ประกาศกรมสงเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภททุนทั่วไป
--------------------------------ตามที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัยดานวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภททุนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายใตกรอบการวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบายการดําเนินงานวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเนนการวิจัยเกี่ยวกับการ อนุรักษและสืบทอดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน นั้น
บัดนี้ กรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วัฒนธรรมเรียบรอยแลว โดยมี โครงการวิจัยที่ผานการคัดเลือกใหรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภททุนทั่วไป จํานวน ๓๙ โครงการ และมีโครงการวิจัยที่สํารองไวเพื่อเตรียมการ
พัฒนาโครงการวิจัยกอนพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัย ในปงบประมาณถัดไป จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการวิจัยที่ผานการคัดเลือกใหรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภททุนทั่วไป จํานวน ๓๙ โครงการ แบงตามกรอบการวิจัย ดังนี้
๑.๑ การอนุรักษและสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม จํานวน ๒๐ โครงการ
งบประมาณที่
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผูเสนอขอรับทุน
ไดรับจัดสรร
๑. ลิเกลานนา : มิติทางวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
ผูชวยศาสตราจารย
๒๕๐,๐๐๐
ดร. ธนพชร นุตสาระ
๒. นิทานพื้นบานในจังหวัดชุมพร : การวิเคราะหวิถีชีวิต
นางสาวเพ็ญพิชยา
๕๐,๐๐๐
ความพอเพียง
อัครธนารักษ
๓. แนวทางการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา ซอบั้ง
ดร. พิทยวัฒน พันธะศรี
๑๐๐,๐๐๐
ชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ
๔. กระบวนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสรางความ นายคมกริช บุญเขียว
๒๐๐,๐๐๐
เขมแข็งของชุมชนไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
๕. วิถีโตะบีแด...

-๒ที่

ชื่อโครงการวิจัย

๕. วิถีโตะบีแด : การดํารงภูมิปญญาพื้นบาน สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
๖. ศตวรรษของดุริยบรรณกับบทบาทเดนในการพัฒนา
บริบททางสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทย
๗. ความสัมพันธของดนตรีและพิธีกรรมฟอนผีในสังคม
วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม
๘. การศึกษาองคความรู การสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น กรณีศึกษา พิธีกรรมการขึ้นเปล
เด็กในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. วิถีชีวิตและภูมิปญญาของชาวนาไทยที่ทุงบางเขน
ในชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๑๐-๒๕๑๐
๑๐. การศึกษา ลึ่ฮเติ่น ดนตรีในพิธี วอน ไวะ ซาง
ชาวมอญบานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑. ปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงผลการไมแสดงออก
อัตลักษณชาติพันธุไทยบรู
๑๒. การจัดทําฐานขอมูลคัมภีรใบลานและศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนจากคัมภีรใบลาน วัดน้ําจํา ตําบล
รองวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑๓. การศึกษาและอนุรักษ “เพลงดีเกีย” ในวัฒนธรรม
ของชาวมุสลิม ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
๑๔. การศึกษาองคความรูวงปพาทยพื้นบาน
บานหนองไทร ตําบลหนองไทร อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่น

นางเปรมสิรี ศักดิ์สูง

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๑๕๐,๐๐๐

นายอานันท นาคคง

๔๐๐,๐๐๐

ผูชวยศาสตราจารย
วาที่รอยตรี
ดร. นิรันดร ภักดี
นางสาวเมธิรา ไกรนที

๒๘๐,๐๐๐

รองศาสตราจารย ดร.
พรรณี บัวเล็ก
วาที่รอยตรี
ณฤดล เผือกอําไพ

๓๐๐,๐๐๐

ผูเสนอขอรับทุน

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ดร. ณรงค อาจสมิติ

๒๕๐,๐๐๐

นายดิเรก อินจันทร

๒๐๐,๐๐๐

นายทยา เตชเสน

๒๕๐,๐๐๐

นายพิชชาณัฐ ตูจินดา

๑๐๐,๐๐๐

๑๕. แนวทาง...

-๓ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูเสนอขอรับทุน

๑๕. แนวทางการผลิตหมวกกะปเยาะฮ เพื่อสงเสริมและ
นายแวยูโซะ สิเดะ
พัฒนาคุณคาทางวัฒนธรรมมลายูทองถิ่นดานการ
แตงกาย โดยมีสวนรวมของผูผลิตรายยอยและ
ผูสวมใสกะปเยาะฮในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี
๑๖. โครงการสรางเครือขายการสํารวจ รวบรวม คัมภีร
นางสาวตุลาภรณ
ใบลานลานนาในรูปแบบการจัดเก็บดวยระบบดิจิทอล
แสนปรน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในเขตอําเภอแมทะจังหวัด
ลําปาง
๑๗. แนวทางการพัฒนาระบบซะกาตจากฐานรากหญา : นางสาวนินาดียะห อาแย
กรณีศึกษาชุมชนโสรง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
๑๘. การศึกษาและรวบรวมขอมูลรูปแบบภาพตุงคาวธรรม
นายอนุกูล ศิริพันธุ
เพื่อการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง
๑๙. การพัฒนาศักยภาพ ๗ วังเกาหัวเมืองมลายู ๓ จังหวัด นายทักษสุรยิ า หมาดสะ
ชายแดนใตสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๐. กระบวนจัดการความรูและการสืบทอดภูมิปญญา
นายพัสกร แนวปราณีต
ทองถิ่น : กรณีศึกษาการตอเรือในจังหวัดชลบุรี

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๑๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑.๒ การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม จํานวน ๑๒ โครงการ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑. รูปแบบการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
ประเพณีออกหวา อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน

ผูเสนอขอรับทุน
นางกันทนา ใจสุวรรณ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๑๐๐,๐๐๐

๒. การจัดการ...

-๔ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูเสนอขอรับทุน

๒. การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรม รองศาสตราจารย ดร.
ทางสังคมเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษา
พัชรินทร สิรสุนทร
ชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
๓. ผายกนครศรีธรรมราชเพื่อประยุกตสูการออกแบบ
นายทรงพันธุ จันทรทอง
เครื่องประดับ
๔. แนวทางการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑเชิง
ดร. ภาณุพงศ
วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จงชานสิทโธ
โบราณสถานเวียงทากาน จังหวัดเชียงใหม
๕. การพัฒนาผลิตภัณฑเคยปลาสูมาตรฐานผลิตภัณฑ
นางสาวฐิตริ ัตน สัตยซื่อ
ชุมชนของชาวบาน หมูที่ ๑๒ ตําบลทาเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. กระบวนการประยุกตใชองคประกอบศิลปของฮูปแตม
นางสาวสรัญญา
ในการออกแบบลวดลาย
ภักดีสวุ รรณ
๗. การพัฒนาและตอยอดองคความรูในการผลิตและ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ออกแบบผาไหมหมักโคลนเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย
ทรงคุณ จันทจร
ของชุมชนในภาคอีสาน
๘. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูการเปนหุนสวน
นางสาวชุลวี รรณ
เชิงทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามแนวคิด
โชติวงษ
เศรษฐกิจสรางสรรค
๙. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมตาลกึ่งสําเร็จรูปจาก
จาอากาศตรีหญิง
ภูมิปญญาขนมไทยโบราณเพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริม
เดือนเต็ม ทิมายงค
เศรษฐกิจชุมชน
๑๐. การศึกษาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาพื้นบานใน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
การใชเครือซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
ศาสตรา เหลาอรรคะ
ในรูปแบบของเครื่องจักสาน
๑๑. การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญญา
รองศาสตราจารย ดร.
ทองถิ่นไทย กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ
สุจินดา เจียมศรีพงษ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๔๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๑๒. การสืบสาน...

-๕ที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑๒. การสืบสานและการตอยอดภูมิปญญาอาหารทองถิ่น
ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลแจหม อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง

ผูเสนอขอรับทุน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
นันทินา ดํารงวัฒนกูล

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๒๐๐,๐๐๐

๑.๓ วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน จํานวน ๗ โครงการ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑. ประเพณีตักบาตรสองแผนดินไทย-ลาว: การสรางพื้นที่
วัฒนธรรมขามพรมแดน ระหวางเมืองคอบ แขวง
ไชยะบุลี สปป.ลาว และอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ประเทศไทย
๒. โลกทัศนของคนลาวที่ปรากฏในคอลัมน “นานาสาระ”
ของหนังสือพิมพเวียงจันใหม
๓. วัฒนธรรมชายขอบของกลุมชาติพันธุสองฝงโขงใน
บริบทการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษากลุม
ชาติพันธุขมุในแขวงบอแกว ประเทศลาว และขมุใน
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
๔. นโยบายสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได :
มุมมองเปรียบเทียบระหวางประเทศในกลุมภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
๕. วัฒนธรรมที่อยูตามชายขอบประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน : วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไทยเกาะกง
จังหวัดตราด
๖. วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในภูมิภาคอาเซียนและ
ลุมน้ําโขง : ไทย จีน พมา และลาว

ผูเสนอขอรับทุน
ดร. สหัทยา วิเศษ

นางสาวสุภาพร
คงศิริรัตน
ดร. เสถียร ฉันทะ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๑๙๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

นายเกรียงไกร
วัฒนาสวัสดิ์

๔๕๐,๐๐๐

นายนิพนธ วุฒิชัย

๓๐๐,๐๐๐

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
เสาวภา ศักยพันธ

๒๕๐,๐๐๐

๗. การศึกษา...

-๖ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูเสนอขอรับทุน

๗. การศึกษาภูมิปญญาและศักยภาพในการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร และ สปป. ลาว

ดร. ธัญญลักษณ แซเลี้ยว

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๕๐๐,๐๐๐

๒. โครงการวิจัยที่สํารองไวเพื่อเตรียมการพัฒนาโครงการวิจัยกอนพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัย
ในปงบประมาณถัดไป จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
๑. แนวทางการบริหารจัดการของผูนําสี่เสาหลักตอการอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต
บริบทคําวา “พื้นที่ของชาวมลายู”
๒. วัฒนธรรมในการเยี่ยมผูเสียชีวิต(นาวะ) ของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู
ในจังหวัดยะลา
๓. การสืบสานวัฒนธรรมการเยี่ยมกุโบร(สุสาน) ของชุมชนอําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
๔. กระบวนการถายทอดความรูในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักรอง
ประสานเสียงไทยสูมาตรฐานระดับโลก
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายชาย นครชัย)
อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

ผูเสนอขอรับทุน
นายพล เหลืองรังษี

นายอิสมาแอ สะอิ
ดร. อาหะมะกอซี กาซอ
ดร. มนสิการ พรอมสุขกุล

