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วฒันธรรมดจิทิลักบัการหนุนน าเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคใ์นบรบิทการท่องงเท่ยวว

NECTEC Annual Conference and Exhibition NECTEC – ACE 2019

สทิธศิกัดิ ์รุง่เจรญิสขุศร ่

ศูนวม์านุษววทิวาสิรนิธร (องงคก์ารมหาชน)



OUTLINE

■ การจดัการสารสนเทศ VS การ
จดัการสารสนเทศมรดกวฒันธรรม

■ ศมส.กบัแผนวทุธศาสตรช์าต ิ20 ป่

■ แนวทางการใชป้ระโวชนจ์าก
สารสนเทศมรดกวฒันธรรมกบัการ
ท่องงเท่ยวว



• วจิวัและพฒันา

• ใหบ้รกิารขอ้งมูลวชิาการ

• คลงัขอ้งมูลวชิาการ

• หอ้งงสมุด

• สืยองสารความรูแ้ละเครอืงขา่ว

ภาระกจิ

วสิยัทศัน์

"เป็นองงคก์รหลกัในการ
จดัการขอ้งมูลความรูด้า้น

มานุษววทิวาเพืยองสรา้ง

ความเขา้ใจความ

หลากหลาวทางวฒันธรรม

ของงชาต"ิ

Since 7 June 1991



คลงัขอ้มูลวชิาการ

Now - 23 databases
Future - 31 databases in 2022

www.sac.or.th

Archaeology and History 

Anthropology

Ethnology

Socio-Cultural



วงจรการจดัการชวีติขอ้มูล ศมส.
(SAC Data Lifecycle Management)

สรา้งหรอืง
รบัขอ้งมูล
ดจิทิลั

ประเมนิ
และ

คดัเลอืงก 
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สารสนเทศมรดก
วฒันธรรม (Cultural 
Heritage Information)

Cultural 
Heritage

Information

Reference

• Who
• What
• When
• Where

Analysing
context

Appraisal

Curating

ภูมปัิญญาทาง
วฒันธรรม

การแสดงององก
ทางวฒันธรรม

วถิช่ว่ติ

ความทรงจ า

Capturing

จบัตอ้งได ้ (Tangible)
• องนุสรณส์ถาน

• กลุม่องาคาร

• แหลง่

• วตัถทุางวฒันธรรม

(ศลิปะวตัถ,ุ โบราณวตัถ)ุ

จบัตอ้งไม่ได ้

(Intangible)
• วรรณกรรม

พืน้บา้นและภาษา

(ภาษาถิยนและภาษา
ชาตพินัธุ)์

• ศลิปะการแสดง

• แนวปฏบิตัทิาง

สงัคม พธิก่รรม 

ประเพณ่ และ

เทศกาล

• ความรูแ้ละการ

ปฏบิตัเิก่ยววกบั

ธรรมชาตแิละ

จกัรวาล

• งานชา่งฝ่มอืงดัง้เดมิ

• การเลน่พืน้บา้น

กฬ่าพืน้บา้น และ

ศลิปะการตอ่งสู ้

ป้องงกนัตวั

• ลกัษณะองืยนตามท่ย

ก าหนดในกระทรวง
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เหตุเคยเกดิ ณ ซอย...

“ซอยชบาดง เดมิเป็นวา่นโคมเขว่วโคมแดงของงเชว่งแสน เพราะองวูต่รงบรเิวณ

ทา่เรอืงและทา่รถ จงึเป็นท าเลท่ ยเหมาะในการประกองบกจิการ มร่า้นเปิดองวู่ 3-4 รา้น เมื ยอง
ประมาณ 30 ป่ท่ ยแลว้ ราคาคา่บรกิารองวูท่่ ยคร ัง้ละ 20-30 บาท คนท่ ยท ามาท างานสว่นใหญ่
เป็นคนเมอืงง ตองนหลงัจงึเร ิ ยมมค่นไทใหญ่มาท างาน นองกเหนืองจากตอ้งนรบัลกูคา้ท่ ยเป็นนัก
เดนิทางแลว้ คนในทอ้งงถิ ยนก็มาใชบ้รกิารเชน่กนั โดวเฉพาะเด็กววัรุน่ในชมุชนจะมา

‘เปิดซิง’ กนัท่ ยน่ ย มค่ าทอ้งงถิ ยนท่ ยนิวมใชเ้รว่กกนั ‘เกบ็น ้ าหวั’  ในองดต่ เวลามห่นัง

กลางแปลงมาพากวก์็จะมมุ่กประมาณวา่ แน่จรงิไปนัดดวลกนัท่ ยซองวชบาดง” 
สมัภาษณ ์พ่องหลวงแดง, องาว ุ48 ป่,03/05/2019

ซอยรมณีย ์
ถ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

ท่ยมา: https://www.museumthailand.com/th/knowledge/Soi-Rommanee



พรมแดนรฐัชาต-ิพรมแดนวฒันธรรม

ท่ยมา: https://loeitime.blogspot.com/2019/09/blog-
post_3.html?fbclid=IwAR10SInHoI7jizVhBuB3kVEjVzhkS1mTAATfI9SGQrTzMQigZwy4_4XrYkc

“...ชาวบา้นพ่องคา้แม่ขาวจดุผ่องนปรน อง.นาแหว้ สุดจะทนทหารล่าราวชืยองวืยน
นาวอง าเภองใหอ้งองกนองกพืน้ท่ย เมืยองวนัท่ย 1 กนัวาวน 62 ผูส้ืยองขา่วราวงานวา่ ท่ยจดุผ่องน
ปรนด่านช ัยวคราวชาวแดนไทว - สปป.ลาว บา้นเหมอืงงแพร ่อง.นาแหว้ จ.เลว มต่วัแทน
ชาวบา้น พ่องคา้แม่ขาว ไดถ้อืป้ายรอ้งเรยีนสุดทนความประพฤตกิรรมของ

นายทหารพรานประจ าดา่น พรอ้งมกบัล่าราวชืยองกวา่ 100 คน ท าหนังสอืงถงึ
นาวอง าเภองนาแหว้ของใหว้า้วนาวทหารพราน โดวการน าของงผูก้องงหนุ่มององกจากพืน้ท่ย 

ขนืยงัอยู่ต่อไปความสมัพนัธไ์ทย -ลาว ความเป็นพีเ่ป็นน้องมาอย่าง
ยาวนานตอ้งขาดสะป่ัน ใชอ้ านาจไม่นึกถงึความสมัพนัธ ์วถิขีองความ

เป็นอยู่รว่มกนัอย่างเป็นพีเ่ป็นน้องกนัมานบั 100 ปี ปฎบิตัหินา้ท่ยเขม้งวดเกนิ
เหตุ จนมผ่ลกระทบความสมัพนัธ ์การคา้เงว่บเหงา ตลาดหนา้ด่านไรค้นสญัจร...”

“..การปฏบิตัหินา้ท่ยตามแนวชาวแดน ไดด้ าเนินการตามกฎหมาว และค าสัยงของงผูบ้ญัชาการทหารบก ซึง่
ปัจจุบนัภยัคุกคามประเทศชาตไิดเ้ปลีย่นแปลงไป เจา้หน้าทีต่อ้งดูแลความม ัน่คงดา้นยาเสพ

ตดิ แรงงานตา่งดา้ว ปัญหาโรคระบาด ... ตนก็เขา้ใจดถีงึขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาตขิองชาวนาแหว้กบัฝ่ัง สปป.ลาว แต่จะมาละเมดิกฎหมาย
ประเทศตนเองไม่ได.้..”

ท่ยมา: https://www.facebook.com/NahaeoDistrict/posts/2350904704944657

https://loeitime.blogspot.com/2019/09/blog-post_3.html?fbclid=IwAR10SInHoI7jizVhBuB3kVEjVzhkS1mTAATfI9SGQrTzMQigZwy4_4XrYkc
https://www.facebook.com/NahaeoDistrict/posts/2350904704944657


เรยีนรู-้เขา้ใจในวถิชีวีติ

ฮอืงฮา'เงาะป่าซาไก'ววิาหห์วาน ฉลองงวนัวา
เลนไทน'์สตูล'อง.ทุ่งหวา้ จ.สตูล จดักจิกรรม
ฉลองง 'วาเลนไทน'์ สุดหวาน น าคู่รกัหนุ่มสาว
รว่มจดทะเบว่นนับ 10 คู่ พรอ้งมน าเงาะป่าซาไก 
รว่มจดทะเบว่นดว้ว ญาตสินิทมติรสหาวรว่ม

แสดงความวนิดค่บัคัยงพฤหสับดท่่ย 14
กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 12.05 น.... 
อง่านต่องท่ย : https://www.dailynews.co.th/regional/693251

มานิ (Mani)/มานิค (Maniq)

•คน (ชือ่เรยีกตนเอง)

เนกรโิต (Nigro-itos)

• นิโกรเล็ก (ภาษาสเปน)

เซมงั/เซยีมงั (Semang)

• ลงิ หรอืงคา่งด าชนิดหนึยง (ภาษา
มลาว)ู

ซาไก (Sakai)

• ทาส หรอืงผูร้บัใช ้(ภาษามลาว)ู

• แข็งแรง ป่าเถืยองน (ภาษามลาวถูิยนไทว)

เงาะ (Ngo)/เงาะป่า (Ngo-pa)

• เรว่กตามลกัษณะทางกาวภาพ 
ท่ยมา: ฐานขอ้งมูลกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทว: 
https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/31

ท่ยมา: https://www.gotoknow.org/posts/499325

https://www.dailynews.co.th/regional/693251
https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/31
https://www.gotoknow.org/posts/499325


จุดรว่มในการด าเนินงาน

แนวทางการจดัการ

สารสนเทศมรดก

วฒันธรรมของง ศมส.

การใชป้ระโวชนจ์าก

สารสนเทศมรดกวฒันธรรม

ของงประเทศ - การท่องงเท่ยวว



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ(2561 – 2580) VS ศมส.

“ประเทศไทวมค่วามมัยนคง มัยงคัยง วัยงวนื 
เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้วการพฒันา

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพองเพว่ง”

ยุทธศาสตรท์ี ่4: การสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคในสงัคม 

• สนับสนุนการพฒันาพืน้ท่ยบนฐานขอ้งมูล
ความรู ้เทคโนโลวแ่ละนวตักรรม

• สนับสนุนการพฒันาบนฐานทุนทางสงัคม
และวฒันธรรม

• การสรา้งภมูคิุม้กนัทางปัญญาใหก้บัชมุชน

โครงการพฒันาคลงัขอ้งมูล

ชมุชนและเครอืงขา่วขอ้งมูล

พลวตัของงสงัคมวฒันธรรม

ในชมุชนชาตพินัธุเ์พืยองการ

สรา้งแผนท่ยมช่ว่ติ

Icon from:  https://www.flaticon.com/

https://www.flaticon.com/


โครงการพฒันาคลงัขอ้มูลชมุชนและเครอืข่ายขอ้มูล 

แสวงหา-สรา้ง-
ประสาน-

ท างานรว่มกบั
เครอืงข่าวขอ้งมูล

ศกึษา-พฒันา
กระบวนการ
จดัการและดูแล
ขอ้งมูลชมุชน

พฒันา-
เชืยองมโวงขอ้งมูล
ชมุชนผ่าน

ระบบคลงัขอ้งมูล
ชมุชน

เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็ง-ใช ้
ประโวชนจ์าก
ขอ้งมูลชมุชน

“เร ื ยองงราวของงชดุสะสม (collection) ของงกลุ่มคนท่ ย

องาศวัองวู่ในพืน้ท่ ยเดว่วกนั หรอืงองาจต่างพืน้ท่ ยกนั ซึ ยงเกดิ
จากการท างานรว่มกนัระหว่างเครอืงขา่วและผูเ้ก่ ยววขอ้งง

กบัขอ้งมูล ในการรวบรวม จดัการ และดแูลข้อมลู
(data curation) ท่ ยกลุ่มคนเหล่าน่ม้ีความสนใจ
(interest) มีความสมัพนัธ์ (relationship) มีการ
กระท าระหว่างกนั (interaction) มีความรู้สึก
(sense) หรือมีพ้ืนฐานชีวิต (pattern of life)

ร่วมกนั โดวมเ่ป้าหมาวส าคญั คอืง จดัเกบ็-จดัการ-

ดแูล-ใช้ประโยชน์จากข้อมลูชมุชนอย่าง
เหมาะสมและยัง่ยืน”

Icon from:  https://www.flaticon.com/

https://www.flaticon.com/


เวทพีบเพือ่น, 14-15 ม.ค. 2562 
ณ ศูนยม์านุษยวทิยาสิรนิธร (องคก์ารมหาชน)

แนะน าแนวคดิโครงการ, แผนท่ยความคดิชมุชนของงเรา, ดองกไมใ้นใจคณุ



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการ
ขอ้มูลชมุชน, เม.ย.-พ.ค. 2562 (1)

คร ัง้ท่ย1: บา้นเหมอืงงแพร ่อง.นาแหว้ จ.เลว 



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการขอ้มูลชมุชน, เม.ย.-พ.ค. 2562 (2)

ตามลา่หาบ่องเกลอืง

จากค าบองกเลา่ ณ

บา้นเหมอืงงแพร่ อง.
นาแหว้ จ.เลว



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการขอ้มูลชมุชน, 
เม.ย.-พ.ค. 2562 (3)

คร ัง้ท่ย 2: มสัวดิบางองอ้ง เขตบางพลดั จ.กรงุเทพฯ 



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการขอ้มูลชมุชน, เม.ย.-พ.ค. 2562 (4)

ส ารวจชมุชน

มุสลมิรมิแม่น า้

เจา้พระวา



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการขอ้มูลชมุชน, 
เม.ย.-พ.ค. 2562 (5)

คร ัง้ท่ย 3: เมอืงงเกา่เชว่งแสน อง.เชว่งแสน จ.เชว่งราว 



กจิกรรมฝึกอบรมการเกบ็และจดัการขอ้มูลชมุชน, เม.ย.-พ.ค. 2562 (6)

ส ารวจชมุทาง

การคา้รมิแม่น า้โขง



โครงการศกึษาวจิยัของนกัวชิาการศนูยฯ์
และเครอืขา่ยทางวชิาการ รว่มกนัขยาย
ขอบเขตพืน้ทีว่จิยัทางมานุษยวทิยาใหม่ๆ
เพือ่น า “พลวตัทิางสงัคมและวฒันธรรม
ชาตพินัธุ”์ มาประมวลเขา้กบั “เทคโนโลยี
ภมูสิารสนเทศ” มุง่หวงัใหเ้ป็นเครือ่งมอื
หนึง่ในการสง่เสรมิและสรา้งความเขา้
ใจความหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละ
มุง่หวงัว่าจะเกดิพืน้ทีใ่หม่ ๆ ในการรว่มกนั
สรา้งองคค์วามรูด้า้นชาตพินัธุใ์นระดบั
ทอ้งถิน่ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ต่อไปในอนาคต

ทีม่า: นัทกฤษ ยอดราช. 2562. โครงการแผนทีช่าตพินัธุ์ทาง
วฒันธรรมทีม่ชีวีติ

โครงการศกึษาพลวตัของสงัคมวฒันธรรมในชมุชนชาตพินัธุเ์พือ่การสรา้งแผนทีม่ชีวีติ

ภาพจาก: คนสาครบรุ.่ 2562



เกบ็ขอ้มูลภาคสนามการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในชมุชน
ชาตพินัธุบ์รเิวณลุ่มแม่น ้าภาคตะวนัตก: สมุทรสาครเป็นพืน้ทีน่ ารอ่ง



ลงสนามเกบ็ขอ้มูลนิเวศทางวฒันธรรมดว้ยเอกสาร

ประวตัศิาสตร ์และเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ



การท างานรว่มกบัเครอืข่ายทางวฒันธรรมทอ้งถิน่
ชมุชนชาตพินัธุ ์ชมุชนท่องงเท่ยวว และ

ภาคการศกึษาทอ้งงถิยน



การประมวลผลขอ้มูลงานวจิยัทางประวตัศิาสตรแ์ละมานุษยวทิยาลงบนแผนที่

ภาพจาก: คนสาครบรุ.่ 2562



แผนทีว่ฒันธรรมชาตพินัธุส์าครบุร ี

https://db.sac.or.th/samutsakhon/ethno-map/info.php

ชมุชน

ชาตพินัธุ ์

สถานท่ยทาง
วฒันธรรม

ภูมสิารสนเทศ สืยองเผวแพร่

ภาพถา่วทางองากาศป่ พ.ศ. 2495

https://db.sac.or.th/samutsakhon/ethno-map/info.php


ผลผลติจากงานวจิยัสูห่นงัสอื/สือ่การเรยีนรู ้



แนวทางการใช้
ประโยชน์
สารสนเทศมรดก
วฒันธรรมเพือ่
การท่องเทีย่ว



Youtubers and Bloggers: O or T
I Roam Alone
Published on Aug 20, 2019
พธิไ่หวผ้ ่เชอืงดไก ่รนิเหลา้ วถิค่น

ดองว | Hill Tribe Ceremony

196,327 views
https://www.youtube.com/watch?v=l4Y
7U5c2QHY

sacvdochannel
Published on Jun 29, 2016
พธิเ่ล่ว้งผป่ระตหูมู่บา้น กลุม่ชาตพินัธุอ์งาเคอ๊งะ 12 สงิหาคม 2557
สถานท่ยเก็บขอ้งมูล : บา้นหว้วน ้าขุน่ หมู่ท่ย 16 ต.ทา่กอ๊ง อง.แม่สรวว 
จ.เชว่งราว

804 views
https://www.youtube.com/watch?v=DWqOcn3LeRwhttps://www.youtube.
com/watch?v=DWqOcn3LeRw

https://www.youtube.com/watch?v=l4Y7U5c2QHY
https://www.youtube.com/watch?v=DWqOcn3LeRwhttps://www.youtube.com/watch?v=DWqOcn3LeRw


ขอ้มูลที่

ไม่ปรากฎ



Big Data กบัสารสนเทศมรดกวฒันธรรม

• Veracity - มค่วามถูกตอ้งงมาก
หรอืงนอ้งว

• Value - มป่ระโวชนท์่ยจะวเิคราะห ์
หรอืงไม่

ภาพจาก: 
https://www.pngfind.com/download/JRmxRh_big-data-
icon-png-transparent-png/

• Volume – มป่รมิาณมหาศาล

• Velocity - มก่ารเปล่ยวนแปลง
องว่างรวดเรว็

• Variety - มร่ปูแบบหลากหลาว
• Trustworthy - น่าเช ืยองถอืง

และไวว้างใจได ้

• Appropriately - องว่าง
เหมาะสม

เขา้ถงึ ใช ้
และใชซ้ า้

เนือ้งหาและ
บรบิท

• Research – คน้ควา้และวจิวั
• Stakeholders - ผูม้ส่่วนไดส้่วนเสว่
• Appraisal & Analysis – ประเมนิ
และวเิคราะห ์

https://www.pngfind.com/download/JRmxRh_big-data-icon-png-transparent-png/


อนาคตประเทศไทยกบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม?

การทอ่งงเท่ยวว

สารสนเทศ
มรดกทาง
วฒันธรรม

พอเพยีง/
เพยีงพอ

ม ัง่ค ัง่ย ัง่ยนื

ม ัน่คง

• เก็บ-ตรวจสองบ-สองบถาม
ขอ้งมูลกอ่งนน าไปใชใ้หใ้ห ้

เพยีงพอ

• แบ่งปันผลลพัธท์่ยไดก้นั

องวา่งพอเพยีง (รฐั-
ชมุชน/ราวได-้องงคค์วามรู)้

• องพัเดทและพฒันา

สารสนเทศ-องงคค์วามรู ้
อย่างตอ่เน่ือง

• เขา้ใจและวองมรบัใน

“ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม”



“การศึกษาวิชามานุษยวิทยา มีจดุประสงคใ์ห้
มนุษยเ์รียนรู้เรือ่งราวเกีย่วกบัมนุษยชาติทัง้มวล
มนุษยจ์ะได้เข้าใจตนเองและเพือ่นมนุษย์
ด้วยกนั เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอนัดี และ
การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ”

พระราชด ารสัสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

ในวโรกาสเสดจ็พระราชด าเนินเปิดศูนยฯ์ เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2542



Thank you

Email: sittisak.r@sac.or.th
Slideshare: sittisak017

FB: Digital Curation in Thailand
FB: คลงัขอ้งมูลชมุชน

Q & A


