิคูยู มีเนี้อหาแบงตามลักษณะทางสังคม ไดดงั นี้
(๑) การศึกษาในระดับครอบครัวและชุมชน
กอนเขาสูระบบสังคมใน
เผา เด็ก ๆ จะถูกสอนในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน เมือ่ เริม่ วัยหนุม สาว เด็กจะถูกสอนใหรูจัก
การวางตัวเปนผูใหญ เรียนรูก ารครองเรือน การมีเพศสัมพันธ และการประกอบอาชีพ ความรูทั่วไปทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมพืน้ บาน สิ่งแวดลอมและวิธีปฏิบัติเพื่ออยูคนเดียวและอยูเปนกลุม เด็กจะถูกสอน
ใหเคารพ เชื่อฟงและปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งตอพอแม ญาติพี่นองและผูอาวุโสในสังคม
(๒) การศึกษาในระดับเผาหรือระดับสังคม มีพัฒนาการตั้งแตวัยเด็กเขาสูความเปนผู
ใหญโดยการทําสุหนัด (Curcumcision) เปนประเพณีทเ่ี ด็กอายุ ๑๘ ป ตองกระทํา เปนจุดเปลีย่ นครัง้
สําคัญผูที่ผานประเพณีนี้แลวถือวาเปน “วัยเกิดใหม” (Coming of age or being born again) ใหเปนผูเลิก
พฤติกรรมแนวความคิดแบบเด็ก เปนผูม คี วามเปนตัวของตัวเอง สามารถแกปญ
 หาไดดว ยตนเอง พรอม
ที่จะเปนเปนนักรบ เปนผูม ชี วี ติ ครอบครัวทีด่ ี เปน “ผูใ หญ” ทีด่ ี และเปนสมาชิกของสังคมไปจนถึง
วัยชรา
๓) แทนซาเนีย (Tanzania)หรือ เบนา (Bena)
การศึกษาพื้นบานในเบนาเปนการศึกษาที่เนนระบบชนชั้น เปาหมายสําคัญที่
ตองเรียนรู คือการสูร บ การปกครอง การทหารและการเปนผูน าที
ํ ่ดี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและการปกครองในระบบชนชั้น
วัตถุประสงคของการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพตาง ๆ
เชน อาชีพเกษตรกรรม อาชีพทหาร (เมื่อเกิดสงคราม) อาชีพนักปกครองหรือขุนนาง ผูมีโอกาสรับการ
ศึกษาสวนใหญไดแกผูนาหมู
ํ บาน ผูว า ราชการจังหวัด ผูมีเชื้อสายกษัตริยและกษัตริยปกครองแควน
เปนตน

สําหรับเนื้อหาการศึกษาแบงตามชนชั้นของคน

คือชนชั้นธรรมดาและชน

ชั้นสูง ดังนี้

-๒๕การศึกษาของชนชัน้ ธรรมดา
ตั้งแตเกิดจนอายุ ๘ ขวบ เด็กชาวเบนาจะถูกปลอยใหรื่นเริงตาม
สภาวะของอายุ การเรียนรูง านยังไมจาเป
ํ น เนือ้ หาจึงมุง สอนเรือ่ งมารยาท การเคารพผูอ าวุโส เปนเด็กดี
ในสังคม ใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยสังเกตพฤติกรรมจากผูใหญ เมือ่ อายุ ๙ ขวบ เด็กชายจะทํานาในทุงนา
การลาฮิปโปและอืน่ ๆ เด็กหญิงจะทํางานกับแมที่บาน ออกไปทุงนาหาประสบการณเปนครั้งคราว
ํ ญที่สุด จะเรียนรูเ รือ่ งเพศศึกษา การมี
วัยแตกเนือ้ หนุม เปนชวงที่สาคั
ชีวิตคู จะตอง “พุงหลาว” เพือ่ แสดงวาเริม่ เปนผูใ หญแลว และมี “การทําสุหนัด” เด็กหญิงจะไดรับการ
สอนเรื่องการมีรอบเดือน การแตงงานและการตัง้ ครรภ เพศศึกษา การดูแลบาน การมีมารยาทในสังคม
การเลือกคูครอง การมีบทบาทในสังคม การดูแลทรัพยสินของสามีและการปฏิบัติตอพอแมของสามี เมื่อ
แตงงานและภรรยาตัง้ ครรภ ชายหนุมจะตองเรียนรูก ารเลีย้ งดูลกู การอยูร ว มกันเปนครอบครัว การ
ดําเนินชีวติ ในเผา และการมีบทบาทในสังคม
การศึกษาของชนชั้นสูง
เปนการศึกษาของชนชั้นขุนนางผูปกครอง มีโรงเรียนประจําสอนทั้ง
ชายและหญิง มีเนือ้ หาทัว่ ไปเชนเดียวกับชนชัน้ ธรรมดา เมือ่ ถึงวัยสาวเด็กหญิงจะไดรบั อนุญาตใหออก
ไปแตงงาน สําหรับเด็กชายจะเพิม่ เนือ้ หาการเรียนรูเ รือ่ งศาสนา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัตศิ าสตรของเผา การสืบวงศตระกูล กิรยิ ามารยาท ยุทธศาสตรการรบ การรักษาโรค และการลา
สัตว เปนตน โดยทุกวิชาเปนวิชาบังคับ มีการฝกภาคปฎิบัติอยางเขมขนและมีวินัย เชนการตักนํ้า การ
เก็บฟน การจุดไฟ การทํางานในทุง การละเลน การตอสูปองกันตัว การรบ การประลองยุทธ การลาสัตว
เปนตน ความรูที่ไดรับเหลานี้จะไดใชเมื่อเด็กถูกเกณฑไปเปนทหาร นําไปใชในการประกอบอาชีพและ
นําไปบริหารประเทศในโอกาสตอไป

๓.
สรุปและวิเคราะหการจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ
ประเทศ

วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาในตาง

จากการศึกษาถึงแนวความคิดการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาตางประเทศ
ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ กระบวนทัศนทางการศึกษาและระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีราย
ละเอียด ดังนี้

๑) กระบวนทัศนทางการศึกษา หรือแนวคิดในการมองการศึกษา จากการวิเคราะห
แนวคิดการศึกษาพืน้ บานของแอฟริกาตะวันออก จะเห็นวาตลอดชวงชีวิตและกิจกรรมในการดําเนิน

- ๒๖ ชีวิตนั้นมีการศึกษาแทรกอยูโดยตลอด เชน กรณีการศึกษาในประเทศยูกันดา เคนยา และแทนซาเนีย
กลาวคือ
ประเทศยูกันดา ใชการศึกษาเพือ่ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม บนพืน้ ฐานปรัชญา
แบบองครวม เนือ้ หาเปนไปเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สอดคลองกับธรรมชาติและความเปนจริง
ประเทศเคนยา ใชการศึกษาเพื่อรักษาลําดับชั้นทางสังคมและระบบอาวุโส ดังนั้นการ
จัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา จึงเปนสื่อใหประชาชนไดรับรูกฎเกณฑตาง ๆ
ประเทศแทนซาเนีย การศึกษาเปนเรื่องระบบชนชั้น เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในเรือ่ งนี้
การศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา จึงเปนการตอกยํ้าระบบชนชั้นทางสังคม
จากทั้ง ๓ กรณีดังกลาว ทําใหเห็นวา การจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา จะดํารงอยูและพัฒนาตอไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได จะตองเขาไปเปน
สวนหนึ่งในวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนตลอดเวลา
 ญา”
๒) ระบบการบริหารจัดการการศึกษา จากแนวคิดการจัดตั้งระบบ “ผูท รงภูมปิ ญ
ของ UNESCO ซึ่งอาศัยการใหการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหลัก โดยการยกยอง เชิดชูเกียรติผมู คี วามรู
ความชํานาญในศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ในดานตาง ๆ ตามสาขาที่ UNESCO ไดแบงไว ซึ่ง
ดําเนินการควบคูก บั การอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ปนผลงานของผูท รงภูมปิ ญ
 ญาเหลานัน้
พรอม
กับมอบบทบาทของผูถายทอดความรูดังกลาว อันเปนการดําเนินงานทั้งในสวนของการอนุรักษและสืบ
ทอดความรูโดยผานตัวบุคคลซึ่งเปนผูทรงภูมิปญญาและผลงานของผูทรงภูมิปญญานั้น
 ญาโดย
ในประเทศเกาหลีและญีป่ นุ มีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
เฉพาะ สวนในประเทศอืน่ ไดแก ฝรัง่ เศส ฟลปิ ปนส และโรมาเนีย แมจะไมไดระบุไวเปนกฎหมาย
แตกม็ นี โยบายชัดเจน ซึ่งยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด จึงทําใหการดําเนินงานการศึกษาดานศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญา ดําเนินไปไดอยางดีและตอเนือ่ ง อีกทั้งในทุกประเทศดังกลาวมานี้มีการจัดตั้ง
หนวยงานขึน้ รับผิดชอบโดยตรง การดําเนินงานในลักษณะนี้จึงเปนการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากการใหการศึกษาตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน ที่ตรงกับสภาพความเปนจริง ทําให
การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ของประเทศตาง ๆ เหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสรุปแนวคิดการศึกษาพื้นบาน ทําใหเห็นวาในวิถชี วี ติ หรือวัฒนธรรมนัน้ มีการให
การศึกษาเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา ทั้งที่ผานพิธีกรรม และกิจวัตรประจําวัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดรับการ

พัฒนาขึ้นตามคุณคาทางจิตใจ กลายเปนความงามที่เรียกวาศิลปะ ในขณะที่กระบวนการความคิดได
พัฒนาควบคูกันไป มีการประยุกตปรับของเดิมเสริมของใหม เกิดเปนภูมปิ ญ
 ญาใหม ที่เหมาะสม อัน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาของมนุษย ดังนัน้ ทั้งศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา จึงสามารถ
ดํารงอยูและพัฒนาตอไปเปนวิถีชีวิตของชุมชน

บทที่ ๓
สถานภาพการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาในประเทศไทย
การดําเนินงานจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในประเทศไทย
นั้น หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดดําเนินการอยูในลักษณะที่หลากหลาย ดังนี้

๑. แผนการศึกษาเรียนรูท เ่ี กีย่ วของกับดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
เนื้อหาดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาตลอดมา แตเรือ่ งภูมิ
ปญญาไทยนั้นเริ่มมีกลาวถึงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๘ โดยภูมิปญญาไทยเริ่มเขามามีบทบาทใน
แผนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ไดแก
(๑) แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๕
ไดระบุถึงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไวในหลักการ ความมุงหมายของการจัด
การศึกษา แนวนโยบายการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ คือ การรับความเจริญ
ทางวิทยาการสมัยใหมและวัฒนธรรมจากตางประเทศ โดยใหศลิ ปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปน
สวนสําคัญในการกลั่นกรองผสมผสาน และตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
เพื่อความรูใหมจะไดสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
การสอนเนื้อหาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย กําหนดใหสอนในทุกระดับ
ทุกประเภท และทุกรูปแบบการศึกษา โดยครูเปนผูมีบทบาทนําทางความคิด เปนผูป ระสานความรวม
มือในการพัฒนาชุมชน
ประสานแหลงความรูวิทยาการสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่ ใหเกิดการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระจายความรูอยางกวางขวาง
สําหรับสถาบันการศึกษาใหมีหนาที่หลักในการผลิตองคความรู มีการประสานวิทยา
การสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นเขาดวยกัน เพื่อใหการศึกษามีบทบาทนําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไป
ในทิศทางที่ตองการ

สวนกระบวนการเรียนการสอน ผูเ รียนทุกคนจะตองรูถงึ คุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย ชุมชนสามารถเลือกสรรวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาแกไขปญหาของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม ในขณะที่ครอบครัว ชุมชน สถาบันสังคมอื่น ๆ และสื่อมวลชน ตองมีบทบาทใน
-๒๘การอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งผูเ รียนในระดับสูงกวาปริญญาตรีตอ ง
ประยุกตวิทยาการสากลกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได
อยางเหมาะสม
(๒) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔)
ระบุถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูของชุมชน โดยมีแนวทาง
และมาตรการในการดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ซึ่งมีสาระสําคัญ คือศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทยเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัฒน และเปนสิ่งที่ควรศึกษา
และพัฒนา ใหเอือ้ ตอการพัฒนาประเทศ
แนวทางการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยจึงควรมีความเทาเทียมและ
เทียบเทาวิทยาการสากล สงเสริมผูนําและปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิปญญาใหพัฒนาศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทย และสรางองคความรูใหม เรงดําเนินการสงเสริมการเรียนในชุมชนทีอ่ ยูบ นฐาน
ภูมปิ ญ
 ญาเดิม
และใหสถาบันศาสนาเปนศูนยกลางในการสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ระหวางพหุภาคี ไดแกชุมชน สถาบันศาสนา หนวยราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และภูมิปญญาชาวบาน
(๓) แผนวัฒนธรรมแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๔๑-๒๕๔๔)
มีวัตถุประสงคสาคั
ํ ญ คือสรางและจรรโลงจิตสํานึกทางวัฒนธรรมของประชาชนใหมี
วิธีคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม
อยางเชื่อมั่นบนพื้นฐานคุณคาของวัฒนธรรมไทย สามารถรักษา พัฒนาและสรางสรรควัฒนธรรมไทย
ใหเปนสมบัติของมนุษยชาติ อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยในบริบทของสังคมโลก
สวนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สาคั
ํ ญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไดกาหนดไว
ํ
ดังนี้
๑) สรางความเขมแข็งของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
๒) นํามิติทางวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนา
๓) เผยแพรคุณคาวัฒนธรรมไทยในสังคมไทยและสังคมโลก
๔) ใชสื่อสารมวลชนเปนสื่อในการถายทอด และพัฒนาวัฒนธรรม
๕) ระดมสรรพกําลังในการดําเนินงานวัฒนธรรม

๖) ใหมกี ารลงทุนทางวัฒนธรรม
-๒๙-

๒. การจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยขององคกรภาครัฐ
การดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญาขององคกรภาครัฐมีหลากหลาย ในที่นี้ไดศึกษาเฉพาะหนวยงาน
ที่สาคั
ํ ญ ดังนี้
(๑) กรมศิลปากร
นโยบายของกรมศิลปากรใหความสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม ตามกรอบของแผนการ
ศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งใน
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เนนการอนุรกั ษ สืบทอด
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปของนาฏศิลปและดนตรีไทย
กรมศิลปากร ถือเปนกรมหลักที่รับผิดชอบงานดานศิลปะของชาติ ซึง่ มีอํานาจหนาที่
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามมาตรา ๔
โดยมีหนาที่โดยสรุป ดังตอไปนี้ *
๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
๒) บํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรศิลปวิทยาการ
และวัฒนธรรมของชาติในดานพิพิธภัณฑ โบราณคดีและโบราณสถาน วรรณกรรม ประวัตศิ าสตร ขนบ
ธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป
สถาปตยกรรม และศิลปกรรม
๓) จัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลปและชางศิลป ทั้งในระบบ
และนอกระบบ
๔) ศึกษา คนควา วิจยั และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดานการพิพิธภัณฑ
โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแหง
ชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป สถาปตยกรรมและศิลปกรรม
จากอํานาจหนาที่ของกรมศิลปากรดังกลาวขางตน ไดแบงสวนราชการออกเปนกอง
สถาบันและสํานักทีเ่ ดนชัด ไดแก กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร สถาบันนาฏดุริยางคศิลป สถาบัน
ศิลปกรรม สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติและหอสมุดแหงชาติ

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

* กรมศิลปากร, ๘๖ ปแหงการสถาปนากรมศิลปากร, พรีสเกล, ๒๕๔๐ , หนา ๑๕

-๓๐สําหรับการดําเนินงานตามโครงการเดน ๆ ในชวงที่ผานมา มีดงั นี้
๑) งานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
ํ ญในการเฉลิม
สมบัติครบ ๕๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมศิลปากรไดรบั มอบหมายใหดําเนินงานที่สาคั
พระเกียรติครัง้ นี้ เชน การประกวดตราสัญลักษณ การออกแบบซุมเฉลิมพระเกียรติ ออกแบบและสราง
พระที่นั่งกาญจนาภิเษก กอสรางและซอมเรือพระราชพิธี ออกแบบพระราชอาสน ออกแบบพระคทา
จอมทัพไทย จัดแสดงนาฏศิลป โขน จัดนิทรรศการ เพลงไทย จัดพิมพหนังสือ เปนตน
๒) การจัดการศึกษาและจัดการแสดงนาฏศิลปและดนตรี ดําเนินงานโดย
วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันนาฏดุริยางคศิลปของกรมศิลปากร มีเปาหมายสําคัญ
เพื่อจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู นําไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอได และเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
สุนทรียภาพและจินตนาการ รูค ณ
ุ คาและรูจ กั อนุรกั ษศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาติ
(๒) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ตามที่ได
กําหนดไวในพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับวัฒนธรรมของชาติ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัตสิ านั
ํ กงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๘๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๖ และพระราชบัญญัตสิ ํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
๑) จัดทําแผนงานและโครงการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาวัฒนธรรม
แหงชาติ
๒) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรเอกชนและสถาบันตาง ๆ ในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
๓) ริเริม่ และเรงรัดใหมีการสงเสริม เผยแพร ประสานงาน และประชาสัมพันธงาน
วัฒนธรรมอันจะเปนประโยชนตอ ชาติบา นเมือง
๔) วิจยั พัฒนา ฟนฟู อนุรักษ สงเสริม ถายทอด เสริมสรางเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล และหนวยงานตางๆ ใหดาเนิ
ํ นงานดาน วัฒน
ธรรม *
........................................................

* สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.คูมือแนวทางการจัดตัง้ และดําเนินงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ,
นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๘ สรุปหนา ๒๘-๓๙

-๓๑การบริหารงานและดําเนินงานใหบรรลุผลตามบทบาทหนาที่ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมไดแบงสวนราชการออกเปนกองและสถาบันที่เดนชัด คือ กองกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม
กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ กองเอกชนสัมพันธ และสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งภายใตสถาบันมีสวนและศูนยตาง ๆ ไดแกสวนวิจัยและพัฒนา สวนสงเสริมการ
ถายทอดวัฒนธรรม สวนสงเสริมวัฒนธรรมไทย สวนไทยนิทัศน ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย
และศูนยประชาสัมพันธวัฒนธรรม
สําหรับการปฏิบัติงาน ในสวนกลางไดดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน
๑) โครงการศิลปนแหงชาติและผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม คัดเลือก
เชิดชูเกียรติ จัดสวัสดิการ เทียบตําแหนง ตลอดทั้งสงเสริมการถายทอดความรูภูมิปญญาของศิลปน
แหงชาติและผูม ผี ลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม
๒) โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลก
โดยรวบรวมขอมูล ป ระกาศเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานสําคัญทางดานวัฒนธรรมไปเผยแพร ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เปนตน
(๓) กรมวิชาการ
มีหนาที่ดําเนินการสงเสริมและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในดานหลักสูตร สือ่ การเรียนการสอน การทดสอบ การประเมินผล การแนะ
แนว และการวิจัย
กรมวิชาการไดแบงสวนราชการภายในที่เกี่ยวของในดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย ไดแก กองวิจัยทางการศึกษา ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนยพัฒนาหลักสูตร
สําหรับงานทีเ่ กีย่ วกับดานภูมปิ ญ
 ญา ทีไ่ ดดําเนินการ คือ
๑) จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยใหโรง
เรียนและชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียน ดวยการนํานักเรียนไปศึกษา
จากแหลงความรูในชุมชน เนนการศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจวิธีคิดและแนวความคิดของผูทรงภูมิ
ปญญาทองถิ่น และเนนที่กระบวนการเรียนรูมากกวาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยใหครูผสู อนหรือ
ปราชญทองถิ่นเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนผูเ รียนเนนใหไดปฏิบตั จิ ริง

๒) การวิจัยภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับการเรียนการสอน จากการศึกษาวิจัยในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวา มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนคอนขาง
นอย สวนขอมูลที่มี เชน เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ไดแก เพลงพื้นบานกลอมเด็ก นิทานพื้นบาน

-๓๒เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น ไดแก การจักสาน และเทคนิคการทอผา เทคนิคการทําเกษตร
กรรม เปนตน
๓) การสัมมนาการศึกษาเรียนรูภูมิปญ
 ญาทองถิน่ กับหลักสูตรที่พงึ ประสงค
เปนการกําหนดแนวทางการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับทองถิ่น โดยโรงเรียนจะตองทําใจให
กวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของชุมชน เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษา กิจกรรมทีโ่ รงเรียน
มอบหมายใหนักเรียนทําจะตองสอดคลองกับแผนการผลิตของชุมชน ผูปกครอง ครู และชุมชนจะตอง
รวมมือและประสานกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจะชวยทําใหมอง
เห็นภาพของหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นที่
ชัดเจนขึ้น ครูผูสอนตองมีบทบาทมากขึ้น โดยจะตองศึกษาคนควาหาความรูและวิธีสอนใหม ๆ ไมยึด
แตตาราเรี
ํ ยนเทานัน้
(๔) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีภารกิจหนาทีร่ ับผิดชอบในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.
๒๕๒๓ และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนแนวนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
จึงไดกาหนดแนวทางการดํ
ํ
าเนินงานไปสูความสําเร็จ
ดวยการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษาในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ เพือ่ ใหเด็กกอนวัยเรียน
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะในชนบทหางไกลและชุมชนแออัดในเมืองทุกจังหวัด
ใหไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาตามศักยภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน *
สําหรับการบริหารงาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดแบงสวน
ราชการสวนกลางออกเปนกอง และสํานักงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในสวนภูมิภาค มีหนวยงาน ไดแก
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ทุกจังหวัด และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ทุกอําเภอ ทําหนาที่
บริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัด นอก

จากการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกลาวแลว สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติได
ศึกษาวิจัยและทดลองในดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย ดังนี้
---------------------------------------* สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. นโยบายและมาตรการการประถมศึกษาแหงชาติ,
๒๕๓๕

-๓๓๑) การทดลองนํารองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยภูมิปญญาชาวบาน มีเนื้อหาหลักสําหรับจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน ตามลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี เชน เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคติ ความคิด
ความเชื่อ และหลักการที่เปนพื้นฐานขององคความรู ที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา เรื่องของศิลป
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เรื่องของการประกอบอาชีพในแตละทองถิน่ ที่ไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย และเรื่องของแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ชาว
บานนํามาใชในชุมชน อันเปนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒) การวิจยั จัดตัง้ ศูนยวชิ าการกลุม โรงเรียน ไดจดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นขึ้น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการบริหารกลุม โรงเรียนและคณะทํางานกลุม โรงเรียน
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยปราชญชาวบาน ตัวแทนกรรมการการศึกษาของแตละโรงเรียน ผูน ํา
ชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน และตัวแทนกลุมเยาวชนของทองถิ่น โดยมีหนาที่หลักในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ตลอดทั้งสนับสนุน และใหความรวมมือในทุก ๆ ดาน
สวนคณะทํางาน ประกอบดวยบุคคลที่คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นจากปราชญชาวบาน และตัวแทน
กลุมเยาวชนของทองถิ่น มีหนาที่หลักในการนํานโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริหารไปปฏิบตั ิ
ไหประสบผลสําเร็จ
(๕) กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ตามกรอบนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานประจําป ๒๕๔๐ ไดกาหนดนโยบายไว
ํ
๕ ขอ แตมีขอที่เกี่ยวของในดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ที่สาคั
ํ ญ คือ การปรับปรุงและขยายรูป
แบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหหลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการพัฒนาใน
อนาคต โดยทบทวน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบและวิธีการใหการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และองคกร โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ครอบครัว หนวยงาน องคกร
และชุมชน ในการสรางเครือขายการเรียนรูใ นชุมชนใหบคุ คลสามารถเรียนรูไ ดตลอดชีวติ ตลอดจนการ
ปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพทางประชาธิปไตย
ในการบริหารงานดังกลาวขางตน ไดจดั หนวยงานเปนกอง/สถาบัน/ศูนยตาง ๆ ในสวน
กลาง ใหสามารถปฏิบัติงานสนองตอบนโยบาย จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน เชน กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กพ.) สถาบันสงเสริมมาตรฐานการศึกษา

นอกโรงเรียน (สมน.) ศูนยพัฒนาและสงเสริมการศึกษาอาชีพ (สช.) เปนตน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย
ประสานการถายทอดวัฒนธรรม เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสานการระดมสรรพกําลังทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และบุคคลในทองถิ่น ในการนําภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นมาสรางขึ้นเปนหลักสูตร
เพื่อถายทอดใหแกอนุชน ซึ่งเปนการหาวิธีการเลือกสรรภูมิปญญาและการสรางชุดประสบการณวิถีชีวิต
สัมพันธ (Life Experience Based Learning Package) โดยกําหนดวัตถุประสงค เนือ้ หากิจกรรม
-๓๔การเรียนการสอนและสือ่ การสอน
จากประสบการณจริงของคนในทองถิน่
ที่ผา นการเลือกสรร
กลั่นกรองแลววามีคุณคาควรแกการถายทอด
(๖) กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา มีหนาที่ในการจัดการพลศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความ
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาขึ้น เพื่อสรางบุคลากรผูนาทางพล
ํ
ศึกษาและการกีฬาของชาติใหเทาเทียมกับประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการสมทบทางวิชาการ เพือ่
ผลิตบัณฑิตรวมกับสถาบันราชภัฏสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ตอบ
สนองตอความตองการของสังคม ในการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพลศึกษา การ
กีฬาและสุขภาพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางกีฬา ใหการ
บริการทางดานวิชาการ สงเสริมทํานุบารุ
ํ งกีฬาไทย การละเลนของไทยแตโบราณ และสงเสริมกีฬา
ของทองถิ่น
กรอบนโยบายและจุดเนนในการดําเนินงานของกรมพลศึกษา
ประจําปงบประมาณ
๒๕๔๐ ไดมีการสงเสริมการกีฬาระดับชุมชนและหมูบาน โดยจัดหาอุปกรณกีฬาและจัดกิจกรรมกีฬา
ใหครบทุกหมูบาน จํานวน ๖๖,๒๗๙ หมูบาน เปดศูนยอนุรักษและเผยแพรศิลปะมวยไทยในประเทศ
เพิ่มขึ้น และเผยแพรศิลปะมวยไทยที่ถูกตองไปสูนานาประเทศ
(๗) กรมอาชีวศึกษา
ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ไดกาหนดคุ
ํ
ณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนนักศึกษาใหเปนผูมี
สุนทรีย สํานึกในความเปนไทย ภูมปิ ญ
 ญาไทย วัฒนธรรมไทย คานิยมไทย เขาใจและสํานึกในการ
เปนประชากรโลก สนับสนุนการพัฒนาดานสุขภาพ การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนการเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษามีคุณ
ธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย ภูมิใจในตนเองและวิชาชีพที่เลือกเรียน มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
สามารถนําสิ่งเหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

โครงการสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของในดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย คือ
๑) โครงการปฏิรปู การศึกษา “เกษตรเพื่อชีวิต” เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพใหแกบุตร
หลานของเกษตรกร ประชาชนชาวชนบท และผูปกครองผูมีรายไดตากว
ํ่ า ๕๐,๐๐๐ บาท ตอป
ใหไดเขาเรียนวิชาชีพตามหลักสูตร ปวช. เกษตรกรรม ในวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
-๓๕สังกัดกรมอาชีวศึกษาและเลือกเรียนวิชาชีพนอกภาคเกษตรตามความสนใจ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
ชํ านาญในวิชาชีพที่หลากหลายซึ่งเปนการพัฒนาคนในภาคการเกษตรและชนบทใหเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีวะคัดสรรภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกการถายทอดศิลปะการทอผา
ไหมสูเยาวชนรุนใหม เปนการขยายโอกาสใหแกกลุมเยาวสตรีนอกระบบการศึกษา โดยใหผทู รงคุณวุฒิ
และภูมิปญญาในทองถิ่น
เปนผูถายทอดความรูทางวิชาชีพซึ่งควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดเปน
สมบัตทิ างวัฒนธรรม และเปนเอกลักษณของคนไทย รวมทั้งสรางคานิยมใหแกเยาวชน ไดตระหนัก
ถึงคุณคาของภูมิปญญาในทองถิ่น
(๘) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
มีนโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ตั้งแตฉบับที่ ๔ โดยระบุวา ใหสง เสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัยของเด็กในวัยเรียน ใหมีความเขาใจ
และภูมิใจในศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ สวนเรือ่ งภูมปิ ญ
 ญานัน้ เริ่มปรากฏในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดระบุไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ ๗ เปนตนมา โดย
ไดระบุไวในหลักการ ความมุงหมาย แนวนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษา ดังรายละเอียดที่ได
กลาวมาแลวขางตน
ดานการบริหารงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดดําเนินการ ดังนี้
๑) การวิจัยเพื่อจัดทํานโยบายสงเสริมการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการศึกษา
ไดเสนอใหจัดตั้งสภาภูมิปญญาไทย จัดตั้งสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย จัดตัง้
กองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย และจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่นขึ้น เพื่อรองรับระบบการศึกษาบนพื้น
ฐานของภูมปิ ญ
 ญาไทย ซึ่งจะเปนการเชื่อมระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเขา
ดวยกัน
๒) การศึกษารูปแบบการมีสว นรวมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา จัดทํา
หนังสือชื่อ “การศึกษาในวิถีชุมชน” ขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่
ไดจากการศึกษาโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ แลวจัดสัมมนาและสรุปผลการศึกษาเปนการเสนอแนะ

มีประเด็นสําคัญ ไดแก ชีวิตและชุมชน บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษา สถานการณ
ทางการศึกษาของชุมชน และแนวทางการจัดการศึกษาในวิถีของชุมชน *
...............................................
* สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , การศึกษาในวิถชี มุ ชน : ขอเสนอเชิงนโยบาย , ๗๗ หนา

-๓๖๓) กรณีศึกษาชุมชนภาคใต จังหวัดสงขลา เปนโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูสาหรั
ํ บการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีศึกษาชุมชนภาคใต โดยไดศกึ ษาคนควาหาตัวแบบการเรียนรู
ของชาวบาน ที่ชุมชนนําขาวใน
้
ต.นํ้าขาว อ.จะนะ และชุมชนพอแดง ต. คู อ.จะนะ จ.สงขลา
ผลจากการศึกษาไดขอสรุปเปนแนวทางดําเนินการดานตาง ๆ คือ
- กระบวนการเรียนรู พบวากระบวนการเรียนรูข องชาวบานนัน้ เปนผลจาก
ความสัมพันธในแนวราบ
- กระบวนการคัดเลือกผูร บั การถายทอดภูมปิ ญ
 ญา พบวาการคัดเลือกผูรับการ
ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาในการจัดการชุมชนมีผลตอการถายทอดภูมปิ ญ
 ญา
- องคประกอบของความรู พบวากระบวนการและเครือขายการเรียนรูข อง
ชาวบานในอดีตและปจจุบนั มีการนําประสบการณจากที่ตาง ๆ มาปรับใช
- กระบวนการถายทอดภูมปิ ญ
 ญา ใชวิธีการตางๆ หลายวิธีรวมกัน
- เครือขายผูท รงภูมปิ ญ
 ญา ชาวบานอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยไมมขี อ จํากัดทางดานเนือ้ หา กิจกรรม พื้นที่ ศาสนา และประเพณี
๔) กรณีศึกษาเครือขายการเรียนรูก ารรักษาพยาบาลพืน้ บานในภาคเหนือ
พบวาในปจจุบันชุมชนระดับหมูบานในภาคเหนือ มีระบบการรักษาพยาบาล
แบบพื้นบานที่สืบทอดกันมายาวนาน มี “หมอเมือง” เปนผูท าหน
ํ าที่เยียวยารักษา ดวยการใชยาสมุนไพร
คาถาอาคม ไสยศาสตร การประกอบพิธกี รรมตางๆ *
๕) กรณีศึกษาเครือขายการเรียนรูในการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชน
เปนการกระตุนใหชุมชนมีความคิดที่จะรักษาปา โดยอาศัยการพูดคุยถึงปญหา
และหาแนวทางแกไขปญหาระหวางชาวบานและกลุมผูนํา เพื่อใหชุมชนสํานึกถึงปญหาที่เกิดขึ้น และ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ จากจารีตประเพณี บุคคล องคกร และหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการ
อนุรักษปา โดยอาศัยทัง้ ดานจารีตประเพณี พิธีกรรมและความเชือ่ การดํารงวิถีชีวิตของชุมชน ความรู
เกี่ยวกับดานการเกษตรผสมผสานอยางธรรมชาติและวนเกษตร มีการถายทอดภูมิปญญาในการจัดการ
ทรัพยากรทั้งแนวกวางและแนวลึก โดยปลูกจิตสํานึกอยางตอเนื่องในทุกกระบวนของวิถีชีวิต ใหเกิด
เครือขายการเรียนรู ซึ่งเปนการเชื่อมโยงประสานความสัมพันธแหลงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน โดยมี

ความเชื่อวาบุคคลมีความถนัด มีประสบการณและการเรียนรูในดานตาง ๆ ที่พรอมจะถายทอดและ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน**
* เครือขายการเรียนรูก ารรักษาพยาบาลพืน้ บาน : ในภาคเหนือ โดย นายธีรวงค คงทอง
** การศึกษาเครือขายการเรียนรูใ นการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชน โดย นางสาวกอบกาญจน พจนชนะชัย
- ๓๗(๙) สถาบันการแพทยแผนไทย
แผนทศวรรษแหงการพัฒนาการแพทยแผนไทย
ในชวงแผนพัฒนาสาธารณสุข
แหงชาติ ฉบับที่ ๗-๘ มีรายละเอียด ดังนี้
๑) รวบรวมองคความรู พัฒนาวิชาการ การวิจยั และระบบขอมูลขาวสาร ความ
รูทางการแพทยแผนไทย ทั้งจากเอกสารและจากตัวบุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการตรวจสอบ
จัดทําตําราการแพทยแผนไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานและเชื่อถือได
จัดสงเสริมประสานงานระหวาง
หนวยงานทางวิชาการ ตลอดทั้งการพัฒนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
๒) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทย โดยจัดแบงประเภทและ
ระดับของบุคลากรการแพทยแผนไทยใหชัดเจน กําหนดเกณฑมาตรฐานขีดความสามารถขัน้ ตํา่ เสริม
ขีดความสามารถดานวิชาการและการวิจัย สงเสริมบทบาทขององคกร สมาคม หรือหนวยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน รวมทัง้ บรรจุเนือ้ หาทีเ่ สริมสรางความรู ความเขาใจที่ดีตอการแพทยแผนไทย ลงในหลัก
สูตรการเรียนการสอนของบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยและเภสัชกร
๓) พัฒนาโครงสรางองคกรดานการแพทยแผนไทย ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยสวนกลางจัดองคกรออกเปน ๔ ฝาย คือ ฝายควบคุม ฝายนโยบาย ฝายวิชาการและฝายสง
เสริมสนับสนุนการนําไปใชประโยชน
๔) ดานระบบบริการและการผสมผสานการแพทยแผนไทย โดยสงเสริมภาค
เอกชนที่ดาเนิ
ํ นงานพัฒนาการแพทยแผนไทยใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น คัดเลือกสถานพยาบาล
แผนไทยใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
จัดระบบการติดตามตรวจสอบการบริการของสถาน
พยาบาลการแพทยแผนไทย
รวมทั้งสงเสริมการนําแพทยแผนไทยไปปฏิบัติงานในสถานบริการสา
ธารณสุข ของรัฐ
๕) พัฒนาเวชภัณฑยาแผนโบราณ แหลงวัตถุดิบ สมุนไพร และเทคโนโลยีการ
แพทยแผนไทย โดยกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานของยาไทยและกรรมวิธีผลิตที่ดี (Good Manufacturing
Practice) มีการศึกษาและวิจัยตํารับยาไทย ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทัง้ รูปแบบในงานสา
ธารณสุขมูลฐาน และรูปแบบขัน้ อุตสาหกรรม

๖) ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ สงเสริมการใชประโยชนจากการ
แพทยแผนไทย โดยใหมีการพัฒนาการแพทยแผนไทยควบคูไปกับการแพทยแผนปจจุบัน
จากการดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญาขององคกรภาครัฐดังกลาวขางตน มีประเด็นสําคัญที่
ไดดาเนิ
ํ นการแลว ซึ่งมีขอเสนอที่นาสนใจตรงกันหลายหนวยงาน สรุปไดดังนี้
๑) การใหโรงเรียนและชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน โดยโรงเรียน
และชุมชนรวมประสานงานกัน
๒) ครูและปราชญทอ งถิน่ รวมมือกันจัดกิจกรรมการศึกษาเพือ่ เด็ก
- ๓๘ ๓) เด็ก ครูและผูท รงภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมมือกันปรับกระบวนการเรียนรูโ ดย
ยึดชุมชนเปนศูนยกลาง
๔) สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูของชุมชน จากองคกรภายนอก
ชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรอิสระ ทั้งในดานนโยบาย การประสานงาน การสนับสนุนขอมูล
ขาวสารวิชาการและดานอื่น ๆ เพื่อใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
๕) การดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญา ทําใหเกิดเครือขายการเรียนรู และการ
ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาไทย ทั้งเครือขายระดับบุคคล เครือญาติ ชุมชนและระดับภาค
๖) การดําเนินการดานภูมปิ ญ
 ญาในชวง ๕ ปที่ผานมา มีแนวโนมยอมรับภูมิ
ปญญาทองถิ่นมากขึ้น อีกทั้งมีการกระจายบทบาทการตัดสินใจไปสูทองถิ่นมากขึ้น
๗) มีการถายทอดภูมิปญญาจากผูทรงภูมิปญญาสูเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
ตาง ๆ มากขึ้น โดยโรงเรียนเชิญผูท รงภูมปิ ญ
 ญาเขาไปถายทอดความรู หรือนํานักเรียนไปศึกษานอก
สถานทีใ่ นแหลงประกอบการของผูท รงภูมปิ ญ
 ญา

๓. การจัดการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยขององคกรธุรกิจเอกชน
หนวยงานและองคกรธุรกิจเอกชนใหความสนใจในการสงเสริมงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยในรูปแบบที่หลายหลาย ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการเผยแพรผลงานของผูทรงภูมิปญญาไทย
และการสนับสนุนชุมชนซึ่งเปนฐานภูมิปญญาทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อพึ่งตนเอง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เนือ้ หาสาระเกีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาทีอ่ งคกรธุรกิจเอกชนไดนาเสนอต
ํ
อสา
ธารณชนนั้นมีความหลากหลายและแตกตางกันตามลักษณะความสนใจของแตละองคกร ดังตอไปนี้
๑) ธนาคารไทยพาณิชย จัดโครงการสารคดีทางวัฒนธรรมในรายการ “ภูมปิ ญ
 ญา
ไทย” เผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ๙ อ.ส.ม.ท. และกําลังอยูในระหวางจัดทําสารานุกรม
ไทย เพื่อเผยแพรในระยะยาว

๒) ธนาคารศรีนคร จัดโครงการสารคดีทางศิลปวัฒนธรรมในรายการ “ตามรอยไทย”
เผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ๙ อ.ส.ม.ท.
๓) ธนาคารกสิกรไทย ดําเนินโครงการ “การศึกษาไทยในยุคโลกาวิวัฒน” โดยมุงให
การศึกษาเปนกระบวนการตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสเขาถึงกิจกรรมการศึกษาและการฝกอบรมในทุก
ชวงเวลาของชีวิต นอกจากนี้ยังไดจัดพิมพหนังสือ “ความฝนของแผนดิน” ออกเผยแพรอยางกวางขวาง

-๓๙๔) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สนับสนุนใหชุมชนไดมีบทบาทในการ
จัดการในเชิงธุรกิจชุมชนในรูปสหกรณ ซึ่งดานหนึ่งเปนการสงเสริมธุรกิจ สวนอีกดานหนึง่ เปนการสง
เสริมใหเกิดการเรียนรูทางดานการจัดการและธุรกิจชุมชน
๕) นิตยสารศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทยาวนานในการคนควา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
และเผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย
๖) บริษัท แพนไบโอเทค จํากัด เปนบริษัทในเครือบริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด ไดดาเนิ
ํ น
การสงเสริมงานดานธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน โดยกิจกรรมหลักที่ดาเนิ
ํ นงานคือ สนับสนุนใหชุมชน
ดําเนินการดานโรงงานผลิตรองเทา โรงงานแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร และการสงเสริมดานการตลาด
ใหกับชุมชน
๗) มูลนิธิพัฒนาชีวิตและสังคม เปนองคกรที่สนับสนุนการกอตั้งโดยกลุมธุรกิจเครือ
เจริญโภคภัณฑ ดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมชุมชนใหดาเนิ
ํ นการดานเกษตรธรรมชาติ สนับสนุนการ
เผยแพรความรูภูมิปญญาชาวบาน ผานรายการสารคดีทางโทรทัศน เชน รายการดินดํานําชุ
้ ม เปนตน*
นอกจากนี้ยังมีองคกรธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ไดมีสวนสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
ไทยอยางตอเนื่อง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัทเอสโซ จํากัด สมาคมธนาคารไทย
สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน

๔. การจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยขององคกรสาธารณ
ประโยชนเอกชน
องคกรสาธารณประโยชนเอกชนในสังคมไทย ไดดาเนิ
ํ นงานดานภูมปิ ญ
 ญาไทยผานกระบวน
การเรียนรูข ององคกรเอง แบงออกเปน ๔ ยุค ดังนี้

ยุคที่ ๑ การสงเคราะห เปนการชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนอันมีสาเหตุ
จากภัยพิบัติตาง ๆ และความลมเหลวของการผลิต โดยมีบคุ คลรายคน และรายครอบครัว เปนกลุม
เปาหมายหลัก
* สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การวิจัยการนําภูมิปญญามาใชในการจัดการศึกษา , ๒๕๔๐

- ๔๐ ยุคที่ ๒ การพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการโดยเนนการจัดตัง้ กลุม ดําเนินกิจกรรมในชุม
ชน เพื่อใหชาวบานรวมมือกันแกปญหา โดยเนนการปฏิบตั ิ และมีการกําหนดระยะเวลาการทํากิจกรรม
เพื่อแกไขจุดออนของการสงเคราะหที่กอใหเกิดความเฉื่อยในหมูชาวบาน
ยุคที่ ๓ การสรางเครือขายชาวบาน โดยการเชื่อมโยงองคกรชุมชนของชาวบานองค
กรตาง ๆ ที่มีอยูแลวจํานวนมากทั่วประเทศ ใหเขาเปนกลุมหรือพวกเดียวกัน หรือเรียกวาเปนเครือขาย
เดียวกัน มีท้ังเครือขายระดับทองถิน่ ในจังหวัดเดียวกัน เครือขายระดับภาค เครือขายระดับประเทศหรือ
ระดับชาติ และเครือขายขามชาติเปนนานาชาติก็มี การรวมตัวกันเปนเครือขายของชาวบานดังกลาว
ดําเนินไปในหลายลักษณะ ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวราบ ทัง้ ตามเนือ้ หากิจกรรมเดียวกันและเนือ้ หาแตก
ตางกัน เหตุเพราะภาคการเกษตรหรือชนบทสัมพันธกบั ภาคการผลิตอืน่ ๆ และระบบตลาดที่กวางขึ้นจน
ถึงตลาดโลก
และการพัฒนากระแสหลักสงผลกระทบครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ชนบทนับตั้งแตยุคทศ
วรรษแหงการพัฒนาชนบทเปนตนมา
 หาและพัฒนาตัวเอง
ยุคที่ ๔ การวิจัยและพัฒนา พบวา ชาวบานมีความรูใ นการแกปญ
ที่เรียกวา “ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน” การพัฒนาจึงตองเนนการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับระดับนโยบายมาก
ขึ้น เชน กรณีการปดปาชุมชน โรงงานแปรรูปยางพาราของรัฐ ระบบโควตาการคามันสําปะหลัง การ
กําหนดเขตเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา เปนตน *

๕. การจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาไทยขององคกรชุมชน
และผูทรงภูมิปญญา
ระบบภูมปิ ญ
 ญา

ระบบที่เกี่ยวของและสัมพันธกันอยางเปนกระบวนการ เรียกวา “แนวทางการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” หรือ “ชุมชนยั่งยืน” (Sustainable Community) ประกอบดวย
๑) ระบบคุณคา เนน “คน” และ “การอยูร ว มกันเปนชุมชน” เปนเปาหมาย
สําคัญ โดยจะเนนการจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน (สังคมหรือชุมชน)คนกับธรรมชาติ (การผลิต
การจัดการทรัพยากรและการเลือกใชเทคโนโลยี) และคนกับคุณธรรมเปนหลัก (กายและจิต) ดังนัน้
* สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การวิจัยการนําภูมิปญญามาใชในการจัดการศึกษา ๒๕๔๐,
หนา ๑๑๖

- ๔๑ ระบบคุณคาจึงปรากฏอยูในกฎระเบียบตาง ๆ ของสังคม ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และกระบวนการ
ถายทอดการเรียนรูข องชุมชน
๒) ระบบการเรียนรู มี “ภูมปิ ญ
 ญา” เปนแกนกลาง เชือ่ มรอยความรูท กุ สวน
เขาดวยกันเปนองคความรูใหมของชุมชนไทย รวมทัง้ เชือ่ มความรูภ มู ปิ ญ
 ญาของชุมชนเขากับความรู
สากล
๓) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คือ การเกษตรทีค่ ํานึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ
โดยธรรมชาติ หลีกเลี่ยงเทคนิคหรือวิธีการทางการเกษตรที่สงผลกระทบตอวิถีธรรมชาติ มีเปาหมายเพื่อ
การบริโภค และมีสวนเกินเพื่อการแบงปนและแลกเปลี่ยน ทั้งผานระบบการแลกเปลี่ยนแบบวัฒนธรรม
ชุมชนและแบบใหม
๔) ระบบทุนชุมชน คือระบบการสะสมทุนของชุมชน ที่มีรูปแบบและวิธีการ
ทางวัฒนธรรมเปนแบบอยางทัง้ ในดานการระดม การบริหารจัดการ หลักเกณฑและกฎระเบียบตาง ๆ
โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ของสมาชิกในชุมชนเปนหลัก รากฐานความคิดจึงแตก
ตางจากการสะสมทุนของระบบทุนนิยม
๕) ระบบธุรกิจชุมชน คือการจัดการดานการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตของ
ตนเอง เพื่อลดตนทุนสินคาอุปโภคบริโภคที่ชุมชนผลิตเองไมได ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุม
ชนตอชุมชน และระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
๖) ระบบอุตสาหกรรมชุมชน มี ๓ แบบ คือ อุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปผลผลิต
อุตสาหกรรมชุมชนผลิตผลิตภัณฑจากทรัพยากรในทองถิ่น และอุตสาหกรรมชุมชนที่นาวั
ํ ตถุดิบจากภาย
นอกมาผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภคและใชสอยในชุมชน

๗) ระบบสิ่งแวดลอม ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนครอบคลุมถึง สภาพแวด
ลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต ซึ่งหมายถึง ดิน นํ้า ปา อากาศ การจัดการทางกายภาพของชุมชน เชน ถนนหนทาง
แหลงศูนยกลางชุมชน เปนตน รวมทัง้ สภาพแวดลอมทางสังคมทีเ่ อือ้ ตอการเจริญเติบโตของชีวติ
๘) ระบบสวัสดิการชุมชน ชุมชนดําเนินการจัดตัง้ เอง โดยมีกองทุนทีเ่ กิดจาก
การนําผลกําไรของกองทุนชุมชนตาง ๆ มาจัดสรรเปนคารักษาพยาบาล คาทําศพ บํานาญ ฯลฯ
เปาหมายที่สาคั
ํ ญของระบบสวัสดิการชุมชน คือ การสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตรวมกัน หลัก
ประกันที่วานี้อาจรวมถึง การชวยเหลือใหผูไมมีที่ดินทํากินมีที่ดินทํากินเปนของตนเองดวย

- ๔๒ ๙) ระบบการรักษาสุขภาพของชุมชน ตั้งอยูบ นฐานของความรูด า นการแพทย
ที่เรียกรวม ๆ วาแผนไทย ซึ่งไมไดเนนที่การรักษา แตเนนการดูแลสุขภาพ และเชือ่ มโยงตัง้ แตภาวะ
รางกายของคน(ธาตุ)ฤดูกาล อาหาร และยาสมุนไพร รวมทัง้ เกีย่ วของโดยตรงกับการจัดการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน และระบบการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน
๑๐) ระบบการจัดการของชุมชน ชุมชนจะตองมีการจัดการรวม เพื่อใหอยูใน
ทิศทางเดียวกัน ระบบการจัดการชุมชนนี้หมายถึงระบบแมทั้ง ๙ ระบบที่ทาให
ํ องคกรชุมชน(ใหม)ที่เกิด
ขึ้น พัฒนาภาวะความเปนสถาบันทางสังคมที่สมาชิกในชุมชนพึ่งพาได ทดแทนบทบาทของสถาบัน
หมูบาน(เดิม)ทีอ่ อ นตัวลง ชุมชนหนึ่ง ๆ อาจจะไมสามารถพัฒนาทั้ง ๑๐ ระบบขึ้นภายในชุมชนแตชุมชน
สามารถสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยกันขึ้นมา
ทดแทนได
กระบวนการของผูท รงภูมปิ ญ
 ญา
ผูท รงภูมปิ ญ
 ญาแตละทานไดผา นกระบวนการตาง ๆ มากมาย และมีลักษณะที่หลากหลาย ซึ่ง
สรุปไดดังนี้
๑) กระบวนการเรียนรูข องผูท รงภูมปิ ญ
 ญา
- เรียนรูจ ากญาติผใู หญ พอแม ครอบครัว และผูมีบุญคุณ บางคนเขาวัดฟงธรรม
บางคนเขาปาเรียนรูจ ากธรรมชาติ
- เรียนรูจ ากสภาพธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการ
ดําเนินชีวติ ในชุมชน

- ศึกษาจากสถาบันการศึกษา ทั้งวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตาง ๆ ที่
เกีย่ วของ
- เรียนรูจ ากกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆ จัดขึน้
- เรียนรูจากตําราของผูทรงภูมิปญญาทั้งเกาและใหม ซึง่ เปนการเรียนรูโ ดยตรง
- เรียนรูจากการฝกฝนอบรมจากองคกรทัง้ รัฐและเอกชน
- เรียนรูจากการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
- เรียนรูจากการสัมผัส สัมพันธกับคนในชุมชน และสภาพแวดลอมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
- ๔๓ - เรียนรูจ ากการทดลองปฏิบตั จิ ริง
- เรียนรูจากเครือขายความรวมมือระหวางผูท รงภูมิปญญาชาวบาน
ผูสนใจ ทั้งในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ในประเทศและตางประเทศ

นักพัฒนา

- สํานึกจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในแนวทางการ
พัฒนาดานตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรู สืบทอด และนําภูมปิ ญ
 ญาทีต่ นเองมีอยูเ ขามานําการพัฒนาและการ
ใชชีวิต
๒) วิธีการทํางานของผูทรงภูมิปญญา
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขึ้นจากความรู ขอมูลและตําราแลวสราง
ฐานความรูในการคนควาและทดลองปฏิบัติอยางตอเนื่อง
- กิจกรรมคายเพื่อการศึกษาเรียนรู ซึง่ เปนการศึกษาโดยตรง
- กิจกรรมรณรงค กระตุนใหคนและสังคมใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย และ
เขารวมกระบวนการเรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนกัน
- ปฏิบัติ ทดลอง ผลิตและประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ จากฐานความรูท อ่ี ยูแ ตเดิม
- สรางเครือขายความรวมมือกับภาคีทุกระดับ
- การประสานความรวมมือกับบุคคล องคกร และหนวยงาน
๓) กระบวนการการถายทอดความรูข องผูท รงปญญา

- จัดประสบการณตรงในรูปแบบตาง ๆ ใหกับผูที่มารับการถายทอด ใหเกิดการ
ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเด็ก
-

เปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับกลุมเปาหมายที่สถาบันและองคกรตาง

ๆ

จัดขึน้
- ถายทอดผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน
- จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียน หรือในบาง
พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
- สรางบุคคล และกลุมตัวแทนสืบทอด เชน กลุมเยาวชน กลุมเด็กฮักถิ่น เปนตน
- สรางสถาบันการเรียนรูในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ อาจจะเรียกวา กลุม ชมรม
สมาคม มหาวิทยาลัยชาวบาน เปนตน
- ๔๔ - สรางเครือขายการเรียนรูใ นระดับตาง ๆ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ ความรู
ทรัพยากรและผลผลิต เพื่อใหกระบวนการทางปญญาเกิดขึ้นและมีพลังเคลื่อนไหวไดจริง
๔) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูแ ละถายทอดของผูท รงภูมปิ ญ
 ญา
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรูภ ูมปิ ญ
 ญาสาขาแพทย
แผนไทย เนือ่ งมาจาก
๑) เอกสารตําราที่บันทึกขอมูลไวชารุ
ํ ดและสูญหายไปมาก อีกทัง้ ในอดีต
ไมคอยนิยมจดบันทึกภูมิปญญาไว จึงทําใหสูญหายไปพรอมกับตัวบุคคล
๒) ขาดความรูดานภาษาที่ใชสื่อสารและทําความเขาใจ เพราะวิธีคิดและ
วิธีการเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาในอดีตและปจจุบนั ไมเหมือนกัน จึงยากที่จะเขาใจไดโดยงาย
๓) การหวงแหนวิชาของผูท รงภูมปิ ญ
 ญา ทั้งที่มีเหตุผลมาจากความเชื่อ
ขอหามตาง ๆ และผลประโยชน
๔) ชื่อสมุนไพรในแตละทองถิ่นตางกัน ไมสะดวกในการสืบคน รวมทัง้
แหลงสมุนไพรถูกทําลาย
๕) ขาดผูรวมมือจากสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน โบราณคดี แพทยแผน
ใหม ฯลฯ ที่จําเปนตองสังเคราะหความรูเหลานีเ้ ขามา ทําใหการเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาเกา ๆ ไมราบรืน่ เทาที่
ควร
- ปญหาการถายทอดความรู คือ

๑) ขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพราะมีแนวคิดและวิธีการ
ดําเนินงานตางกัน
๒)

ขาดหนวยงานหรือสถาบันกลางในการประสานงานระหวางผูใฝใจ

เรียนรูก บั ผูท รงภูมปิ ญ
 ญาไทย
๓) องคกรชาวบานไมไดรับการยอมรับจากทางราชการ
๔) สังคมชุมชนเปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และบริโภคนิยม ทําให
ขาดแนวทางความเชือ่ มัน่ ในการพึง่ ตนเอง โดยเฉพาะการคิดถึงมูลคามากกวาคุณคา
๕) ผูทรงภูมิปญญาไมมีเวลาถายทอดภูมิปญญาของตน เนือ่ งจากตอง
ทํางานประกอบอาชีพเปนประจํา
๖) ขาดเครือ่ งมือในการถายทอดภูมปิ ญ
 ญา
๗) ระบบการศึกษาของรัฐไมเทาทันสถานการณทางสังคม และไมเอื้อ
อํานวยตอการถายทอดภูมิปญญา ทั้งในดานวิธีคิด วิธีเรียนรูและการถายทอด
- ๔๕ ๘) สื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชนขาดความรูความเขาใจ และไมสนใจ
เผยแพรภูมิปญญาไทย
โดยสรุปพบวา การดําเนินงานของผูท รงภูมปิ ญ
 ญาและองคกรชุมชน มี ๒ แนวทางที่สาคั
ํ ญ คือ
๑) การดําเนินงานของผูท รงภูมปิ ญ
 ญาโดยลําพัง เปนกระบวนการถายทอดความรูและ
ประสบการณตรงจากผูท รงภูมปิ ญ
 ญา ไปสูคนอื่น ๆ ในชุมชนเดียวกัน และตางชุมชน
๒) การพัฒนาระบบการถายทอดการเรียนรูในหลายชุมชน มีการพัฒนาไปถึงขั้นมีกลุม
หรือมีองคกรของชุมชนทีเ่ ขมแข็ง
ขอเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับผูทรงภูมิปญญาและองคกรชุมชน มีดงั นี้
๑) ตองรวบรวม ศึกษาและเก็บรักษาภูมิปญญาที่เหลืออยูอยางเรงดวน
๒) สนับสนุนการจัดระบบความรู ระบบสารสนเทศ ของผูท รงภูมปิ ญ
 ญาและจัดตัง้
หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงาน รวมทั้งการผลิตสื่อ การเผยแพร และการใชสื่อมวลชนในการเผยแพร
๓) สนับสนุนใหชาวบานและชุมชน เปนศูนยกลางดานการศึกษา การเก็บรักษา การใช
การถายทอด และการจัดการกับงานดานภูมิปญญาดวยตนเอง เชน ภูมิปญ
 ญาดานสมุนไพร แพทยพื้น
บาน เรื่องพันธุกรรมที่สูญหายไป เพราะปจจุบันชาวบานมีสิทธิ์นอยมากในการเขาไปจัดการเรื่องเหลานี้
๔) สนับสนุนใหผูทรงภูมิปญญาถายทอดไปสูคนใกลชิด บุตรหลาน รวมทั้งนักวิชา
การที่มีเวลาเรียนรูวิถีชีวิตและองคความรู

๕) หนวยงานและสถาบันตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ตองเปดโอกาสใหประชาชน ชุม
ชนมีทางเลือกของตนเอง เชน ดานการดูแลสุขภาพ การศึกษา และการจัดการทรัพยากร ฯลฯ
๖) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเอื้อตอวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งในสวนของสถาบันการ
ศึกษา ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
๗) ปลูกฝงแนวคิดใหกับเด็กและเยาวชน ใหเห็นคุณคาของภูมปิ ญ
 ญา
๘) สรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชนทั่วประเทศ โดยการรับรองสิทธิในการรวม
กลุมของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหกลุมและองคกรเปนเครื่องมือสงเสริมวัฒนธรรมและความ
สัมพันธของคนทุกกลุมในชุมชน
๙) รณรงคประชาสัมพันธ ใหคนในชุมชนมีความเขาใจในคุณคา และประยุกตภูมิ
ปญญามาใชในการดําเนินชีวติ
- ๔๖ ๑๐) สนับสนุนเครือขายระหวางผูท รงภูมปิ ญ
 ญา บุคคล องคกรตาง ๆ เพือ่ สรางความ
รวมมือและการเรียนรูรวมกัน
๑๑) ยกยองใหเกียรติ จัดสวัสดิการ และเครื่องมือ ใหแกผทู รงภูมปิ ญ
 ญา ไดทางานเต็
ํ
ม
ตามศักยภาพ

๖. ปญหา อุปสรรคและแนวทางดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
ปญหาและอุปสรรค
จากการประชุมสัมมนาเรือ่ ง บทบาทของศิลปนตอศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม* เมื่อ
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ณ อาคารรัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สภาผูแทนราษฎร พบวาปญหาและอุปสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้
๑) การพัฒนาประเทศทีม่ งุ พัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหขาดความสมดุลในการ
พัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๒) ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ขาดความสนใจ ตลอดจนขาดจิตสํานึกตอศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยจนละเลยและถูกลืม มิไดนาไปใช
ํ
ในวิถีชีวิตประจําวัน เนื่องจากการหลั่งไหลเขามา
ของวัฒนธรรมตะวันตก

๓) สภาพของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมสอดคลองกับสังคมไทย
ทําใหการดํารงชีพของประชาชนเปลี่ยนไป ไมมีเวลาที่จะชื่นชม ศึกษาและทํากิจกรรมทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๔) การขาดองคกร และงบประมาณ ตลอดจนมาตรการตาง ๆ ทางกฎหมายที่จะรับผิด
ชอบการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยางมีเอกภาพและเพียงพอ
๕) ระบบราชการและหนวยงานภาครัฐ ไมสามารถดําเนินงานดานนโยบาย หรือการ
ปฏิบัติที่สนองตอบตอการพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๖) การขาดอิสระในการนําเสนอขาวสารและขอมูลขององคกรดานสื่อมวลชน ซึ่งถูก
เบี่ยงเบนประเด็นไป สื่อตาง ๆ จึงกลายเปนเครื่องมือทางการคา ทําใหไมสามารถเผยแพรความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเทาที่ควร
------------------------------------* คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผูแ ทนราษฎร, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ, ทิศทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยในกระแสการพัฒนา, กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพสดุ จิตออฟเซท, ๒๕๓๖

-๔๗๗) ระบบการศึกษายังไมบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอยางครอบคลุมและมีเอกภาพที่ชัดเจน
๘) บุคลากรที่มีความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไมมีโอกาสเผยแพรความรูและ
แสดงผลงานอยางเพียงพอ
๙) องคกรภาคเอกชนและองคกรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย มีบทบาทและจํานวนนอยมาก
แนวทางการดําเนินงาน
๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมตัวจัดตั้งองคกรของชุมชนและองคกรอื่น ๆ ใหมี
บทบาทและมีพลังในการแกปญหา รวมทัง้ ดูแลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยางแพร
หลายและกวางขวาง
๒) รัฐตองกําหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางสมดุล
๓) บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทยในหลัก
สูตรการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

๔) ใหมีหนวยงานอิสระหรือองคกรอิสระ ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน
ประสานงานและดําเนินการอืน่ ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๕) รัฐควรสงเสริม สนับสนุนบุคลากรดานสื่อมวลชนใหมีความรู ความเขาใจ มีจติ
สํานึกที่ดีและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๖) ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ระเบียบขอบังคับทางราชการ และสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม

๗. สรุปวิเคราะหและอภิปรายผลการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา
ในประเทศไทย
จากการศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย พบวาปญหาหลักในการจัด
การศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย สรุปไดดังนี้
๑) กฎหมายและนโยบาย
การดําเนินงานในการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยของหนวย
งานภาครัฐและเอกชนแตละหนวยงานยังขาดความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน ทั้งนี้จะเห็นไดจากการมี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และนโยบายเปนของตนเอง ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางเปน
- ๔๘ เอกเทศ ไมเอื้อตอการดําเนินงาน ขาดความเปนเอกภาพ ขาดการประสานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เชน
กรมวิชาการ มีหนาที่จัดทําหลักสูตรการศึกษา ซึง่ เนือ้ หาสวนหนึง่ เปนเรือ่ งของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย ในขณะที่กรมตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา เชน สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กรมสามัญศึกษา
และกรมอาชีวศึกษา เปนตน ตางก็จัดการเรียนการสอนตามภารกิจหนาทีข่ องแตละกรม การเรียนการ
สอนในเนื้อหาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาคอนขางนอยและระบุไมชัดเจน ในทํานองเดียวกันการ
ดําเนินงานในดานนีข้ องภาคเอกชนก็มที ิศทางการดําเนินงานขึน้ อยูก ับแผนขององคกรนัน้ ๆ ขาดการเชือ่ ม
โยงและรวมมือกันดําเนินการอยางเปนเอกภาพ
ในสวนของกรมศิลปากรและสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ก็ยังไมสามารถ
ดํ าเนินการประสานงานและเชื่อมโยงศักยภาพการดํ าเนินงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางจริงจัง
แมวา จะมีหนาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงก็ตาม
การดําเนินงานในดานนี้จึงขาดพลังและขาดประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นจึงเห็นควรตราเปนสาระบัญญัติในดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยขึ้น บรรจุไวใน
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ อีกทัง้ รัฐบาลควรกําหนดทิศทางและนโยบายใหเกิดการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ใหเหมาะสมกับยุคสมัยและสามารถเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณ ทั้งนี้
ควรใหมีองคกรดานภูมิปญญาไทยเรียกวา สภาภูมปิ ญ
 ญาไทย ทําหนาที่เสนอนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญาไทยตอคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนเปนผูก ําหนดแผน พิจารณางบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญาไทย กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษา
ดานภูมปิ ญ
 ญาไทยตอคณะรัฐมนตรี
๒) การบริหารงาน
ในการบริหารงาน หนวยงานทั้งราชการและเอกชนที่จัดการศึกษาและกิจกรรมดาน ศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทยตางมีอิสระในการดําเนินงาน ทั้งนี้แตละหนวยงานตางก็กําหนดหนวยงานที่
ทํางานทางดานนี้โดยตรงทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคเปนของตัวเอง สําหรับการดําเนินงานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย มีการดําเนินงานทัง้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตาม
อัธยาศัย ซึ่งการดําเนินงานในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนดําเนินการผานหลักสูตรการศึกษา
ซึ่งแตละหนวยงานตางรับผิดชอบในระบบใดระบบหนึ่ง สวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจะดําเนินการ
โดยผูทรงภูมิปญญาที่อยูในทองถิ่นตาง ๆ โดยลําพังตามจิตสํานึกที่มีตอชุมชนนั้น ซึ่งจะเห็นไดวาการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนการศึกษาเรียนรูแบบแยกสวนออกจากกันไมเปนองครวม ซึ่งไมสามารถถายโยง
ความรูผา นการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประ
สิทธิภาพ รวมทั้งยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการประสานงานและเชื่อมโยงกันทั้งหมดอยางเปน
ระบบ ซึ่งจําเปนจะตองดําเนินการโดยเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานดานภูมปิ ญ
 ญาไทยดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว จึงเห็นควรจัดตัง้ สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย
-๔๙โดยมีฐานะเปนองคกรอิสระ เพือ่ ทําหนาทีท่ ง้ั ในการเสนอนโยบาย เปนศูนยประสานงานกลาง เชือ่ ม
โยงการดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
๓) องคความรู
การศึกษาองคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย สวนใหญพบวายังเปน
เพียงการรวบรวมในระดับขอมูลเทานั้น มิไดสังเคราะหใหเปนองคความรูเพื่อการศึกษาถายทอด ความ
สนใจสวนใหญจึงเห็นวามรดกภูมิปญญาของชาติเปนเพียงมูลคาตามราคาของสิ่งที่จะนํามาใชสรางงาน
ไดเทานัน้ สวนพิธีกรรม ประเพณี ความคิด และความเชื่อที่มีคุณคาดานภูมิปญญาไทย ถูกมองเปนเพียง
ของโบราณที่ใชการไมได
สําหรับการถายทอดและสืบทอดภูมิปญญาไทยเพื่อรับใชสังคมสมัยใหมในยุคปจจุบัน
บนฐานศิลปะ วัฒนธรรมไทยในยุคปจจุบันนั้นกระทําไดคอ นขางยาก เนื่องจากไดขาดชวงการสืบทอด
ภูมิปญญา ตั้งแตประเทศไทยรับภูมิปญญาสากลเขามาเปนกระแสหลักในการเรียนรูในระบบการศึกษา
ดังนั้นภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะในสวนของการศึกษาพื้นบาน ไดถูกตัดออกจากการศึกษาเรียนรูในวิถี
ชุมชนจนเกือบจะหมดสิ้นแลว แมปจจุบันไดมีความพยายามสืบคน พัฒนาและถายทอดภูมิปญญาไทย
เปนอยางมากแลวก็ตาม ภูมิปญญาไทยก็ยังไมสามารถฟนฟูกลับคืนมาใหสืบทอดไดอยางทัดเทียมกับภูมิ
ปญญาสากลแตประการใด ทั้งนี้เนื่องจากภูมิปญญาทั้งภูมิปญญาชาวบาน ภูมปิ ญ
 ญานิรนามและภูมิ

ปญญาไทยไดสูญหายไปแลวจํานวนมาก สวนที่เหลือในขณะนี้ก็อยูในภาวะที่เสี่ยงกับการสูญหายทั้ง
จากอายุขัยของผูทรงภูมิปญญาที่สืบทอด และทั้งจากกระแสของการพัฒนาสากลนิยมในยุคปจจุบัน ซึ่ง
ขณะนี้ยังคงเหลือภูมิปญญาไทยอยูบางในชุมชนชนบท
ทีม่ ผี ทู รงภูมปิ ญ
 ญาดําเนินการสืบทอดสูลูก
หลานในชุมชนเทานัน้ ดังนัน้ เพือ่ เปนการสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตน ประชาชน
ในทองถิ่นตาง ๆ จึงควรมีสทิ ธิไดรบั การศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยในฐานะ
ผูเปนเจาของในทองถิน่ นัน้ ดวย
ดวยเหตุนจ้ี งึ ควรสงเสริม สนับสนุนยกยองและเชิดชูเกียรติผูทรงภูมิปญญาใหเปนครู
ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิ่นที่สามารถดําเนินกิจกรรมการถายทอด จัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาไทยอยางตอเนือ่ ง โดยตั้งศูนยภมู ปิ ญ
 ญาหรือ
 ญาทองถิน่ ในชุมชนขึ้น เพือ่ ใหผูทรงภูมปิ ญ
ครูภมู ปิ ญ
 ญาไทยไดใชเปนแหลงฟนฟู พัฒนา จัดการศึกษาและถายทอดองคความรูเหลานี้ไปสูสมาชิก
ของชุมชนและ เชื่อมโยงกันเปนเครือขายการศึกษาเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย อีก
ทั้งเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดการจัดระบบ
ผูทรงภูมิปญญาของ UNESCO และแหลงหรือศูนยดังกลาวก็จะเปนแหลงเรียนรู หรือศูนยเรียนรูข องชุม
ชน รวมทั้งเปนแหลงศึกษาคนควาเรียนรูของนักวิชาการตาง ๆ ที่ตองการศึกษาและนําเนือ้ หาและเทคนิค
วิธีการดานภูมิปญญาไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่อื่น ๆ หรือกรณีอน่ื ๆ ตอไป อันเปน
- ๕๐ การสรางองคความรูใหมบนฐานความรูภูมิปญญาเดิมของไทยและสอดประสานกับภูมิปญญาสากลใน
ยุคปจจุบนั ไดเปนอยางดี
นอกจากนีแ้ นวคิดการศึกษาพืน้ บานแบบแอฟริกาตะวันออก ซึ่งไดจัดหลักสูตรการ
ศึกษาในวิถีชุมชน เปนการจัดการศึกษา แบบองครวมตลอดชีวิต โดยยึดหลัก การศึกษาคือชีวิต และชีวิต
คือการศึกษา ถือวาสอดคลองกับระบบภูมิปญญาและกระบวนการถายทอดความรูของ ผูทรงภูมิปญญา
และครูภูมปิ ญ
 ญาไทย ดังกลาวมาแลวอยางยิ่ง เพียงแตในประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและสนับสนุน
ผูทรงภูมปิ ญ
 ญาอยางจริงจังเทานัน้
ดังนั้นจึงสมควรสนับสนุนใหจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาไทยเขาสูระบบการศึกษาทั้ง ๓ ระบบ ไดแก การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และทุกระดับการศึกษา ทั้งนีเ้ พือ่ ใหสอดคลองกับวิถชี วี ิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและความเปนไทย โดยรัฐตองใหการสงเสริมโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
สนับสนุนบํารุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทองถิ่นนั้นดวย
๔) งบประมาณ
เนื่องจากงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกระจายความรับผิดชอบอยูตาม
หนวยงานตาง ๆ ไดแก งานดานศิลปะ มีกรมศิลปากรรับผิดชอบ งานดานวัฒนธรรมมีสานั
ํ กงานคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติรบั ผิดชอบ และงานดานภูมิปญญาไทยมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ เชน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กรมวิชาการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน แตเมื่อพิจารณา
งานแลวพบวาแตละหนวยงานตางมีแผน โครงการและงบประมาณในการดําเนินงานขางตนคอนขางตํา่
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการและงบประมาณในภาพรวมของประเทศ
อีกทั้งยังไมพบวามีกองทุนที่
สนับสนุนงานทางดานภูมปิ ญ
 ญาโดยเฉพาะ ทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาในเรื่องนี้นอกจากมีกฎหมาย นโยบายและหนวยงานรับผิดชอบโดย
ตรงดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาแลว ควรมีการจัดตัง้ กองทุนสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาไทย ขึ้น โดยรัฐ
สนับสนุนเงินกองทุนในระยะเริม่ ตนสวนหนึง่ แลวระดมทุนเพิม่ เติมจากองคกรความรวมมือทีเ่ ปนเครือ
ขายการดําเนินงานและองคอน่ื ทีด่ าเนิ
ํ นงานทางดานนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพือ่ เปนคาใชจา ย
ในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานทางดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
ตอไป

บทที่ ๔
วิสัยทัศนและสาระบัญญัติ
จากการศึกษาและวิเคราะหดังกลาวขางตน เพื่อใหการศึกษาดาน ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยไดรับการถายทอดเขาสูระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
จําเปนที่จะตองสรางเอกภาพทางนโยบาย และมีกระบวนการจัดการอยางเปนระบบ สอดคลองกับธรรม
ชาติของงาน รวมทั้งจะตองมีระบบการสงเสริม สนับสนุน และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประ
สิทธิภาพ ผูว จิ ยั จึงไดนําขอสรุปดังกลาวมากําหนดเปนวิสัยทัศน สาระบัญญัตแิ ละมาตรการในการนํา
ไปปฎิบัติ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน
(๑) ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทยดํารงอยูในวิถีชีวิตของชุมชนดวยการศึกษาเรียนรูตลอด
ชีวิต

(๒) บุคคลและชุมชนมีสิทธิถายทอด สืบทอด แลกเปลีย่ นเรียนรู และเขาใจคุณคาพื้นฐานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิตของตน
(๓) องคกรและเครือขายองคกรดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของประชาชนทุก
ระดับ มีความเขมแข็ง เปนอิสระในการบริหาร จัดการ อนุรักษ พัฒนาสรางสรรคองคกรของตนดวยตน
เอง

๒. สาระสําคัญที่ควรบัญญัติในกฎหมาย
(๑) ใหสถานศึกษาทุกระดับ และทุกระบบจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตขนบธรรม

เนียมประเพณีและภูมิปญญาไทยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่นแและความเปนไทย
โดยรัฐตองใหการสงเสริม และใหองคการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบํารุงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในทองถิ่น
(๒) รัฐสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยใหไดแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของสมาชิกองคกรในทองถิน่
(๓) รัฐยกยองเชิดชูเกียรติผูทรงภูมิปญญาไทย และครูภูมปิ ญ
 ญาไทย ตลอดทั้งสงเสริม
สนับสนุน และบํารุงใหสามารถถายทอดและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไปสูประชา
ชนและเยาวชนอยางตอเนือ่ ง
โดยมีศูนยภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในชุมชนเปนศูนยกลางการถายทอดและ
ประสานงาน
-๕๒(๔) จัดตัง้ สภาภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีสมาชิกประกอบดวยผูทรงภูมิปญญา ที่มาจากทุกสาขาและ
ทุกภูมิภาค และกรรมการที่เลือกตั้งจากสมาชิกในแตละสาขาและแตละภูมิภาค สภาภูมิปญญาไทยมีหนา
ทีด่ งั นี้
๑) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาดานภูมปิ ญ
 ญาไทยตอคณะรัฐมนตรี
๒) กําหนดแผน ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการ
ศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๓) พิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๔) ออกระเบียบขอบังคับ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อการ
ดําเนินการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๕) พิจารณาเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน สภาภูมิปญญาไทยอาจมอบใหสถาบันแหงชาติวา
ดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทยเปนผูปฏิบัติและนําผลการดํ าเนินงานเสนอตอสภาภูมิปญญาไทยเพื่อ
พิจารณา
(๕). จัดตัง้ กองทุนสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๒) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม ประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรและสถาบันที่
เกีย่ วของในการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ ญาไทย ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
๓) สงเสริม ชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
๔) สงเสริม สนับสนุนองคกรสาธารณประโยชนที่จัดการศึกษาดานภูมิปญญาไทย
(๖) จัดตัง้ สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย เปนองคกรอิสระและมีฐานะเปน
นิติบคุ คล โดยมีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
๑) เปนสํานักงานเลขาธิการสภาภูมิปญญาไทย
๒) เปนสํานักงานเลขานุการกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย
๓) วางแผน ประสานงานการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
๔) งานอื่นใดที่สภาภูมิปญญาไทยมอบหมาย

-๕๓-

๓. มาตรการนําไปสูการปฏิบัติ
(๑) ปรับปรุงเนี้อหาและหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ประชาชนในทองถิ่นและความเปนไทย โดยสงเสริมใหมรี ายละเอียดของเนือ้ หาดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปญญาไทยใหไดศึกษาเรียนรูอยางเทาทัน และประสาน
สอดคลองกับภูมิปญญาสากล
(๒) จัดระบบและกําหนดแนวทางการสงเสริมองคกรเครือขายการศึกษาเรียนรูดานศิลปะ วัฒน
ธรรมและภูมิปญญาไทยใหไดแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งกันและกันอยางเหมาะ
สม ใหเปนองคกรที่มีศักยภาพที่เอี้อและตอบสนองตอประชาชนทุกคนทุกระดับและทุกทองถิ่น ใหได
รับสิทธิการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย อีกทั้ง

กําหนดแนวทางใหหนวยงานรัฐและองคการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบํารุงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในทองถิ่นนั้นอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดระบบและกําหนดเกณฑการยกยอง เชิดชูเกียรติและสงเสริมผูทรงภูมิปญญาไทยและครู
ภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยการจัดสถานภาพ เทียบวุฒิ หรือเทียบตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน
และบํารุงใหสามารถถายทอดภูมิปญญาของตน อีกทัง้ ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ และภูมิปญญาไทยไปสู
ประชาชนและเยาวชนอยางตอเนื่อง
(๔) จัดทํารายละเอียดในการจัดตั้งสภาภูมิปญญาไทย โดยใหระดมสรรพกําลังบุคลากรและองค
กรความรวมมือตาง ๆ เพื่อดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยมีสมาชิกและ
กรรมการของสภาที่สามารถดําเนินงานตามภาระหนาที่ ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย กําหนด
ระเบียบกองทุน การจัดตั้งและการใชจายเงินดอกผลจากกองทุน การจัดหาเงินกองทุน เชน จากการขาย
ลิขสิทธิ์ผลผลิตทรัพยสินทางปญญาของผูทรงภูมิปญญาไทย ของบประมาณจากรัฐบาล ระดมทุนจาก
บุคคล องคกรตาง ๆ แสวงหาการบริจาคและจัดหารายไดอน่ื ๆ เพือ่ จัดตัง้ กองทุน
(๖) จัดทํารายละเอียดโครงสรางการบริหารงาน การจําแนกงาน อัตรากําลัง แผนงาน โครงการ
และอาคารสถานที่ เพื่อรองรับงานของสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย ซึ่งเปนองค
กรอิสระและมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามภารกิจหนาที่ที่กําหนด โดยใหเปนองคกรประสานงานกลาง เพือ่
ใหเกิดความรวมมือของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ใหดาเนิ
ํ นงานจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
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การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
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๑๘๐ หนา
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คนดีศรีสังคม ๒๕๓๙ เอกสารสูจิบัตรประกอบการจัดงานเชิดชูเกียรติคนดีศรีสังคมป ๒๕๓๙ จัด
ณ วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย สํานักงาน
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๒๕๓๗.
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,สํานักงาน. วัฒนธรรมประจําชาติ. กรุงเทพฯ: บริษทั อัมรินพริน้ ติง้
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ศึกษา. เอกสารสรุปผลการสัมมนาของนิสิต ภาควิชาบริหารการศึกษา สาขานิเทศการศึกษาและ
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ธวัช
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