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ประวัติความเป ็นมา 

	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุ	๓๖	 
พรรษา	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	โดยมีพระราชปรารภว่าประเทศไทยยังไม่ม ี
ศูนย์ข ้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่ เกี่ยวข้องทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งผู้ที่ต้องการข้อมูลจะสามารถสืบค้น
ได้โดยสะดวก	 ศูนย์ฯ	 ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะท่ี	๗	(พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๙)	และจัดต้ังข้ึนเมื่อ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานราชการใน 
สงักดัมหาวทิยาลยัศลิปากร	กับได้รบัความอนเุคราะห์ให้ใช้ทีด่นิจากกรม
ธนารกัษ์	เพ่ือก่อสร้างอาคารทีท่�าการ	ณ	ถนนป่ินเกล้า	-	นครชยัศร	ี(ถนน
บรมราชชนนี)	
	 ต่อมา	มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เจรจาขอท�าความตกลงกับส�านัก
งบประมาณเพ่ือปรับรูปแบบการด�าเนนิงานและการบริหารงบประมาณ
ให้เป็นองค์การนอกระบบราชการ	โครงการปรับรูปแบบการด�าเนินงาน
และการบรหิารงบประมาณของศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	พ.ศ.	๒๕๓๘	-	 
๒๕๔๒	ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	
๒๕๓๗	ศูนย์ฯ	ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเป็นทีป่รึกษาและเสด็จฯ	เปิดศูนย์ฯ	 
อย่างเป็นทางการในวันที	่๙	มีนาคม	๒๕๔๒
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การจัดตั้งเป ็นองค์การมหาชน

	 หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาด�าเนนิการของโครงการปรบัรปูแบบการด�าเนินงานและการบรหิารงบประมาณ
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	พ.ศ.	๒๕๓๘	-	๒๕๔๒	ได้มีการประเมินผลการด�าเนินงานและคณะกรรมการ
ประจ�าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรพิจารณาเห็นว่า	การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจะสามารถส่งเสริมศักยภาพ
ของศูนย์ฯ	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี	เนื่องจาก
	 ๑)	มคีวามคล่องตวัในการด�าเนนิงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
	 ๒)	มีการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากรฐับาล	เนือ่งจากศนูย์ฯ	เป็นองค์กรเพ่ือการศกึษาวจิยัให้บรกิารทาง
วชิาการ	และเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูส้นใจและสงัคมโดยส่วนรวม	ซึง่การด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	มไิด้มุง่หวงัผลก�าไรเป็นหลัก 
	 ๓)	อ�านาจในการตัดสินใจด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่เบ็ดเสร็จภายในองค์กร	จะช่วยให้มีความสามารถในการ 
ปรับตัวและความยืดหยุ่นในการด�าเนินงาน
	 ๔)	การบริหารงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเอื้ออ�านวยให้องค์กรมีศักยภาพในการวางแผนการใช้
จ่ายได้ด้วยตัวเอง	อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
	 คณะกรรมการประจ�าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	จึงได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือน�าเร่ือง
เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาจดัตัง้ศนูย์มานษุยวทิยาสิรินธรเป็นองค์การมหาชน	และได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๔๓	ให้จดัตัง้เป็นองค์การมหาชนในก�ากบัของรฐัมนตรว่ีาการทบวง
มหาวทิยาลยั	โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่๑๖	พฤศจกิายน	๒๕๔๓	ต่อมา	เมือ่มกีารปฏริปู
ระบบบริหารราชการในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	จึงได้โอนมาอยู่ในก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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ศูนย ์มานุษยวิทยาสิ รินธรกับงานวัฒนธรรม

 “การศึกษาวิชามานุษยวิทยา มีจุดประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งมวล 
มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข”

	 พระราชด�ารสัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีในวโรกาสเสด็จพระราชด�าเนนิเปิดศนูย์ฯ	 
เมื่อวันที่	๙	มีนาคม	๒๕๔๒
	 เพื่อสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่จะให้ประเทศไทย 
มหีน่วยงานทีร่วบรวมข้อมลูทางด้านมานษุยวิทยาและศาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือสนบัสนนุให้เกดิความเข้าใจอนัดี
ระหว่างเพือ่นมนษุย์ผ่านการศกึษาด้านสงัคมวฒันธรรม	ภารกจิของศนูย์มานษุยวทิยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	 
จึงครอบคลุมทั้งการรวบรวม	จัดระบบ	เผยแพร่	และสนับสนุนการศึกษาวิจัย	เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางด้าน
มานุษยวิทยา	โบราณคดี	ประวัติศาสตร์	ศิลปวัฒนธรรม	ความรู้ท้องถ่ินของประเทศไทย	และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมีแนวนโยบายว่า	ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง	ๆ	ใน
ประเทศไทย	เพือ่นบ้านใกล้เคยีง	และมนษุยชาต	ิรวมถงึกลุม่คนชัน้สงู	ชาวบ้านทัว่ไป	และคนกลุม่น้อย	ควรมี 
การรวบรวมเก็บรักษาไว้และสนบัสนุนให้มกีารศกึษาเรยีนรูต่้อไป	เพ่ือให้ประชาชนรูจ้กัความเป็นมาของตนเอง	
อีกทั้งยังเชื่อมโยงอดีต	ปัจจุบัน	อนาคตได้	ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเพ่ือนมนุษย์ที่มีปรัชญา 
และวิถีชีวิตที่เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน	แต่รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกร่วมสมัยและ 
เตรียมรับอย่างมีสติปัญญา
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คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.สุกรี	เจริญสุข
ประธานกรรมการบริหาร

ศ.ดร.ศิราพร	ณ	ถลาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สุรพล	นาถะพินธุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชค	บูลกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมนึก	พิมลเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.โสมสุดา	ลียะวณิช
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ปานใจ	ธารทัศนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพิมพ์รวี	วัฒนวรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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โครงสร ้างการบริหาร

	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	แบ่งส่วนงานเป็น	๒	ส�านัก	๒	งาน	คือ
	 ส�านักวชิาการและสารสนเทศ	ประกอบด้วย	กลุม่งานคลังข้อมลู	กลุม่งานส่ือสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์	 
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์	กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
	 ส�านกัอ�านวยการ	ประกอบด้วย	กลุม่งานยทุธศาสตร์และคลัง	กลุม่งานบริหารสินทรัพย์และบริการกลาง 
	 งานตรวจสอบภายใน
	 งานส�านักผู้อ�านวยการ

รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการบร�หาร งานตรวจสอบภายใน

ผู�อำนวยการ

รองผู�อำนวยการ

สำนักอำนวยการ

กลุ�มงานคลังข�อมูล
กลุ�มงานยุทธศาสตร

และคลัง

กลุ�มงานบร�หารสินทรัพย�
และบร�การกลาง

กลุ�มงานบร�การสารสนเทศ

กลุ�มงานว�จัยและพัฒนา

กลุ�มงานสื่อสารความรู�

และเคร�อข�ายสัมพันธ�

สำนักว�ชาการ
และสารสนเทศ

งานสำนักผู�อำนวยการ

อัตราก�าลัง
	 ผู้อ�านวยการ	๑	คน	เจ้าหน้าที่	๗๙	คน
งบประมาณ
	 งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ๑๔๗,๑๒๗,๒๐๙	บาท
	 เงินอุดหนุนทั่วไป	:	ส�าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ๒๕,๙๕๘,๒๙๐	บาท
	 เงินอุดหนุนทั่วไป	:	ส�าหรับค่าใช้จ่ายด�าเนินการ	 ๒๖,๓๓๐,๑๘๐	บาท
	 เงินอุดหนุนทั่วไป	:	ส�าหรับค่าใช้จ่ายลงทุน	 ๙๔,๘๓๘,๗๓๙	บาท
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แผนยุทธศาสตร์ ศมส. ป ีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับอาเซียน	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”

พันธกิจที่ ๑
ค้นคว้า	พัฒนา	และต่อยอดคลังข้อมูลเพื่อความเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อขยายคลังข้อมูลและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากคลังข้อมูลของ	ศมส.

เป้าประสงค์ ๑.๑	 จัดการข้อมลู	ฐานข้อมลูเดิม	และสร้างฐานข้อมลูใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบัสังคม	–	วฒันธรรมใน	 
	 	 	 ประเทศไทยและอาเซียน	และพัฒนาฐานข้อมูล	ท่ีมีความพร้อม	เพ่ือให้บริการในระดับ 
	 	 	 ประชาคม	อาเซียน	ภายในปี	๒๕๖๐
กลยุทธ์  ๑) ส�ารวจ	รวบรวม	และสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านสังคม	–	วัฒนธรรมในประเทศไทย
	 	 	 และอาเซียน	เพื่อจัดระบบข้อมูลส�าหรับการเผยแพร่
	 	 	 ๒)	สนับสนุนฐานข้อมูลที่มีความพร้อม	เพื่อให้บริการในระดับประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ ๑.๒		 สนับสนุนงานวิจยั	ต่อยอดองค์ความรูจ้ากฐานข้อมลู	และงานวจิยัตามนโยบายของ	ศมส.	 
	 	 	 ไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง	ภายในปี	๒๕๖๐
กลยุทธ	์	 	 ๑)	ส�ารวจ	รวบรวม	และสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านสังคม	–	วัฒนธรรมในประเทศไทย
	 	 	 และอาเซียน	เพื่อจัดระบบข้อมูลส�าหรับการเผยแพร่
	 	 	 ๒)	สนับสนุนฐานข้อมูลที่มีความพร้อม	เพื่อให้บริการในระดับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดด้านมานุษยวิทยาที่ตอบสนองต่อนักวิชาการและผู้ใช้ข้อมูลวิชาการทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

เป้าประสงค์ ๒.๑	 เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับประเทศไทยและ
	 	 	 ภูมิภาคอาเซียนที่มีคุณภาพและทันสมัย
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กลยุทธ์  ๑)	สร้างระบบจัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 ๒)	พัฒนาความร่วมมือเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับเครือข่ายห้องสมุดหรือ
	 	 	 หน่วยงานอื่นในประเทศ
เป้าประสงค์ ๒.๒	 กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
กลยุทธ์  ๑)	พัฒนางานบริการเชิงรุกและส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
	 	 	 การศึกษาและวิจัยด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 ๒)	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 ๓)	เพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานบริการของห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ๓.๑	 มีระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลตามมาตรฐาน	และระบบบูรณาการคลังข้อมูลของ
	 	 	 ศมส.	เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน	และเชื่อมโยงข้อมูล
กลยุทธ์	 	 ๑)	พัฒนาแนวปฏิบัติการบริหารจัดการคลังข้อมูล
	 	 	 ๒)	พัฒนามาตรฐานการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ
	 	 	 ๓)	พัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
	 	 	 ๔)	พัฒนาระบบคลังข้อมูลสถาบัน	(Institutional	Repository)

เป้าประสงค์ ๓.๒	 มโีครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีร่องรบัการให้บรกิารข้อมลูและสารสนเทศ
กลยุทธ์	 	 ๑)	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ	ข้อมูล 
	 	 	 และสารสนเทศ

พันธกิจที่ ๒
เผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สื่อสารความรู้และข้อมูลวิชาการสู่สาธารณะ

เป้าประสงค์ ๔.๑	 กิจกรรม	และสื่อเผยแพร่ความรู้ของ	ศมส.	ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพทางวิชาการ
กลยุทธ ์ 	 ๑)	ส่งเสรมิให้เกดิพืน้ท่ีทางวชิาการ	เพือ่ให้นกัวชิาการมีพืน้ท่ีในการแลกเปลีย่นและพฒันา 
	 	 	 องค์ความรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรม
	 	 	 ๒)	พัฒนากระบวนการ	ก�าหนดมาตรฐานและส่งเสริมการผลิตสื่อวิชาการที่มีคุณภาพ
	 	 	 ๓)	พฒันากระบวนการติดตามและประเมนิผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวชิาการของ	ศมส.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

เป้าประสงค์ ๕.๑	 ระบบบรหิารจดัการและโครงสร้างองค์กรได้รบัการพฒันา	และปรับปรงุให้สอดคล้องกบั
	 	 	 พันธกจิ	ภารกจิ	และยทุธศาสตร์ขององค์กร	เพ่ือน�าไปพฒันาระบบการพฒันาทรพัยากร 
	 	 	 บุคคล
กลยุทธ์  ๑)	ศึกษา	วิเคราะห์	โครงสร้างองค์กร	และอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับพันธกิจ	ภารกิจ	 
	 	 	 และยุทธศาสตร์ขององค์กร
	 	 	 ๒)	พฒันาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ	และ	สอดคล้องกบัทศิทางองค์กร
เป้าประสงค์ ๕.๒		 บุคลากรได้รบัการพฒันาให้มีทกัษะและศกัยภาพในการปฏบัิติงานทีส่อดคล้องกบัภารกจิ 
	 	 	 ขององค์กร
กลยุทธ์	 	 ๑)	ศกึษา	วเิคราะห์	ประเมนิความต้องการขององค์กร	(need	assessment)	เพือ่วางแผน 
	 	 	 พฒันาทกัษะ	และเพิม่ศกัยภาพของบคุลากรให้สอดคล้องกบัพันธกิจ	ภารกจิ	และยทุธศาสตร์ 
	 	 	 ขององค์กร
	 	 	 ๒)	ส่งเสริม	สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ	และศักยภาพตามแผน
เป้าประสงค์ ๕.๓	 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	และบุคลากรมีค่านิยมในการท�างานร่วมกัน
ตวัชีวั้ดเป้าประสงค์	๕.๓.๑	มีการก�าหนดค่านิยมหลักขององค์กร	 เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
	 	 	 ร่วมกัน
	 	 	 ๕.๓.๒	บุคลากรท้ังหมดมีความเข้าใจ	และตระหนักถึงบทบาท	ภารกิจหลักของ	ศมส. 

	 	 	 ในการเป็นองค์การจัดการความรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรม
กลยุทธ์	 	 ๑)	เสริมสร้างให้บุคลากรมีค่านิยม	และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน	ปลูกฝังทัศนคติในการ 
	 	 	 ท�างานและจิตส�านึกรักองค์กร
	 	 	 ๒)	พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาท	และภารกิจ 
	 	 	 หลักของ	ศมส.	แก่บุคลากร

เป้าประสงค์ ๕.๔	 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร	เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 	 ๑)	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าป ีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลผลิตที่ ๑ สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ
	 ด�าเนินการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล	เพื่อเป็นคลังข้อมูลด้านมานุษยวิทยา	ซึ่งเน้นข้อมูลที่มี 
ในประเทศไทยและประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมลูดจิทิลัให้ทนัสมยั	 
ถูกต้อง	ครบถ้วน	มีคุณภาพ	สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการศึกษา	และการท�างานวิจัย	รวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพและทันสมัย	มีทางเลือกให้ผู้รับบริการเลือกใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ

๑. งานพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล
	 พนัธกจิหลกัของ	ศมส.	คอื	การเป็นศนูย์ข้อมลูทางด้านมานษุยวิทยาท่ีมคุีณภาพ	โดยได้ด�าเนินการพัฒนา
ฐานข้อมลูดจิทิลั	จากการค้นคว้าวจิยั	ส�ารวจ	และรวบรวมข้อมลูทางวชิาการสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
และสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และจัดระเบียบ 
ข้อมลูทางวชิาการท่ีรวบรวมไว้เพือ่ให้บริการค้นคว้าและสบืค้นแก่นกัศกึษา	นกัวชิาการและผูท้ีส่นใจ	ปัจจุบนัมี
ฐานข้อมลูเปิดให้บรกิารจ�านวน	๑๕	ฐาน	จ�าแนกเป็น	ฐานข้อมูลทีม่กีารปรับปรุงให้ข้อมูลมคีวามทนัสมยั	๑๑	ฐาน	 
และฐานข้อมูลที่เปิดให้บริการใหม่	๔	ฐาน	ดังนี้	
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 ๑.๑ ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 ศมส.	ได้พัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศขึ้นใหม่	ในปี	
พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยแนะน�ากลุ่มชาติพันธุ์ตามช่ือที่กลุ่มใช้เรียกตนเองหรือ 
ต้องการให้สังคมเรียก	ตลอดจนค้นคว้าวจัิยให้มเีนือ้หาทันสมยั	แสดงให้เหน็ 
พลวตัและอตัลักษณ์ทางชาติพันธุท่ี์เกีย่วข้องกบับริบทและการปฏสัิมพันธ์ 
ทางสังคมในปัจจุบัน	โดยมุ่งที่จะสื่อสารกับสาธารณะให้บุคคลทั่วไป 
มคีวามเข้าใจเรือ่งความหลากหลายทางชาติพนัธุแ์ละรูจ้กัวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น
 ผลการด�าเนินงาน 
 น�าเข้าระเบยีนข้อมลูกลุม่ชาติพนัธุจ์�านวน	๑๐	ระเบยีน	ประกอบ 
ด้วยกลุม่ชาตพินัธุโ์อก๋อง	กลุม่ชาตพินัธุช์อง	กลุม่ชาตพัินธุป์ลงั	กลุ่มชาตพินัธุ์ 
มาน	ิซาไก	กลุม่ชาตพัินธุม์าลาบล	ีกลุม่ชาตพินัธุโ์ผล่ว	กลุม่ชาตพัินธุม์อแกน	 
กลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน	กลุ่มชาติพันธุ์บรู	และกลุ่มชาติพันธ์อูรักลาโว้ย	
รวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้บริการทั้งสิ้น	
๑๗	ระเบียน	
	 น�าเข้าส่ือวีดิทัศน์เผยแพร่	จ�านวน	๔	เรื่อง	ได้แก่	พิธีแต่งงาน	 
กลุ่มชาติพันธุ ์โพล่ง	พิธีเลี้ยงผีประตูหมู่บ้าน	กลุ่มชาติพันธุ ์อาเค๊อะ	
พธิกีรรมการจดังานศพ	กลุม่ชาตพินัธุม์อญ	และประเพณกีนิข้าวห่อ	กลุม่
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพล่ว
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/

๑.๒ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
 ศมส.	ได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาฐานข้อมลูงานวจัิยทางชาติพันธุต้ั์งแต่
ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิชาการรุ่นใหม่ 
มีความสนใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับชาติพันธุ์	และมีแหล่งข้อมูลท่ีสามารถ 
สบืค้นได้อย่างสะดวกและรวดเรว็	ซึง่สามารถใช้แบบออนไลน์จากฐานข้อมลู 
ที่ถูกจัดอย่างมีระบบ	สืบค้นได้ง่าย	เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ตามประเด็นส�าคัญ	และสามารถประมวลเน้ือหาสาระที่เป็นพ้ืนฐาน 
ต่อการพัฒนาประเด็นวิจัยในเชิงลึกต่อไป	พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อสื่อสารกับสาธารณะ	ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและลดอคติ 
ทางชาติพันธุ์	
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 ผลการด�าเนินงาน 
	 น�าเข้าข้อมลูงานวจิยัเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ฐานข้อมลู	๑๐	เรือ่ง	ได้แก่	ไทยอง	ชวีติศรทัธาสล่าแผ่นดนิ	ไทล้ือ	 
อตัลกัษณ์แห่งชาตพินัธุไ์ท	ไทใหญ่	ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ	์มติิทางวฒันธรรมการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน	วิเคราะห์บทท�าขวัญของชาวไทโซ่ง	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	กระบวนการสร้าง
ชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน	การธ�ารงชาติพันธุ์ของคนทวายในพื้นท่ีชายแดนไทยพม่า	ธรรมาสน์เสาเดียว
รูปแบบโครงสร้างและคติความเชื่อของชาวผู้ไท	Finding	their	voice	:	Northeastern	villagers	and	the	
Thai	state.	และ	The	Vietnamese	in	Thailand	;	a	historical	perspective.	
	 น�าเข้าบทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษเผยแพร่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล	๖๐	เร่ือง	รวมข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้บริการทั้งสิ้น	๑,๑๘๗	รายการ	
	 น�าเข้า	Infographic	เผยแพร่ในเว็บไซต์	จ�านวน	๒	เรื่อง	คือ	สถิติจ�านวนงานวิจัยของแต่ละกลุ่ม
ชาตพินัธุ	์โดยอ้างองิจากเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูงานวิจยัทางชาตพินัธุ	์และประเด็นวชิาการงานวิจยัภายในฐานข้อมลู	 
ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ	เช่น	การเมือง	การจัดระเบียบทางสังคม	ระบบเศรษฐกิจ	ฯลฯ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/

๑.๓ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย	เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ	
ศมส.	ที่เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยเป็นคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่รวบรวมและให้บริการ
ข้อมลูต่าง	ๆ	เก่ียวกบัพพิธิภณัฑ์ทัว่ประเทศ	อาท	ิประวติัความเป็นมา	การจดัแสดง	การบรหิารจัดการ	ข้อมลู
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าชม	เอกสารและส่ือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งภาพถ่าย	แผ่นพับ	แผนท่ี	และสื่อ
มัลติมีเดียอ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงเผยแพร่บทความทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นในเชิงพิพิธภัณฑ์วิทยา
และมานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์	
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเนื้อหา	แสดงความคิดเห็น	รีวิว 
พพิธิภณัฑ์	ส่งข่าว	แก้ไขและเพิม่ข้อมลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ในรปูแบบต่าง	ๆ	ได้	ด้วยตนเอง	เป็นลักษณะเครอืข่าย 
ทางสังคมที่แบ่งปันความรู้	ความคิด	และเป็นก�าลังใจต่อการท�างานของชาวพิพิธภัณฑ์
 ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยและจัดท�ามาตรฐานการจัดการข้อมูล	 ในฐานข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยน�าเข้าข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใหม่จ�านวน	๓๔	แห่ง	และน�าเข้าระเบียน
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	๒๕	แห่ง	รวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ให้บริการทั้งสิ้น	๑,๔๕๙	แห่ง
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/
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๑.๔ ฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย
 ฐานข้อมลูของเล่นพืน้บ้านในประเทศไทยเปิดให้บริการในเวบ็ไซต์ของ	ศมส.	เมือ่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
แทนที่ฐานข้อมูลเดิมคือ	ฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านในอดีตของไทย	ที่ได้จัดท�าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยน�า
ข้อมลูจากหนงัสอืสารานกุรมของเล่นพืน้บ้านของไทยในอดีต	มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ	โดยน�าเสนอภาพประกอบ	
วัสดุอุปกรณ์	วิธีการท�า	วิธีการเล่น	เพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
 ผลการด�าเนินงาน
 น�าเข้าข้อมลูของเล่นพ้ืนบ้านภาษาไทยให้บรกิารในเวบ็ไซต์จ�านวน	๗๖	ระเบยีน	และข้อมลูของเล่นพ้ืนบ้าน 
ภาษาอังกฤษทีใ่ห้บรกิารในเวบ็ไซต์จ�านวน	๗๗	ระเบยีน	มข้ีอมลูของเล่นพืน้บ้านในประเทศไทยให้บรกิารทัง้สิน้	 
๑๐๗	ระเบียน
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/folktoys/main.php

๑.๕ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา
 งานฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมานุษยวิทยาในประเทศไทยมีการด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	
เพื่อรวบรวม	จัดการ	และจัดเก็บบันทึกภาคสนามของนักมานุษยวิทยาในฐานะเอกสารจดหมายเหตุที ่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสังคมไทยในอดีต	และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่านฐานข้อมูลออนไลน์	เพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่นักวิจัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	สามารถท�าการสืบค้นได้โดยสะดวก
 ผลการด�าเนินงาน
 น�าเข้าข้อมูลบันทึกภาคสนามของ	รองศาสตราจารย	์ดร.รัศม	ีชูทรงเดช	(ปีที่	๓)	ให้บริการบนเว็บไซต์
จ�านวน	๒,๓๖๕	ระเบียน	รวมข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยาให้บริการทั้งสิ้น	๑๔,๕๗๙	ระเบียน
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/main.php
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๑.๖ ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกใน
ประเทศไทย
	 ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยได้เปิด
ให้บริการในเว็บไซต์ของ	ศมส.	เมื่อปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพ่ือ
ส�ารวจ	และเกบ็ข้อมลูเอกสารโบราณโดยการท�าส�าเนาดิจิทัลในเขตพ้ืนท่ี
ภาคตะวันตกของประเทศไทย
 ผลการด�าเนินงาน
	 เว็บไซต์ฐานข้อมูลที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้บริการข้อมูลส�าเนาดิจิทัลเอกสาร
โบราณภมูภิาคตะวนัตกในประเทศไทยท่ีได้รับการจัดการข้อมลูแล้วและ
น�าเข้าฐานข้อมูลจ�านวน	๘๐	ระเบียน	และด�าเนินการปริวรรต-แปล
เอกสาร	จ�านวน	๔	เร่ือง	รวมข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกให้
บริการทั้งสิ้น	๑๙๗	ระเบียน’
เวบ็ไซต์ http://www.sac.or.th/databases/manuscripts/main.
php?m=home&p=index
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๑.๗ ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
	 ฐานข้อมลูจารกึในประเทศไทย	เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูจารกึในประเทศไทยทีม่กีารอ่าน-แปล	ปรวิรรต	
และตพิีมพ์เผยแพร่ทางสือ่ต่าง	ๆ 	รวมทัง้ข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจและอ่านแปลโดยนกัวชิาการของ	ศมส.	โดยแบ่ง 
ช่วงระยะเวลาในการด�าเนินการดังนี้

ปี พ.ศ. ข้อมูล/การด�าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ -	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจารึก	สแกนภาพส�าเนาจารึก	
และถ่ายเอกสารข้อมูลจารึกที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

พ.ศ. ๒๕๔๖ -	จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลจารึกอักษรปัลลวะและจารึกสมัยสุโขทัย

พ.ศ. ๒๕๔๗ -	อักษรหลังปัลลวะ,	อักษรขอมโบราณ,	อักษรมอญโบราณ	และอักษรกวิ

พ.ศ. ๒๕๔๘ -	จารึกสมัยอยุธยาและจารึกสมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

พ.ศ. ๒๕๔๙ -	จารึกอักษรธรรมล้านนาและจารึกอักษรฝักขาม

พ.ศ. ๒๕๕๐ -	อักษรธรรมอีสานและอักษรไทยน้อย

พ.ศ. ๒๕๕๑ -	จารึกวัดโพธิ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ -	จารึกวัดโพธิ์	(ต่อ)
-	แปลจารึกเป็นภาษาอังกฤษ:	จารึกอักษรปัลลวะ

พ.ศ. ๒๕๕๓ -	จารึกวัดโพธิ์	(ต่อ)
-	แปลจารึกเป็นภาษาอังกฤษ:	จารึกอักษรหลังปัลลวะ,	อักษรขอมโบราณ,

	อักษรมอญโบราณ,	อักษรกวิ

พ.ศ. ๒๕๕๔ -	แปลจารึกเป็นภาษาอังกฤษ:	อักษรไทยสุโขทัยและอักษรขอมสุโขทยั

พ.ศ. ๒๕๕๕ -	แปลจารึกเป็นภาษาอังกฤษ:	อักษรไทยอยุธยาและอักษรขอมอยุธยา	

พ.ศ. ๒๕๕๖ -	จารึกสมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๗ -	จารึกล้านนาที่พบใหม่	

พ.ศ. ๒๕๕๘ -	จารึกล้านนา

พ.ศ. ๒๕๕๙ -	จารึกล้านนา	(ต่อ)
-	จารึกรัตนโกสินทร์

 ผลการด�าเนินงาน
	 น�าเข้าข้อมูลจารึกภาษาไทย	(จารึกล้านนา-รัตนโกสินทร์)	ให้บริการจ�านวน	๑๗๑	ระเบียน	พร้อมทั้ง 
ด�าเนินการแปลจารึกโบราณเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการ	โดยมีข้อมูลจารึกภาษาไทยให้บริการทั้งสิ้น	
๒,๘๕๐	ระเบียน	และข้อมูลจารึกภาษาอังกฤษให้บริการทั้งสิ้น	๒๓๖	ระเบียน	และเพ่ิมข้อมูลศัพทานุกรม	
(ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์)	ให้บริการจ�านวน	๕๘๘	ค�า
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/
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๑.๘ ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญในประเทศไทย
	 การรวบรวมข้อมลูเชงิวชิาการทีเ่ก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีทีส่�าคญัในประเทศไทย	จากเอกสาร	งานวจัิยและ
งานศกึษาด้านโบราณคด	ีและข้อมลูจากการลงพ้ืนทีส่�ารวจสภาพปัจจุบนัของแหล่งโบราณคดี	เพ่ือตรวจสอบ 
หลักฐานทางโบราณคดีท่ียังคงหลงเหลืออยู่	เก็บข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์	ตลอดจนการส�ารวจข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีที่มีการขุดค้นและตีพิมพ์เผยแพร่ใหม่
 ผลการด�าเนินงาน
	 ระเบียนข้อมูลที่ให้บริการออนไลน์จ�านวน	๑๑๐	ระเบียน	รวมข้อมูลที่ให้บริการทั้งสิ้น	๓๒๑	ระเบียน
เว็บไซต์ http://sac.or.th/databases/archaeology/

๑.๙ ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย
	 เป็นแหล่งรวบรวมชือ่วรรณคด	ีชือ่ผูแ้ต่ง	ชือ่ตัวละคร	ชือ่สถานที	่และชือ่ปกณิกะจากหนงัสือนามานุกรม
วรรณคดีไทยที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดท�าขึ้น	เพื่อให้บริการบนเว็บไซต์
 ผลการด�าเนินงาน
	 น�าเข้าข้อมูลนามานุกรมจ�านวน	๒๖๕	ระเบียน	รวมข้อมูลนามานุกรมทั้งสิ้น	๔๓๗	ระเบียน
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/

๑.๑๐ ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
	 เป็นฐานข้อมลูทีร่วบรวมภาพยนตร์ชาตพินัธุท์ัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่สร้างความเข้าใจความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรมในสงัคมผ่านสือ่โสตทัศน์	นอกจากนี	้ฐานข้อมลูดงักล่าวยงัช่วยอ�านวยความสะดวกในการสบืค้น
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์และสารคดีที่ให้บริการในห้องสมุดของ	ศมส.	
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/visualanthropology/

๑.๑๑ ฐานข้อมูลค�าศัพท์ทางมานุษยวิทยา
	 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางมานุษยวิทยา	จะมีแนวคิดทฤษฎีและค�าศัพท์เฉพาะทางมานุษยวิทยา
ที่ใช้ในสังคมตะวันตกซึ่งค�าศัพท์และแนวคิดเหล่านั้นจ�าเป็นต่อการใช้เป็นแนวทางส�าหรับการอธิบายและ
วเิคราะห์สงัคมวฒันธรรมของมนษุย์	ศมส.	จงึจดัท�าฐานข้อมลูค�าศพัท์ทางมานษุยวทิยาขึน้	โดยเปิดให้บริการ
เม่ือปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นการรวบรวมค�าศัพท์และแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อแปลเป็นภาษาไทยทั้งสิ้น	๑๖๓	รายการ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/
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๒. ฐานข ้อมูลที่ เป ิดให ้บริการใหม่ ได ้แก ่

๒.๑ ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย 
	 ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย	เป็นการรวบรวม
ข้อมลูเกีย่วกบัประเพณท้ีองถิน่ในประเทศไทย	ซ่ึงเป็นข้อมลูส่วนหนึง่ทีจ่ะ
ท�าให้เห็นแง่มุมของชีวิต	วัฒนธรรม	ผู้คนในสังคมที่สัมพันธ์กับพิธีกรรม	
ศาสนา	และความเชือ่ทีด่�ารงอยูอ่ย่างหลากหลายในสงัคมไทย	โดยมุง่เน้น
รวบรวมข้อมูลประเพณขีองชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะถิน่	เฉพาะพ้ืนที	่หรอื
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์	ท้ังที่เป็นประเพณีที่เก่ียวข้องกับการท�ามาหากิน	
การเกษตรกรรม	ศาสนา	การรักษาเยียวยา	เป็นต้น
	 ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทยเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข้อมูลให้บริการจ�านวน	๖๐	
รายการ	และให้บริการฐานข้อมลูออนไลน์ภาษาองักฤษในเดือนกรกฎาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/rituals/main.php
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๒.๒ ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
	 โครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยเริ่มด�าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในชือ่โครงการฐานข้อมลูศลิปะในประเทศไทย	 
และโครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ
ในประเทศไทย	ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ	โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก	รองศาสตราจารย์	ดร.รุ่งโรจน์	ธรรมรุ่งเรือง	และ	
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พัสวีสิริ	 เปรมกุลนันท์	อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ	คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร	ในการสืบค้น
และจดัท�าระเบยีนข้อมูลศิลปกรรมชิน้ส�าคญัในประเทศไทย	ท้ังทีเ่ป็นงาน
จิตรกรรม	ประติมากรรม	และสถาปัตยกรรม
	 ฐานข้อมลูศลิปกรรมในประเทศไทยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข้อมูลให้บริการจ�านวน	๑๐๐	รายการ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/thaiarts/
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๒.๓ ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
	 งานศิลปกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญซ่ึงนอกจากจะ
สะท้อนมุมมองด้านสุนทรียภาพแล้ว	ยังสะท้อนคติความเชื่อ	วัฒนธรรม	
อตัลกัษณ์ของผูค้นในแต่ละวฒันธรรมของผูส้ร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างด	ี
ศมส.ตระหนักถงึความส�าคญัดงักล่าว	จึงเริม่พฒันาฐานข้อมลูศลิปกรรม
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ร่วมกบั															รองศาสตราจารย์	ดร.เชษฐ์	
ติงสัญชลี	อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	คณะโบราณคด	ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร	โดยได้จัดท�าข้อมูลศิลปกรรมของประเทศต่าง	ๆ	
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนัอย่างสงบ
สุขผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	 ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดให้บริการ
ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ภาษา
อังกฤษในเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข้อมูลให้บริการจ�านวน	๑๐๐	
รายการ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/
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๒.๔ ฐานข้อมูลสังคม-วฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
	 ฐานข้อมลูสังคม-วฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	จดัท�าข้ึนตาม
แผนยุทธศาสตร์	ศมส.	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐	ที่ต้องการเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้และท�าความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่าง	ๆ	
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ซ่ึงความรู้ความ
เข้าใจด้าน“สังคม-วัฒนธรรม”ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
เป็นพืน้ฐานในการสร้างความเข้าใจ	ปรบัทศันคติทีดี่ระหว่างกันของผูค้น	
และน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
	 การให้บรกิารเป็นลกัษณะคลงัความรูใ้นรูปแบบดิจทิลั	ทีร่วบรวม
ข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลาย
แหล่ง	อาทิ	หนังสือ	วารสาร	สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	รวมถึงเว็บไซต์	แล้วน�า
มาประมวลเป็นบทอรรถาธิบายขนาดสั้นเพื่อให้เข้าใจสภาพโดยรวม	
	 ฐานข้อมลูสังคม-วฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข้อมูลให้บริการ
จ�านวน	๙๒	รายการ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/southeastasia/ 
index.php
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๒. งานพัฒนาห้องสมุด

  โครงการที่เกี่ยวข้อง

๑. งานพัฒนาคุณภาพและปริมาณทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ศมส.
 ห้องสมุด	ศมส.	ด�าเนินงานรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวข้องโดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือให้
บรกิารแก่นกัวชิาการ	และผูใ้ช้ข้อมลูวชิาการ	ดังน้ันจึงต้องมกีารพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองโดยมีนกัวชิาการ	 
ศมส.	นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	
	 ห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ	สามารถสืบค้นข้อมูล 
ได้รวดเร็ว	ทุกที	่ทุกเวลา	ปัจจุบนัห้องสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศไว้บรกิารในห้องสมดุประมาณ	๗๙,๐๐๐	ชือ่เรือ่ง	 
หรือประมาณ	๑๑๘,๐๐๐	เล่ม	ในจ�านวนสารสนเทศทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารสนเทศรูปเล่ม	และมี
หนังสือในรูปดิจิทัลไว้ให้บริการในห้องสมุดประมาณ	๑,๖๐๐	รายชื่อ
ผลการด�าเนินงาน 
	 -	พฒันาจดัหาทรพัยากรสารสนเทศให้มคีวามสมบรูณ์ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านวชิาการและตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	โดยจัดหาหนังสือให้บริการเพิ่มขึ้นจ�านวน	๒,๒๙๘	รายการ
	 -	มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจ�านวน	๔,๐๙๖	คน
	 -	จดักจิกรรมเพือ่สร้างเครอืข่ายห้องสมดุและแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศให้เกดิประโยชน์สูงสุด	เช่น	
กจิกรรมเพือ่นห้องสมดุ	(Friends	of	the	Library) ระหว่างวนัท่ี	๑๖-๑๗	ธนัวาคม	๒๕๕๘	ณ	ศนูย์มานษุยวทิยา	 
สิรนิธร	(องค์การมหาชน)	ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม	การแลกเปลีย่นทรัพยากรระหว่างห้องสมดุเครือข่าย	 
การน�าหนงัสอืท่ีมซี�า้หลายฉบับและมกีารใช้งานน้อยออกบรจิาคและจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา	การเสวนาเร่ือง
การอ่านหนังสือ	การซ่อมหนังสือ	การเพ้นท์ถุงผ้า	และการสาธิตการท�าอาหาร	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้ง
สิ้น	๕๑๓	คน	
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๒. กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ (Book Talk) 
	 ห้องสมุดศมส.	นอกจากให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่นัก
วิชาการ	และผู้ใช้ข้อมูลวิชาการ	แล้วนั้น	ห้องสมุดศมส.	ยังเปิดพ้ืนที่ส�าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เล่าสูกั่นฟังเรือ่งหนงัสอื	ซ่ึงเป็นการน�าทรพัยากรทีม่อียูใ่นห้องสมดุมาแนะน�า โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในหวัข้อ
ต่าง	ๆ	กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	๒	ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
ได้จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ	จ�านวน	๘	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน ๒๘๕	คน
	 ๑.	กจิกรรมเล่าสูก่นัฟังเรือ่งหนงัสอื	เรือ่ง	“การใช้จดหมายเหตใุนการวจิยัทางมนษุยศาสตร์	:	ประสบการณ์
ของนักวิชาการด้านยุโรปศึกษา”	เมื่อวันท่ี	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 
(องค์การมหาชน)	วทิยากรโดย	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.เจตนา	นาควชัระ	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	๔๕	คน
	 ๒.	กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ	เรื่อง	“E-Book	อีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับนักอ่าน”	เมื่อวันที่	๑๔	
มกราคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องสมดุศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	(องค์การมหาชน)	วทิยากรโดย	นายจริวฒัน์	พรหมพร	
จากแผนกสนบัสนนุฝ่ายทรพัยากรอเิลก็ทรอนกิส์ทางการศกึษา	บรษัิท	บุค๊	โปรโมชนั	แอนด์	เซอร์วสิ	จ�ากัด	มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๒๔	คน
	 ๓.	กิจกรรมเล่าสู ่กันฟังเรื่องหนังสือ	เรื่อง	“รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย”	
เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	วิทยากรโดย	 
อาจารย์อาทติย์	ศรจีนัทร์	อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย	มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
จ�านวน	๒๙	คน
	 ๔.	กจิกรรมเล่าสูกั่นฟังเรือ่งหนงัสอื	เรือ่ง	“การเมอืงทัศนาและศลิปะแห่งการต่อต้าน”	เมือ่วันท่ี	๒๔	มนีาคม	
๒๕๕๙	ณ	ห้องสมดุศูนย์มานษุยวิทยาสรินิธร	(องค์การมหาชน)	วทิยากรโดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	บณัฑิต	 
จันทร์โรจนกิจ	อาจารย์คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและบรรณาธิการนิตยสารวิภาษา	มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน	๒๔	คน
	 ๕.	กจิกรรมเล่าสูกั่นฟังเรือ่งหนงัสอื	เรือ่ง	“โบราณคดขีดุ-มานษุยวทิยาเล่า:	ความเหมอืนและความแตก
ต่าง”	เมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	ห้อง	๖๐๗	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	วิทยากรโดย	
รองศาสตราจารย์	ดร.รศัม	ีชทูรงเดช	อาจารย์คณะโบราณคดี	มหาวทิยาลัยศลิปากร	มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	
๓๘	คน
	 ๖.	กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเร่ืองหนังสือ	เรื่อง	“ชีวิต	อดีตและความทรงจ�าในหนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์	:	
จากมุมมองของผู้เขียนและผู้อ่าน”	เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้อง	๖๐๗	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	
(องค์การมหาชน)	วทิยากรโดยนายนภนศิ	อศิรางกรู	ณ	อยธุยา	สถาปนกิและนกัสะสมหนงัสอือนสุรณ์งานศพ	
นายไพศาล	สุทธาวรางกูล	และนายอนุเทพ	หน่อบุญโยง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๔๔	คน
	 ๗.	กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ	เรื่อง	“วันนี้วัยรุ่นควรอ่านอะไร”	เมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๙	 
ณ	ห้องสมดุศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	(องค์การมหาชน)	วทิยากรโดย	นายจติกร	บษุบา	นกัเขยีน	นกัจดัรายการ
วิทยุโทรทัศน์	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๒๖	คน
	 ๘.	กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ	เรื่อง	“Precious	Thai	Heritage	Precious	World	Heritage	:	
Manuscripts	and	the	transmission	of	knowledge	in	pre-modern	Siam”	เมือ่วนัที	่๒๕	สงิหาคม	๒๕๕๙	 
ณ	ห้อง	๖๐๗	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๕๕	คน
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๓. ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม
	 โครงการหนงัสอืเก่าชาวสยาม	เกดิขึน้จากความร่วมมอืของศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	(องค์การมหาชน)	
ศนูย์บรกิารความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	(STKS)	ส�านกัหอสมดุแห่งชาติ	และสยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์	ด้วยเล็งเห็นว่าหนังสือและเอกสารเก่า	โดยเฉพาะหนังสือในสาขาวิชาการด้านสังคม 
วฒันธรรม	เป็นคลงัความรูท้ีส่�าคญัและยงัไม่มหีน่วยงานใดรวบรวมและเผยแพร่มาก่อน	เน่ืองจากเอกสารส่วนใหญ่ 
เป็นหนงัสอืหายาก	ราคาแพง	และมีสภาพช�ารุดไม่อาจให้บริการหรือเผยแพร่โดยทัว่ไปได้	ดงันัน้	การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยต่ออายุหนังสือและเอกสารเก่าของประเทศไทย	โดยการแปลงเอกสารให้เป็นส่ือดิจิตอล	 
และน�าเสนอในรปูแบบทีอ่่านง่าย	ค้นง่าย	ใช้สะดวก	กจ็ะเป็นการอนรัุกษ์เอกสารต้นฉบบัไม่ให้บอบช�า้จากการใช้งาน	 
และยังช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงคลังความรู้เหล่านี้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 ปัจจบุนัมข้ีอมลูหนงัสอืและเอกสารหายากให้บรกิารจ�านวน	๒,๔๖๗	รายการ	โดยแบ่งเป็นเอกสารและ
หนังสอืต้นฉบบัเป็น	๕	หมวดใหญ่	คอื	วชริญาณวเิศษ	วรรณคด	ีวารสารหนงัสือพิมพ์	ประวติัศาสตร์ชาติพันธุ์	
และหนังสืออนุสรณ์งานศพ
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th/databases/siamrarebooks/th/website/home
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ผลผลิตท่ี ๒ องค์ความรู ้ที่พร ้อมให ้บริการ

	 เป็นการน�าองค์ความรู้ทางวิชาการของ	ศมส.	หรือเครือข่ายทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา	มาแปรรูป
และน�าไปเผยแพร่ในรปูแบบต่าง	ๆ 	ผ่านการจดักิจกรรมทางวชิาการ	เช่น	การสมัมนา	การบรรยายความรู้ทัว่ไป	
การจัดอบรม	การแสดงทางวัฒนธรรม	นิทรรศการ	สื่อการเรียนรู้ออนไลน์	การผลิตหนังสือ	วีดิทัศน์	เป็นต้น	
เพือ่ส่งเสรมิให้สาธารณชนเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจในสงัคมวฒันธรรมในมิตทิางมานษุยวทิยา	ทีใ่ห้ความส�าคญั 
กบัแนวคดิในเรือ่งการยอมรบัความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคนในสังคม	การมองเหน็คณุค่าของวัฒนธรรม
อื่น	ๆ	ที่ต่างไปจากตนเอง	และการพยายามท�าความเข้าใจและปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	โดยเน้น
การเผยแพร่ผลงานวิชาการใน	๓	ประเด็น	คือ	ชาติพันธุ์วิทยา	มรดกทางวัฒนธรรม	และวัฒนธรรมร่วมสมัย	
ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางการด�าเนินงานวิชาการของ	ศมส.	ตามแผนยุทธศาสตร์ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐	โดย
มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

๑. งานมหกรรมพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ล้านนา “ศรทัธา สักการะ” ความเชือ่ ภมูปัิญญา สู่วถิชีวีติ
ล้านนา ระหว่างวนัท่ี ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วดัศรโีคมค�า จงัหวดัพะเยา
	 มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา	“ศรัทธา	สักการะ”	ความเชื่อ	ภูมิปัญญา	สู่วิถีชีวิตล้านนา	เป็นการ
ท�างานร่วมกนัของเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ล้านนา	โดยด�าเนนิการศกึษาวจัิยและส่งเสริมศกัยภาพของเครือ
ข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องกว่า	๑๐	ปี	และถือเป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีจัดท�าฐานข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมากกว่า	๑,๐๐๐	แห่ง	ให้สามารถสืบค้นได้ทาง
อนิเทอร์เนต็ผ่าน	www.sac.or.th	รวมทัง้สร้างพ้ืนทีแ่ลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องถึง	๓	ครั้ง	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยา 
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สิรินธร	(องค์การมหาชน)	กระท่ังเครือข่ายสามารถผลักดันให้เกิดงาน
มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในส่วนภูมิภาคได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก	ถือเป็น
ก้าวส�าคัญในการส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการองค์ความรู้ 
ของชมุชนท้องถิน่ในรปูของพพิธิภณัฑ์	ขณะเดียวกนักเ็ป็นการสานสมัพนัธ์ 
กระชับพื้นที่	ระหว่างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ	๘	จังหวัด	ให้มีการ
ท�างานร่วมกนัและต่อเนือ่งมากขึน้	โดยกจิกรรมภายในงานประกอบด้วย	 
นิทรรศการ	เวทีเสวนา	การสาธิตพิธีกรรมล้านนา	และการแสดงจาก
ท้องถ่ิน	ซึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้	ท�าให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กระบวนการท�างานของเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ล้านนาในฐานะผูจ้ดังาน	 
และเป็นแบบอย่างให้กบัเครือข่ายพพิธิภณัฑ์อืน่	ท้ังยงัสร้างความตระหนัก 
ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งผ่านมายังปัจจุบัน	พร้อมกันนี้	
เป็นการเปิดโอกาสให้กบัเครอืข่ายพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่	ผูป้ฏบิติังานทางด้าน 
วัฒนธรรม	คนในท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้	แลกเปลี่ยน	และมีส่วน
ส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการท�างานด้าน
วัฒนธรรมต่อไป

๒. การสนทนาวิชาการ หนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ ๘ 
“นิราศหลากทัศน์” 
 เมือ่วนัท่ี	๒	มถุินายน	๒๕๕๙	ณ	โรงละครแห่งชาต	ิ(โรงละครเลก็)	
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทนิราศ 
ในแง ่มุมต ่าง	 ๆ	 และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ 	 ความคิดเห็น	
ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากหนังสือนิราศ	โดยกิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วยการปาฐกถาเกี่ยวกับคุณค่าและความส�าคัญของนิราศ
ในมุมมองของนักคติชน	การบรรยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศใน 
เนือ้หาของนริาศจากมมุมองของนกัประวตัศิาสตร์	และการบรรยายนิราศ 
ในมุมมองด้านการท่องเที่ยว	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๗๖	คน
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๓. การเสวนาวิชาการ “การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล” 
 เมื่อวันที	่๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	
	 ปัจจบุนัพฤตกิรรมการแสวงหาความรู	้(ข้อมลู)	ของผู้ใช้บรกิาร	ได้เปลีย่นจากการใช้บริการทีแ่หล่งจดัเก็บ 
ไปเป็นการสบืค้นข้อมลูผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูจ�านวนมากได้อย่างสะดวกและรวดเรว็	 
สถาบันวิชาการหลายแห่งจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากสถานที่จัดเก็บข้อมูลไปเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล	 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจากทุกมุมโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ศมส.	จึงได้เร่ิมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตักิารการจดัการข้อมลูดจิทิลัแบบครบวงจรขึน้	เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านการจดัการข้อมลูดจิทิลัให้กบั 
บคุลากรของ	ศมส.	และบุคคลภายนอกทีส่นใจ	โดยกจิกรรมภายในงานมกีารบรรยายเก่ียวกบัแนวทางการจัดการ
ข้อมลูงานวจิยัของประเทศไทยในอนาคต	และได้รบัเกยีรติจากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ด้านการวจิยัและการ
จัดการข้อมูลดิจิทัล	ท้ังในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปล่ียนความรู้และให้ข้อคิดเห็น	มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมจ�านวน	๑๙๕	คน	
	 และเพือ่ให้เกดิผลลัพธ์ต่อเนือ่งจากงานบรรยายวิชาการดงักล่าว	ศมส.	จึงจดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิติั
การในหัวข้อ	“Digital	Curation:	Setting	the	Stage	for	Success”	เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๙	เพื่อให้ 
ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการจัดการข้อมูลแบบ	Digital	Curation	ที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการรักษาสภาพ	สงวนรักษา	และเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุดิจิทัลตลอดช่วงอายุไขของวงจรชีวิต	โดยวิทยากร 
ทีเ่ชีย่วชาญในสาขาดงักล่าวจากต่างประเทศ	เป็นผู้ให้ความรู้กบัผู้ปฏบิติังานของ	ศมส.	และผู้สมคัรเข้ารับการอบรม 
ที่ผ่านการคัดเลือก	เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม	มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการข้อมูลดิจิทัล	และสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงแลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างาน	ซ่ึงสามารถพัฒนาไป 
สู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง	ๆ	ในอนาคต	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๔๕	คน
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๔. การสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๗๐ ปี ๙ มถินุายน ๒๕๕๙ เรือ่ง “ไทในไทย : พลวตัชาติพนัธ์ุ 
ภาษาและวัฒนธรรม”
 เมือ่วนัท่ี	๑๕	-	๑๖	กนัยายน	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร	 
(องค์การมหาชน)	ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ	๗๐	ปี	ถือเป็นโอกาสส�าคญัยิง่ทีป่ระชาชนชาวไทย 
จะร่วมเฉลมิฉลองในโอกาสดงักล่าว	ศมส.	จงึจัดกจิกรรมสัมมนาวชิาการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในโอกาสมหามงคล 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	เรื่อง	“ไทในไทย	:	 
พลวัตชาติพันธุ ์	ภาษาและวัฒนธรรม”	ด้วยเห็นว่าการจัดกิจกรรม 
จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้พ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ไท	ได้รวมตัวกันเพ่ือถวาย 
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่	และสร้างเวทีทางวิชาการเพื่อแลก
เปลีย่นเรยีนรู้ในประเดน็ไทศกึษาระหว่างนักวิชาการรวมถงึผูส้นใจศกึษา
ด้านชาตพินัธุแ์ละภาษาศาสตร์ซึง่เป็นกระบวนการหนึง่ในการพฒันาองค์
ความรูด้้านไทศกึษาในประเทศไทย กจิกรรมภายในงานประกอบด้วยการ
ปาฐกถา	เสวนาวชิาการ	และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาตพินัธุไ์ท	 
จากไทเขนิ	ไทลือ้	(ประเทศจนี),	ไทอาหม	ไทพ่าเก	ไทค�าตี	่(ประเทศอนิเดีย)	 
และไทด�า	ประเทศลาว	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๖๒๑	คน

๕. การบรรยายวิชาการสาธารณะ
	 เพื่อให้ ศมส.	เป็นพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้	แลกเปลี่ยน	
เรียนรู้	ข้อมูลวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสาขาท่ีเกี่ยวข้องแก่นัก
วิชาการ	ผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ	ผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	นักเรียน	
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	ศมส.	 ในฐานะองค์กรทางวิชาการจึงให้
ความส�าคัญกับการเผยแพร่ความรู้ผ่านการบรรยายวิชาการสาธารณะ	
เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่สาธารณชนได้เข้าใจความรู้ทางมานษุยวทิยาและ
บทบาท	ภารกจิของ	ศมส.	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	ศมส.	ได้จดั
กิจกรรมบรรยายสาธารณะ	จ�านวน	๑๑	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน
ทั้งสิ้น	๘๔๘	คน
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 ครัง้ท่ี ๑	การเสวนาเปิดตัวหนงัสอื	“มรดกความทรงจ�าศรนีพบรุ	ีล
โวทัยปรุะ”	เมือ่วนัที	่๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ศนูย์มานษุยวทิยาสิรินธร	โดย	
ดร.วนิยั	พงศ์ศรเีพยีร,	รองศาสตราจารย์เสมอ	บญุมา,	ดร.ตรงใจ	หตุางกรู,	 
รองศาสตราจารย์	ดร.ธรีวตั	ณ	ป้อมเพชร,	อาจารย์ธษิณา	วรีเกียรติสุนทร	
และอาจารย์อภินันท์	สงเคราะห	์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๓๘	คน
 ครั้งที่ ๒ การเสวนาเปิดตัวหนังสือ	“คติชนสร้างสรรค์”	ในสังคม
ไทยร่วมสมยั	เมือ่วนัที	่๑๙	ธนัวาคม	๒๕๕๘	ณ	ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	 
โดยศาสตราจารย์	ดร.	ศริาพร	ณ	ถลาง,	ศาสตราจารย์สกุญัญา	สุจฉายา,	 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	ปรมนิท์	จารุวร	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อภลิกัษณ์	 
เกษมผลกูล	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๕๓	คน
 ครั้งที่ ๓	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เรื่อง	“พลวัตพระพุทธ
ศาสนา:	บทบาทของพระ	เณร	วัดและธรรมะในสังคมไทยยุคบริโภค”	 
เม่ือวนัที	่๑๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	ณ	ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	น�าเสนอโดย	 
ดร.ณัฐพัชร	สายเสนา,	ดร.ประสงค์	โตนด,	ดร.กรรณิการ์	ค�าดี	และ 
ผู้ทรงคณุวฒุใิห้ความเหน็งานวจิยั	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.นิติ	ภวคัรพันธุ์	 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๗๔	คน
 ครั้งที่ ๔	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เรื่อง	“จากกุมารทอง
สู่ลูกเทพ	การเปลี่ยนผ่านความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย”	เม่ือวันที่	๒๒	
มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	โดยอาจารย์	ดร.ปุรินทร	์
นาคสงิห์	และ	ดร.นฤพนธ์	ด้วงวเิศษ	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	๕๘	คน
 ครั้งที่ ๕	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เรื่อง	“เส้นผม	อาหาร	
และการอพยพ	:	การศกึษาด้านโบราณชวีวทิยาของมมัมีจ่ากอารยธรรม
โบราณในอเมริกาใต้”	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษย 
วิทยา	สิรินธร	วิทยากรโดย	Miss	Gina	Palefsky	นักศึกษาปริญญาเอก	
University	of	California,	Merced	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ธนิก	
เลิศชาญฤทธ์	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๖๙	คน	
 ครัง้ที ่๖ การบรรยายวชิาการสาธารณะ	เน่ืองในโอกาสวนัภาษาไทย 
แห่งชาต	ิ๒๕๕๙	หวัข้อ	“เอกสารโบราณต�ารายา	:	สารตัถะ	และ	ภมิูปัญญา 
ในการรักษา”	เมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยา	 
สิรินธร	โดย	อาจารย์	ดร.อุเทน	วงศ์สถิตย์,	อาจารย์ทัพพ์เทพ	ทิพยเจ
ริญธัม	และนายดอกรัก	พยัคศรี	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๖๘	คน
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 ครัง้ท่ี ๗	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เรือ่ง	ประสบการณ์จากการศึกษาโคลง	“ทวาทศมาส”	เมือ่วนั
ที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	วิทยากรโดย	ดร.วินัย	พงศ์ศรีเพียร,	รองศาสตราจารย์
เสมอ	บญุมา,	อาจารย์ณฐัพล	อยูรุ่ง่เรอืงศกัดิ,์	นางสาววรรณววิฒัน์	รตันลมัภ์,	นางสาวนชิานนัท์	นนัทศริศิรณ์	
ด�าเนินรายการโดย	ดร.ตรงใจ	หุตางกูร	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๕๑	คน
 ครั้งที่ ๘	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เร่ือง	ความเข้าใจใหม่ท้องถิ่นสาครบุรีในมิติประวัติศาสตร	์
ชาติพันธุ์	ภูมินาม	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมเซ็นทรัลเพลส	อ�าเภอเมืองฯ	
จงัหวดัสมทุรสาคร	วทิยากรโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ปรดีี	พิศภมูวิถิ,ี	ดร.นฤพนธ์	ด้วงวเิศษ,	ดร.สมรกัษ์	ชยั
สิงห์กานานนท์	และ	ดร.ตรงใจ	หุตางกูร	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๔๗	คน
 ครั้งที่ ๙ การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เร่ือง	แม่โพสพในบริบทการเปลี่ยนแปลง	เมื่อวันที่	๒๓	
กันยายน	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	วิทยากรโดย	นายมานะ	เถียรทวี	และนายพิสุทธิ์	ศรีหมอก	
ด�าเนินรายการโดย	นายชีวสิทธิ์	บุณยเกียรติ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๕๕	คน
 ครั้งที่ ๑๐	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เรื่อง	“ผู้คน	ชุมชน	เจ้าพระยา	:	ข้อมูลและมุมมองทาง
วฒันธรรม”	(ร่วมจดัโดยคณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร)	เมือ่วนัที	่๒๔	กนัยายน	๒๕๕๙	ณ	ศนูย์มานษุย 
วิทยาสิรินธร	ปาฐกถาพิเศษโดย	ศาสตราจารย์พิเศษ	ศรีศักร	วัลลิโภดม	วทิยากรและร่วมเสวนาโดย	คณุวโร
ภาส	วงศ์จตุรภัทร,	คุณอดุลย์	โยธาสมุทร,	คุณภราเดช	พยัฆวิเชียร,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สุธี
รัตนาภิรมย์,	อาจารย์ศศิธร	ศิลป์วุฒยา	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๒๐๔	คน
 คร้ังที่ ๑๑	การบรรยายวิชาการสาธารณะ	เร่ือง	การเซ่นผีในวัฒนธรรมกะซอง:	จากอดีตสู่สังคมสมัย
ใหม่	เม่ือวันท่ี	๒๙	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ด�ารง
พล	อินทร์จันทร์		มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๓๑	คน
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๖. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิงานด้านศลิปวฒันธรรมและเป็นการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัภมูปัิญญาด้านการแสดง
ของท้องถิน่ทีห่าชมได้ยากและเป็นการสร้างพืน้ทีท่างวฒันธรรมให้กลุม่คนในท้องถิน่ได้มพีืน้ท่ีในการแสดงออก
ถงึอัตลักษณ์ทางวฒันธรรม	ถึงแม้ว่า	ศมส.	จะส่งเสริมการแสดงของท้องถิน่	แต่ก็เปิดพืน้ทีใ่ห้กบัการแสดงร่วม
สมยัด้วยเช่นกนั	เพราะเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมร่วมสมยั	
ดงันัน้การแสดงทางวฒันธรรมทีจั่ดขึน้โดย	ศมส.	จงึเน้นความหลากหลาย	แต่มีเป้าประสงค์ร่วมกนัคอืการสร้าง
ความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้คนในสังคม	ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งเสริม 
การอนุรักษ์สืบทอดและการปรับประยุกต์ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ	ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ศมส.	ได้จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม	ดังนี	้
 ครั้งที่ ๑	การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๘	“เพลงของพ่อ”	เมือ่วนัที	่๓	ธนัวาคม	๒๕๕๘	ณ	หอประชุม	ศนูย์มานุษย 
วิทยาสิรินธร	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๙๘	คน
 ครั้งที่ ๒	การจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง	คณะค�านาย	เมื่อวันท่ี	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	
เวทีการแสดงตลาดวัฒนธรรม	คลองผดุงกรุงเกษม	ท�าเนียบรัฐบาล	
 คร้ังท่ี ๓ มหกรรมการแสดงเพลงพืน้บ้านเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	๗	รอบ	๑๒	สงิหาคม	๒๕๕๙	“แม่เพลง	ส�าเนยีงแผ่นดนิ”	
เมื่อวันที	่๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	หอประชุม	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๔๑	คน
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๗. กิจกรรมภาพยนตร์เสวนา 
	 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยาคร้ังท่ี	๑	:	“ทัศนะ	ทัศนา	:	มานุษยวิทยาแห่งการมองเห็น”	
ระหว่างวนัท่ี	๑๔-๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	ศนูย์มานุษยวทิยาสริินธร	(องค์การมหาชน)	เป็นกจิกรรมทีมุ่่งเน้น
การพฒันาองค์ความรูใ้หม่ทางมานษุยวทิยา	โดยเฉพาะในด้าน	“มานษุยวทิยาทศันา”	(Visual	Anthropology)	 
ซึง่เป็นสาขาหนึง่ในวชิามานษุยวทิยาทีอ่าศยัสือ่โสตทศัน์	เช่น	ภาพถ่าย	ภาพยนตร์และส่ือใหม่	(New	media)	 
ในการถ่ายทอดงานศกึษาวจิยัทางมานษุยวทิยาทศันา	รวมทัง้เป็นเคร่ืองมอืในการถ่ายทอด	“เสยีง”	ของเจ้าของ 
วัฒนธรรม	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๔๓๙	คน

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
	 -	เสวนาวชิาการเปิดเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวทิยาทศันา	“ทศันะ ทศันา มานษุยวทิยาแห่งการมองเหน็”
	วิทยากร	อาจารย์	ดร.นฤมล	ศรียานนท์	และนายผดุงศักดิ	์วัยวัฒน์
	 -	ภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง	มอแกน	:	คน	:	กล้าทะเล	โดย	นางสาวฉันทนา	ค�านาค	
	 -	ภาพยนตร์เรื่อง	ไทค�าตี่	เมืองปูเตา	โดย	นางสาวอรวรรณ	โอวาทสาร
	 -	ภาพยนตร์เสวนา	“ชาตพินัธ์ุกบัการเปลีย่นแปลง”	วทิยากรโดย	ดร.นฤมล	อรุโณทยั	นายสราวฒุ	ิไกร
เสมนางกนกวรรณ	ซุยยัง	และทีมวิจัยเจ้าของภาษาชาวมอแกน	จากชุมชนหมู่บ้านมอแกน	หมู่เกาะสุรินทร์	
จังหวัดพังงา	
ด�าเนินรายการโดยอาจารย์	ดร.	ภาสกร	อินทุมาร
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๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
	 -	เสวนาน�าเสนอบทความวชิาการด้านมานุษยวทิยาทัศนา	“สะท้อน 
ย้อนมอง ปะทะ: ทางสามแพร่ง Visual Anthropology และวธีิวทิยา  
Observational Cinema”	โดย	อาจารย์	ดร.อณุาโลม	จนัทร์รุ่งมณกีลุ
	 -	เสวนาน�าเสนอบทความวชิาการด้านมานษุยวทิยาทศันา	“วฒันธรรม 
ทศันา : ศกึษาชวีติผ่านเลนส์”	โดย	ดร.	พธู	คูศรีพิทักษ	์
	 -	เสวนาน�าเสนอผลงานภาพถ่ายมานุษยวิทยา	“ค�า สาระ ภาพ 
Taking Humanity – Documentary”	โดย	อาจารย์สุชีพ	กรรณสูต	
อาจารย์เอกลักษณ์	นับถือสุข	และอาจารย	์ดร.ถนอม	ชาภักดี
	 -	เสวนาน�าเสนอผลงานภาพถ่ายมานษุยวทิยา	“ภาพถ่ายสือ่สาร
สาธารณะ : มมุมองสะท้อนปัญหานอกเหนอืความงาม”	โดย	นายกรีติกานต์	 
เตชาวัฒนากูล	
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นางสาววลัย	บุปผา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 -	ภาพยนตร์เรื่อง	 ปัตตานรีามา	โดย	นายศุภร	ชูทรงเดช	และ 
	 	 	 	 นางสาวรอฮาน	ีดาโอ๊ะ	
	 -	ภาพยนตร์เรือ่ง	 จ๊าดไต (ลเิกไทใหญ่)	โดย	นายยิง่พงศ์	มัน่ทรพัย์
	 -	ภาพยนตร์เรือ่ง	 ต้นไม้ตดิล้อ	โดย	นายพิสุทธิ์	ศรีหมอก
	 -	ภาพยนตร์เสวนา “ภูมิภาค/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วฒันธรรม”
	 -	วิทยากร	ศาสตราจารย	์ดร.ชัยวัฒน์	สถาอานันท์	
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นางสาววลัย	บุปผา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
	 -	ฉายภาพยนตร์	 เพลงธรรม	โดย	นายกัลป์วีร์	จันทร์ด	ี
	 -	ฉายภาพยนตร	์	 เวลาที่เหลืออยู่	โดย	อาจารย์ปณต	สุสุวรรณ	
และอาจารย์สุชีพ	กรรณสูต
	 -	ภาพยนตร์เสวนา	“ศรัทธา ชีวิตและความตาย”
	 -	วทิยากร	อาจารย์ประวทิย์	แต่งอักษร	และ	นายเอกภพ	สทิธวิรรณธนะ	 
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นางสาววลัย	บุปผา
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๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
	 -	ฉายภาพยนตร์	 สายน�้าติดเชื้อ ภาพยนตร์รางวัล	Special	
Mention	จากเทศกาล	Locarno	Film	Festival	ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์	โดย	นายนนทวัฒน์	น�าเบญจพล
	 -	ฉายภาพยนตร์ ลมหายใจภเูขาทองค�า โดย	นายเริงฤทธ์ิ	คงเมอืง,	 
นายเริงชัย	คงเมือง	และนางสาวบ�าเพ็ญ	ไชยรักษ์	
	 -	ภาพยนตร์เสวนา	“ปัญหาอนัเนือ่งมาจากนโยบายการพฒันา” 
ด�าเนินรายการโดยอาจารย์	ดร.	ภาสกร	อินทุมาร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
	 -	ฉายภาพยนตร์	รักคงยังไม่พอ	โดย	นายอภิชน	รัตนภายน	
	 -	ฉายภาพยนตร์	Baby Gaby	โดย	Documentary	Club	
	 -	เสวนาน�าเสนอผลงานภาพถ่ายมานุษยวิทยา	Documentary 
Art “Transgender”	โดย	สวุรรณา	เรยีงใหม่	ช่างภาพศลิปะภาพถ่าย	
PHOTO	RSU
	 -	ภาพยนตร์เสวนา	“Gender และคนข้ามเพศ”	วทิยากร	นายโตมร	 
สุขปรีชา	และ	ดร.นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นายอภินันท	์ธรรมเสนา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 -	ฉายภาพยนตร์	บ้านไม่มีเลขที่	โดย	นายอภิชน	รัตนภายน	
	 -	ฉายภาพยนตร์	เพลงของข้าว	โดย	อาจารย์อุรุพงศ์	รักษาสัตย์
	 -	ภาพยนตร์เสวนา	“Visual Anthropology ในงานสารคดี
โทรทัศน์” วิทยากร	อาจารย์อุรุพงศ์	รักษาสัตย์,	นายอภิชน	รัตนภายน	
และอาจารย์	ดร.ภาสกร	อินทุมาร
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นางสาววลัย	บุปผา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 -	ฉายภาพยนตร์	Wolfpack (Observational Film)	โดย	
Documentary	Club	
	 -	เสวนา	“มองไปข้างหน้า Visual Anthropology ในสังคมไทย”  
	 -	วทิยากร	อาจารย์พรรณราย	โอสถาภริตั	และนางสาวชลิดา	เอือ้บ�ารงุจติ 
	 -	ด�าเนินรายการโดย	นายอภินันท	์ธรรมเสนา
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๘. งานผลิตหนังสือและสื่อวิชาการ
 ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	(องค์การมหาชน)	ในฐานะองค์กรทางวชิาการทีมี่ภารกจิส�าคญัในการส่งเสรมิ
การเรียนรูท้างมานษุยวทิยาและสาขาทีเ่กีย่วข้อง	โดย	ศมส.	ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการเผยแพร่ความรู้ทาง
มานุษยวิทยาในรปูแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการสมัมนา	การบรรยายความรูท้ัว่ไป	การจดัอบรม	การแสดงทาง
วัฒนธรรม	นทิรรศการ	สือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์	วดิีทศัน์	เป็นต้น	แต่ทัง้นีก้ารเผยแพร่ความรู้ทางมานษุยวทิยา
รปูแบบหนึง่ที	่ศมส.	ให้ความส�าคญัมาอย่างต่อเนือ่งคอื	การผลติเอกสารและสือ่วชิาการ	เพือ่เผยแพร่ความรู้
ทางมานษุยวทิยา	ไปสูก่ลุม่เป้าหมายในวงกว้าง	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ศมส.	ผลติเอกสารวชิาการ
และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	ดังนี้

 ๖.๑ พิมพ์หนังสือจ�านวน ๑๐ รายการ

๑. หนังสือ “เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” 
(เอกสารวิชาการล�าดับที่ ๑๐๙) 
	 เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง	หนังสือล�าดับที่	๒	
ของชุดสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย	การศึกษาการประยุกต์นิทานพื้น
บ้านท่ีสืบทอดมาในสังคมประเพณีท่ีมีการน�ามาใช้ในบริบทใหม่ๆ	ใน
ปัจจุบนั	เช่น	บรบิทเศรษฐกจิสร้างสรรค์	บรบิทการท่องเทีย่ว	วงการพทุธ
พาณิชย์/เครื่องรางของขลัง	วงการหนังสือวรรณกรรมเด็ก	ซึ่งท�าให้สรุป
ว่านิทานพ้ืนบ้านไทยซ่ึงน่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลากลับกลายเป็น	
“ทนุทางวฒันธรรม”	ทีส่�าคญั	มพีลวัต	มบีทบาทและยงัด�ารงอยูไ่ด้อย่าง
น่าสนใจยิ่งในบริบทสังคมไทยปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

๒. หนังสือ “มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธุ์” (เอกสาร
วิชาการล�าดับที่ ๑๑๐) 
	 หนงัสอื	“มองคตชินเห็นตัวตัวชาติพนัธุ”์	เป็นหนงัสอืรวมบทความ
วจิยั	๔	เรือ่งทีศึ่กษาการแสดงอตัลักษณ์	ชาตพินัธ์ุของชาวไทใหญ่	ไทลือ้	
ไทเขิน	ในเชยีงใหม่และเชยีงราย	และการแสดงอัตลกัษณ์ของคนไทยเชือ้
สายจนีย่านเยาวราชผ่านบรบิทของเทศกาลงานประเพณ	ีและผ่านคติชน
อีกหลายประเภท	เช่น	เรื่องเล่า	การละเล่นการแสดง	อาหาร	ผ้าทอ	ชุด
ประจ�าชาติพันธุ์	ทั้งนี้	บทความท้ัง	๔	เรื่องนี้ศึกษาการแสดงอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทนอกมาตุภูมิ	ซึ่งคือประเทศไทย	นอกจากนี้	
ยังมีบทอภิปรายที่ชี้ให้เห็นบทบาทของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว
ไทยในสื่อไร้พรมแดนในปัจจุบัน
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๓. หนังสือ “The Folk Performing Arts in ASEAN” 
(เอกสารวิชาการล�าดับที่ ๑๑๑) 
	 The	essays	in	this	collection	were	prepared	for	the	SAC	
International	Conference	on	Folk	Performing	Arts	in	ASEAN,	
hosted	by	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Anthropology	Cen-
tre,	September	4th-6th,	2015	on	the	special	occasion	of	the	
60th	Anniversary	of	the	Birth	of	Her	Royal	Highness	Princess	
Maha	Chakri	Sirindhorn.	The	Conference,	entitled	Southeast	
Asian	Folk	Performances	in	Contemporary	Life	and	in	Transi-
tion,”	focused	on	the	diverse	ways	that	local	artists	accom-
modate	their	artistic	work	to	the	dynamic	socio-cultural	and	
transnational	context	of	their	lives.

๔. หนังสือ “คติชนสร้างสรรค์: บทสังเคราะห์และทฤษฎี” 
(เอกสารวิชาการล�าดับที่ ๑๑๒)
	 หนงัสอืคตชินสร้างสรรค์	บทสงัเคราะห์และทฤษฎ	ีหนงัสอืล�าดบั
ที่	๔	ของชุดสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย	เป็นการวิเคราะห์	ชุดโครงการ
วิจัยเรื่อง	“คติชนสร้างสรรค์:	พลวัตและการน�าคติชนไปใช้ในสังคมไทย
ร่วมสมัยซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย	๑๔	โครงการ	และจัดพิมพ์เป็น
หนังสอื	“ประเพณสีร้างสรรค์”	ในสังคมไทยร่วมสมยั	เรือ่งเล่าพ้ืนบ้านใน
โลกทเีปลีย่นแปลง	มองคติชนเหน็ตวัตนชาติพนัธุ	์และคตชินสร้างสรรค์	
บทสังเคราะห์และทฤษฎี
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๕. หนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของ
ศูนย์กลางแห่งทวารวดี” (เอกสารวิชาการล�าดับที่ ๑๑๓)
	 นครปฐม	เป็นเมืองที่นักวิชาการเชื่อกันว่า	เคยเป็นเมืองหลวง
หรือศูนย์กลางของบ้านเมืองทวารวดี	ซึ่งทวารวดีเป็นชื่อที่นักวิชาการใช้
ก�าหนดเรียกยุคสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย	ท่ีผ่าน
มาการศึกษาอดีตของเมืองโบราณนครปฐมจะมุ่งเน้นไปที่การค้นคว้า
ด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ	แต่การศึกษาการขุดค้น
ทางโบราณคดีมีจ�านวนน้อย	 ซ่ึงหนังสือเล่มนี้	 เป็นการศึกษาการขุด
ค้นทางโบราณคดี	ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๓	เพื่อจัดท�าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก	เรื่อง	พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม
โบราณในช่วงก่อนพทุธศตวรรษที	่๑๙	โดยผูเ้ขยีนได้ตดัทอนเนือ้หาจาก
วิทยานิพนธ์มาน�าเสนอใหม่เป็นหนังสือเล่มนี้	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรือ่งเมอืงโบราณนครปฐมและโบราณคดีสมยัทวารวดีให้เป็นทีแ่พร่หลาย
มากยิ่งขึ้น

๖. หนังสือ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 
๒) (เอกสารวิชาการล�าดับที่ ๘๘)
	 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	เป็นแนวคิด	การปฏิบัติการ	
และศาสตร์แนวประยุกต์ที่รวมศาสตร์สาขาอื่นเข้ามาผสมผสานที่มีอัต
ลักษณ์ของตัวเอง	หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความหมาย	ประเภท	
ลกัษณะ	คณุค่าและความหมาย	รวมถงึกระบวนการจดัการ	การสือ่ความ
หมายและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	โดย	ทรัพยากร
วัฒนธรรมมีคุณค่าและความหมายหลายประการ	และมีความส�าคัญ
หลายระดับ	 คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมมีพลวัต	 (Dynamic)	
ทรพัยากรวัฒนธรรมอย่างเดยีวกนัอาจมคีณุค่าแตกต่างจากเดมิหรือเกดิ
คุณค่าใหม่ขึ้นมาตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์	
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๗. หนังสือ “ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตร” พิมพ์ครั้งที่ ๔ 
	 นบัตัง้แต่เหตกุารณ์ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ปะทขุึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	“ไฟใต้”	ยังคงเป็น
สิ่งที่ท้าทายสติปัญญาและความสามารถ	ทั้งเพื่อท�าความเข้าใจสิ่งที่เป็นรากฐานของปัญหาและเพื่อแสวงหา
หนทางการปฏิบัติที่จะคลี่คลาย	บรรเทาความรุนแรง	และสร้างความสมานฉันท์และสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง
	 หนงัสอืทกัษะวฒันธรรม	เป็นหนงัสอืประเภทคู่มอืทีอ่่านง่าย	เป็นการแนะน�าวถิชีวิีตวฒันธรรมของคนใน
จังหวดัชายแดนใต้	ส�าหรับข้าราชการ	ทหาร	ต�ารวจ	พลเรอืน	ทีไ่ปปฏบิตัริาชการในพืน้ทีแ่ละผูอ่้านทัว่ไปทีอ่ยู่
นอกพืน้ทีแ่ต่ต้องการเข้าใจเกีย่วกบัโลกทางวฒันธรรมของชายแดนใต้	หนงัสือเล่มนีเ้ป็นความพยายามทีจ่ะใช้
มิติทางวัฒนธรรมท�าให้เกิดทักษะทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงการสร้างความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบัติให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการขจัดความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มคน
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๘. หนังสือ “Re-collection ย้อนทวนความหมายของของ
(ไม่)ธรรมดา” เล่ม ๑ และเล่ม ๒
	 หนังสือ	Re-collection	ย้อนทวนความหมายของ	(ไม่)	ธรรมดา	
เป็นหนังสือที่เกิดจากการท�างานร่วมกันของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้
เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่สร้างกระบวนการจดัการความรูใ้นพพิธิภณัฑ์
ของตน	โดยใช้วตัถใุนพิพธิภณัฑ์เป็นสือ่ในการสร้างกระบวนการร้อยเรือ่ง
เล่า	พร้อมทั้งเชื่อมร้อยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
ท้ัง	๓๒	แห่ง	ให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และท�างานร่วมกัน	การทบทวน
และตคีวามวตัถุธรรมดาสามญัทีม่ใีนพิพิธภณัฑ์ของตัวเอง	แล้วน�ามาแลก
เปลี่ยนความรู้	ความทรงจ�าที่หลากหลาย	แล้วถ่ายทอดให้กับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ในเวทีระดับต่างๆ	ท�าให้เกิดมุมมองใหม่ๆ	ต่อวัตถุหนึ่ง	ขยาย
ขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ๆ	

๙. คู่มือการจัดอบรม “ทักษะวัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้ง”
	 การจัดอบรม	 “ทักษะวัฒนธรรมกับการ
จัดการความขัดแย้ง”	มุ่งหวังให้เป็นพื้นท่ีในการ
ปะทะสงัสรรค์	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	เรียนรูแ้ละ
เติมเต็มประสบการณ์จากกันและกันของผู้เข้าร่วม
การอบรมรวมและผู้จัดกระบวนการ
	 กระบวนการในการเรยีนรู	้นบัเป็นการจ�าลอง
ความหลากหลายทางความคดิของผูค้น	อนัก่อรปูมา
จากรากฐานทางวฒันธรรมและอตัลักษณ์ท่ีแตกต่าง
กัน	ให้เผชิญหน้ากันอย่างเป็นมิตร	เปิดใจท�าความ
เข้าใจถึงที่มา	การให้คุณค่ามุมมองความเชื่อ	และ
วิถีที่ท�าให้เราต่างกัน	ขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาถึง
ความเป็นมนุษย์ที่มีร่วมกัน	โดยหวังว่าการเรียนรู	้
ฝึกฝน	ปะทะสังสรรค์	ที่เกิดข้ึน	ในระยะเวลาของ
การอบรมจะน�าไปสู่ความเข้าใจ	เห็นอกเห็นใจกัน	
บนพืน้ฐานของการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ที่
มเีหมอืนกนั	และเกดิทกัษะในการด�ารงอยูท่่ามกลาง
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและร่วมกันหาทางออก
ที่สร้างสรรค์ในบริบทที่มีความขัดแย้งรุนแรง
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๑๐. หนังสือ Peacetales and More
	 ศมส.	ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้ง
ท่ี	๔	(The	4th	International	Storytelling	Festival	in	Thailand)	
ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	ถึง	๓	มีนาคม	๒๕๕๙	โดยมีองค์กร
ต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพและเวยีนกนัจดัในพืน้ทีป่ระเทศไทยและเวยีดนาม	
เพือ่ส่งเสริมให้มกีารใช้ความรู้ทางคติชนและแนวคิดด้านสันติวธิรูีปแบบ
ของสื่อการเรียนรู้	นิทานสันติหรือ	เรื่องราวหรือนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวันโดยไม่ใช้ความรุนแรง	หรือ
การปฏสัิมพันธ์กบัผูค้นในสังคมบนพ้ืนฐานของการเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

 ๖.๒ จัดพิมพ์จดหมายข่าว จ�านวน ๔ ฉบับ

-	ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๘๘	มกราคม	–	มีนาคม	๒๕๕๙	การแสดงพื้นบ้าน 
ในอาเซียน
-	ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๘๙	เมษายน	–	มิถุนายน	๒๕๕๙	มานุษยวิทยาว่าด้วย
ความรักหนักหัว	(ใจ)
-	ปีที	่๑๘	ฉบับที่	๙๐	กรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๕๙	ศรัทธา	สักการะ
-	ปีที	่๑๘	ฉบับที่	๙๑	ตุลาคม	–	ธันวาคม	๒๕๕๙	แรงงานข้ามชาติ
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๙. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ศมส.จัดงานวันเด็กแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	
ณ	บ้านสะเนพ่อง	ต�าบลไล่โว่	อ�าเภอสงัขละบรุ	ีจงัหวดักาญจนบรุ	ีโดยได้ปรบัปรงุห้องสมดุของโรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนสนุทรเวชให้มหีนงัสอืและสือ่การเรียนการสอนทีม่คีณุภาพ	รวมทัง้จัดซุ้มกจิกรรมให้เด็กและ
เยาวชนภายในพื้นที่ได้ร่วมสนุกและแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
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๑๐. การด�าเนินการตามนโยบายคณะรัฐมนตรีเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
(กะเหรี่ยงและชาวเล) 
 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	กระทรวงวัฒนธรรม	โดยนายธีระ	สลักเพชร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม	ในขณะนัน้	มนีโยบายทีจ่ะผลกัดนัการฟ้ืนฟวูถิชีวีติของกลุม่ชาตพินัธุเ์พ่ือแก้ปัญหาความเดอืดร้อนใน 
การด�ารงชวีติ	โดยมวีตัถุประสงค์ให้กลุม่ชาตพัินธุส์ามารถรักษาวถิชีวีติและรากฐานทางวฒันธรรมของตนต่อไปได้	 
กระทรวงวฒันธรรมจงึได้เลอืกกลุม่ชาตพินัธุน์�าร่อง	๒	กลุม่	คอืชาวกะเหร่ียงและชาวเล	แต่งตัง้คณะกรรมการฯ	 
ขึน้	๒	ชดุ	ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ท�าหน้าทีว่างแผนและก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิงาน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็น
กรรมการและเลขานุการทั้งสองคณะ	เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและเครือข่ายทางวิชาการ	
	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและกะเหรี่ยง	ตามท่ี
กระทรวงวฒันธรรมเสนอเมือ่วนัที	่๒	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๓	และวนัท่ี	๓	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ตามล�าดับ	โดยมี	 
ศมส.	ท�าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและกะเหรี่ยง	
ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคณะกรรมการทั้ง	๒	คณะ	อย่างไรก็ดีในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ได้มีการผลักดันยกระดับคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลให้เป็นคณะกรรมการระดับชาติ	โดยมีการตั้ง 
คณะกรรมการชดุใหม่ในนาม	“คณะกรรมการอ�านวยการบรูณาการนโยบายเพือ่ฟ้ืนฟวูถิชีวีติและแก้ไขปัญหา
กลุม่ชาตพินัธุช์าวเล”	โดยมรีองนายกรฐัมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายท�าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการ	
โดย	ศมส.	รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว	
	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ด�าเนนิการสนบัสนนุงบประมาณวฒันธรรมจงัหวดัทีม่กีลุ่มชาติพนัธุ์
ชาวเลและกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่	จ�านวน	๒๐	จังหวัด,	สนับสนุนโครงการแก่เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
และกะเหรี่ยง	๑	ชุดโครงการ,	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล	แก่สถาบันวิจัยสังคม	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	สนับสนุนโครงการเสริมความเข้มแข็งชาวเล	เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเขตคุ้มครอง
วัฒนธรรม	แก่มูลนิธิชุมชนไทและสนับสนุนการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพแก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและ
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กะเหร่ียงตามมติคณะรัฐมนตรี	ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง 
ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่การฟ้ืนฟวูถีิชวีติในรปูแบบต่างๆ	เช่น	กิจกรรมวนัส�าคญัของกลุม่ชาติพนัธ์ุ	โครงการ
ท่ีเครอืข่ายกลุม่ชาตพินัธุเ์สนอของบประมาณ	กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจกลุม่ชาตพินัธ์ุ	การผลิตสือ่ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์	เป็นต้น	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ด�าเนินการดังนี้
	 ๑.	สนับสนุนการจัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลคร้ังท่ี	๖	ระหว่างวันท่ี	๑๓-๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	
ณ	อ�าเภอเกาะลันตาใหญ่	จังหวัดกระบี่	 ๒.	กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรีย่งของส�านกังานวฒันธรรมจังหวัด	เม่ือวนัที	่๑๔-๑๕	มกราคม	๒๕๕๙	ณ	ศนูย์มานษุยวิทยาสรินิธร	
(องค์การมหาชน)	เพื่อจัดกระบวนการถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๕๘	
และหาแนวทางในการด�าเนนิโครงการเพือ่สนบัสนนุการขับเคล่ือนการฟ้ืนฟูวถีิชวีติกลุ่มชาติพันธุช์าวกะเหร่ียง
มติคณะรัฐมนตรี	๓	สิงหาคม	๒๕๕๓	อย่าง	เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการแลก
เปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัของเจ้าหน้าท่ีส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดั	๑๕	จังหวดัทีม่ชีาตพินัธุช์าวกะเหร่ียงอาศยั
อยู่และศมส.	เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไปในอนาคต	รวมถึงน�าเสนอแนวทางและหลัก
การด�าเนินงานของศมส.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๓.	การประชมุปฏิบัตกิารจดัท�าข้อมลูเพือ่สือ่สารความเข้าใจอนัดีต่อกลุม่ชาติพนัธุช์าวเล	เมือ่วันที	่๒๑-
๒๓	มกราคม	๒๕๕๙	ณ	ชุมชนชาวอูรักลาโว้ย	บ้านแหลมตุ๊กแก	เกาะสิเหร่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	เพ่ือ
แลกเปลี่ยนการด�าเนินงาน	และรับทราบสถานการณ์ของชุมชนชาวเล	๕	จังหวัด	ได้แก่	ระนอง	พังงา	กระบี	่
ภเูกต็	และสตูล	และประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ในการด�าเนนิงานตามแนวนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟู
วิถีชีวิตชาวเล
	 ๔.	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูลชุมชนชาวอูรัก
ลาโว้ย	ระหว่างวนัที	่๑๗	–	๒๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	ณ	ชมุชนชาวอรัูกลาโว้ย	เกาะหลีเป๊ะ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
สตูล	โดยมีการจัดนิทรรศการข้อมูลชาวเลเกาะหลีเป๊ะ	และน�าเสนอวิดีทัศน์	เร่ืองพิธีลอยเรือของชาวเล	โดย
เป็นความร่วมมือกับสถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	 ๕.	กจิกรรมการรายงานผลการด�าเนินโครงการของเครอืข่ายกลุม่
ชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง	เมื่อวันที่	๑๐-๑๑	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมบิ
ยอนด์สวีท	บางพลัด	กรุงเทพมหานคร
	 ๖.	 การจัดประชุมทบทวนการด�าเนินงานฟื ้นฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เพื่อทบทวนปัญหาของการขับเคลื่อน
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	ตลอดจนวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้จาก
การระดมความคิดเห็น	และก�าหนดแนวทางการท�างานเพื่อขับเคลื่อน
มตคิณะรฐัมนตร	ี๓	สงิหาคม	๒๕๕๓	ร่วมกับภาคเีครอืข่ายกลุม่ชาตพินัธุ์
ชาวกะเหรี่ยง	ในวันที่	๔	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมบิยอนด์สวีท	เขต
บางพลัด	กรุงเทพมหานคร	
	 ๗.	การประชุมแกนน�าชาวกะเหรี่ยงภาคเหนือเพื่อพัฒนาการ
ด�าเนินโครงการฟ้ืนฟวูถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง	ตามมติ	ครม.	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ระหว่างวันท่ี	๕-๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	
ห้องประชุมสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย	อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่
	 ๘.	การประชุมแกนน�าชาวกะเหรี่ยงภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาการ
ด�าเนินโครงการฟ้ืนฟวูถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง	ตามมติ	ครม.	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	ระหว่างวันที่	๒๑-๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๙	
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัด
กาญจนบุรี
	 ๙.	 การประชุมเพื่อคัดกรองและพิจารณาโครงการฟื ้นฟูวิถี
กะเหร่ียงประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ	ใน
วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมสมาคมศูนย์รวมการศึกษา
และวฒันธรรมของชาวไทยภเูขาในประเทศไทย	อ�าเภอสนัทราย	จงัหวดั
เชียงใหม	่
	 ๑๐.	การจัดประชุมเพื่อคัดกรองและพิจารณาโครงการฟื้นฟูวิถี
กะเหร่ียงประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคตะวันตก	
ในวันที่	๒๗-๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	ณ	ชุมชนบ้านภูเหม็น	ต�าบลห้วยคต	
อ�าเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี
	 ๑๑.	การประชุมน�าเสนอโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตตามมติคณะรัฐมนตร	ี๓	สิงหาคม	
๒๕๕๓	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ในวันที่	๗-๙	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	
โรงแรมพกัพงิ	องิทาง	บูตคิ	โฮเทล	ถนนงามวงศ์วาน	อ�าเภอเมอืงนนทบรุี	
จังหวัดนนทบุรี	
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โครงการเรียนรู ้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม 

 เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ศมส.	ในฐานะ
องค์กรวิชาการท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้างกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจทางสังคมวัฒนธรรมในมิติทาง
มานุษยวิทยา	ที่ให้ความส�าคัญกับแนวคิดเรื่องการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและมองเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมอื่นๆ	และมีความเข้าใจและปรับทัศนคติต่อความหลากหลายเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ	ศมส.	จึง
ด�าเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	ซึ่งเป็นมิติท่ีคนส่วนใหญ่
ยงัขาดความเข้าใจเนือ่งจากเข้าใจว่าการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนัน้	เป็นแต่เพยีงการรวมตัวเฉพาะทาง
เศรษฐกจิเท่านัน้	แท้จรงิแล้วการรวมตวักนัของประชาคมอาเซียนยงัครอบคลุมถึงมติิทางสังคมและวฒันธรรม
ด้วย	จึงถือเป็นบทบาทของ	ศมส.	ท่ีจะใช้องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา	เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญหนึ่งของชาต ิ
 ศมส.	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม	โดยเน้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	และสร้างพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	การจัดการบรรยายชุด	อาเซียนในมิติวัฒนธรรมและกิจกรรมเทศกาล
ภาพยนตร์อาเซียน
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 การบรรยายชุด “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”	เป็นกิจกรรมท่ี	
ศมส.	ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	เพื่อ
เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ	ซึ่งได้รับความสนใจจาก
กลุ่มคนทั่วไปที่เข้าฟังการบรรยาย	ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ศมส.	ยงัให้ความส�าคญักบักจิกรรมการบรรยายอาเซยีนในมติวิฒันธรรม
อย่างต่อเนื่อง	โดยปรับรูปแบบการบรรยายเป็นชุดการบรรยาย	เพ่ือให้
สอดคล้องกบัประเดน็ทางวชิาการของ	ศมส.	ซึง่ประกอบด้วย	มรดกทาง
วัฒนธรรม	ชาตพินัธุว์ทิยาและวฒันธรรมร่วมสมัย	โดยในเดอืนสงิหาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๙	มกี�าหนดจดัชดุบรรยายอาเซยีนในมติวิฒันธรรมจ�านวน	๕	
ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น	๑๔๔	คน
 ครั้งที่ ๑	ในหัวข้อเรื่อง	“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์:	การจัดการ
ความทรงจ�าร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย”	เมื่อวันที่	๑	
สิงหาคม	๒๕๕๙	โดย	อาจารย์สุริยา	ค�าหว่าน	คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยันครพนม	มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๔๒	คน
 ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อเรื่อง	“ไทยในสายตาส่ือลาว	 :	ศึกษากรณี
หนังสือพิมพ์ปะซาซน	(Pasaxon)”	เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	โดย	
รองศาสตราจารย์	รุจน์	 โกมลบุตร	คณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร
มวลชน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๓	คน
 ครัง้ที ่๓ ในหวัข้อเรือ่ง	“	ASEAN	Community:	อตัลักษณ์ความ
เป็นชาตแิละความเป็นภมูภิาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ”	เมือ่วนัที	่๓	สิงหาคม	
๒๕๕๙	โดย	อาจารย์มนต์ศักดิ์	ชัยวีระเดช	คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	
๒๕	คน
 ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อเรื่อง	“เพศวิถีกับการท่องเที่ยว:	วิถีชายรัก
ชายในสงัคมลาวกบับรบิทการท่องเทีย่วอาเซยีน”	เมื่อวนัที	่๔	สงิหาคม	
๒๕๕๙	โดย	ผศ.ดร.	วศนิ	ปัญญาวุธตระกลู	ภาควชิาประวัตศิาสตร์	คณะ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	และ	Dr.Inleusa	Basengkhom	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	
๒๕	คน
 ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อเรื่อง	Islamopobia	โรคกลัวแขก:	วิพากษ์
ภยาคติทางวัฒนธรรม	เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๙	โดย	ศาสตราจารย์
ชัยวัฒน	์สถาอานันท์	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๙	คน
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 กจิกรรมเทศกาลภาพยนตร์อาเซยีน เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความ
รูท้างสงัคมวฒันธรรมอาเซยีนผ่านการจดัฉายภาพยนตร์อาเซยีน	ซึง่เป็น
แนวทางหนึง่ในการท�าความเข้าใจสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน	เนือ่งจาก
ภาพยนตร์เป็นสือ่ทีม่บีทบาทส�าคญัในแง่ของการสะท้อนภาพสังคมและ
วฒันธรรมท่ีด�ารงอยูใ่นประเทศต่างๆ	ของภมูภิาคอาเซยีน	ขณะเดยีวกัน
ภาพยนตร์กเ็ป็นสือ่ทีป่ระกอบสร้างความหมายทางวฒันธรรม	ซึง่ในส่วน
นี้ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม
เพราะจะเป็นการเผยให้เห็นถึงวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผล
งานภาพยนตร์ที่จะท�าให้มีความเข้าใจประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ศมส.	มีแผนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน	“ASEAN’s	Spec-
trum”	ระหว่างวันที่	๘-๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร	(องค์การมหาชน)	โดยจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศสมาชกิอาเซียน	
๖	ประเทศ	ได้แก่	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ลาว	และ
สิงคโปร์	ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่ประวัติศาสตร์	
สังคมวัฒนธรรม	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๒๑	คน
	 วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๙	ฉายภาพยนตร์เร่ือง	“Big	Father,	
Small	Father	and	Other	Stories”	จากประเทศเวียดนาม	และ	
เรื่อง	“Walang	Rape	Sa	Bontoc”	จากประเทศฟิลิปปินส์	มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวน	๔๓	คน
	 วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๙	ฉายภาพยนตร์เร่ือง	“Tabula	Rasa”	
จากประเทศอินโดนีเซีย	และ	เรื่อง	“The	Journey”	จากประเทศ
มาเลเซีย	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๓๔	คน
	 วันท่ี	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	ฉายภาพยนตร์เร่ือง	“Above	It	All	
(น้อย)”	จากประเทศลาว	และเรื่อง	“	Unlucky	Plaza	“	จากประเทศ
สิงคโปร์	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๔๔	คน
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คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัย 
๑.	รองศาสตราจารย์สุรพล	นาถะพินธุ	 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	ศาสตราจารย์	ดร.ศิราพร	ณ	ถลาง	 	 อนุกรรมการ
๔.	รองศาสตราจารย์จุลนี	เทียนไทย	 	 อนุกรรมการ
๕.	นายทนงศักดิ	์เลิศพิพัฒน์วรกุล	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๖.	นางสาวจุฑามาศ	ลิ้มรัตนพันธ์	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.	นายสมศักดิ	์แก้วนุช	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
๑.	นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนานุกุล	 	 อนุกรรมการ
๔.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช	 	 อนุกรรมการ
๕.	นายเอนก	สีหามาตย์	 	 อนุกรรมการ
๖.	หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายใน	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาวณิชรัญชน์	ทองพุ่ม	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
๑.	นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนานุกุล	 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	 	 อนุกรรมการ
๔.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช	 	 อนุกรรมการ
๕.	นายธมิตรชัย	บุรีเลิศ	 	 อนุกรรมการ
๖.	นายเอนก	สีหามาตย์	 	 อนุกรรมการ
๗.	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และคลัง	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๘.	นางกนกอร	พุ่มสวัสดิ์		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๙.	นางสาวศิรามน	ปานกลิ่นพุฒ		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนส�ารองเพื่อค่าชดเชย
๑.	นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนานุกุล	 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช	 	 อนุกรรมการ
๔.	นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	 	 อนุกรรมการ
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๕.	นายโชค	บูลกุล		 	 อนุกรรมการ
๖.	นางสาวศิริพร	หมื่นไสยาท		 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.	นางกนกอร	พุ่มสวัสดิ์		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
๑.	นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนานุกุล		 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช	 	 อนุกรรมการ
๔.	นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	 	 อนุกรรมการ
๕.	นายโชค	บูลกุล		 	 อนุกรรมการ
๖.	นายอภินันท์	ธรรมเสนา		 	 อนุกรรมการ
๗.	นายทนงศักดิ์	เลิศพิพัฒน์วรกุล		 	 อนุกรรมการ
๘.	นางสาวศิริพร	หมื่นไสยาท		 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.	นางสาวฐิติพร	รักฉิม		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ
๑.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิลาสินี	พิพิธกุล		 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	นายโชค	บูลกุล		 	 อนุกรรมการ
๔.	นายดนัย	หวังบุญชัย		 	 อนุกรรมการ
๕.	นายเอนก	สีหามาตย์		 	 อนุกรรมการ
๖.	นายอภินันท์	ธรรมเสนา		 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาวกัญญานาฏ	ศิริปัญญา		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.	นางสาวสุพิชชา	วิมลโสภารัตน์		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปานใจ	ธารทัศนวงศ์	 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		 	 รองประธานอนุกรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์สุรพล	นาถะพินธุ	 	 อนุกรรมการ
๔.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช	 	 อนุกรรมการ
๕.	นายสิทธิศักดิ์	รุ่งเจริญสุขศรี	 	 อนุกรรมการ
๖.	นายเชษฐพงศ์	คลองโปร่ง	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาวรัตนาพร	เจียงค�า	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.	นางสาวธนาภา	อึ้งธนาภา	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
๑.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช		 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา		 	 อนุกรรมการ
๓.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลังข้อมูล	 	 อนุกรรมการ
๔.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้
และเครือข่ายสัมพันธ์	 	 อนุกรรมการ
๕.	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		 	 อนุกรรมการ
๖.	หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ		 	 อนุกรรมการ
๗.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และคลัง	 	 อนุกรรมการ
๘.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
และบริการกลาง	 	 อนุกรรมการ
๙.	นางสาวนีรพร	สมพิลา	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑.	ดร.ชาคร	วิภูษณวนิช		 	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา		 	 อนุกรรมการ
๓.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลังข้อมูล	 	 อนุกรรมการ
๔.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้
และเครือข่ายสัมพันธ์	 	 อนุกรรมการ
๕.	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		 	 อนุกรรมการ
๖.	หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ		 	 อนุกรรมการ
๗.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และคลัง	 	 	อนุกรรมการ
๘.	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
และบริการกลาง	 	 อนุกรรมการ
๙.	นางสาวนีรพร	สมพิลา	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
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หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลที่มาศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙v โรงเรียนมหรรณพาราม

 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

 ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  นักเรียนชมรม “สังคมศึกษา” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่ Japan Center for Regional Development (JCRD)

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


