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บทคัดย่อ
แนวคิ ด มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมมี ที่ ม าจากอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการ
ปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ.๒๐๐๓ ของยูเนสโก ที่ให้ความสำ�คัญกับ
อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมุ่งกระตุ้นให้ชุมชนมี
จิตสำ�นึกที่จะปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง
การสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึง่ ของการสงวนรักษา
ประกอบด้วยผู้สืบทอด ๒ ประเภท คือ ผู้สืบทอดองค์ความรู้ หรือสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญา และผู้สืบทอดวัฒนธรรม
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์บทบาทของผู้สืบทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญ
ในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากกรณีศึกษา ๓ เรื่อง เป็น
ศิลปินด้านการแสดง ๑ คน พระภิกษุ ๑ องค์ และ ผู้เป็นร่างทรงผีบรรพบุรุษ ๑ คน
ผลจากงานวิจัยพบว่าผู้สืบทอดองค์ความรู้มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นผู้เต็มใจ
รับปฏิบตั ดิ แู ลรักษาและสืบทอดองค์ความรูโ้ ดยตรง และยังเป็นผูถ้ า่ ยทอดให้แก่กลุม่ ชน
รุน่ ต่อไป ผูส้ บื ทอดเป็นบุคคลพิเศษ การได้องค์ความรูห้ รือภูมปิ ญ
ั ญามาสืบทอดมีความ
ยากลำ�บาก และต้องใช้เวลานานในการสืบทอด ส่วนที่แตกต่างคือ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการสร้างสรรค์ ผูส้ บื ทอดทีเ่ ป็นศิลปินมีอสิ ระในการแสดงความเป็นปัจเจก
* บทความนี้เป็นบทสังเคราะห์ของโครงการวิจัยเรื่อง “การสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม” ที่น�ำเสนอให้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
** รองศาสตราจารย์ ป ระจ�ำภาควิ ช าภาษาไทย และผู ้ อ�ำนวยการศู น ย์ ค ติ ช นวิ ท ยา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สืบทอดเป็นผู้ถือครอง มิใช่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

97

เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ภายในกรอบของขนบเดิม ส่วนผูส้ บื ทอดทีเ่ ป็นเจ้าพิธมี กี าร
สร้างสรรค์น้อยกว่าหรืออาจไม่มีเลย เพราะต้องยึดตามขนบอย่างเคร่งครัด
แม้ผู้สืบทอดจะมีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการสืบทอด แต่มิได้เป็นเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญานั้นๆ เพราะมิได้มีสิทธิเชิงกฎหมาย จึงเป็นได้แต่เพียงผู้ถือครองภูมิปัญญา
เท่านั้น
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The Transmitter of Traditional Knowledge
is the Holder, Not the Owner*
Sukanya Sujachaya**

Abstract
The concept of Intangible Cultural Heritage (ICH) is derived from
UNESCO’s Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage 2003, which emphasizes the identity and diversity of the culture
of a community by encouraging consciousness in safeguarding their own
cultural heritage. The transmission of ICH is a part of the preservation of
ICH consisting of two kinds of holders: traditional knowledge holders and
community culture holders.
This article focuses on the role of traditional knowledge holders,
which are the core of the process of ICH’s transmission. Such roles are
those of the three case studies: an artist, a Buddhist monk and an ancestral
spirit medium. The research shows that both kinds of knowledge holders
share a common characteristic – they are willing to preserve and hold
the knowledge directly, as well as transmit such knowledge to the next
generation. The holders are special people; their acquisition of knowledge
is not easy and takes a long period in transmission.
* This article is a synthesis in project on Transmission of Intellectual Cultural
Heritage presented TRF Master Research Grants: TRF-MAG 2011.
** Associate Professor, Department of Thai and Director of Center of Folklore,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University.
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However, it was also discovered that each of the two types of
holders have some difference with each other. The difference concerns the
aspects of knowledge transmission and the creativity of an artful holder
who is free to express their individuality, but can only be created in the
frame of old tradition. The holder who possesses knowledge on rites and
ceremonies has little or no creativity because they have to adhere strictly
to tradition and custom.
Although the knowledge holder has a crucial role in transmitting
knowledge, they are not the owner of such knowledge because there is
no legal right. Thus, they are always regarded as traditional knowledge
holders.
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ความเป็นมา
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๐๐ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้พยายามผลักดันแนวคิด
ทีว่ า่ มนุษย์ไม่ควรถูกแบ่งแยกหรือถูกจำ�กัดอยูแ่ ต่ในวัฒนธรรมของตน หากแต่สามารถ
แบ่งปันและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจและเคารพในความมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน
ของวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ องค์การนีจ้ งึ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์งอกงาม (fruitful diversity of culture) และการเลื่อนไหล
ของความคิดที่แสดงออกด้วยถ้อยคำ�และภาพอย่างเสรี (free flow of ideas by
word and image)๑
กระแสแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม (diversity of culture)
จึงได้กลายเป็นแนวคิดสำ�คัญด้านวัฒนธรรมในทศวรรษนี้ ดังพบได้จากแผนแม่บท
วัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ระบุว่า
ต้องการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม
คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
ดำ�รงภูมิปัญญาของสังคมไทย ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
และเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ แสดงถึงการมีภมู คิ มุ้ กัน
และสามารถดำ�รงได้อย่างมีเหตุ มีผล พอดี พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนสืบไป๒
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions 2005 http://unesdoc.unesco.org.
๒
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ก
๑
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หากทว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมในโลกปัจจุบนั ปรากฏอยูใ่ นรูปแบบของ
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ ฯลฯ ที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตและจัดจำ�หน่าย นอกจากนี้การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งยังสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึง
ได้รวดเร็วผ่านเทคโนโลยี จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ การถูกรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติ การฉกฉวยผลประโยชน์
จากผู้ที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า หรือการนำ�ภูมิปัญญาของกลุ่มชนหนึ่งๆ ไปใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม และไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเฉพาะกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในส่วนที่เป็นนามธรรม ที่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพลงพื้นบ้าน
ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงของชาวบ้าน งานช่างพื้นบ้าน ความเชื่อพื้นบ้าน พิธีกรรม
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามประเพณี ฯลฯ ภูมิปัญญาเหล่านี้บางอย่างก็สูญหายไปแล้ว
บางอย่างก็กำ�ลังสูญหาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของกลุ่มชน (public
domain) มิใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถใช้การคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ (คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า) อีกส่วนหนึ่ง
มาจากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเองที่ขาดความรู้ในวัฒนธรรมของตนอย่างลึกซึ้ง
ขาดความเข้าใจในระบบสัญลักษณ์ที่ส่งทอดมาผ่านกาลเวลา ขาดการเอาใจใส่ดูแล
และขาดกระบวนการสืบทอดที่เข้มแข็ง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้กลุ่มชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ถูกครอบงำ�จนเกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ และสูญเสียภูมิปัญญาที่เป็น
องค์ความรู้ของตนไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ผลที่ตามมาก็คือ เกิดการจัดทำ�แบบร่างกฎหมายโดยยูเนสโก เพื่อกำ�หนด
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมขึน้ ซึง่ มีทงั้ การปกป้องคุม้ ครอง
และการส่งเสริม ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
2003) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity
of Cultural Expressions 2005)
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ๒๐๐๓๓
๓

http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention) ได้นิยามความหมายของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)
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หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก
ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่
ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และ
ในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้ ถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุ่มชน
สร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ของตน เป็ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องพวกเขาที่ มี ต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องตน และทำ �ให้ ค นเหล่ า นั้ น เกิ ด ความรู้ สึ ก
มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเคารพ
ต่ อ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและการคิ ด สร้ า งสรรค์
ของมนุษย์
แบ่งออกเป็น ๕ สาขา (อนุสัญญา ข้อ ๒-นิยาม) ได้แก่ วรรณกรรม
มุขปาฐะรวมถึงภาษาพูด (oral traditions and expression, including language)
ศิลปะการแสดง (performing arts) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล
ต่างๆ (social practices, rituals and festive events) ความรู้และวิถีปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (knowledge and practices concerning nature
and universe) และงานช่างแนวประเพณีนิยม (traditional craftmanship)
ผลจากอนุสัญญานี้ได้กำ�หนดบทบาทให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกดำ�เนิน
มาตรการปกป้ อ งมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ที่ อ ยู่ ใ นอาณาเขตของตน
(อนุสัญญาข้อ ๑๑) และจัดทำ�ทะเบียนขึ้น (อนุสัญญา ข้อ ๑๒)
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของยูเนสโก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ รั บ มอบหมายให้ ดำ � เนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มพิ จ ารณา
การเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ ง
ไม่ได้ ๒๐๐๓ ของยูเนสโก สิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำ�ก็คือ การจัดเก็บข้อมูล
ภูมิสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงและงานช่างฝีมือพื้นบ้าน
ร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการในท้ อ งถิ่ นในรู ป เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ การผลิ ต สื่ อโทรทั ศ น์ และ
การจัดทำ� web page ลงในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม อีกส่วนหนึ่งได้
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นำ�มาเสนอขึ้นทะเบียนและได้ใช้คำ� “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” (Intellectual
Cultural Heritage) แทน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ซึ่งไม่สื่อความหมาย
ที่เข้าใจได้ในภาษาไทย ว่า
หมายถึ ง องค์ ค วามรู้ ห รื อ ผลงานที่ เ กิ ด จากบุ ค คล
หรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และ
ประยุกต์ใช้ในวิถีการดำ�เนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง
เหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะกลุ่ ม ชน
อันแสดงให้เห็นอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๔
จำ�แนกออกเป็น ๖ สาขาเรียงตามปีที่ประกาศขึ้นทะเบียนของชาติ ดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ศิลปะการแสดง
งานช่างฝีมือดั้งเดิม
วรรณกรรมพื้นบ้านไทย
กีฬาภูมิปัญญาไทย
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

และได้ ดำ � เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๘๐ รายการ เพื่อนำ�ไปสู่การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญา
จัดทำ�ฐานข้อมูล ประกาศขึ้นทะเบียน เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา แต่เหนือ
สิ่งอื่นใด วัตถุประสงค์สำ �คัญคือ มุ่งให้ประชาชนเจ้าของภูมิปัญญาได้ตระหนัก
ถึงคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนหรือของชุมชนอัน
แสดงถึงเกียรติภูมิของชาติ
แม้วา่ การประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม จะเป็นหนทาง
หนึ่งในการปกป้องคุ้มครอง และเป็นหลักฐานสำ�คัญของประเทศในการประกาศ
ความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการทาง
สำ�นักงานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ , มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม.
(กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๔
๔
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กฎหมายทีจ่ ะคุม้ ครองมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของชาติ แต่ส�ำ หรับชาวบ้านและ
ครูภูมิปัญญาผู้สืบทอดภูมิปัญญาอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น กลับให้ความสำ�คัญด้านการขาด
ผู้สืบทอดองค์ความรู้และการนำ�ภูมิปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด๕
จากรายงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยภาคสนามการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ไทย ซึง่ นำ�เสนอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยวิธกี ารทำ� focus group และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๔ ภูมิภาคนั้น ได้ข้อสรุปปัญหาของการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยไว้ ๕ ข้อ (หน้า ๑๒๐-๑๒๑) ดังนี้
๑. ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา ปัจจุบันภูมิปัญญาอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจอย่างจริงจัง ขาดจิตวิญญาณและความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง
๒. เจ้าของภูมิปัญญาหวงแหนไม่อยากถ่ายทอดให้แก่ผู้ไม่มีความตั้งใจและ
ไม่มีพรสวรรค์ที่จะรักษาภูมิปัญญานั้นๆ
๓. ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา เพราะครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ยังใช้ขนบเดิมซึง่ ใช้เวลาศึกษาและตรวจสอบความตัง้ ใจนาน ไม่สมั พันธ์กบั ความต้องการ
ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเร็ว จึงหมดความอดทนที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญานั้นๆ
๔. การสืบทอดภูมิปัญญายังขาดความเข้าใจและการสร้างจิตสำ�นึกให้เห็น
คุณค่าที่แท้จริง รวมถึงการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
๕. ประชาชนขาดการตรวจสอบในด้านการสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาทีก่ �ำ ลังเลือนหาย
ทั้งด้านศิลปะ การจักสาน การทอผ้า การตีเหล็ก เป็นต้น
ดังนั้นประเด็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นประเด็นสำ�คัญ
เร่งด่วนของชาติ การที่วัฒนธรรมจะธำ�รงอยู่ได้ มิใช่ศึกษาวิจัยด้วยการทดลอง
ทฤษฎีหรือประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของตะวันตกเพื่อเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมไทยเท่านั้น หากการรักษาองค์ความรู้ที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้มากที่สุด
สุกญ
ั ญา สุจฉายา และคณะ, รายงานการศึกษาโครงการวิจยั ภาคสนาม การคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๕๐, หน้า
๑๑๘.
๕
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ด้วยวิธีการรวบรวมจากผู้รู้ในชุมชน บันทึกข้อมูล วิเคราะห์วิจัยให้เข้าใจในแก่นของ
องค์ความรู้ และสังเคราะห์คุณค่าเพื่อนำ�ไปสู่การสืบทอดที่ยั่งยืนต่อไปก็เป็นวิธีการที่
สำ�คัญเช่นเดียวกัน

ผู้สืบทอดองค์ความรู้
หัวใจของกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชนใดกลุม่ ชน
หนึ่ง ประกอบด้วยผู้สืบทอด ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้สืบทอดองค์ความรู้ หรือสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาโดยตรง (tradition knowledge holders) และผู้สืบทอดวัฒนธรรม
หรือชุมชนวัฒนธรรม (cultural communities) หรือนิยมใช้ในภาษากฎหมายว่า ผู้มี
ส่วนได้เสีย (steakholders) ผู้สืบทอดองค์ความรู้เป็นชนกลุ่มน้อยในชุมชนวัฒนธรรม
แต่มีความสำ�คัญ หากขาดชนกลุ่มนี้ในสังคม มรดกภูมิปัญญานั้นๆ ก็สูญสิ้น ส่วน
ผู้สืบทอดวัฒนธรรมเป็นชนกลุ่มใหญ่ สืบทอดวัฒนธรรมมาโดยกำ�เนิด หรือประพฤติ
ปฏิบัติผ่านการเข้าร่วมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) หรือเป็น
สมาชิกของกลุ่ม ผู้สืบทอดกลุ่มนี้สืบทอดตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติ แต่
พร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ คือ เป็นผูร้ บั ปฏิบตั ิ ไม่มสี ว่ นในการสร้างสรรค์
หรือถ่ายทอดโดยตรง แต่มีบทบาทต่อการดำ�รงอยู่ของมรดกภูมิปัญญา
งานวิจัยทั้ง ๓ เรื่อง ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ “การสืบทอดการพากย์เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน” ของนายรัตนพล ชื่นค้า
มุ่งรวบรวมภูมิปัญญาด้านการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และการพากย์-เจรจาโขนของ
ครูวีระ มีเหมือน ครูภูมิปัญญาไทย คนพากย์-เจรจาหนังใหญ่คนเดียวที่เหลืออยู่ใน
ขณะนี้ที่สืบทอดวิธีการพากย์ตามแบบแผนโบราณ และเปรียบเทียบการพากย์-เจรจา
ระหว่างหนังใหญ่กับโขน ผู้วิจัยจะเรียกงานเรื่องนี้ว่า กรณีศึกษาเรื่องที่ ๑
งานวิจัยเรื่องที่ ๒ คือ “การสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือกในชุมชนไทยยวน
อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ของนางสาวดวงหทัย ลือดัง รวบรวมและปริวรรต
วรรณกรรมใบลานเรื่องแม่กาเผือก และศึกษาการสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือก
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยยวนทีอ่ พยพมาอยูท่ อี่ ำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตลอดจนศึกษา
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บทบาทของประเพณีเทศน์กาเผือกในชุมชน ผู้วิจัยจะเรียกงานเรื่องนี้ว่า กรณีศึกษา
เรื่องที่ ๒
งานวิจัยเรื่องที่ ๓ คือ “การสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
ของชาวกูยที่บ้านละเอาะ อำ�เภอน้ำ�เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ” ของนางสาวพรรณวดี
ศรีขาว รวบรวมภูมิปัญญาด้านความเชื่อเรื่องผีสะเอิงและผีแถนในพิธีกรรมเลี้ยงผี
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์กูย บ้านละเอาะ อำ�เภอน้ำ�เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
และศึกษาบทบาทของพิธีกรรมนี้ ผู้วิจัยจะเรียกงานเรื่องนี้ว่า กรณีศึกษาเรื่องที่ ๓
งานวิจัยทั้งสามเรื่องมีประเด็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามประเพณีมุขปาฐะ (oral tradition) เป็นจุดร่วมกันโดยมุ่งรวบรวมองค์ความรู้
เป็นหลัก แบ่งเป็นกรณีศึกษามรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง ๑ เรื่อง และ
กรณีศึกษามรดกภูมิปัญญาด้านความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ๒ เรื่อง จากกรณี
ศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยใคร่นำ�เสนอเฉพาะประเด็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นหัวใจ
สำ�คัญในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภท
ก. ผู้สืบทอดองค์ความรู้ในฐานะผู้สืบทอดและผู้ถ่ายทอด
ผู้ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้ เป็ น ผู้ ถู ก คั ด สรรมาหรื อ เป็ น ผู้ เ ต็ ม ใจรั บ ปฏิ บั ติ
ทำ�หน้าที่รักษาและสืบทอดองค์ความรู้โดยตรง และยังเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มชน
รุน่ ต่อไป ผูส้ บื ทอดประเภทนีม้ ผี ลโดยตรงต่อการสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญา หากสืบทอด
มาได้เต็มทีภ่ มู ปิ ญ
ั ญาทีถ่ า่ ยทอดต่อก็ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากได้รบั สืบทอดมาบางส่วน
ภูมิปัญญาดังกล่าวก็ลดทอนลง หรือหากสืบทอดมาแล้วแต่ขาดคุณธรรม จริยธรรม
กำ�กับ ภูมิปัญญาดังกล่าวก็อาจถูกบิดเบือนไปตามใจชอบ ผู้สืบทอดองค์ความรู้มรดก
ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงก็คือ ศิลปินหรือครูด้านศิลปะการแสดง ผู้สืบทอด
องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาด้านประเพณี พิธีกรรมก็คือ เจ้าพิธี ผู้ประกอบพิธีกรรม
กรณีศิลปิน
ครูวีระ มีเหมือนเป็นชาวสวนจังหวัดนนทบุรี อายุ ๖๗ ปี มีชีวิตในวัยเด็ก
ท่ามกลางบรรยากาศของความเจริญในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะโขนและ
หนังใหญ่ซึ่งเป็นมหรสพในงานศพที่นิยมกันในยุคนั้น ความชอบส่วนตัวจึงเป็นแรงจูงใจ
ผู้สืบทอดเป็นผู้ถือครอง มิใช่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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สำ�คัญให้แสวงหาความรู้ ครูวรี ะชอบภาษาและวรรณคดีไทย เพราะต้องอ่านบทกลอน
ให้ผใู้ หญ่ฟงั อยูเ่ นืองๆ เมือ่ ได้มโี อกาสเรียนโขนพืน้ ฐานกับครูหยัด เพิม่ สุวรรณทีโ่ รงเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษา จึงสนใจติดตามไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่บ้านครู

ครูวีระ มีเหมือน
การเรียนวิชาศิลปะตามแบบโบราณคือ การฝึกการแสดงไปด้วย พร้อมกับ
ติดตามรับใช้ครูในทุกกิจกรรมเช่น ทำ�งานบ้านให้ ทำ�ธุระที่ครูใช้ไหว้วาน ติดตามครู
ไปช่วยแสดงเป็นตัวประกอบยามที่ครูนำ�คณะไปแสดง ดังนั้นนอกจากวิชาเล่นโขน
แล้วจึงได้วิชาปลูกโรงโขน วิชาสร้าง-ซ่อมเครื่องโขน-ละคร วิชาเป็นโต้โผหรือบริหาร
จัดการแสดง และเมื่อลูกศิษย์ต้องการแสวงหาวิชาความรู้อื่นต่อไป ครูหยัดก็เป็นคน
นำ�ไปฝากฝังให้เรียนวิชาการพากย์-เจรจาโขนกับครูสง่า ศะศิวณิช ในสายของ
พระยาสุนทรเทพระบำ� (เปลี่ยน สุนทรนัฏ) ซึ่งต่อมาครูวีระ มีเหมือน ก็ได้ไปเรียน
วิชาการพากย์-เจรจาหนังใหญ่จากหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ในสายของ
พระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) นอกจากนั้นครูวีระ มีเหมือนยังแสวงหา
วิชาความรู้อื่นๆ อีก เช่น วิชาปักเครื่องโขน-ละครจากคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
บ้านเครื่องนราศิลป์ วิชาเผาสมุก เคี่ยวรัก ทำ�น้ำ�มันมะเดื่อ เพื่อใช้ทำ�หัวโขน วิชา
ขึ้นหุ่นหัวโขนและการทำ�หนังใหญ่จากครูชิต แก้วดวงใหญ่ และครูสงวน รักมิตร
วิชาทำ�รอกเพื่อใช้ในการแสดงโขนชักรอกจากครูวิเชียร หลงรัก ตลอดจนครูหนังใหญ่
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และครูโขนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี เช่น ที่อ่างทองได้เรียนวิชาเชิดหนัง
จากครูล่ำ� ไตรนาวี วิชาการพากย์หนังจากครูยิ้ม มีแตล ที่สิงห์บุรีได้ไปสืบทอดทาง
พากย์หนังใหญ่จากครูไปล่ แห่งวัดสว่างอารมณ์
การสืบทอดองค์ความรู้ด้านการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนของครูวีระ
จึงได้มาจากทั้งสายราชสำ�นักในกรุงเทพฯ และสายราษฎร์ในต่างจังหวัด ด้วยการ
ฝึกหัดและลงมือปฏิบัติ การฝากตัวเป็นศิษย์กับครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หลายคน จึงทำ�ให้ครูวีระ มีเหมือนมีองค์ความรู้เรื่องหนังใหญ่และโขนที่กว้างขวาง
และลึกซึ้ง นอกเหนือจากความเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนมาก จนสามารถเป็นโต้โผ
รับจัดการแสดงโขนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และเป็นเจ้าของคณะโขนชักรอกที่เหลือ
อยู่แห่งเดียวของประเทศไทย
สรุปได้ว่าภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงของครูวีระ มีเหมือน ประกอบ
ด้วยองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการครอบครูหนังใหญ่ โขน-ละคร และช่างสิบหมู่ องค์ความรู้
ทางด้านศิลปะการแสดงหนังใหญ่ และองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขน
ครูวีระจึงได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง (หนังใหญ่) ของ
จังหวัดนนทบุรี ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๒ ด้านศิลปกรรม (การทำ �หนังใหญ่)
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี และครูศิลป์
ของแผ่นดิน จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ด้านการเป็นผู้ถ่ายทอด ครูวีระเป็นศิลปินและเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู
ครอบครูโขน-ละครและช่างสิบหมู่ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ และศิลปินนักแสดง
ทั้งยังสอนเชิดหนัง และพากย์หนังขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
(รักษ์เมืองสิงห์) จังหวัดสิงห์บุรี และสอนวิชาช่างทำ�หัวโขน ทำ�ตัวหนัง ลูกศิษย์ที่
มาเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นศิษย์ด้านช่าง และผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
จากกรณีศึกษาเรื่องที่ ๑ รัตนพลได้พบว่าปัจจัยที่ทำ�ให้ไม่มีการสืบทอด
การพากย์ - เจรจาหนั งใหญ่ แ ละโขนจากครู วี ร ะ ในปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ๓ ประการ
ประการแรก อยู่ที่ตัวผู้ถ่ายทอดเอง ซึ่งเป็นครูแนวอนุรักษ์นิยม ต้องการรักษาจารีต
โบราณโดยเคร่งครัด ไม่สามารถประยุกต์การถ่ายทอดในรูปแบบอื่นที่เห็นว่าผิดเพี้ยน
ได้ ประการที่สอง อยู่ที่ผู้สืบทอด งานศิลปะการแสดงต้องการผู้สืบทอดที่มีวินัย
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มีความรับผิดชอบและความอุตสาหะ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวหาได้ยากในคนรุ่นปัจจุบัน
ผู้มาสืบทอดส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการที่สนใจในเชิงวิชาการ มิได้ต้องการสืบทอดเพื่อ
ประกอบอาชีพเหมือนศิลปินในอดีต การฝึกหัดที่ปฏิบัติกันอยู่จึงทำ�ได้ในระดับท่องจำ�
ไปแสดง ไม่สามารถสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ได้ และ ประการที่สาม อยู่ที่สภาพการ
แสดง สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทำ�ให้รสนิยมและค่านิยมของผูช้ มและผูแ้ สดงเปลีย่ นแปลง
ไปด้วย ยิ่งผู้ชมขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ยิ่งมีผลทำ�ให้การแสดง
หนังใหญ่และโขนกลายมาเป็นการเล่าเรื่องย่อ การพากย์-การเจรจาซึ่งเคยเป็นหัวใจ
สำ�คัญในการเสพศิลปะจึงกลายมาเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้น
ความรู้ที่ครูวีระถ่ายทอดในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นความรู้พื้นฐาน ส่วนองค์
ความรูท้ งั้ หมดด้านการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนยังไม่มผี สู้ บื ทอดเพราะในทรรศนะ
ของศิลปิน การจะมอบวิชาให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องมีการทดสอบว่ามีความตั้งใจจริง อดทน
และไว้วางใจได้
กรณีเจ้าพิธีเป็นพระภิกษุ
ในงานวิจัยเรื่องที่ ๒ ชาวไทยยวนที่อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีสืบทอด
ความเชื่ อ เรื่ อ งแม่ ก าเผื อ กเป็ น มารดาของพระพุ ท ธเจ้ า ห้ า พระองค์ แ ละอานิ ส งส์
ของการฟังเทศน์เรื่องกาเผือกและจุดประทีปตีนกาบูชาเพื่อทำ�ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ผ่านประเพณีเทศน์กาเผือกที่จัดขึ้นที่วัด โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เทศน์หรือผู้ถ่ายทอด
วรรณกรรมเรื่องกาเผือกจากใบลานอักษรยวน ด้วยทำ�นองธรรมวัตร ในตอนค่ำ�ของ
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ในแง่นี้ พระสงฆ์จึงเป็นเจ้าพิธีผู้สืบทอดความเชื่อที่บันทึก
ไว้ในวรรณกรรมลายลักษณ์แต่เผยแพร่โดยวิธีการมุขปาฐะ
ความเชื่อเรื่องอานิสงส์การถวายคัมภีร์ใบลาน ทำ�ให้เกิดการคัดลอกใบลาน
ดังพบคัมภีร์ใบลานเก็บไว้ตามวัดต่างๆ จำ�นวนมาก รวมทั้งใบลานเรื่องกาเผือก หรือ
พระยาก๋าเผือก หรือโวหารภทีตตีนกา คัมภีร์เหล่านี้เขียนด้วยตัวอักษรธรรมแบบ
ล้านนา เพื่อให้พระภิกษุเทศน์ ซึ่งในอดีตพระภิกษุชาวไทยยวนจะสามารถพูดและ
อ่านเขียนอักษรธรรมนีไ้ ด้ พระสงฆ์จงึ เป็นผูส้ บื ทอดองค์ความรูโ้ ดยตรง ประเพณีเทศน์
กาเผือกจึงปฏิบัติได้ในทุกวัดในเขตอำ�เภอเสาไห้
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ปัจจุบันในเขตอำ�เภอเสาไห้ มีพระเจริญ ธมฺมวุฑฺโฒ อายุ ๔๐ ปี ๑๕ พรรษา
พระสงฆ์ที่วัดโพธิ์ ตำ�บลพระยาทดเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่สามารถอ่านอักษรธรรม
แบบล้านนาและเทศน์เป็นสำ�เนียงยวนได้ พระเจริญจึงเป็นเจ้าพิธีเพียงคนเดียวของ
ชุมชนนี้
พระเจริญ ธมฺมวุฑฺโฒสืบทอดการอ่านเขียนตัวอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน
จากบิดาในวัยเด็ก ต่อมาเมื่อบวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ฝึกอ่านและเขียนจากหนังสือใบลานที่มีอยู่ในวัด โดยฝึกอ่านจากคัมภีร์ใบลานฉบับ
ของวัดโพธิ์ ชื่อ พระยากาเผือก (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๑) และใช้เวลาในการฝึกเทศน์
กาเผือกประมาณ ๑ สัปดาห์ โดยจดจำ�การเทศน์ทำ�นองธรรมวัตรสำ�เนียงยวนจาก
หลวงพ่อบ่าย ธมฺมวุฑฺโฒ ซึ่งเดิมอยู่ที่วัดโพธิ์ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระยาทด
(ปัจจุบันลาสิกขาไปแล้ว) ในลักษณะครูพักลักจำ� เมื่อสามารถฝึกอ่านได้คล่องแล้วจึง
รับเทศน์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อจากนั้นก็ได้รับนิมนต์ไปเทศน์ทุกปี

พระเจริญ ธมฺมวุฑฺโฒ
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นอกจากการเทศน์ พระเจริญยังได้สร้างวรรณกรรมเรื่องกาเผือกขึ้น ๒
ฉบับ คือ หนังสือเทศน์กาเผือก (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๒) พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และ
พับกระดาษเป็นรูปร่างคล้ายใบลาน ปริวรรตเป็นอักษรไทยและ พระยากาเผือก
(กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๓) จารเป็นอักษรธรรมล้านนาลงในใบลาน เพื่อใช้สำ�หรับเทศน์
วรรณกรรมที่สร้างขึ้นใหม่นี้ปรับมาจากต้นฉบับดั้งเดิม คือ กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๑ ให้
สั้นลงเพื่อสามารถใช้เทศน์ให้จบในเวลา ๑ ชั่วโมง
พระเจริญจึงเป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีการเทศน์กาเผือกที่ได้
องค์ความรู้มาจากความสนใจใฝ่รู้เป็นการส่วนตัว ในขณะที่พระสงฆ์รูปอื่นๆ ละทิ้ง
ความเป็นภิกษุแบบชาวไทยยวนดัง้ เดิม พระเจริญกลับพยายามเรียนรูก้ ารเทศน์ท�ำ นอง
ยวนและการเขียนบันทึกวรรณกรรมเรื่องกาเผือกเป็นอักษรไทยและอักษรธรรม
ล้านนาตามกำ�ลังทีม่ อี ยูโ่ ดยไม่มหี น่วยงานราชการหรือเอกชนสนับสนุน เพือ่ ให้ประเพณี
การเทศน์กาเผือกยังมีอยู่ในชุมชน นับว่าพระเจริญเป็นผู้สืบทอดประเพณีการเทศน์ที่
เข้าใจสถานะและบทบาทของพระภิกษุของชุมชนที่ควรอ่านและเขียนอักษรล้านนาได้
และได้พยายามรักษาบทบาทนีไ้ ว้ แม้จะเป็นเพียงผูเ้ ดียวในชุมชนก็ตาม ส่วนการปริวรรต
วรรณกรรมเรื่องกาเผือกเป็นอักษรไทยแสดงให้เห็นว่าพระเจริญต้องการถ่ายทอด
เรื่องดังกล่าวให้คนในชุมชนและพระภิกษุรูปอื่นที่อ่านเขียนอักษรดั้งเดิมไม่ได้ ได้มี
โอกาสรับรู้เรื่องในภาษาไทยแทน ในแง่นี้พระเจริญก็ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดมรดก
ภูมิปัญญานี้ไว้ด้วย พระเจริญจึงเป็นเจ้าพิธีที่เป็นทั้งผู้สืบทอดและผู้ถ่ายทอดในคน
เดียวกัน องค์ความรู้ที่พระเจริญสืบทอดไว้ คือ องค์ความรู้ด้านการอ่าน-เขียนอักษร
ล้านนา และการเทศน์แม่กาเผือกเป็นทำ�นองธรรมวัตรแบบยวน
กรณีเจ้าพิธีเป็นร่างทรง
ในงานวิจัยเรื่องที่ ๓ ครูบา หรือร่างทรงผีบรรพบุรุษเป็นผู้สืบทอดองค์
ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย บ้านละเอาะ อำ�เภอน้ำ�เกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีในช่วงเดือน ๓-เดือน ๖
ชาวกูยมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษมีอำ�นาจเหนือธรรมชาติที่สามารถคุ้มครอง
ลูกหลาน ขณะเดียวกันก็สามารถลงโทษทำ�ให้เจ็บป่วยได้เมือ่ ประพฤติผดิ จารีตประเพณี
เนื่องจากชาวกูยบ้านละเอาะให้ความสำ�คัญกับผีบรรพบุรุษฝ่ายหญิง คือ นับถือผีฝ่าย
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แม่ ลูกทุกคนจะนับถือผีตามสายตระกูลของแม่ แม้เมื่อลูกสาวแต่งงานไป หลานที่เกิด
มาก็จะนับถือผีตามแม่ของตน แต่หากเป็นหลานที่เกิดจากลูกชาย หลานที่เกิดมาจะ
นับถือผีตามสายตระกูลของลูกสะใภ้ เมื่อถึงวันที่มีพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ลูกเขยหรือ
ลูกสะใภ้ต้องไปแสดงความเคารพผีของอีกฝ่ายด้วย โดยการ “สมบัติสมมา” (สมา
หรือ ขมา) เพือ่ แสดงให้เห็นว่ายอมโอนอ่อนต่อผีของสามีหรือภรรยาเช่นกัน ผีบรรพบุรษุ
ประจำ�สายตระกูลที่ชาวกูยบ้านละเอาะนับถือ คือ ผีสะเอิง และ ผีแถน
พิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณและเซ่นไหว้
สักการะผีเป็นหลัก โดยมีครูบาเป็นเจ้าพิธี ครูบาทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางทีเ่ ชือ่ มระหว่างผี
บรรพบุรุษกับคนธรรมดาให้ได้ใกล้ชิดกัน ช่วยให้ชาวกูยติดต่อสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ
และทำ�ให้ชาวกูยได้สัมผัสอำ�นาจของผีบรรพบุรุษ ดังนั้นจึงให้ความเคารพและเชื่อถือ
อำ�นาจศักดิ์สิทธิ์ของผีบรรพบุรุษที่แสดงผ่านตัวครูบา หากไม่มีครูบาก็จะไม่สามารถ
ประกอบพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษได้ เพราะครูบาคือบุคคลที่ผีเลือกให้เป็นร่างทรง
การเป็นครูบาเริ่มจากมีคนในตระกูลของครูบาเจ็บป่วยและได้บนบานศาล
กล่าวขอผีให้หายป่วย แล้วจะทำ�พิธีเลี้ยงผีเพื่อแก้บนและสักการะผี เมื่อทำ�พิธีเลี้ยงผี
เสร็จสิ้นในปีแรก ผู้นั้นจะเป็นครูบาของตระกูล ซึ่งในตระกูลหนึ่งๆ มีได้เพียง ๑ คน
เท่านั้น ครูบาจะเป็นผู้รักษานับถือผีเอาไว้ จนกระทั่งตนเองตาย เมื่อตายไปแล้ว
เชือ่ ว่าผีทเี่ คยอยูด่ ว้ ยก็เสมือนตายไปพร้อมกับครูบา ลูกหลานอาจนำ�หิง้ ผีไปลอยน้�ำ หรือ
นำ�ไปวางบนต้นไม้ให้ย่อยสลายไปเอง ไม่มีการรับส่งผีต่อหรือยกผีให้กัน เพราะเชื่อว่า
คนสามัญไม่มอี �ำ นาจในการสัง่ ผีให้ไปอยูก่ บั ผูใ้ ดได้ ผีเท่านัน้ ทีม่ อี ำ�นาจเลือก เมือ่ ผีตายไป
จากสายตระกูลได้ระยะหนึ่ง อาจนานหลายเดือนหรือหลายปี ผีจะกลับมาเกิดใหม่
มาอยู่กับลูกหลานคนใดคนหนึ่งในสายตระกูล โดยมาทำ�ให้เจ็บป่วยอีก เพื่อทำ�ให้
ลู ก หลานในสายตระกู ล สามั ค คี กั น ต่ อ มาจึ ง ต้ อ งจั ด การรั บ ผี แ ละมี พิ ธี เ ลี้ ย งผี ขึ้ น
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ
คุณสมบัตสิ �ำ คัญของครูบาซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงวัยกลางคนขึน้ ไปทีแ่ ต่งงาน
มีครอบครัวแล้วคือ ประพฤติตนอยู่ในทำ�นองคลองธรรม พูดจาน่าเชื่อถือ เป็นที่รัก
ของญาติพี่น้องและสามารถเข้ากับญาติพี่น้องคนอื่นๆ ในสายตระกูลได้เป็นอย่างดี
ข้อสำ�คัญ ครูบาต้องเป็นลูกหลานของชาวกูยบ้านละเอาะเท่านั้น ไม่มีการสืบทอดแก่
คนภายนอก นอกจากนี้ ค รู บ าต้ อ งเคยผ่ า นพิ ธี เ ลี้ ย งผี บ รรพบุ รุ ษ ของตนเองมา
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อย่างน้อย ๑ ครั้ง จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธี ผู้ที่เป็นครูบาส่วนใหญ่เคยถูกผีบรรพบุรุษ
กระทำ�ให้เจ็บป่วยมาก่อน เพราะเป็นบุคคลทีผ่ บี รรพบุรษุ เลือกแล้วว่าจะให้เป็นร่างทรง
เมื่อประกอบพิธี
ในการประกอบพิ ธี เ ลี้ ย งผีแ ต่ ล ะครั้ ง ประกอบด้ ว ย คณะครู บ า ซึ่ ง มี
ครูบาใหญ่ ครูบารองและลูกศิษย์ ลำ�ดับความสำ�คัญของครูบาขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของครู บ ากั บ ผี ครู บ าใหญ่ คื อ ผู้ ที่ มี จำ � นวนปี ที่ นั บ ถื อ ผี ม ากที่ สุ ด เป็ น หั ว หน้ า
คณะครูบาและได้รับความเคารพสูงสุดในพิธี ทำ �หน้าที่สำ�คัญคือเป็นผู้นำ �ในการ
ประกอบพิธี อัญเชิญผีบรรพบุรุษลงมาจากหิ้งเพื่อมาประกอบพิธี การบอกกล่าวผี
สู่ขวัญเจ้าภาพ เสี่ยงทายสุขภาพของเจ้าภาพ จัดหิ้งผีและอัญเชิญผีขึ้นหิ้งเช่นเดิม
เมื่อเสร็จพิธี ผู้ที่มีจำ�นวนปีนับถือผีรองจากครูบาใหญ่ คือ ครูบารอง เป็นผู้ช่วย
ครู บ าใหญ่ ใ นการประกอบพิ ธี บางครั้ ง อาจทำ � หน้ า ที่ แ ทนครู บ าใหญ่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือเห็นควร ส่วน ลูกศิษย์ คือ ผู้ที่มีจำ�นวนปีนับถือผีรองจากครูบา
รอง ตำ�แหน่งเหล่านี้จะเลื่อนขั้นได้เมื่อครูบาที่มีจำ�นวนปีนับถือผีมากกว่าตนตายไป
จะเห็นได้ว่าการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชุมชนนี้ขึ้นอยู่กับ
ครูบาทั้งคณะ มีตัวตายตัวแทนที่สามารถสืบทอดได้ทันที ตราบใดที่มีครูบา ตราบนั้น
ก็ยังมีประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษสืบต่อไป
ปัจจุบันครูบาที่หมู่บ้านนี้มี ๔ คน คือ นางชาลี นามวิชา อายุ ๗๐ ปีเป็น
ครูบาใหญ่แถน ประกอบพิธเี ลีย้ งผีแถนเท่านัน้ เป็นครูบาทีม่ จี �ำ นวนปีทนี่ บั ถือผีมากทีส่ ดุ
นางทองคำ� ศรีด้วง อายุ ๖๙ ปี เป็นครูบาใหญ่ผีสะเอิงและเป็นครูบารองของแถน
ประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิงและผีแถน นางจันทา อินธิเดช อายุ ๖๕ ปี และนางเมาะ
สังลา ครูบารองของผีสะเอิง และเป็นครูบารองของแถน อายุ ๖๕ ปี ประกอบพิธี
ได้ทั้งเลี้ยงผีสะเอิงและผีแถน
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ครูบาสะเอิง
กระบวนการเรียนรู้ของครูบาแต่ละคนไม่มีการเรียนการสอนกัน หากแต่
องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการจดจำ�
วิธีการ รายละเอียดเครื่องประกอบพิธีต่างๆ การสังเกตการกระทำ�ของครูบาใหญ่
และครูบารองว่าปฏิบัติตัวอย่างไรในพิธีกรรม เพราะในการประกอบพิธีเลี้ยงผีของ
เจ้าภาพแต่ละคนต้องทำ�ต่อเนื่อง ๓ ปี จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
อย่างน้อย ๓ ปี
เนื่องจากชาวกูยไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง การสืบทอดหรือการบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ของตน จึงใช้วิธีการพูด ร้องปากเปล่าโดยใช้ทั้งภาษากูยและภาษาลาว
บทร้องหรือพูดที่ใช้ในการประกอบพิธีแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มีบทร้องตายตัว
เพราะชาวบ้านเชือ่ ว่ากิรยิ าอาการหรือคำ�พูดต่างๆ ล้วนเกิดจากผีบรรพบุรุษในร่างทรง
ครูบา จึงเป็นบทร้องมุขปาฐะที่ด้นสด หากขั้นตอนใดมีบทบาทสมมติจะใช้ภาษาพูด
ธรรมดาทั้งภาษากูยและภาษาลาว (อีสาน) ตามบทบาทในขั้นตอนนั้น บางขั้นตอน
ก็ไม่ปรากฏบทพูด ปรากฏเพียงท่าทางการรำ�ไปรอบปะรำ�พิธีเท่านั้น
จะเห็นได้ว่าครูบาเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการติดต่อกับบรรพบุรุษ
ทั้งวิธีการและภาษาที่เชิญผี ทั้งเครื่องประกอบพิธี ขั้นตอน การเล่นต่างๆ โดยเฉพาะ
คำ�สอนฮีตคองผ่านการเล่น ได้แก่ การเคารพผู้อาวุโส การครองตนของชายหญิง
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การเจรจาต่อรองของคนในสังคม และการปรับไหม จารีตประเพณีเหล่านี้ในอดีต
น่าจะเป็นกฎสังคมที่เคร่งครัดลักษณะเดียวกับกฎหมายจารีต (customary law)
หากฝ่าฝืนละเมิดจะถูกปฏิเสธและลงโทษจากคนในชุมชน จึงสืบทอดไว้ในรูปแบบ
พิธีกรรมเพื่อสื่อสารให้ลูกหลานในหมู่บ้านรับรู้ ตอกย้ำ�และผลิตซ้ำ�ผ่านพิธีที่จัดขึ้น
ทุกปี
ครูบาใหญ่จึงเป็นทั้งผู้สืบทอดและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ โดย
มีครูบารอง ลูกศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธีเป็นผู้รับและสืบทอดความเชื่อ
ข. ผู้สืบทอดองค์ความรู้ : ลักษณะร่วมและแตกต่าง
จากกรณีศกึ ษาทัง้ ๓ เรือ่ ง จะเห็นได้วา่ ผูส้ บื ทอดองค์ความรูม้ รดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับด้านประเพณี พิธีกรรม มีลักษณะร่วมกันและ
แตกต่างกัน ดังนี้
ลักษณะร่วม
❖ ผู้สืบทอดองค์ความรู้เป็นบุคคลพิเศษ นอกจากความสามารถเฉพาะตัว

แล้ว บุคลิกส่วนตัวต้องมีความน่านับถือจึงจะเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในกรณีศิลปิน
ได้รับการยกย่องจากความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ มีผู้ว่าจ้างไปแสดง หรือให้รางวัล
เกียรติยศโดยการยกย่องเชิดชู แต่เนื่องจากเป็นการแสดง ครูศิลปินต้องมีลักษณะที่
ดึงดูดคนให้ติดตาม เช่น มีเสียงดังก้องกังวาน มีปฏิภาณไหวพริบ มีมุก มีความจำ�ดี
ในกรณีเจ้าพิธี บุคลิกส่วนตัวมีความสำ�คัญน้อยกว่าความน่านับถือ เพราะต้องวางตัว
ให้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนทั้งในและนอกพิธีกรรม
❖ การได้องค์ความรู้หรือภูมิปัญญามาสืบทอดมีความยากลำ�บาก ในกรณี

ศิลปินต้องเสาะแสวงหาครู เรียนรู้จากครูจนครูวางใจและถ่ายทอดให้ ในกรณีเจ้าพิธี
แม้พธิ กี รรมจะเป็นการสืบทอดมาตามประเพณี แต่หากในชุมชนขาดผูส้ ามารถถ่ายทอด
ได้แล้ว ผู้จะเป็นเจ้าพิธีต้องสืบเสาะอย่างหนัก ดังเช่นในกรณีศึกษาที่ ๒ พระเจริญ
ต้องการสืบสานประเพณีการเทศน์กาเผือกให้คงอยู่ในชุมชน พระเจริญจึงต้องเรียนรู้
อักษรล้านนา ทัง้ การอ่านเขียนและวิธกี ารเทศน์ท�ำ นองด้วยตัวเอง เพราะขาดพระสงฆ์
ผูใ้ หญ่ในชุมชนถ่ายทอด ซึง่ แตกต่างจากกรณีศกึ ษาที่ ๓ ทีพ่ ธิ กี รรมยังมีผถู้ า่ ยทอดอยูใ่ น
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ชุมชน ในกรณีนแี้ ม้ผบี รรพบุรษุ จะเป็นผูเ้ ลือกผูส้ บื ทอด แต่ครูบาก็ตอ้ งผ่านการทดสอบ
มาแล้วจากการเจ็บป่วย จนต้องร้องขอจากบรรพบุรุษด้วยตัวเอง และต้องเข้าร่วมใน
พิธกี รรมทีจ่ ดั ขึน้ ทุกครัง้ กว่าจะได้เป็นครูบาใหญ่กต็ อ้ งเข้าร่วมในพิธนี านทีส่ ดุ กว่าคนอืน่
❖ การสืบทอดองค์ความรู้ ต้องใช้เวลาหลายปีในการสืบทอด ในกรณีศลิ ปิน

อาจใช้เวลายาวนานกว่าจึงจะเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ในกรณีเจ้าพิธีอาจใช้เวลา
น้อยกว่าแต่ก่อนหน้าจะเป็นเจ้าพิธีเองก็ต้องเป็นผู้เข้าร่วมในพิธีมาก่อน เช่นพระเจริญ
ใช้เวลากว่า ๖ ปีจึงจะได้เป็นผู้เทศน์เรื่องกาเผือก กรณีครูบาต้องใช้เวลา ๓ ปี
อย่างต่ำ�จึงจะได้รับการยอมรับ
ลักษณะแตกต่าง
❖ การถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาที่เป็นการแสดงเปิดกว้างให้กับ

ผู้ที่สนใจ มีความรักในศิลปะนั้นๆ ไม่ได้ถูกจำ�กัดให้อยู่เฉพาะกลุ่ม แต่ครูศิลปินมีอิสระ
ในการเลือกผู้สืบทอด หากไม่มีคุณสมบัติเป็นที่พึงใจ ครูมีสิทธิ์ที่จะไม่ถ่ายทอดองค์
ความรู้นั้นให้ได้ และมีการทดสอบอยู่ทุกปีในพิธีกรรมไหว้ครูประจำ�ปี ดังในกรณีศึกษา
ที่ ๑ ครูวีระไม่ถ่ายทอดการพากย์หนังให้กับผู้ใด เพราะไม่มีผู้สืบทอดที่เข้าเกณฑ์
ครู แต่เลือกถ่ายทอดความรูด้ า้ นอืน่ ให้ ส่วนมรดกภูมปิ ญ
ั ญาด้านพิธกี รรมส่วนใหญ่จ�ำ กัด
ผู้ถ่ายทอดไว้เฉพาะกลุ่มของตน ผู้สืบทอดที่เป็นเจ้าพิธีจำ�เป็นต้องหาตัวตายตัวแทน
หากต้องการให้พธิ กี รรมดำ�เนินต่อไปได้ จึงต้องมีกระบวนการสร้างผูส้ บื ทอดทีเ่ ข้มแข็ง
ดังกรณีที่ ๓ ซึ่งเป็นการสืบทอดเฉพาะสายตระกูล มีการจัดลำ�ดับการเป็นผู้ถ่ายทอด
เป็นครูบาใหญ่ ครูบารอง และมีการวางเงื่อนไขการยอมรับเป็นครูบาจากจำ�นวนปี
ที่เข้าร่วมสืบทอด ซึ่งต่างจากกรณีศึกษาที่ ๒ ที่ขาดการจัดการที่ดีในชุมชนและในกลุ่ม
คณะสงฆ์ผู้สืบทอดองค์ความรู้ จึงทำ�ให้การสืบทอดขาดช่วง แม้พระเจริญต้องการ
ถ่ายทอดก็ไม่สามารถหาผู้มาสืบทอดได้จึงเหลือเพียงผู้เดียวในชุมชน
❖ การสร้างสรรค์ แม้ว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเป็นการผลิตซ้ำ�

หรือเลียนแบบเพื่อส่งต่อสืบทอด แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ มีส่วนที่สร้างสรรค์ใหม่รวมอยู่ด้วย
โดยเฉพาะกับผู้สืบทอดที่เป็นศิลปินผู้มีอิสระในการแสดงความเป็นปัจเจก เพียงแต่ว่า
เป็ น การสร้ า งสรรค์ ภ ายในกรอบของขนบเดิ ม ส่ ว นผู้ สื บ ทอดที่ เ ป็ น เจ้ า พิ ธี มี ก าร
สร้ า งสรรค์ น้ อ ยกว่ า หรื อ อาจไม่ มี เ ลย เพราะต้ อ งยึ ด ตามขนบอย่ า งเคร่ ง ครั ด
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หากข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปอาจทำ�ให้พิธีกรรมไม่ประสบความสำ�เร็จ เช่นผีอาจ
ไม่มาลงทรงในกรณีศึกษาที่ ๓ ส่วนกรณีศึกษาที่ ๒ เป็นข้อยกเว้น การสร้างสรรค์
ของพระเจริญโดยการย่อเรื่องให้สั้นลงเป็นความจำ�เป็นของชุมชนที่มีผู้สืบทอดเพียง
คนเดียวที่ต้องทำ�หน้าที่ผู้สืบทอดให้กับหลายชุมชน
จะเห็นได้วา่ ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับผลงานวิจยั โครงการวิจยั ภาคสนามการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กล่าวถึงข้างต้นเกี่ยวกับปัญหาของ
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. ผูส้ บื ทอดองค์ความรูเ้ ป็นเจ้าของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมหรือไม่
ในสังคมไทยแบบเก่าซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จะไม่เกิดคำ�ถามว่า ใครเป็น
เจ้าของศิลปะการพากย์หนังใหญ่ ใบลานเรื่องแม่กาเผือกเป็นของใคร การเทศน์
กาเผือกเป็นของไทยยวนหรือไทยพวน เพราะต่างรูด้ วี า่ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทีก่ ำ�ลังสืบทอด
กันอยู่นั้นเป็นของส่วนรวม เราจึงมี แนวคิดเรื่องครูเทพ เทพนิมิต เทพบันดาล
ครูพักลักจำ� ครูพักอักษร ไม่มีความคิดในเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของ (ownership)
มีแต่กฎเกณฑ์เรื่องความเหมาะสมของสถานภาพของผู้ใช้ภูมิปัญญาหรือศักดิ์ของ
ผู้ใช้ โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับราชสำ�นักและพระสงฆ์
เช่น พิธีเผาศพแบบขึ้นเมรุนกหัสดีลิงค์ของชาวอุบลราชธานี หรือขึ้นเมรุปราสาท
ของชาวล้านนา ใช้ได้เฉพาะศพที่เป็นเชื้อสายเจ้านายหรือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ โบสถ์ที่
มุงหลังคาซ้อนกันสามชั้นสร้างได้เฉพาะวัดหลวง ยันต์สุกิตติมาใช้ลงเครื่องพิชัยยุทธ
ไม่ใช้ลงบนร่างกายของคน
เรื่องของสิทธิความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิด
ที่เกิดใหม่ไม่เกิน ๒๐ ปี มาพร้อมกับระบบทุนนิยมเสรีที่มองเห็นว่าศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาและกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม ต่ า งๆ จะเป็ น สิ น ค้ า ตั วใหม่ ที่
กลุ่มทุนวัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ที่มี
เทคโนโลยีเหนือกว่านำ�มาใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง หลังจากที่ตักตวงเอา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอาณานิคมของตนไปหมดแล้วโดยอาศัยระบบการค้า
ข้ามพรมแดนหรือเศรษฐกิจเสรี (free trade)
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ประเทศที่กำ�ลังพัฒนาที่รู้เท่าทันแนวทางการครอบงำ�เศรษฐกิจของประเทศ
จึงได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภาครัฐและเอกชนในปี ๒๐๐๒-๒๐๐๓ และ
นำ�ร่างเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO) เพื่อให้เกิดกลไกการ
คุ้มครองในระดับนานาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ ๒๐๐๓ และ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมความหลากหลาย
ของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ๒๐๐๕ จึงเกิดขึ้น องค์กรระหว่างประเทศ เช่น
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization) ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาตัว
แบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis model) เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีและคติชน (traditional cultural
expressions/folklore) ในปี ค.ศ. 2000 WIPO ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐ
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคติชน (The
WIPO Intergovernment Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklore) ขึ้น เพื่อร่างบทบัญญัติว่าด้วย
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ในร่างบทบัญญัตินี้มีกล่าวถึงหลักการแบ่งปันผล
ประโยชน์ (benefit sharing) อย่างเป็นธรรมและกล่าวถึงสิทธิของเจ้าของภูมิปญ
ั ญา๖
คำ�ถามทีต่ ามมาคือ ใครเป็นเจ้าของภูมปิ ญ
ั ญา? ใครมีสทิ ธิในมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม ผู้สืบทอดองค์ความรู้หรือชุมชนวัฒนธรรม? จะมีเกณฑ์ในการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างไร? ในกรณีประเทศไทยเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยตรง ที่มีอยู่และมีบางส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ได้แก่
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงยังไม่มีใครเป็นผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของ หากพิจารณา
จากกระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรม ทั้งผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาและชุมชน
วัฒนธรรมต่างมีผลต่อการสงวนรักษาและคุ้มครองให้มรดกภูมิปัญญานั้นๆ คงอยู่ ทั้ง
สองกลุ่มล้วนเป็นผู้ถือครอง มิใช่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ธนิต ชังถาวร และคณะ. รายงานการศึกษากรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ไทย. (กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๕๐ หน้า ๙๗ (เอกสารอัดสำ�เนา)
๖
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ดวงหทัย ลือดัง. การสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือกในชุมชนไทยยวน อำ�เภอเสาไห้
จั ง หวั ด สระบุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ธนิต ชังถาวร และคณะ. รายงานการศึกษากรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เสนอต่อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๕๐. (เอกสารอัดสำ�เนา)
พรรณวดี ศรีขาว. การสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่
บ้านละเอาะ อำ�เภอน้ำ�เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๔.
รัตนพล ชื่นค้า. การสืบทอดการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของ
ครูวีระ มีเหมือน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
สำ� นั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ . มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม.
กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม,
๒๕๕๒.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา และคณะ. รายงานการศึกษาโครงการวิจยั ภาคสนามการคุม้ ครอง
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(เอกสารอัดสำ�เนา)
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม (Convention on the Protection and Promotion of the
Diversity of Cultural Expressions 2005 (http://unesdoc.unesco.org.)
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 (http:
www.unesco.org/culture/ich/en/convention)
WIPO. Intellectual Property and Traditional Cultural Expression/Expression
of Folklore. Booklet No.1
WIPO. Intellectual Property and Traditional Knowledge. Booklet No.2
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