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1. นิยาม ความหมาย : มรดกทางวัฒนธรรม 

มรดก หมายถึง สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือทีส่ืบทอดมาแต่บรรพกาล

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมในการแต่งกาย  วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา เป็นต้น 

มรดกทางวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น
ในสิ่งที่ดีงามทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ (สัมผัสได)้ และจับต้องไม่ได้ (สัมผัสไม่ได)้

(ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕)



2. มรดกทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Heritage)

2. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

(Intangible Cultural Heritage) 



“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้” (สัมผัสได)้
(Tangible Cultural Heritage)

- โบราณสถาน 

- โบราณวัตถุ 

- ศิลปวัตถุ 

- งานจิตรกรรม

- ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน



โบราณสถาน

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดที่ เคลื่อนย้ายไม่ได้  
- มกีารใช้ประโยชน์สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  
- รวมถึงที่ดิน/พื้นที่ ซึ่งมีต านาน ประวัติเรื่องราวในประวัติศาสตร์ 

เช่น ค่ายโพธิ์สามต้น ค่ายบางระจัน ทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นต้น  



โบราณสถาน (ต่อ)
ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

แหล่งโบราณคดี ภาพเขียนสี : เขาจันทน์งาม 
จ.นครราชสมีา

ที่มา: https://www.paiduaykan.com/province/Northeast/buriram/phanomrung.html ที่มา: ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน), ออนไลน์



โบราณสถาน (ต่อ)

กุฏิไม้วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี สิม (อุโบสถ) วัดสระทอง จ.ขอนแก่น



โบราณสถาน (ต่อ)
พระธาตุพนม จ.นครพนม จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

ที่มาภาพถ่าย : กุลวดี สมัครไทย



โบราณวัตถุ

- สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มนุษย์น ามา
ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ 

- สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เครื่องมือหิน เครื่องประดับ เครื่องมือเหล็ก 
อาวุธ แก้ว เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ รูปเคารพทางศาสนา  หนังสือโบราณ 
ศิลาจารึก ใบเสมา อิฐ หิน ศิลาแลง กระดูกมนุษย์โบราณ 

- ชิ้นส่วนที่เคยติดกับโบราณสถานแต่หลุดออกมา เช่น ชิ้นส่วนช่อฟ้า ชิ้นส่วน
ทับหลังบนปราสาทเขมร เป็นต้น



โบราณวัตถุ
เครื่องมือและเครื่องประดับท าจากกระดูก เขา และฟัน ของสัตว์

แม่พิมพ์หินทราย เบ้าหลอมโลหะดินเผา เครื่องส าริด และก้อนโลหะ

ที่มา: กรมศิลปากร.(2534). มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง. 



โบราณวตัถุ (ต่อ)

ภาชนะดินเผา สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
แหล่งโบราณคดบ้ีานเชียง จังหวดัอุดรธานี ภาชนะดนิเผาสมยัวฒันธรรมเขมร 

แหล่งเตาบ้านกรวด จังหวดับุรีรัมย์

ที่มา:ที่มา: กรมศิลปากร.(2534). มรดกวฒันธรรมบ้านเชียง. ที่มา:กรมศิลปากร.(2532). เคร่ืองถ้วยจากแหล่งเตาเผาจังหวดับุรีรัมย์. 



โบราณวัตถุ (ต่อ)

ใบเสมาหินทราย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ศิลาจารึก ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ที่มาภาพถ่าย : กุลวดี สมัครไทย



โบราณวัตถุ (ต่อ) 
ทับหลังจากปราสาทกู่บ้านเมย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ชิ้นส่วนที่เคยติดกับโบราณสถานแต่หลุดออกมาแล้ว

ทีม่าภาพถ่าย : กุลวด ีสมคัรไทย



ศิลปวัตถุ

- เป็นสิ่งที่ท าขึ้นด้วยฝีมืออย่างประณีต

- มีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

- งานศิลปาชีพ ผลงานของศิลปินชั้นครู ฯลฯ 



ตัวอย่าง ผลงานศิลปวัตถุ

ที่มา : กรมศิลปากร.(2548). น าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา. 

เครื่องทองจากกรพุระปรางคว์ัดราษฎร์บรูณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



งานจิตรกรรม

- ภาพเขียน ภาษาอีสานเรียกว่า “ฮูปแต้ม” 

- จิตรกร หรือ ผู้วาดภาพเรียกว่า “ช่างแต้ม”

- พบในผนังสิม (อุโบสถ) หอไตร จังหวัดในภาคอีสาน

- ฮูปแต้ม (เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า) บนผืนผ้า ที่เรียกว่า 

ผ้าพระบฏ  และผ้าเผวส (พระเวส) ส าหรับใช้ในเทศกาลงานบุญ เผวส เป็นต้น



ภาพจิตรกรรม (ฮูปแต้ม)

ฮูปแต้มบนผนังสิมวัดไชยศรี จ.ขอนแก่น ผ้าพระบฏ วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9620000094869ที่มาภาพถ่าย: กุลวดี สมัครไทย



งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ ง ถิ่ น ม า
ประดิษฐ์เป็นงานศิลปกรรมด้วย
ฝีมือคนในชุมชน โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน

ที่มา : เฟซบุ๊ก ไทภูอ้อม



2.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (สัมผัสไม่ได้)

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ศาสนา 
จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผน  ข้อปฏิบัติในกลุ่มหรือสังคม ซึ่ง
ยอมรับปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จะสัมผัสได้ทางประสาท
สัมผัสอื่น ๆ เมื่อน ามาแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติ ได้แก่ พิธีกรรม
ทางศาสนา การพูดหรือสื่อภาษา การเขียนหรือจารึก การร้อง-เล่นดนตรีเป็น
สื่อท านองออกมาเป็นเสียง 



มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (สัมผัสไม่ได้)
(Intangible Cultural Heritage) 

- ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ภาษาและวรรณกรรม 
- มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทสร้างความบันเทิง



ขนบธรรมเนียมประเพณี

ก.ประเพณีเฉพาะบุคคล ได้แก่ การเกิด โกนจุก 
การหมั้น การแต่งงาน การตาย การบวช การ
ขึ้นบ้านใหม่ การเสียผี เป็นต้น

ข.ประเพณีส่วนรวม ได้แก่ ประเพณีทางศาสนา
ต่าง ๆ เช่น เข้าพรรษา-ออกพรรษา ทอดกฐิน 
สงกรานต์ ลอยกระทง ประเพณีรื่นเริงอื่น ๆ 
ตามเทศกาล เช่น  ประ เพณีแห่ผี ตา โขน 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ งานบุญเผวส  เป็นต้น

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190401121651072



ภาษาและวรรณกรรม

ภ า ษ า เ ป็ น ม ร ด ก ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือใน
การสื่ อความรู้ ความเข้าใจใน
สังคมมนุษย์  ทั้ งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ซึ่งแตกต่างกันไปใน
แต่ละภูมิภาค

ตัวอักษรไทด า บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่มา : https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1042



มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทสร้างความบันเทิง

ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง ที่ เ ป็ น ม ร ด ก            
ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น 
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน ฟ้อนผีมด 
ลิเก โขน ล าตัด หมอล า โปงลาง  
เป็นต้น จะต้องมีดนตรีและการขับ
ร้องประกอบ

วงโปงลาง

ที่มา: https://pirun.ku.ac.th/~b5411100330/pong_lang.html



3. คุณค่าความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม

1. แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ี 

2. แสดงถึงเกียรติ ความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและระดับชาติ

3. ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของประชาชน

4. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

5. เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ



4. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และประโยชน์ที่ได้รับ



ความหมายของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

การคุ้มครองและการจัดการองค์ประกอบที่หลากหลายของมรดก
วัฒนธรรมให้ด ารงคุณค่าไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้เกิดความ
ตระหนักในความส าคัญทางวัฒนธรรมโดยค านึงถึงความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบทสังคมที่แปรเปลี่ยนไป



การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ของจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

- การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยภาครัฐและภาคประชาชน



วัตถุประสงค์ของการมรดกทางวัฒนธรรม

1.  เพื่ อสงวนรักษาตัวอย่ างที่ เป็น
ตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เพื่อให้ธ ารง
อยู่อย่างยั่งยืน และสืบทอดต่อไปใน
อนาคต 

ที่มา:https://www.prachachat.net/spinoff/culture/news-374



2. เพื่อเป็นทุนทางวัฒนธรรม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า 
- สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ 
และสร้ างความภาคภูมิ ใจใน
เกียรติภูมิของชาติ ที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9630000001338



การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยภาครัฐ
และภาคประชาชน

ภาครัฐ / ภาคการศึกษา ภาคประชาชน /ชุมชน



หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา

- กรมศิลปากร  บูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน การอนุรักษ์โบราณวัตถุ  ขุดค้นศึกษา
แหล่งโบราณคดี บริหารจัดการแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่าย
ในการดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางและ
วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานทีถู่กต้อง

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม บ ารุง รักษาวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ฟื้นฟู พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม



หน่วยงานภาครัฐ/ภาคการศึกษา (ต่อ)

- กรมการศาสนา ท านุบ ารุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
ส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
ด าเนินการเพื่อให้คนไทยน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เป็นคนดีมคีุณธรรม

- ภาคการศึกษา ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มรดกทางวัฒนธรรม 



ภาคประชาชนและชุมชน

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

1.รู้จักมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างเข้าใจ

2.ช่วยกันสอดส่อง ดูแลรักษา เฝ้าระวัง มิให้เกิดความเสียหาย

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ



- ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

- ศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วบันทึกหรือจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร เช่น 
หนังสือ แผ่นพับเผยแพร่ หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ 

- หากชุมชนมีความพร้อมอาจมีการจัดการเผยแพร่ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้



ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม



1.คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นของตนเอง น ามา
สู่การอนุรักษ์และสืบทอดที่ยั่งยืน

2.เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน

ที่มา : https://travel.mthai.com/news/215076.html



3. เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้  นิทรรศการกึ่งถาวรเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น

พิพิธภัณฑแ์หล่งเรียนรู้วัดกู่ประภาชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1405



กลุ่มทอผ้าภูไท “ไทภูอ้อม” อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ที่มา: เฟซบุ๊ก ไทภูอ้อม

กลุ่มทองเหลืองบ้านปะอาว จ.อุบลราชานี
ที่มา : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=732

4. การสร้างรายได้แก่ชุมชน 
4.1 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์



4.2 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม

ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ที่มา:เฟซบุ๊ก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์

งานบุญหลวงและประเพณีแห่ผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ที่มา:https://www.mculture.go.th/young/ewt_news.php?nid=4
15&filename=index



หลักสูตรการรู้สังคม
เพื่อการท างานพัฒนาชุมชน

ส าหรับประชาชนทั่วไป


