
จัดโดย  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

10-12 กุมภาพันธ์
ภาคใต้  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
24-26 กุมภาพันธ์ 

ภาคเหนือ   อาคารพลเอกส�าเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

10-12 มีนาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ถนนคนเดิน เลียบแม่น�้ามูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 
31 มีนาคม – 2 เมษายน

ภาคกลาง   ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

R e v i v i n g  a  C i t y ’ s  S o u l  Fe s t i v a l

“มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง :
จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่”

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566
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“มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง :
จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” 
Reviving a City’s Soul Festival

จัดโดย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง  หัวหน้าโครงการ
2. อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร    นักวิจัย
3. อาจารย์อิศรา กันแตง    นักวิจัย
4. อาจารย์ ดร.วศิน โกมุท    นักวิจัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  นักวิจัย
6. อาจารย์ ดร.สิริวิท อิสโร    นักวิจัย
 
ภาพประกอบโดย 
รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดงาน
• มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ • มหาวิทยาลัยพะเยา • มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ • มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง • มหาวทิยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร • มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย • มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์  
• วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น • มหาวิทยาลัยขอนแก่น • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา • มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ • มหาวิทยาลัยนครพนม • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
• มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา • มหาวทิยาลยัราชภัฏบรีุรัมย์ • มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม • มหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ • มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง • มหาวิทยาลัยศรีปทุม • มหาวิทยาลัยศิลปากร • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ • สถาบันอาศรมศิลป์ • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
• มหาวิทยาลัยฟาฏอนี • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี • มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ก�าหนดการและสถานที่จัดงาน มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองฯ
ภาคใต ้ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 
ภาคเหนือ อาคารพลเอกส�าเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  24-26 กุมภาพันธ์ 2566
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ถนนคนเดิน เลียบแม่น�้ามูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 10-12 มีนาคม 2566
ภาคกลาง ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2566
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 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มีเป้าหมายที่จะกระจาย 

ความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 

จึงจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู ้

จากมหาวิทยาลัย แผนงานย่อย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการ

พฒันาเชงิพืน้ที ่โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติทีดี่และขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจสังคมในระดับพื้นที่ โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรทุน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2565 ทั้งสิ้น 48 โครงการ กระจายใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมี 

ผลการด�าเนินงานที่มีสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการจัด “โครงการ

มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพ้ืนท่ี” ใน 4 ภูมิภาค 

ประกอบด้วย ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อเป็นการ 

จัดแสดงผลงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ตลอดจนเปิดพื้นที่ให ้

ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตจากงานวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

พร้อมกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และเวทีการแสดงด้านทุนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการ

รักษาคุณค่าและอตัลกัษณ์เดมิ น�าไปสูส่�านึกท้องถิน่สบืทอดทนุทางวฒันธรรมไปยงัคนรุ่นใหม่ และ

ที่ส�าคัญ คือ การขยายการรับรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทการด�าเนินงานของ บพท. และสร้าง

ความตระหนักแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ถึงความส�าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจที่ 4 

การท�านุบ�ารุงศลิปะและวัฒนธรรมทีจ่ะน�ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัชมุชน

ฐานรากโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ขับเคลื่อนและประสานงานโครงการ

คำานำา
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เม่ือพวกเราทกุคนไม่ได้เกดิมาจากอากาศธาต ุแน่นอนว่าต้องได้รบัการหล่อหลอมทัง้จากครอบครัว 
โรงเรียน สงัคม และภูมลิ�าเนาทีเ่ราฝังรากฝากกายจนเตบิใหญ่ หากวฒันธรรมหมายถงึ “วถิชีวีติ” 
การเติบโตที่แวดล้อมไปด้วยปัจจัยสี่ กิน อยู่ นุ่งห่ม ผจญโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการเรียนรู้ 
เข้าสังคม ชมมหรสพ ท�าบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน ท�างานเลี้ยงชีพ ท�างานอดิเรก สร้าง 
รายได้หลักหารายได้รอง ซึ่งสัมพันธ์กับถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ 
ร้อน หนาว ชุม่ฉ�า่ แห้งแล้ง เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหรือพืน้ทีก่ารเกษตร ฯลฯ เหล่าน้ีคอืองค์ประกอบ
ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละปัจเจกบุคคล เป็นสัมภาระติดตัวตลอดชั่วอายุขัยของทุกคน 
ไม่ว่าจะถอืก�าเนิดจากชาตติระกูลชาตพินัธุใ์ดๆ สมัภาระน้ีหล่อหลอมให้ทกุคนมีรากเหง้าความคดิ 
ความเชือ่และใช้ชวีติทีอ่าจเหมือนหรือแตกต่างกนัไป และสามารถถ่ายโอนไปสูบ่ตุรหลาน สูส่งัคม 
สร้างสมเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจั่บต้องได้และจับต้องไม่ได้ตัง้แต่ระดบับคุคล ครอบครัว สงัคม 
หมู ่บ้าน ไปจนถึงประเทศชาติ	 เราทุกคนจึงมีสัมภาระของชีวิตที่เรียกว่า	 “ทุนทาง
วัฒนธรรม”	ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่ต้องซื้อหา หากแต่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนให้สัมภาระ
นี้สูงต�่าด�าขาว ยืนยาว เพิ่มพูน ถดถอยหรืออันตรธานหายไปได้

เมื่อ “ทุนทางวัฒนธรรม” คือสัมภาระที่ทุกคนทุกชุมชนทุกพื้นที่มีอยู่ กอรปกับทุกมหาวิทยาลัย
ของไทยมีพันธกิจที่ 4 คือ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปในทุก
ประเทศไม่มีพันธกิจนี้) บพท. จึงได้จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา (R & D) ภายใต้ชุดโครงการ 
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่” เพื่อ 
ให้มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่สานความร่วมมือ (engage) กับชุมชน ท้องถิ่น ศิลปิน/ช่างฝีมือ 
ภาคเอกชนฯ ในการส�ารวจ สืบค้น และบันทึกทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของ 
การวิจัยผ่านกระบวนการจัดท�าแผนที่วัฒนธรรม (cultural mapping) ที่จะท�าให้คนในพื้นที่
ตระหนักว่าตนมีทุนวัฒนธรรมอะไร อยู่ที่ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความหมายใด เป็น 
กระบวนการสร้างคุณค่าความหมาย (enrich) เคารพความแตกต่างหลากหลายในสัมภาระที ่
ทุกคนมี ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ต�านานพื้นถิ่น นิทานพื้นบ้าน ผ่านการร่วมกับชุมชน 
ในการสกัดสารส�าคัญทางวัฒนธรรม (cultural extraction) ของพื้นที่เพื่อก�าหนดอัตลักษณ์
เฉพาะถิน่ หรือหยบิยกแล้วปัดฝุ่นทนุทางวัฒนธรรมน้ันเพือ่สถาปนาคุณค่าเดมิให้เกดิการยกระดบั 
หนุนเสริม (enhance) ให้เกิดพื้นที่วัฒนธรรม (cultural space) ที่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของ
สัมภาระจะได้เฉลิมฉลองความรุ่มรวยของทุนทางวัฒนธรรม หนุนเสริมด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชุมชน ศิลปิน/ช่างฝีมือ ตลอดจนผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural 

อารัมภบท
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entrepreneur) ซึ่งหมายถึงผู้ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการ
ประกอบสัมมาชีพ สามารถพัฒนาทักษะฝีมือ สมรรถนะ ยก
ระดับ สืบสาน อนุรักษ์ และสร้างนวัตกรรม การวิจัย 
และพัฒนายังขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการวัฒนธรรมเกิดการ
รวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม (cultural enterprise) 
เพื่อให้เกิดการเก้ือกูลระหว่างห่วงโซ่คุณค่าของทุนวัฒนธรรม 
โดยมีหมุดหมายของการวิจัยอยู่ที่ การอยู่ดี กินดี มีสุข ด้วย
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม (cultural economy) ที่จะสร้าง
ความภาคภูมิใจ ภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
บนฐานความเชื่อที่ว ่า “เมื่อเปิดทางให้วัฒนธรรมน�าหน้า 
ความสขุสนัตจิะบงัเกดิ และเศรษฐกจิกจ็ะตามมาอย่างพวยพุง่”

นอกจากการสนับสนุนทนุวิจัยและพฒันาเพือ่ขบัเคลือ่นทนุทาง
วัฒนธรรมในระดับพื้นที่แล้ว บพท. ยังได้สนับสนุนให้มีการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม CULTURAL 
MAP THAILAND น�าเข้าข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่ได้ 
จากโครงการวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน 2,641 ชุดข้อมูล จาก 
48 โครงการวิจัยที่ด�าเนินการระหว่างปี 2564-2565 โดยจะมี
ข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยทุกปี เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ส�าคัญของประเทศส�าหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาท ิ
การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การประกอบธุรกิจ การก�าหนด
นโยบาย การท่องเที่ยว ฯ ในอนาคตระบบน้ีจะพัฒนาไปสู่ 
CULTURAL ATLAS OF THAILAND เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคของประเทศ ขณะเดียวกัน 
บพท. ยังได้สนับสนุนการน�าร่อง จักรวาลนฤมิตทุนทาง
วัฒนธรรม CULTURAL METAVERSE THAILAND 
เพื่อเป็น platform แห่งอนาคตส�าหรับทุนทางวัฒนธรรม 
หรือ Soft Power ของประเทศ 

1. เพ่ือจัดแสดงผลงานวจัิยภายใต้กรอบวจัิย “มหาวทิยาลยักบั
การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยใน 
ทุกภูมิภาค

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนน�าเสนอผลิตภัณฑ์/การบริการทางวัฒนธรรม 
ที่พัฒนาใหม่บนรากเหง้าทุนทางวัฒนธรรมเดิมของพื้นที่ 
เพื่อท�าให้คนในพื้นที่ได้เห็นโอกาสใหม่ การต่อยอดจาก 
ทุนเดิมของพื้นที่มาสู่การสร้างมูลค่าใหม่

วัตถุประสงค์ของงานมหกรรมฟื้นใจเมือง
3. เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และเวทีการแสดงด้านทุนทาง

วฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัการรักษาคณุค่าและอตัลกัษณ์เดมิ 
น�าไปสู ่ส�านึกท้องถิ่นสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมไปยัง 
คนรุ่นใหม่

4. เพื่อขยายการรับรู ้ของสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทการ 
ด�าเนินงานของ บพท. และสร้างความตระหนักแก่สถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ถึงความส�าคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะน�ามา
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
ฐานราก
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วิวัฒนาการกรอบการวิจัย  ปีงบประมาณ 2563-2565

กรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559-2563

กรอบการวจัิย “มหาวทิยาลยักบัการขบัเคลือ่นทนุทางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที”่ เร่ิมขึน้
เมือ่ปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนโดย หน่วยบรูณาการการวจัิยและความร่วมมือเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที ่
ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) หรือ บพท. ในปัจจุบนั ภายใต้การสนับสนุนของ บพท. 
กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จากฐานทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีการสรุปบทเรียนและพัฒนา
มาโดยตลาด
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กรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

กรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
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จำานวนงานวิจัยในพื้นที่

ผลผลิตผลลัพธ์จากโครงการวิจัย ปี 2563-2564

เชียงราย

เชียงใหม

แพร

ตาก

กําแพงเพชร

นครพนม

มหาสารคาม

ขอนแกน

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

ฉะเชิงเทรา
1

1. กรุงเทพฯ
2. ปทุมธานี
3. สมุทรปราการ
4. สมุทรสาคร
5. สมุทรสงคราม

34

2

บุรีรัมย

นครสวรรค

ราชบุรี

เพชรบุรี

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา ปตตานีสตูล

ยะลา

พะเยา

5

สุรินทร
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ที่ตั้งของพื้นที่
โครงการวิจัย
33 จังหวัด

ปี 2564 ปี 2565

21
27

โครงการ

โครงการ

รวม ปี 2563-2565  

จำานวน
48 โครงการ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

4

3

3

4

1

2

2

2
1

1

1

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

เชียงราย

มหาสารคาม,
อุบลราชธานี

ราชบุรี

สงขลา

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

นครศรีธรรมราช,
ปัตตานี

เชียงใหม่, พะเยา, แพร่,
ตาก, กำาแพงเพชร, 
นครสวรรค์

ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,
บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ,

ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, 
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี

สุราษฎร์ธานี, พัทลุง,
สตูล, ยะลา
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ผลผลิตสำาคัญ ปี 2563-2565

รายละเอียดเพิ่มเติมบางส่วนผลผลิต

ชุดข้อมูลแผนที่วัฒนธรรม
ที่ได้นำาเข้าสู่ระบบกลาง

บริการทางวัฒนธรรม 

พื้นที่วัฒนธรรม 

กลไกการดำาเนินงานในพื้นที่ 

ผู้ประกอบการวัฒนธรรม

ภาคี/เครือข่ายความร่วมมือ

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นวัตกรรม 

2,621 

342

96 

210 กลุ่ม / 663 ราย

604 

528

166 

131 

งานช่างฝีมือดั้งเดิม 323 ชุดข้อมูล
ศิลปะการแสดง 163 ชุดข้อมูล
พื้นที่วัฒนธรรม 53 ชุดข้อมูล
แนวปฏิบัติทางสังคม 191 ชุดข้อมูล

ก่อให้เกิดรายได้แล้ว 17 โครงการ

อนุรักษ์ 110 แห่ง 
ฟื้นฟู 73 แห่ง 
สร้างสรรค์ใหม่ 119 แห่ง 
อื่น ๆ 36 แห่ง

กลไกที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และกึ่งทางการ

ผู้ประกอบการรายใหม่จาก 42 โครงการ 
จ�านวน 137 กลุ่ม

ร่วมลงขัน 25 ราย
ร่วมลงมือท�า 454 ราย
สนับสนุนทรัพยากร 294 ราย
สานต่อภารกิจ 229 ราย

จ�าหน่ายแล้ว 18 โครงการ

ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ กระบวนทัศน์/แนวคิด 
การออกแบบ ฯ

UPDATE_aw.indd   9 2/12/23   12:54 PM



10

ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่เกิดจากโครงการ

ชุมชน

เศรษฐกิจ
ชุมชน

ทุนทาง
วัฒนธรรม

• ตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม
• เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
• เกิดโครงการใหม ่ๆ ในการพัฒนามิติต่าง ๆ ของชุมชน
• คนตกงาน คนคืนถิ่น ผู้สูงอายุ มีงานท�า มีรายได้เพิ่ม
• คนรุ่นใหม่ตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม
• ลดช่องว่างระหว่างวัย
• ชุมชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
• เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงของเครือข่ายวัฒนธรรม

• ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมมีศักยภาพในการออกแบบปรับปรุง 
 ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ ์
 มีช่องทางการตลาด
• ยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
• เยาวชนมีโอกาสในด้านอาชีพและสร้างรายได้
• เกิดการกระจายรายได้สู่เมืองรอง
• นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าสู่พื้นที่มากขึ้น
• กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
• เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่เชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ ์
 และบริการทางวัฒนธรรม

• การฟื้นคืนของมรดกทางวัฒนธรรม
• การตีความใหม่ของทุนทางวัฒนธรรม
• ท้องถิ่นตอบรับให้เทศกาลงานบุญประเพณีเป็นงานประจ�าป ี
 ของเมือง
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ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่ได้จากการดำาเนินโครงการ

• เพลงที่สื่อถึงอัตลักษณ์เมือง/พื้นที่
• โครงการน�าร่อง
• สื่อประชาสัมพันธ์
• ภาพยนตร์
• ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
• ประวัติศาสตร์ชุมชน
• การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
• เยาวชนผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
• การเยียวยาผู้สูงอายุ
• การสร้างงานอาชีพให้ผู้ตกงาน
• การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน
• ความคิดสร้างสรรค์

องค์ความรู้

ความ
ร่วมมือ

• ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
• องค์ความรู้ของชุมชน
• เครื่องมือสังเคราะห์ศักยภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้อง
 กับบริบทของพื้นที่
• แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
• แนวทางการสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม

• ความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ท้องถิ่น ประชาชน ศิลปิน
 และผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
• เชื่อมการท�างานระหว่างภาครัฐและประชาชน
• การแลกเปลี่ยนระหว่างแกนน�าของกลุ่มต่าง ๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและส�านึกรักษ์ท้องถิ่น
ในพื้นที่ต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• Participatory Cultural Capital Management for Upgrading Community  
Economy and Local Sense of Love in Phum Riang Sub-district, Chaiya 
District, Surat Thani Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 17 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การบูรณาการสหวิทยาการจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาควิชาการ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมในการรังสรรค์ เกิดเป็น
กลไกประชาคมทางวฒันธรรม สร้างผู้ประกอบการวฒันธรรมและนวตักรทางวฒันธรรมอย่างละ 
10 ราย ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมรวม 10 รายการ จากผ้ายกพุมเรียง 
มวยไชยา อาหารพื้นถิ่น และการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 15 สร้าง
พลังเกาะเกี่ยวทางสังคมและส�านึกรักท้องถิ่น

ลิง
ค์เ
ข้า
ชม

โค
รง
กา
ร 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) และพื้นที่รายรอบ
• The Cultural Capital Management for Developing the Area of Wat Chedi 
(Ai Khai) and Periphery 

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลฉลอง อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 33 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โครงการฯ มุ่งยกระดับทุนทางวัฒนธรรมในบริเวณวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) และพื้นที่รายรอบ ให้มี
มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางเชื่อมวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อุทยานไก่ และวัด
เบิก เพื่อกระจายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่รายรอบ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบ
การทางวัฒนธรรมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มจักสานซุ้มไก่จากไม้ไผ่ 
ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากของเหลือทิ้งในชุมชน ผลิตภัณฑ์ลูกปัดโนรา ปูนปั้นรูปไก่ชนพื้นเมือง 
การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารพืน้บ้าน และการพฒันาแปรรูปเศษวสัดจุากการแก้บน
เป็นอิฐช่องลม เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างภายในวัด แก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• The Cultural Capital Management of Nang Talung for Nakhon Si Thammarat Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุงรักษ์คอน ต�าบลปากนคร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• วิสาหกิจชุมชนแกะหนังตะลุง ต�าบลปากพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สิน ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• บ้านรูปหนังตะลุงน้องใบตอง ต�าบลท่าซอม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
• วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต�าบลฉลอง อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 32 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• Cultural map จ�านวน 32 ชุด เครือข่ายหนังตะลุง จ�านวน 53 คณะ การแสดงหนังตะลุงร่วมสมัยที่ถูกพัฒนา 
1 รูปแบบ Cultural product จ�านวน 40 ชิ้น สร้างผู้ประกอบด้านวัฒนธรรม จ�านวน 11 กลุ่ม สร้างพื้นที่บริการ 

จ�านวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ และวัดเจดีย์ เพื่อเป็นพื้นที่รวมเครือข่ายการแสดง 
หนังตะลุง นอกจากน้ียังเป็นพื้นที่ส�าหรับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หนังตะลุงจากงานวิจัย ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 และมีผลการตอบแทนทางสังคมมูลค่า 579,223.51 
บาท จากการลงทุน 200,000 บาท SROI = 2.9
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มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. ชื่อโครงการ 
• โนรา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
• “Nora” Propel Creative Economy on Songkhla Lake Basin Cultural Areas

2. พื้นที่การท�างาน 
• จังหวัดพัทลุง (อ�าเภอปากพะยูน อ�าเภอบางแก้ว อ�าเภอเขาชัยสน อ�าเภอควนขนุน อ�าเภอเมือง) 
• จังหวัดสงขลา (อ�าเภอสทิงพระ อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอควนเนียง อ�าเภอเมือง)

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 21 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โนรา อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน เป็นมรดกภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการวิจัยและทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โนรา ณ ลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณค่าและ 
เพิ่มมูลค่า ตลอดจนพัฒนานวัตกรที่สามารถต่อยอดสร้างสรรค์ให้ทุนทางวัฒนธรรมน้ีได ้
รวมทั้งพัฒนาสื่อดิจิตัลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

1. ชื่อโครงการ 
• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
• The Driving of Cultural-Based Economy in Singhanakhon, Songkhla

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลปากรอ ต�าบลชะแล้ ต�าบลป่าขาด อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 20 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• สงิหนครเป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมด้วยศลิปินทัง้หนังตะลงุ มโนราห์ และเพลงบอกซึง่หาดไูด้ยากในปัจจุบนั 
รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกโยงกับภูมิลักษณ์ท้องถิ่น สะท้อนวิถีนา วิถีตาลโตนด วิถีเล และ
วิถีสวน ได้รับการขับเคลื่อนจากกลไกภาคีทั้งภายในและภายนอกชุมชน จนเกิดการร้ือฟื้น
ภูมิปัญญาวิถีนา “ท�าขวญัข้าว” ทีส่ญูหายกว่า 50 ปี งานวจัิยคร้ังน้ียงัสามารถเสริมพลงัทางสงัคม
ช่วยให้ชมุชนมคีวามมัน่ใจ ตระหนักและภาคภูมใิจในมรดกทางวฒันธรรมทีปู่ย่่าตายายสะสมไว้
ให้จนสามารถสร้างเป็นมูลค่าคืนกลับมาได้
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ชื่อโครงการ 
• นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ระยะที่ 2
• Hatyai City: Cultural Capital Development based on Strengthening Community Identity (Phase 2)

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม  ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 27 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• นครหาดใหญ่ ถือเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของผู้คน คณะวิจัยได้บูรณาการ
ศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของทุกชาติพันธุ์ในการสถาปนาอัตลักษณ์ร่วมของชุมชนใจกลางเมือง
หาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ผ่านมุมมอง “เมืองมงคล” ได้แก่ (1) อาหารมงคล (2) ประเพณีมงคล 
(3) มงคลแห่งศรัทธา และ (4) วถิชีวีติมงคล กิจกรรมทีโ่ดดเด่นในงานวจัิย คือ การจัดเทศกาล 
Eat Pray Love @ Hatyai เล่าเรื่องวัฒนธรรมหาดใหญ่ผ่านอาหาร ความเชื่อความศรัทธา 
และความรัก มีผู้คนเข้าร่วมงานนับหมื่นคน อีกทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมชุมชนให้เกิดขึ้น อาทิ
เกมออนไลน์เกี่ยวกับนครหาดใหญ่ และการเป็นต้นแบบการจัดงานเทศกาลทางวัฒนธรรมแบบ
มีเจ้าภาพร่วมหลายชาติพันธุ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่ ทั้งน้ี โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณต่อยอดจากเทศบาลนครหาดใหญ่ผ่านการด�าเนินงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา 
จึงสะท้อนได้ว่าการขบัเคลือ่นทนุทางวฒันธรรมมีแนวโน้มทีจ่ะสร้างความย่ังยืนให้เกิดขึน้ในพืน้ที่

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. ชื่อโครงการ 
• เมืองเก่าสงขลา : ผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์จากฐานทุนพหุวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน

• Songkhla Old Town: The Multicultural Capital in Creative Arts to Enhance 
Community Economy 

2. พื้นที่การท�างาน 
• ย่านเมืองเก่าสงขลา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 124 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งมีลักษณะเป็น 
พหวุฒันธรรม รวมถึงการใช้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม น�าอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมดงักล่าว
มาพัฒนาต่อยอด ถ่ายทอดเรื่องราวของย่านเมืองเก่าสงขลา ทั้งสถานที่ส�าคัญ สถานที่ท่องเที่ยว 
วิถีชีวิต รวมถึงอาหาร สร้างตราสัญลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์จากรากฐานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
สูก่ารเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของชมุชน และต่อยอดไปสูเ่ทศกาลงานเมือง นับเป็นการเพิม่มูลค่า
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ชื่อโครงการ 
• การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา
• The Driving of Manorah Cultural Capital to Support Creative Economy 
System in Songkhla Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• จังหวัดสงขลา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 96 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• สงขลาเป็นอีกแหล่งหนึ่งทางวัฒนธรรมมโนราห์ที่ส�าคัญ มีสภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ศิลปิน ศูนย์ฝึกมโนราห์ พิพิธภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของมโนราห์ ดังนั้นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อย่างมโนราห์จึงควรให้ความส�าคัญกบัผู้เช่ียวชาญด้านมโนราห์ทัง้ศลิปินมโนราห์ ผู้ฝึกสอนมโนราห์ 
และกลุม่ผู้ประกอบการเกีย่วกบัมโนราห์ อนัเป็นบคุคลส�าคัญในการสบืทอดภูมิปัญญามโนราห์ให้
แก่คนรุ่นหลังต่อไป การจัดท�าท�าเนียบศิลปินมโนราห์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมโนราห์ ผู้ประกอบการ 
ที่เก่ียวข้องกับมโนราห์ และการจัดท�าสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมมโนราห์ในจังหวัดสงขลา จึงจะ
สามารถท�าให้คนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและบุคคลที่สนใจเห็นคุณค่าและความส�าคัญของมโนราห์
สืบไป 

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

1. ชื่อโครงการ 
• สืบสานคุณค่า “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี” สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ชุมชน

• The Inherit Value of Yarang Local Fabric in Creating Muslim Dressing 
for The Community Economic Value Added

2. พื้นที่การท�างาน 
• อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 10 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ยะรังวิถี อัญมณีล�า้ค่าแห่งราชธานีลังกาสุกะ น�ามาร้อยเรียงผ่านลวดลายผ้าอันวิจิตร ปลูกฝัง
ดุลยภาพจารีตมลายูสู่ชนรุ่นหลัง รังสรรค์อัตลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นปัตตานี 
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. ชื่อโครงการ 

• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนริมฟ้า ริมเล
 นครสโตยม�าบังสการา
• Driving Cultural Capital-based Economy of the Sky 
Side and Seaside Communities in Negeri Setoi Mum-
bang Segara

2. พื้นที่การท�างาน 
• ชุมชนริมฟ้า ต�าบลคลองขุด ชุมชนริมเล เกาะหลีเป๊ะ ต�าบลเกาะ
สาหร่าย อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 42 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• เมื่อวิถีแห่งลมเชื่อมโยงระหว่างฟากฟ้าและมหาสมุทร ชุมชนริมฟ้า
และริมเล ณ นครสโตยม�าบังสการาล้วนอยู่ภายใต้วิถีแห่งลม 
ณ ชุมชนริมฟ้า สายลมก่อเกิดพลังสร้างสรรค์หัตถศิลป์ “ว่าวควาย
สตลู” เมือ่ว่าวโบยบนิเตม็ฟากฟ้า คอืการบ่งชีถ้งึพืน้ทีท่ีเ่ชือ่มปริมณฑล
ของปราชญ์ชาวบ้านและงานช่างฝีมือดั้งเดิม ว่าวควายจึงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็น
ระบ�าว่าวควาย ที่เยาวชนจากโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น

• ณ ชุมชนริมเล เกาะหลีเป๊ะ วิถีชาวเลอูรักลาโว้ยเชื่อมโยงกับฤดูกาลแห่งลม เรือจึงเป็นส่วนส�าคัญของวิถีปฏิบัติที่สอด
ประสานระหว่างความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลวิทยาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท�า
ประมงพื้นบ้านซึ่งถือเป็นการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ความเชื่อและพิธีกรรมลอยเรือ ศิลปะการแสดงระบ�า 
ร็องเง็ง ได้สร้างส�านึกและจิตวิญญาณของชาวเลอูรักลาโว้ยให้โอบอุ้มพลังเกาะเกี่ยวทางสังคมของชุมชน

• ผลกระทบของโครงการวิจัยท�าให้คนรู้จักทุนวัฒนธรรมของชุมชนริมฟ้าริมเลมากยิ่งขึ้น มีภาคีเครือข่ายเป็นกลไกส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก คนรุ่นใหม่คนคนืถิน่สนใจวฒันธรรมมากขึน้ เพิม่พลงัเกาะเกีย่วทางสงัคม ช่างฝีมอืดัง้เดมิ 
ศิลปะการแสดง และผลผลิตวัฒนธรรมจากชุมชนได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และต่อยอด

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการพืน้ทีแ่ละทนุทางวัฒนธรรมเพือ่สร้างเสริมศกัยภาพผู้ประกอบการและวสิาหกจิวฒันธรรม: การขยายพืน้ทีแ่ละ
ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

• Management of Cultural Space and Cultural Capital to Enhance and Promote Cultural 
Entrepreneurs and Cultural Enterprises: Expanding Pattani’s Cultural Economy in Pattani 
Heritage Trail

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลอาเนาะรู, ต�าบลจะบังติกอ อ�าเภอเมือง, อ�าเภอโคกโพธิ์, อ�าเภอสายบุรี, ต�าบลตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 75 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าผลการศึกษา
ไปใช้ต่อยอดในโครงการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบ
การและวิสาหกิจทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ
อาชีพ งานช่างฝีมือ งานหัตถศิลป์ ตลอดจนการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับทุนทาง
วัฒนธรรม ชุมชนมีความสุข เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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1. ชื่อโครงการ 
• การยกระดับย่านการค้านิบงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้
• Promoting “Nibong” Ancient Commercial Street for Tourism through 
Cultural Capital toward Beautiful Southern Border City

2. พื้นที่การท�างาน 
• บริเวณถนนไชยจรัส และถนนรัฐกิจ  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 20 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ย่านการค้านิบง(ถนนรัฐกจิและไชยจรัส)เป็นย่านการค้าในใจกลางเมอืงทีม่กีลิน่อายของวถิชีวีติ 
ชาวยะลา อาหาร ร้านค้า และรูปแบบอาคารได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าที่มาพร้อมกับเหตุการณ์ใน
อดีตเชือ่มโยงสูปั่จจุบนัอย่างลงตวั บคุคล สถานทีส่�าคญั และเร่ืองราวของวถิวีฒันธรรมทีผู้่คน
ใช้เส้นทางรถไฟในการเดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางเวลาจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แต่ย่านการค้านิบงยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัย กระน้ัน 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการซื้อขายออนไลน์ควบคู่กับการเติบโตของห้างสรรพสินค้า 
สมัยใหม่ ท�าให้บทบาททางเศรษฐกิจของย่านการค้าเมืองเก่าเปลี่ยนแปลงไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ชื่อโครงการ 
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม
• Development of Local Economy based on the Cultural Capitals of Phu 
Thai Ethnic in Renu Nakhon, Nakhon Phanom Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• เทศบาลต�าบลเรณูนคร อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 35 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• อัตลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทเรณูนครที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาผู้ไท 
ผ้าทอผ้าปักผู้ไท ข้าวปุ้น เหล้าอุ ฟ้อนผู้ไทเรณู งานนมัสการหลวงพ่อองค์แสน งานนมัสการ
พระธาตเุรณนูคร งานไหว้ปูถ่ลาฯ และมีแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม คอื พระธาตเุรณนูคร 
พระพุทธรูปองค์แสน โรงละครเมืองเว ความโดดเด่นของผู้ไทเรณูนครได้รับการกล่าว 
ในค�าขวัญประจ�าจังหวัดนครพนมคือ “พระธาตุพนมค่าล�้า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท 
เรอืไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง” แสดงใหเ้ห็นว่า ผู้ไทเรณูนครมีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดนครพนม
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ชื่อโครงการ 
• หมอล�ากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์: วิถีการแปรเปลี่ยนนวัตกรรมและการประกอบการทางวัฒนธรรมในสังคมเสมือน
• Mo Lam and Creative Economy: Innovative Transformation and Cultural Entrepreneurship 
in Virtual Society 

2. พื้นที่การท�างาน 
• จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่โดยรอบ 

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 115 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ผลของการด�าเนินโครงการท�าให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเองของศิลปินหมอล�าและการ
ประกอบการธรุกจิหมอล�าในกระแสทีเ่ทคโนโลยดีจิิทลัเข้ามามอีทิธพิล หมอล�าได้รับการยกระดับ
ให้เป็น Cluster ของกิจกรรมเชงิเศรษฐกจิสร้างสรรค์และตลาดแรงงานสร้างสรรค์หลากหลาย
ด้าน การด�าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ของโครงการร่วมกบัภาคเีครือข่ายได้เปิดพืน้ทีใ่ห้กลุม่คนรุ่นใหม่
และคนคนืถิน่ทีม่คีวามสามารถมพีืน้ทีท่ีจ่ะก้าวสูว่งการศิลปินหมอล�า อกีทัง้ได้เรียนรูแ้ละรับการ
ถ่ายทอดทักษะการเป็นหมอล�ามืออาชีพจากศิลปินหมอล�าชั้นครู และที่ส�าคัญหมอล�าได้รับการ
ยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จนท�าให้
หมอล�าถูกก�าหนดให้เป็น soft power ของจังหวัดขอนแก่นและจุดขายด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของภูมิภาค 

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ชื่อโครงการ 
• การอยู่ร่วมกันในเมืองประวัติศาสตร์ทวารวดีอย่างมีอนาคต ณ กันทรวิชัย
• The Future of Co-living Dvaravati Ancient Town of Kantarawichai

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลโคกพระ และต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 59 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โครงการมุ่งจัดการทุนทางศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยแนวคิด “ร้อยสร้อยทวารวดี” 
โดยใช้ storytelling เล่าเรื่องและสะท้อนความรุ่งเรอืงเมืองทวารวดี ณ กันทรวิชัย ในอดีต 
ผสานบริบทศิลปะและวัฒนธรรมปัจจุบันในการสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับภาคี สู่การสร้างสรรค์ในงานพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล องค์ประกอบเมือง
โบราณ พระเครื่องเมืองทวา ร�าโทนกันทรวิชัย เบญจรงค์มงคลทวา งานจักสานไม้ไผ่ งาน
โครงสร้างไม้ไผ่และโคมทวารวดี ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและนวัตกร 
และส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาไปพร้อมกัน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ชื่อโครงการ 
• จากต้นทุนของแหล่งน�้าสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกด�า มหาสารคาม
• From the Asset of Water Resource to Nhong Kae Dum Art and Cultural 
Cluster

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลแกด�า ต�าบลวังแสง ต�าบลมิตรภาพ ต�าบลหนองกุง
 และต�าบลโนนภิบาล อ�าเภอแกค�า จังหวัดมหาสารคาม  

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 64 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• แกด�าเป็นอ�าเภอที่ชาวชุมชนร่วมกันสร้างสะพานไม้ความยาวคร่ึงกิโลเมตรอายุเกือบร้อยปี 
ผลงานที่มีโดดเด่นของโครงการคือการพัฒนาผ้าขาวม้าและผ้าไหมมัดหมี่ ร่วมกับชุมชน นิสิต 
และนักอออกแบบในพื้นที่ ไปสู่คอลเลกชั่นเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัย ส�าหรับคนเมืองและ 
คนรุ่นใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล โดยได้ถูกเลือกสวมใส่ในการประกวดมีสแกรนด์
ไทยแลนด์ และบางกอกอินเตอร์เนชั่นนอลแฟชั่นวีค นอกจากนี้ยังมีงาน “เทศกาลคักแท้แกด�า 
ฟังล�าเพลินเดินสะพาน” ที่ร่วมเฉลิมฉลองความร�่ารวยทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของอ�าเภอ
แกด�า

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ชื่อโครงการ 
• ต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนบ้านหม้อ ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

• Last Breath to the Community of Potters: University and Spatial Develop-
ment in Driving Cultural Capital towards the Creative Economy of Ban Mo 
Community, Khwao Sub-district, Muang District, Mahasarakham Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• บ้านหม้อ หมู่ที่ 11 ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 1 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ด้านวัตถุดิบ: ดินเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีมีปริมาณมากและเพียงพอต่อการผลิต ด้าน
กระบวนการผลิต: เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดมาเกือบ 200 ปี ด้านผลิตภัณฑ์: 
ดินเหนียวมีความละเอียด ท�าให้มีความทนทานไม่แตกง่าย มีหลากหลายรูปแบบและลวดลาย
ทั้งดั้งเดิมและประยุกต์ เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น หม้อ เตา และอ่างน�้า มีความแข็งแรง
ทนทาน รักษาอณุหภูมิได้ดีทัง้ร้อนและเย็น ด้านช่างตหีม้อ:	ช่างฝีมือระดับสงูเป็นผู้หญงิ ฝีมือ
ละเอียดประณีต แต่ขาดลูกหลานสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาการปั้นหม้อของบรรพบุรุษ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. ชื่อโครงการ 
• การพัฒนาต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนผ่านฐานทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ
• Developing a Model Of Community Economic Area through Cultural Capital Base, Belief 
and faith of Chao Pho Phaya Lae, Chaiyaphum Province.

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 30 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อแสดงความศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแล ผ่านกลไก
การประชาคมทางวัฒนธรรมกับกลุ่มคนคืนถิ่นหรือคนรุ่นใหม่ ช่างฝีมือท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน 
ผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดการยกระดับ
สมรรถนะผู้ประกอบการวัฒนธรรม กลุ่มพานบายศรี กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มหมอล�า 
หมอแคน และกลุม่เคร่ืองบวงสรวง โดยการจัดท�าแผนทีท่างวฒันธรรม เกดินวตักรรมส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้คนในพื้นที่ จนน�าไปสู่การสืบทอดทุนทาง
วัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังต่อไป

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทนุทางวฒันธรรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ อ�าเภอเขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี
• Cultural Capital Management for the Creative Economy Promotion in 
Khemarat District, Ubon Ratchathani Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 60 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การบรูณาการพนัธกิจทีส่ีข่องมหาวทิยาลยัร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพ้ืนทีอ่�าเภอเขมราฐ 
โดยใช้แผนที่วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ก่อให้เกิดระบบข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน 
แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า หลักสูตรท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
วัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะการแสดง 
รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมจังหวัดอุบลราชธานีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี 
ของยเูนสโก ส่งผลให้เกิดการเพิม่ขึน้ของรายได้ การขยายตวัของเศรษฐกจิชมุชน และส�านึกรัก
ท้องถิ่น
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ชื่อโครงการ 
• การยกระดับทนุทางวฒันธรรมด้านภูมิปัญญาการท�าเทยีนจังหวดัอบุลราชธานีเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่และสร้างมูลค่าใหม่บน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

• Worth and Value Added for Local Candle Wisdom in old town, Ubon Ratchathati Province 
with Creative Economy

2. พื้นที่การท�างาน 
• พื้นที่ชุมชนวัดหลวง ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดบูรพา ในย่านเมืองเก่า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม  ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 21 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โครงการวิจัยน้ีก่อให้เกิดการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการท�าเทียนจังหวัด
อบุลราชธานี บนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยมุง่เน้นพฒันาและต่อยอดทางธรุกจิด้านวฒันธรรม 
ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนจากฐานอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมภูมิปัญญาการท�าเทยีน รวมถงึการใช้ประโยชน์จากพืน้ทีท่างวฒันธรรมเพือ่ส่งแสริม
การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ อันน�าไปสู่การอนุรักษ์ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทุน 
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การบูรณาการในการท�างานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและชุมชน

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

1. ชื่อโครงการ 
• บูรณาการองค์ความรู้จากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนา
ชุมชนนวัตกรรมและสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

• An Integrative Implementation of Folk Cultural Capitals of Sirindhorn, Ubonratchathni 
Province to Create the Innovative Community and Sustainable Community Economy

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลช่องเม็ก ต�าบลคันไร่ ต�าบลฝางค�า อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราขธานี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 15 ชุด
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4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• อ�าเภอสิรินธร มีความพิเศษในแง่ของชุมชนชีวิตเชื่อมต่อ จากวิถีชีวิตชาวบก สู่วิถีชีวิตริมน�้า 
ท�าให้ชุมชนมีการปรับวิถีชีวิต รูปแบบวัฒนธรรม พิธีกรรม สืบทอดปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย-ลาว โดยบูรณาการความรู้ศิลปะวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
พร้อมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ของชุมชนให้
เป็นทีรู้่จักในระดบัประเทศ เกดิการเปลีย่นแปลงสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานของทนุวฒันธรรม
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1. ชื่อโครงการ 
• การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ

• Development of Cultural Capital of Kui Ethnic Groups through Participation Process 
to Strengthen the Fundamental Economy and Social Power in Sisaket Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลตูม อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 1 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• กลุ่มชาติพันธุ์กูยเป็น 1 ใน 4 กลุ่มชาติพันธ์ุที่ด�ารงอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีความเป็น
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยึดเหน่ียวเชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มสู่วิถีชีวิตของชุมชนที่
เป็นฐานหลักในการพัฒนาให้กลุ่มเกิดความย่ังยืน และความภาคภูมิใจในความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความเข้มแข็งจากทุนของชุมชน จากทุนวัฒนธรรม ขยายสู่ 
ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาทุนทาง
วฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุก์ยูโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพือ่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
พลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
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1. ชื่อโครงการ 
• การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เศรษฐกิจชุมชนด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม
กันตรึมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

• Increasing Competitive Capability 
of the Community Economic- 
based on Creative Economy of 
Kan-treum Cultural Capital

2. พื้นที่การท�างาน 
• บ้านดงมัน ต�าบลคอโค อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 85 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• เป็นโครงการวิจัยทีน่�าเอาทนุทางวฒันธรรม ศลิปะการแสดงกนัตรึมของชาวอสีานใต้ มาประยกุต์ 
ใช้เพือ่การอนุรักษ์และการสบืทอดศิลปะการแสดงให้อยู่คู่กับชมุชนพืน้ที ่โดยเฉพาะจังหวดัสริุนทร์ 
โครงการวิจัยนี้ยังได้สืบค้นประวัติความเป็นมาของกันตรึมผ่านกิจกรรม “ตามหากันตรึม” เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลมาร่วมพฒันาต่อยอดเป็นสนิค้าผลติภณัฑ์ของคนในชมุชน มกีารสร้างผู้ประกอบการ 
กันตรึม สร้างนักดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในกิจกรรม “ต้นกล้ากันตรึม” สร้างสรรค์บทเพลง
และศิลปะการแสดงกนัตรึมทัง้ในรูปแบบด้ังเดมิและร่วมสมยั “จากกนัตรึมโบราณสูอ่อเครสตร้า
กนัตรึม” ทีห่ลอมรวมเอาผู้คนทางดนตรีมาบอกเล่าวถิชีวีติความเป็นอสีานใต้ผ่านศิลปะการแสดง
นี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

• Cultural Capital Management Drives the Foundation Economy on the 
Ancient Trade Route Area, Buriram Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• เทศบาลต�าบลห้วยราช องค์การบริหารส่วนต�าบลสนวน อ�าเภอห้วยราช และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสวายจีก อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 89 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายจากกลุ่มชาติพันธ์ุไทย-จีน ไทย-ลาว ไทย-เขมร ไทย-ส่วย 
มีความพร้อมในการบริการการท่องเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากท้องถิ่น 
มีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนในพื้นที่ได้ เช่น 
อาหารทางวัฒนธรรม ผ้าไหมหางกระรอก ศิลปะการแสดง การละเล่น ภูมิปัญญาทางดนตรี
พืน้บ้าน ภูมิปัญญาการท�าว่าวอสีาน อาคารทางสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทีห่ลากหลาย พร้อมรองรับ
การทางท่องเที่ยวแบบ Haft Day Trip และ One Day Trip

ลิงค์เข้าชมโครงการ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1. ชื่อโครงการ 
• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในเมืองพิมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม
• The Community Economics Motivation in Phimai Town with Cultural 
Assets

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลในเมืองพิมาย อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 80 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• เมืองพิมายเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยอารยธรรมโบราณผสมผสานกับการอยู่อาศัยที่ต่อเน่ือง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิทั้งทางบกและทางน�้า คณะผู้วิจัยได้มีการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและส�านึกท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจัดตั้งภาคี
อนุรักษ์เมืองพิมาย มีการพัฒนาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางบกและทางน�้า มรดกทาง
สถาปัตยกรรม มรดกทางภูมิปัญญา และมรดกทางธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก 
ทางน�้า เส้นทางการท่องเที่ยวกลางคืน และการน�าเที่ยวโดยจักรยานในรูปแบบใหม่ ทางภาคี
อนุรักษ์เมืองพิมายยังได้จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจาก 
ทุนทางวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ 
• “เงี่ยงนางด�า” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
• Ngiang Nang Dum: The Development of Creative Economy with the Cultural Capital of 
Sung Nern Ancient City Nakhon Ratchasima Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 15 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• “เงี่ยงนางด�า” มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อ�าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา จากการทอผ้าซิ่นของสตรีที่ส่งต่อในครัวเรือน มาสู่การเสริมคุณค่าด้วยทุนทาง
วัฒนธรรม รังสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มคนในชุมชน เกิดห่วงโซ่วัฒนธรรมระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น คนรุ่นใหม่ และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ร้อยเรียงความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นตน ผ่านความรู้ ความช�านาญและ
ประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเก๋ไก๋ และศิลปะการแสดงเฉพาะถิ่น 
ตรงใจกับคนทุกกลุ่ม ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ใน
ชุมชน สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. ชื่อโครงการ 
• เชียงแสนสร้างสรรค์
• Creative Chiang Saen

2. พื้นที่การท�างาน 
• เทศบาลต�าบลเวียงเชียงแสน และเทศบาลต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 63 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โครงการวิจัยได้ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในการท�างานในพื้นที่เพื่อสร้างเสริมให้
ชุมชนได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนา 
ผู้ประกอบการวัฒนธรรม ถอดรหัสความส�าเร็จของนวัตกรทางวัฒนธรรมเพื่อขยายผล 
ผลกระทบจากโครงการวจัิยสามารถท�าให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถงึทรัพยากรทางวฒันธรรม
ของโบราณสถานและประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนได้

ลิง
ค์เ
ข้า
ชม

โค
รง
กา
ร 

UPDATE_aw.indd   44 2/12/23   12:54 PM



45

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. ชื่อโครงการ 
• ย่านแม่ค�าสบเปิน: การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
 และส�านึกท้องถิ่น
• Mae Kham -Sobpern Sub-district: Cultural Capital Management to 
Enhance the Economy, Community and Local Awareness

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลแม่ค�า อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 58 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การวิจัยใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมมาใช้ในการท�างานในพื้นที่เพื่อลดการใช ้
สารเคมีในการเกษตร ส่งเสริมให้ช่างฝีมือและเยาวชนกลับมาท�างานหัตถกรรมและ 
การบริการทางวัฒนธรรม ท�าให้เกิดการเกาะเกี่ยวทางสังคม งานวิจัยได้สร้างแนวคิด 
การออกแบบพื้นถิ่นขึ้นจากโครงการวิจัยนี้และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. ชื่อโครงการ 
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่ย่านแห่งการเรียนรู้
 กรณีศึกษา ย่านถนนพหลโยธินสายเก่า เชียงราย
• Creative Economy through Cultural Capital to Develop a Learning District:
 The Old Phahon Yothin Road District Chiang Rai

2. พื้นที่การท�างาน 
• พื้นที่ย่านถนนพหลโยธินสายเก่า ชุมชนเจ็ดยอด ชุมชนสันป่าหนาด ชุมชนสันป่าก่อไทใหญ่

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 42 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ทนุวฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยงและร้อยรัดผู้คนไว้ด้วยกนัของทัง้ 3 ชมุชนคือ “ความเชือ่” ซึง่เป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการวัฒนธรรม ศูนย์กลางความเชื่อของชุมชน	
สันป่าก่อไทใหญ ่คือ วัดสันป่าก่อไทใหญ่ ที่มีการอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่นไทใหญ่ทั้ง 12 เดือน 
และพฒันาอาหารไทใหญ่ให้มคีวามร่วมสมัยภายใต้แบรนด์ “มกุไพไต” รวมถงึการฟ้ืนฟหูตัถศลิป์
ในประเพณีของชาวไทใหญ่ ศูนย์กลางความเชื่อของชุมชนเจ็ดยอด คอื ประวตัศิาสตร์และ
ลวดลายศิลปกรรมภายในวดัเจ็ดยอด ศูนย์กลางความเชื่อของชุมชนสันป่าหนาด คือ เสื้อ
บ้าน และใบหนาด ที่เป็นต�านานของมงคลที่ป้องกันสิ่งชั่วร้าย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ย่านสร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียงราย
• Cultural Capital Managing for Improve a Local Economy of Creative District at Chiang Rai 
Old Town

2. พื้นที่การท�างาน 
• พื้นที่ย่านเมืองเก่าเชียงราย 1.27 ตร.กม. ประกอบด้วย 12 ชุมชน ชุมชนดอยทอง วัดพระแก้วราชเดชด�ารง เทิด 
พระเกียรต ิศรีเกิด ศรีบญุเรือง ประตเูมืองเชยีงใหม่สามัคค ี เกาะลอย เกาะทอง สงิหไคล เทศบาลนครเชยีงราย ฯลฯ 
มี 12 ประตูเมือง มีร่องรอยคูเมือง ก�าแพงเมือง อาคารสาธารณะ

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 76 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ย่านเมืองเก่าเชียงราย เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของเมือง หรือ 
ใจบ้านเมืองเก่าเชียงราย คือ  “ฮอมใจ๋ ” คือ เมืองที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ในความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท�าให้พบทุนทางวัฒนธรรมส�าคัญที่เป็นรอยต่อ 
ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ยุคฟื้นฟูเมือง (ร.3) ยุคพัฒนาเมือง (ร.5-ร.6) ยุคก่อนและหลัง 
ปฏิรูปการปกครอง (ร.7-ร.9) อาทิ การฟื้นฟูประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอก
วดักลางเวียง และทนุวฒันธรรมขนม ซเีปียวพาณชิย์ เบอเกอร่ีแห่งแรก เช-น�า้แขง็ใสในต�านาน 
เมืองเก่าเขียงราย เป็นต้น

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลิง
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1. ชื่อโครงการ 
• โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมืองแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

• Cultural Capital Driving towards Social and Local Economy of Mae Chaem 
District, Chiangmai Province.

2. พื้นที่การท�างาน 
• 7 ต�าบล อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 115 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• โครงการวิจัยฯได้สร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจจากภาคเีครือข่ายและคนในพืน้ที ่สามารถยกระดบัคุณค่า
ทางวัฒนธรรมสู่มูลค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการ 
เมืองแม่แจ่มมีผลตอบแทนทางการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 เกิดการจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน 
กระจายครอบคลุมไม่น้อยกว่า 5 ต�าบล 18 หมู่บ้านในอ�าเภอแม่แจ่ม เกิดเครือข่ายผู้ประกอบ
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์พื้นที่วัฒนธรรม การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถหนุน
เสริมให้เยาวชนเกิดส�านึกและสืบสานวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 289 คน 
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มหาวิทยาลัย
พะเยา

ลิงค์เข้าชมโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 
• มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุน
 ทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา
• University of Phayao with Driving Cultural Capital for Area-based Development
 and Cultural Economic Improvement of Cultural Corridor of Kwan Phayao Community.

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลเวียง ต�าบลแม่ต�๋า อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 81 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การวิจัยได้น�าทุนทางวัฒนธรรมที่ค้นพบมาจัดท�าแผนที่วัฒนธรรม และต่อยอดตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG11, 17) โดยเฉพาะด้านเทศกาลงาน
ประเพณ ีและวถิชีวีติของชมุชนระเบยีงกว๊านพะเยา ส่งผลกระทบให้เกิดเป็นผลติภณัฑ์และบริการ
ทางวัฒนธรรม มีพื้นที่่ทางวัฒนธรรมที่สามารถฟื้นใจคนเมืองพะเยาในการรักษาและต่อยอด 
งานด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองพะเยา ด้วยกลไกส�าคัญ คือ “มหา ประชา รัฐ” model ใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชน
 ต�าบลช่อแฮ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่
• Cultural Capital Management for Creative Economy Development
 on Community Cultural Ecology, Cho Hae Subdistrict, Mueang District,
 Phrae Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• เขตเทศบาลต�าบลช่อแฮ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 25 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• องค์ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชนช่อแฮ ได้รับการประสานระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น/ศิลปิน 
พืน้บ้าน/ช่างฝีมอืพืน้เมืองกับคนรุ่นใหม่ และเกิดการผลติซ�า้ทางวฒันธรรมในมิตเิศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของพื้นที่โดย นวัตกรทางวัฒนธรรม ร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่น/ศิลปินพื้นบ้าน/ช่างฝีมือพื้นเมือง 
ผ่านกิจกรรมศูนย์สาธิต-จ�าหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เป็นกลไกสร้างรายได้และจ�าหน่าย
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีวัดพระธาตุช่อแฮเป็นศูนย์กลางดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากนอกพื้นที่ให้เข้ามาในชุมชนตลอดปี และช่วยเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการประยุกต์ 
ใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏแม่โจ้

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่เมืองแพร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจทางวัฒนธรรม
• Cultural Capital Management in Phrae Prefecture for Potential Enhancing of the Competitive 
Aspect of Cultural Enterprises.

2. พื้นที่การท�างาน 
• เขตเมืองเก่า อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 33 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• เมืองแพร่มีเครือข่ายผู้คนที่ขับเคลื่อน ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม เพื่อลดช่องว่างของ generation gab และ
ต้องการเชื่อมการท�างานของภาครัฐและประชาชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
ส่วนมากจะกระจายตวัตามพืน้ทีท่ีใ่กล้แหล่งวตัถุดิบหรือชมุชนผู้ผลติดัง้เดิมทีมี่อตัลกัษณ์ เป็นผลงานพฒันาจากภมิูปัญญา
ดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจที่เป็นพันธุวัฒนธรรมส�าคัญของจังหวัดแพร่และมี
ศักยภาพในการพัฒนา 3 กลุ่มส�าคัญได้แก่ กลุ่มงานผ้า กลุ่มงานหัตถกรรมและกลุ่มงานไม้ สามารถพัฒนารูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

• พืน้ทีท่างวฒันธรรมทีม่ส่ีวนในการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพด้านการแข่งขนัของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจทางวัฒนธรรมในเมืองที่ส�าคัญคือ พื้นที่ย่านเจริญเมือง ที่เป็นที่ตั้งของถนนคนเดิน
เจริญเมืองและพื้นที่ย่านค�าลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนคนเดินกาดกองเก่า เป็นโครงข่ายพื้นที่ใน
การกระจายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ 

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

1. ชื่อโครงการ 
• การพัฒนานวัตกรรมจากกัญชงบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง อ.พบพระ จ.ตาก
• Innovation Development from Hemp on the Cultural Capital of Hmong 
Ethnicity, Phop Phra District, Tak Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลคีรีราษฎร์ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 7 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง ด้านการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชง และ
การปักผ้า เป็นเคร่ืองบ่งบอกถงึความเชือ่ ความศรัทธา และวถิทีางวฒันธรรม ทีมี่การสบืทอด 
และสั่งสมภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากกัญชงมายาวนาน จากการด�าเนินโครงการวิจัย
ร่วมกับชุมชนส่งผลให้มีสินค้าจากกัญชงที่หลากหลาย มีการสร้างแบรนด์ “พบกัญ” มี 
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง 
และหลกัสตูรเรียนเสริมด้านการปลกู แปรรูป และทอผ้า และมีศูนย์การเรียนรู้พหวุฒันธรรม 
“อิงดอยป่าไม้ Shop”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

1. ชื่อโครงการ 
• เสน่ห์คลองลานสู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 6 ชนเผ่าอย่างยั่งยืน
• The Attraction of Khong Lan to Sustainable Management of Cultural
 Capital of 6 Tribes

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลสักงาม ต�าบลคลองลานพัฒนา อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 6 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร เป็นพืน้ทีข่องชมุชนชาตพินัธุ ์6 ชนเผ่า ทีโ่ยกย้ายจากพืน้ที่
อื่นมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่นี่ เนื่องจากผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองลานมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม
กับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งยังคงรักษาวิถี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชนเผ่าไว้ การ
ปักผ้า การท�าเครื่องเงิน การตีมีด ประเพณีตามความเชื่อและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ชนเผ่า
เป็นที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป โครงการวิจัยเสน่ห์คลองลานฯ จึงได้เข้ามาหนุนเสริม เพิ่ม
พลังความรู้ ทักษะให้กับผู้ประกอบการวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ม ี
อัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อสร้างทั้งคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรมชนเผ่าของอ�าเภอ
คลองลานอย่างยั่งยืน

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองปากน�้าโพ สู ่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัด
นครสวรรค์

• Paknampo Cultural Capital Management to Drive the Economic 
 Foundations of Nakhonsawan Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลปากน�้าโพ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 44 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• จากการด�าเนินงานโครงการฯ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และการให้ความส�าคัญในการน�า 
ทนุทางวฒันธรรม ทีส่�าคญั คือ งานประเพณ ีศลิปะการแสดงมงักร การเชดิสงิโต 5 ชาตพินัธุ์
(โหงวซก) และด้านอาหารอัตลักษณ์จีน มาเป็นจุดเน้นส�าคัญของหนุนเสริมคุณค่าและการ 
สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ ในพืน้ที ่โดยส่วนราชการ เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์กรภาคเอกชน 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม ได้บรรจุแผนงานโครงการเพื่อการต่อยอด 
จากงานวิจัยในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. ชื่อโครงการ 
• ผู้คน, อาหาร, สถานที่: มรดกวัฒนธรรมย่านตลาดพลูที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการดิจิทัล
• People, Food, Place: Revitalizing Talad Plu’s Cultural Heritage
 by Digital Entrepreneur

2. พื้นที่การท�างาน 
• เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 123 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ฐานข้อมูลวัฒนธรรม เพิ่มจาก 60 เป็น 125 รายการ พร้อมรายละเอียด 
• การเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก ่
คุ้กกี้เล่าเรื่องย่าน, Workshop ของเล่นจากความทรงจ�าย่าน (ว่าว หัวสิงโต เรือเมล์) 

• การริเริ่มเศรษฐกิจดิจิทัลในระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนและย่าน 
• Platform เล่าเรื่องย่าน แบบ Audio tour ท�าให้เกิดการร้อยเรียงวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ชื่อโครงการ 
• สมุทรสงครามอยู่ดี: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
• Living Better Samutsongkram: Driving the Creative Economy based on 
Cultural Ecology and Communities Way of Living

2. พื้นที่การท�างาน 
• จังหวัดสมุทรสงคราม

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 121 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เล็งเห็น
ความส�าคัญของการอนุรักษ์นิเวศวัฒนธรรมอันเป็นจุดก่อก�าเนิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จนมีการ
ส่งผ่านคุณค่ากลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และ
พัฒนา เพื่อธ�ารงรักษาต้นทุนทรงคุณค่าให้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
และเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการทุนพหุวัฒนธรรมสองสายน�้า สามวัฒนธรรมในวิถีไทย มอญ และมุสลิมผ่าน
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

• The Multicultural Capital Management of the Three Cultures: Thai, Mon 
and Muslim that Coexist Along Two Rivers Using Digital Innovations to 
Leverage the Local Economy of Nong Chok Communities in Bangkok 

2. พื้นที่การท�างาน 
• เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 112 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ได้พัฒนาทุนทางพหุวัฒนธรรมสองสายน�้า สามวัฒนธรรมในวิถีไทย 
มอญและมุสลิม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมให้มีสมรรถนะการสื่อสารการตลาด
และธรุกจิออนไลน์ทีส่ร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิผ่านการผลติสนิค้าและบริการเชงิวฒันธรรมทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ เสน่ห์หนองจอก บางกอก
ชานกรุง เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และน�าไปสู่การยกระดับรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. ชื่อโครงการ 
• การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ด้วย
ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

• The Mobilization of Bipartisan’s Cultural Capital by Community Participation towards 
the Development of Cultural Entrepreneurs with the Creative Economy, Bang Sao 
Thong District, Samutprakan

2. พื้นที่การท�างาน 
• อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 49 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ได้น�าทุนทางวัฒนธรรมผนวกกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม มาขับเคลื่อนเพื่อลดช่องว่างความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท เกิดเป็นมิติแห่ง
ความสุข “สุขไม่จางที่บางเสาธง” ระหว่างคนพื้นถิ่นดั้งเดิมและคนที่มาอยู่อาศัยใหม่ โดยการ 
“สานพลงั สร้างคณุค่า พฒันาชมุชน” บนฐานทนุวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายได้ และสร้างจิตส�านึก
รัก(ษ์) ท้องถ่ิน สงัเคราะห์เป็น “โมเดลวฒันธรรมสมัพนัธ์เพือ่ความยัง่ยนื (TSC Sustainable 
Cultural Model)” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนในอ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ต่อไป”
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

1. ชื่อโครงการ 
• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่ตอนล่าง จังหวัดสมุทรสาคร
• The Basic Economy Driven with Cultural Capital in Samut Sakhon Prov-
ince Lower Area

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลบ้านเกาะ ต�าบลท่าทราย ต�าบลท่าฉลอม ต�าบลท่าจีน ต�าบลโคกขาม ต�าบลพนัท้ายนรสงิห์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 4 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในพื้นที่ตอนล่าง จังหวัดสมุทรสาคร มีความหลากหลาย
ทางกลุม่ชาตพินัธุ ์ได้แก่ กลุม่ชาตพินัธ์ชาวไทยเชือ้สายจีน กลุม่ชาตพินัธุช์าวไทยเชือ้สายรามญั 
(มอญ) และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยพื้นถ่ิน จุดร่วมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนล่างจังหวัด
สมุทรสาครคือ “สาครบุรี วิถีคนน�้าเค็ม” มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เรือ
ประมงจิ๋วจ�าลอง สไบมอญน�้าเค็ม อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเกลือสมุทร ผลิตภัณฑ์
ของทีร่ะลกึ การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการด้วยอตัราคิดลดร้อยละ 3.5 การคาดการณ์
ระยะ 5 ปี SROI เท่ากับ 1:4.46
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ 
• แม่น�้าบางปะกง : ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• The Bangpakong River: Cultural Capital for Development based on
 the Creative Economy Concept, Ban Pho District, Chachoengsao

2. พื้นที่การท�างาน 
• เทศบาลบ้านโพธิ์, ต�าบลท่าพลับ, ต�าบลคลองบ้านโพธิ์ อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 5 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้าบางปะกงมีความอุดมสมบูรณ์ในนิเวศวัฒนธรรม มีผลผลิตจาก
 “ป่าจาก” เช่น ลูกจากลอยแก้ว พุดดิ้งลูกจาก แกวดอกจาก ผ้ามัดย้อมสีจาก ฯลฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

1. ชื่อโครงการ 
• ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี
• Thung Luang Rangsit: Dynamic of Cultural at Pathum Thani Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• อ�าเภอธัญบุรี อ.หนองเสือ อ�าเภอล�าลูกกา อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 และ คลอง 14-15 อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 61 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางศิลปวฒันธรรมทีท่�างานยดึโยงกนัด้วยคณุค่าตามประวตัศิาสตร์
และอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่“ทุง่หลวงรังสติ” ในจังหวดัปทมุธานี ผ่านแนวคิดร่วมสมยัทีผ่สมผสาม
ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวิถีชีวิต โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือทาง
ศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารสู่ตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกพืน้ที ่สามารถน�าไปสูก่ารยกระดับขดีความสามารถของผู้ประกอบวัฒนธรรม 
ทั้งทางด้านผลงานจินตภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางจิตใจเพิ่มขึ้น เสริมสร้างอาชีพของชุมชน และยังสามารถสร้างความภูมิใจและสร้าง
จิตส�านึกรักท้องถิ่นในคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในฐานทุนวัฒนธรรมเดียวกัน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. ชื่อโครงการ 
• การจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ฐานคิด
รักษ์ท้องถิ่น: ชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอก รอยต่อ 3 จังหวัด ราชบุรี นครปฐมและกาญจนบุรี

• Management and Driving of the Foundation Economy through Multicultural Capital through 
the Process of Community Participation under Local Conservation: the Ancient Community 
in Huaykrabok Old Market Area, at the Border of 3 Provinces, Ratchaburi, Nakhon Pathom 
and Kanchanaburi

2. พื้นที่การท�างาน 
• ต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม  ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 20 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การค้นหาทุนวัฒนธรรมของชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก เช่น ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น การเชิด
สงิโต สมนุไพรพืน้บ้านจีน เป็นต้น น�าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์อาหารจีนแคะ เคร่ืองดืม่สมนุไพร
โกฐจุฬาลมัพา การแสดงเชดิสงิโตจีนแคะ ผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึจากสงิโตจีนแคะ แล้วถ่ายทอด
สูเ่ยาวชนในโรงเรียน เพือ่ปลกูจิตส�านึกรักษ์ท้องถิน่ เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอาหาร การเชดิสงิโต การเขยีนอกัษรพูก่นัจีนให้กบัเยาวชนในโรงเรียน
ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็น
หลักสูตรท้องถิ่น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ 
• โครงการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของชุมชนชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง บริเวณ
แถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี (ต�าบลสวนผึ้งและตะนาวศรี)

• Cultural Mapping : Collaborative Tool to Leverage Community Art and Cultural Assets to 
Achieve Sustainable Creative Economy with Humancapital- centered Approach for Thai- 
Karen Ethnic Community in Tanaosri and Suanpueng, Ratchburi Province.

2. พื้นที่การท�างาน 
• 2 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสวนผึ้ง ต�าบลตะนาวศรี อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 78 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• การศึกษาแผนที่ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ เผยให้เห็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ไทยกะเหร่ียงโผล่วที่สัมพันธ์กับ
ธรรมชาต ิป่า และสิง่มชีวิีตรายรอบอย่างลกึซึง้ ภมูปัิญญาในการท�าไร่หมนุเวยีน การตผ้ึีง การรังสรรค์ท่วงท�านองดนตรี
สะท้อนความเข้าใจในฤดูกาล ความกล้าหาญ การออกแบบระบบการแบ่งปัน อุปนิสัยเรียบง่ายและถ่อมตนของ 

คนกะเหร่ียงโผล่วทีมี่มาตัง้แต่คร้ังบรรพกาล ข้อค้นพบของการศึกษาวจัิยน�าไปสูก่ารออกแบบผลติภัณฑ์ 
หัตถกรรม และการแสดงร�าที่ไม่เพียงคงไว้ซึ่งสุนทรียภาพดั้งเดิม แต่กระบวนการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น 
ยังสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มเยาวชน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ 
• เย่อเด๊เน่อ : การบ่มเพาะและพัฒนานวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเครือ
ข่ายบนฐานทนุศลิปวฒันธรรมชาตพินัธุไ์ทยกะเหร่ียง พืน้ทีแ่ถบเทอืกเขาตะนาว
ศรี จังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี

• Yer-de-ner : Fostering New Generation of Cultural Innova-
tors and Entrepreneurs based on Art and Cultural Capital 
of Thai-Karen Ethnic Communities in Tanaosri Mt. Range, 
Ratchburi- Petchaburi Province

2. พื้นที่การท�างาน 
• 3 หมู่บ้าน : (1) บ้านโป่งกะทิงบนและบางกะม่า ต�าบลบ้านบึง อ�าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี (2) บ้านหินสี ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (3) 
บ้านห้วยเกษม ต�าบลยางน�าก้ลดัเหนือ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวดัเพชรบรีุ

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 60 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ปัจจุบนั หตัถกรรมตเีม็ดเงิน การทอและปักผ้ากะเหร่ียง และงานขึน้รูปเส้นใย
ธรรมชาติในชุมชนชาติพันธุ ์ไทยกะเหร่ียงในพื้นที่ศึกษาก�าลังปรับตัวเพื่อ 
เผชิญหน้ากับความสุ่มเสี่ยงที่จะสูญหาย โครงการวิจัยน้ี เน้นการสร้างกลไก
การส่งต่อภูมิปัญญาและทักษะหัตถกรรมจากครูช่างไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยอาศัย
ทั้งนวัตกรรมการออกแบบเพื่อให้ผลงานหัตถกรรมสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
นวตักรรมในเชงิการผลติเพือ่ให้สามารถสร้างมลูค่าและคณุค่าใหม่ทีเ่สริมไปกบั
คุณค่าวัฒนธรรมเดิม รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ 
ผ่านกระบวนการท�าแผนที่วัฒนธรรม การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในการส�ารวจ
ทรัพยากรเชงิวัฒนธรรมของพืน้ที ่และการใช้ความคดิสร้างสรรค์เพือ่การสือ่สาร
และให้ก�าเนิดแนวคิดทางการออกแบบ ทั้งน้ีเพื่อให้หัตถกรรมของพี่น้อง 
ชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียงสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมีความหมายและเท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง

ลิงค์เข้าชมโครงการ 
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สถาบันอาศรมศิลป์

1. ชื่อโครงการ 
• การสร้างแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์ย่านเก่าเพชรบุรี
• Implementing Guidelines to Manage Creative Cultural Heritage in Old Town Phetchaburi

2. พื้นที่การท�างาน 
• “พื้นที่วิจัยในโครงการคือ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้
 - มี 2 ต�าบลคือ ต�าบลท่าราบ และต�าบลคลองกระแชง ในเขตพื้นที่เมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ 1.85 ตร.กม
 - มี 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพระปราง, ชุมชนไร่รอ, ชุมชนทรัพย์สิน, ชุมชนจนัทราวาส, ชุมชนวัดลาด, ชุมชนวัดเกาะ, 
  ชุมชนชีสระอินทร์, ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก, ชุมชนหน้าพระลาน, ชุมชนท่าหิน, ชุมชนสุรินทรฦาชัย
 - มี 3 ย่านเก่า คือ ย่านชุมชนเก่าวัดเกาะ, ย่านชุมชนเก่าตลาดริมน�้า, ย่านชุมชนเก่าคลองกระแชง

3. ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
 ในระบบ CULTURAL MAP THAILAND จ�านวน 143 ชุด

4. จุดเด่นและผลกระทบของโครงการ 
• ผู้มีบทบาทต่อทุนวัฒนธรรมเห็นว่า คนเมืองเพชรมีทัศนคติต่างกันคือมุ่งสืบสานกับมุ่งสร้างมูลค่า อีกทั้งระดับความ
ต้องการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศจึงต้องอาศัยระบบที่สอด

รับกับทัศนติ และมีแนวทางการจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ส�าหรับกลุ่มที่มีความพร้อมต่อการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ควรได้รับการผสานเข้าด้วยกนัเพือ่ร่วมกนัสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังสามารถพัฒนาขับเคลื่อนเมืองได้ 
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