นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษานโยบายและการจัดการเพือ่ สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้จำ� นวน 2 กลุม่ ผลการศึกษาพบว่า
ประเทศบรูไนให้ความส�ำคัญกับการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ทงั้ ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติดว้ ยการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ตามมาตรการขององค์กรยูเนสโก (มาตรา 11 - 13) ส่วนในระดับนานาชาติ ประเทศ
บรูไนเริ่มต้นจากการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ในปี ค.ศ. 2011 ปัจจุบนั รัฐบาลบรูไนก�ำลังพยายามขึน้ ทะเบียนรายการมรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในระดับประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ นโยบายวัฒนธรรม บรูไนดารุสซาลาม

Abstract :  

This article aims to study the policy and management in safeguarding intangible
cultural heritage of Brunei Darussalam.The data were collected by the in-depth
interview from the 2 groups of related stakeholders. The result of this study revealed
that Brunei Darussalam is concerned with the significance of safeguarding intangible
cultural heritage as reflected by its policy and management at both national and
international levels. That is, the policy and management in safeguarding intangible
cultural heritage at the national level have been conducted according to
the measures proposed by the 2003 UNESCO Convention (Articles 11-13).
At the international level, Brunei Darussalam started from ratifying the UNESCO
2003 Convention in 2011. Currently, Brunei Darussalam’s government has been
trying to inscribe its own elements of intangible cultural heritage at the national level.
Keywords: Intangible Cultural Heritage Management, Cultural Policy, Brunei Darussalam

บทน�ำ

ช่วงก่อนทศวรรษ 1980 แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมุ่งเน้นและ
ให้ความส�ำคัญเฉพาะกับมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้เป็นส่วนใหญ่ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์,
2554) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์และวัตถุนิยม รัฐบาลในหลาย
ประเทศได้พยายามผลักดันให้เกิดนโยบายวัฒนธรรมและก�ำหนดแนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage หรือ ICH) อย่างเป็น
รูปธรรม เนือ่ งจากต่างตระหนักดีวา่ มรดกทางวัฒนธรรมประเภทนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะสูญหาย
และมีความส�ำคัญในฐานะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของมนุษยชาติ
(UNESCO 2003: 1) ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 2003 เนื้อหาสาระของ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
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ประเทศบรูไนเป็นประเทศหนึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ คี วามมัง่ คัง่ ของมรดก
ทางวัฒนธรรมทัง้ มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
โดยทีม่ รดกทางวัฒนธรรมของประเทศส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับมลายูมสุ ลิม (Malay Muslims)
อีกทั้งวิถีชีวิตของชาวบรูไนยังผูกพันกับปรัชญาการปกครองประเทศ คือ มลายู อิสลาม
และพระมหากษัตริย์ (Melayu Islam Beraja: MIB) โดยที่ค�ำจ�ำกัดความของ “มลายู
(Melayu: M)” หมายรวมถึง ประเทศบรูไนเป็นประเทศมลายู ปกครองโดยสุลต่านผู้เป็น
ชาวมลายู และมีวัฒนธรรมมลายูเป็นวัฒนธรรมประจ�ำชาติ ครอบคลุมถึงภาษามลายู
อันเป็นภาษาราชการของประเทศบรูไนด้วย ส่วนค�ำจ�ำกัดความของ “อิสลาม (Islam: I)”
คือ ศาสนาประจ�ำชาติทชี่ าวบรูไนยึดถือเป็นแบบแผนในการด�ำเนินชีวติ และค�ำจ�ำกัดความ
ของ “พระมหากษัตริย์ (Beraja: B)” คือ ระบอบการปกครองทีม่ พี ระมหากษัตริย์ (สุลต่าน)
ทรงเป็นประมุข ตลอดจนผู้น�ำทางศาสนา ผู้น�ำทางกองทัพ ผู้น�ำด้านขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี (ดลมนรรจน์ บากา และชัยวัฒน์ มีสันฐาน, 2557: 92-97)
ปรัชญาการปกครองประเทศเป็นอัตลักษณ์สำ� คัญของประเทศบรูไน (Black, 2008: 1)
และเป็นรากฐานของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเทศชาติ (ดลมนรรจน์ บากา
และชัยวัฒน์ มีสันฐาน, 2557: 97) ทั้งด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ
ระบบการปกครอง การพัฒนาประเทศ ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าว บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ น�ำเสนอนโยบายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนตาม
แนวทางที่เสนอในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ค.ศ. 2003 ขององค์การยูเนสโก โดยน�ำเสนอพัฒนาการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศของประเทศบรูไนตามที่เสนอไว้ในอนุสัญญา
ฉบับดังกล่าว ข้อมูลที่น�ำเสนอในบทความนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
การส�ำรวจภาคสนามของคณะผู้วิจัย ณ ประเทศบรูไน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การจัดการและนโยบายสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนตามแนวทางทีเ่ สนอไว้ในอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ขององค์การยูเนสโก

นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจยั ทีน่ ำ� มาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แนวคิดการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ อันเป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้ (Ruggles and Silverman 2009) แต่เพิ่งปรากฏเป็นรูปธรรมเมื่อองค์การ
ยูเนสโกได้ตราอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ค.ศ. 2003 โดยอนุสัญญาฯ ได้นิยามความหมาย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”
ไว้ในมาตรา 2 ว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ข้อปฏิบัติ การน�ำเสนอ
การแสดงออก ตลอดจนความรูแ้ ละทักษะทีช่ มุ ชน กลุม่ ชน และปัจเจกบุคคล ตระหนักหรือ
รับรู้ร่วมกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตน” (UNESCO, 2003: 2)
นอกจากนี้ มาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ ยังได้ก�ำหนดลักษณะมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทนี้เพิ่มไว้ว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จะต้องสามารถส่งผ่านจากคน
รุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์กลุ่มของตนเองให้ยั่งยืนยาวนาน เป็นงานสร้างสรรค์ที่
ผลิตโดยกลุ่มคนหรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง” (UNESCO, 2003: 2) มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีรูปแบบดังนี้ (UNESCO, 2003: 2)
1. การแสดงออกทางมุ ข ปาฐะรวมถึ ง ภาษาในฐานะสื่ อ กลางของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Oral Traditions and Expressions including Language as a
Vehicle of the Intangible Cultural Heritage)
2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น ดนตรี การเต้นร�ำ และการแสดงดัง้ เดิม
ประเภทต่าง ๆ
3. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล (Social Practices, Rituals
and Festive Events)
4. ความรู้และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and
Practice about Nature and the Universe)
5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) ทั้งทักษะและความรู้ใน
การประดิษฐ์งานหัตถกรรม และการส่งผ่านทักษะและความรูเ้ ชิงช่างสูค่ นในกลุม่ วัฒนธรรม
เดียวกัน
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นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ค.ศ. 2003 ยังเสนอแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในระดับประเทศ
ให้แก่ประเทศภาคีสมาชิก โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื ครอง/ผูส้ บื ทอด (Bearers) หรือ
ชุมชนที่เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด�ำเนินการจัดการดังปรากฏในมาตรา 11
บทบาทของรัฐภาคี มาตรา 12 การจัดท�ำทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ และ
มาตรา 13 มาตรการอื่น ๆ เพื่อการสงวนรักษา (UNESCO, 2003: 9-10) สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศจาก
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003
มาตรา 11

มาตรา 12

• การจ�ำแนกและนิยามความ
• การจัดท�ำและปรับปรุง
หมายมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่
ต้องไม่ได้ทอี่ ยูภ่ ายในอาณาเขต จับต้องไม่ได้
ของตน

นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน
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มาตรา 13
• การก�ำหนดนโยบายที่
มุ่งส่งเสริมบทบาทมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใน
สังคม
• การจัดตั้งองค์กรที่มีความ
สามารถในการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้
• การสนับสนุนให้มีการศึกษา
และการวิจัยเพื่อสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การก�ำหนดมาตรการที่เหมาะ
สมทางกฎหมาย ทางเทคนิค
ทางการบริหาร รวมทั้ง
มาตรการทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสงวน
รักษาและการเข้าถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่าง
เท่าเทียม
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วิธีการด�ำเนินวิจัย

การวิจยั เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จ�ำนวน
2 กลุม่ กลุม่ ละ 2 คน คือ
1.ผู้ปฏิบัติ และ/หรือก�ำหนดนโยบายวัฒนธรรม (Insiders) หมายถึง บุคคลจาก
หน่วยงานหรือองค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไน
2.นักวิชาการและนักวิจยั จากภายนอก (Outsiders) หมายถึง นักวิชาการ และ/หรือ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนโยบายวัฒนธรรม
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไน
ประเด็ น ค� ำ ถามที่ ใ ช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี 3 ประเด็ น คื อ
1) พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศ
บรูไน 2) นโยบายการจัดการ ขั้นตอนการด�ำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน 3) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ในการจัดการมรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน

ผลการวิจัย

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนประกอบด้วย
ประเด็นการน�ำเสนอ 7 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการด้านนโยบายวัฒนธรรม ค�ำจ�ำกัดความ
มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ การจ�ำแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
การขึน้ ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ การตราเครือ่ งมือทางกฎหมาย องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนาการด้านนโยบายวัฒนธรรม
แม้ว่าประเทศบรูไนจะได้รับเอกราชมากว่า 3 ทศวรรษแล้วนั้น แต่การด�ำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศกลับด�ำเนินการได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศ เอกราชของประเทศบรูไนในปี ค.ศ. 1984
การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “รัฐราชาธิปไตย
อิสลามมลายู (Negara Melayu Islam Beraja หรือ Malay Islamic Monarchical State)”
(Talib 2002: 142) และด้วยเหตุที่ประเทศบรูไนมีปรัชญาการปกครองประเทศ คือ มลายู
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อิสลาม และพระมหากษัตริย์ (MIB) ดังนั้น ภูมิหลังด้านการก�ำหนดนโยบายของประเทศ
จึงขึ้นอยู่กับอุดมการณ์แห่งชาติ (National Ideology) หรือปรัชญาการปกครองประเทศ
อย่างแนบแน่น (Abdoh Damit, 2012: 56 ; Talib, 2002: 141)
เมื่อประเทศบรูไนประกาศอิสรภาพแล้ว รัฐบาลบรูไนจึงริเริ่มก่อตั้งหน่วยงาน
ตลอดจนกระทรวงต่าง ๆ จ�ำนวนมากเพื่อบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะงาน
ด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลบรูไนก่อตัง้ กรมพิพธิ ภัณฑ์ (Department
of Museum) เนือ่ งด้วยตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมภายใน
ประเทศ (ข้อมูลจากการส�ำรวจภาคสนามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) นอกจาก
นี้ยังมีกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา (Ministry of Culture, Youth and Sports)
ก�ำกับดูแลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1985 รัฐบาล
ได้จดั ตัง้ แผนกวัฒนธรรมและศิลปะ (Culture and the Arts Section) ขึน้ ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงฯ โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของแผนกดังกล่าว คือ การดูแลและปกป้อง
วัฒนธรรม ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (Abdoh Damit, 2012: 57)
อย่างไรก็ดี เมื่อรัฐบาลบรูไนตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น จึงก�ำหนดนโยบายว่าจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์และ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ทั้งนี้ ประเด็นส�ำคัญของแผนพัฒนาแห่งชาติ บรูไนดารุสซาลาม ฉบับที่ 9 (The Brunei
Darussalam's 9th National Development Plan) และวิสัยทัศน์ของบรูไน ค.ศ. 2035
(Vision of Brunei 2035) เน้นบทบาทของวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมใน
การพัฒนาประเทศ และได้รับการยอมรับในโครงร่างกลยุทธ์และนโยบายเพื่อการพัฒนา
ค.ศ. 2007 - 2017 (The Outline of Strategies and Policies for Development) ทีก่ ำ� หนด
ทิศทางส�ำหรับ “กลยุทธ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีมาตรการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและที่อยู่อาศัยทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม” อีกทั้งแผนพัฒนาแห่งชาติ
บรูไนดารุสซาลาม ฉบับที่ 9 ในระยะสั้นยังให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและการบูรณาการระดับชาติอกี ด้วย (UNESCO Office, Jakarta, 2017: 14)
ในปี ค.ศ. 2011 นับเป็นก้าวส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายวัฒนธรรมด้าน
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิทาง
วัฒนธรรม รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ เมื่อรัฐบาลบรูไนได้
ให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การยูเนสโกจ�ำนวน 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 และอนุสัญญาว่า
นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน
Safeguarding Policy on Intangible Cultural Heritage in the Context of Brunei Darussalam
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ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ในวันที่ 12 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 (UNESCO Office, Jakarta, 2017: 14)
ภายหลังการให้สัตยาบันในอนุสัญญาทั้งสองฉบับข้างต้น ประเทศบรูไนสามารถ
ก�ำหนดทิศทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกและประเทศต่าง ๆ ที่เป็นรัฐภาคีใน
การส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับต่าง ๆ อีกด้วย
2. ค�ำจ�ำกัดความมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประเทศบรูไนก�ำหนดค�ำศัพท์สำ� หรับเรียกมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้เป็น
ภาษามลายู คือ “Warisan Tidak Ketara” โดยแปลมาจากค�ำภาษาอังกฤษ “Intangible
Cultural Heritage” และมีความหมายตรงตัวตามรูปศัพท์ดังนี้ ค�ำ “Warisan” หมายถึง
“มรดกทางวัฒนธรรม” ค�ำ “Tidak” หมายถึง “ไม่” และค�ำ “Ketara” หมายถึง “ทีจ่ บั ต้องได้”
การเรียกมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในบริบทของประเทศบรูไนจะต่างจาก
การเรียกค�ำ ๆ เดียวกันในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียแม้วา่ จะใช้ภาษามลายู
เหมือนกัน แต่กระนั้นก็มีความแตกต่างด้านความหมายของค�ำศัพท์โดยที่ประเทศบรูไน
ให้ความหมายของค�ำ “Warisan” ที่กว้างกว่า “วัฒนธรรม” โดยหมายรวมถึง “มรดกทาง
วัฒนธรรม” (Haji Mohammad Jefri bin Haji Sabli, Interviewed, 16 February 2017)
ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำเอกสาร อย่างไร
ก็ตาม ประเทศบรูไนเลือกใช้คำ� จ�ำกัดความมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ตามแนวทาง
ทีก่ ำ� หนดในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003
ขององค์การยูเนสโก (Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 1)
3. การจ�ำแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
การจ�ำแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายในอาณาเขตของ
ประเทศเป็นพันธกิจทีร่ ฐั ภาคีตอ้ งด�ำเนินการภายหลังเข้าร่วมอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 โดยองค์การยูเนสโกได้ก�ำหนดแนวทาง
การจ�ำแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ไว้ 5 ประเภท คือ 1) การแสดงออกทาง
มุขปาฐะรวมถึงภาษาในฐานะสื่อกลางของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 2) ศิลปะ
การแสดง 3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 4) ความรู้และวิถีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล และ 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม (UNESCO, 2003: 2)
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อย่างไรก็ดี รัฐภาคีอนุสัญญาฯ สามารถยึดแนวทางการจัดประเภทหรือก�ำหนดแนวทาง
เป็นของตนเองเพื่อจัดประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ส�ำหรับการจ�ำแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน
นั้นใช้แนวทางขององค์การยูเนสโก โดยจ�ำแนกมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ออก
เป็น 5 ประเภทตามที่กล่าวข้างต้น (Abdoh Damit, 2012: 59 - 65)
4. การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประเทศบรูไนเริ่มจัดท�ำทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 (Abdoh Damit, 2012: 58) และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงแรกของการจัดท�ำทะเบียนรายการนั้นประเทศบรูไนมีเพียงบัญชีรายการเบื้องต้น
(Tentative List) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 109 รายการ โดยจัดท�ำเป็นบัญชี
รายชื่อ (Directory) จ�ำแนกตามประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การ
ยูเนสโก (Abdoh Damit, 2012: 59 - 65)
จากการส�ำรวจภาคสนามของคณะผู้วิจัย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) พบว่า การจัด
ท�ำทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนยังอยูใ่ นขัน้ ตอน
การส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี รัฐบาลบรูไนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การด�ำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านสือ่ มวลชนต่าง ๆ ทัง้ ยังสนับสนุนการพัฒนาวิธกี าร
ระบบจัดท�ำทะเบียนรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่
ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย (UNESCO, Office, Jakarta, 2017: 30)
นอกจากนี้ ประเทศบรูไนยังเตรียมแผนการด�ำเนินงานเพื่อประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติ โดยให้ความสนใจมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ทเี่ กีย่ วกับการทอผ้าและลายผ้าพืน้ เมืองอันแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจน
การเตรียมพร้อมเพือ่ เสนอขอขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในระดับ
นานาชาติด้วย (Maizatul Akmam Haji Omar Ali, Interviewed, 16 February 2017)
5. การตราเครื่องมือทางกฎหมาย
เนื่องจากประเทศบรูไนเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมายาวนาน
ด้วยเหตุนี้ กฎหมายคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมจึงได้รบั อิทธิพลในการตรากฎหมายจาก
กฎหมายของประเทศอังกฤษ และมีลกั ษณะกฎหมายทีค่ ล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศ
มาเลเซีย (Taimour, 2013: 12 - 13)
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แม้ว่าประเทศบรูไนจะเข้าร่วมภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีกฎหมาย
หลักของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยตรง
มีเพียงกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมจ�ำนวน 3 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติโบราณวัตถุและทรัพย์สินมีค่า (Antiquities and Treasure Trove
Act) พระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ (Brunei National Archives Act)
และพระราชบัญญัตอิ นุรกั ษ์หนังสือ (Book Preservation Act) ทัง้ นี้ กฎหมายทัง้ สามฉบับ
ข้างต้น เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมีเนื้อหา
บางส่วนที่กล่าวถึงการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ไม่ครอบคลุม
ตามสภาพการณ์และประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่แบ่งประเภท
ไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003
(Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 2)
อย่างไรก็ตาม ประเทศบรูไนมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนากฎหมายของชาติเพือ่ ให้สามารถ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศที่ขึ้นบัญชีรายการเบื้องต้น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Maizatul Akmam Haji Omar Ali, Interviewed, 16
February 2017)
6. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
แม้ว่าประเทศบรูไนจะเป็นประเทศขนาดเล็กและมีจ�ำนวนประชากรไม่มากนัก
เมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรของประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไนกลับเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ และด�ำรงอยูท่ า่ มกลางความหลากหลาย
ของกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ายในประเทศ ด้วยความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมนีเ้ องเป็น
เหตุให้องค์กรทางวัฒนธรรมภายในประเทศหลายองค์กรเล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริม
และอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรม
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ควบคูก่ นั ไป ทัง้ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติดว้ ยวิสยั ทัศน์ “บรูไนเป็นชาติรงุ่ เรือง (Bangsa
Brunei Yang Cemerlang)” (Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2017c)
พันธกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ประเทศบรูไน คือ “มุ่งสู่
สังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขัน ความรับผิดชอบ และการยึดมั่น
ในอุดมการณ์แห่งชาติ” โดยปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ (Kementerian
Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2017c)
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1. มีนโยบายระดับชาติและคู่มือด้านวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา
2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ วัฒนธรรม
เยาวชน และกีฬา
3. ปลูกฝังเจตนารมณ์ดา้ นอาสาสมัครและความเชือ่ มัน่ ในตนเองในทุกระดับทางสังคม
4. หน่วยงานต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างความรักชาติ การเป็นผูป้ ระกอบการ
และจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
5. มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกครอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศใน
ด้านวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา
6. มีความเท่าเทียมกันในการเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของอุดมการณ์
แห่งชาติ
7. สร้างสิ่งแวดล้อมที่น�ำไปสู่สังคมแห่งการแข่งขันและมีวัฒนธรรมที่ดี
โครงสร้างการด�ำเนินงานภายในของกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา
ประเทศบรูไน แบ่งออกเป็น 5 แผนก และ 1 โครงการ คือ แผนกบริหารและการเงิน แผนก
ศิลปะและวัฒนธรรม แผนกวิจยั พัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนกสวัสดิการ
ทางสังคม แผนกเยาวชนและการพัฒนาด้านกีฬา และโครงการบริการแห่งชาติ ทัง้ นี้ แผนก
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบการวิจัย การจัด
ท�ำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การสัมมนาและการฝึกอบรม
และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศบรูไน (Abdoh Damit, 2012:
56 ; Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2017b)
แผนกศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 5 หน่วย (Unit) ตามหน้าทีก่ ารด�ำเนินงาน
คือ หน่วยการศึกษาและการพัฒนา หน่วยฝึกอบรมศิลปะการเต้นร�ำ หน่วยบริหารจัดการ
หน่วยฝึกอบรมดนตรีและเทคนิค และหน่วยการออกแบบและตกแต่ง ทัง้ นี้ หน่วยการศึกษา
และการพัฒนาเป็นเพียงหน่วยเดียวทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั
ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน โดยเฉพาะการรายงานสรุป การท�ำทะเบียนและการประกาศขึน้
ทะเบียน (Maizatul Akmam Haji Omar Ali, Interview, 16 February 2017) ควบคูไ่ ปกับ
การอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้
โครงสร้างองค์กรกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ประเทศบรูไน แสดงได้ดงั นี้
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ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ประเทศบรูไน
(Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 2017a)
ภายในหน่วยการศึกษาและพัฒนาประกอบไปด้วยต�ำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ กัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม กีฬา และเยาวชน
เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรม นอกจากนี้
ในแต่ละหน่วยย่อยของแผนกวัฒนธรรมและศิลปะอีก 4 หน่วยนั้นยังประกอบไปด้วย
นักวิชาการ นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ศึกษาวิจัย และเผยแพร่
องค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ
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นอกจากแผนกต่ า งๆ ข้ า งต้ น แล้ ว กระทรวงวั ฒ นธรรม เยาวชน และกี ฬ า
ประเทศบรูไน ยังมีหน่วยงานในระดับกรม และ/หรือเทียบเท่ากรมอีก 5 หน่วยงาน คือ
ศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งบรูไน กรมเยาวชนและกีฬา กรมพิพิธภัณฑ์ กรมการพัฒนา
ชุมชน และส�ำนักภาษาและวรรณกรรม (Government of Brunei Darussalam, 2018)
โดยกรมพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่รวบรวม อนุรักษ์ ค้นคว้าวิจัยทาง
มานุษยวิทยา โบราณคดี ตลอดจนจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องได้ควบคู่ไปกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยมีขอบเขตการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มชาติพันธุ์ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุส
ซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ร่วมท�ำงานและเผยแพร่องค์ความรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมด้วย (Binti Pengiran Haji Muhammad 2005: 1 ; Abdoh Damit, 2012: 56)
นอกจากหน่วยงานข้างต้นแล้ว ประเทศบรูไนยังมีศนู ย์ฝกึ ปฏิบตั กิ ารทางศิลปะและ
งานช่างฝีมือแห่งบรูไน (Brunei Arts and Handicraft Training Centre) อีกหนึ่งองค์กร
ที่ท�ำหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเภท
งานช่างฝีมอื ดัง้ เดิม ตลอดจนงานศิลปะพืน้ บ้าน การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการสืบทอดภูมิปัญญางานช่างฝีมือดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศบรูไนและ
มีแนวโน้มที่จะสูญหายเนื่องด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงและ
วางจ�ำหน่ายสินค้าด้านศิลปะและงานช่างฝีมือด้วย
7. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003
มาตรา 13 มาตรการอืน่ ๆ ในการสงวนรักษา ก�ำหนดให้รฐั ภาคีจดั กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ทัง้ การศึกษาวิจยั เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้
การฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นความส�ำคัญและสร้าง
ความตระหนักรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แก่สาธารณชน ถึงแม้ว่าประเทศ
บรูไนจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กลับเริ่มด�ำเนินการก่อนหน้าการให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ
ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดกิจกรรมแต่ละประเภทดังนี้
1) การศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
กระบวนการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนก�ำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 7 กลุ่ม
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ภายในประเทศ ครอบคลุมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทต่าง ๆ เช่น ดนตรี
การเต้นร�ำ การสวด นิทานพืน้ บ้าน บทกลอน เรือ่ งเล่ามุขปาฐะ ภาษิต และภาษา โดยเก็บ
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพเคลือ่ นไหว ตลอดจนการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดจะต้องถ่ายถอดเป็นตัวอักษร
จากนั้นจะจัดหมวดหมู่และแยกประเภทเพื่อรอการจัดพิมพ์เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์
เพื่อการอ้างอิงต่อไป (Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 2)
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ของประเทศบรูไนเริ่มพิมพ์เผยแพร่โดยกรมพิพิธภัณฑ์ คือ หนังสือ “คติพื้นบ้าน
(Petuturan)” จ�ำนวน 4 เล่ม ทัง้ นี้ หนังสือคติพนื้ บ้านเล่ม 1 และ 2 เขียนโดย Matassim
bin Haji Jidah พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1985 และ 1986 หนังสือคติพนื้ บ้านเล่ม 3 เขียน
โดย Suhaili Haji Hassan พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1995 และหนังสือคติพนื้ บ้านเล่ม 4 เขียน
โดย Dk. Mardinah Pg. Haji Omar พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2005
นอกจากหนั ง สื อ คติ พื้ น บ้ า นแล้ ว กรมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง เผยแพร่ ห นั ง สื อ
“ขนบการแต่งงานของชาติพนั ธุใ์ นบรูไนดารุสซาลาม (Adat Perkahwinan Etnik-Etnik di
Negara Brunei Darussalam)” เขียนโดย Dk. Norazah Pg. Haji Muhammad และ Masnah
Amit พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2004 และยังมีเอกสารอืน่ ๆ ในลักษณะจดหมายข่าวทีพ่ มิ พ์
เผยแพร่โดยกรมพิพธิ ภัณฑ์อกี 1 รายการ คือ จดหมายข่าวพิพธิ ภัณฑ์ (Berita Muzium)
(Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 3) เอกสารดังกล่าวพิมพ์เผยแพร่ปลี ะ 3 ฉบับ
ภายในน�ำเสนอเนือ้ หากิจกรรมด้านวัฒนธรรมทีด่ ำ� เนินการโดยกรมพิพธิ ภัณฑ์
ภายหลังการเข้าร่วมภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ได้ปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือเกี่ยวกับขนบการแต่งงาน และพิมพ์เผยแพร่ใหม่ในชื่อเรื่อง “วัฒนธรรม
การแต่งงานของชาติพันธุ์มลายูในบรูไนดารุสซาลาม (Budaya Perkahwinan Etnik
Melaya di Brunei Darussalam)” พิมพ์เผยแพร่เป็นภาษามลายูในปี ค.ศ. 2015 (Maizatul
Akman Haji Omar Ali, Interviewed, 16 February 2017) ทั้งนี้ Maizatul Akman Haji
Omar Ali (Interviewed, 16 February 2017) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไนอยู่ในขั้นตอนการแปล
เป็นภาษาต่างประเทศภาษาต่างๆ โดยจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
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ภาพที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศบรูไน
(ภาพถ่ายจากการส�ำรวจภาคสนามเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
นอกจากผลงานวิจัย งานวิชาการ เช่น เอกสาร หนังสือต่าง ๆ แล้ว ประเทศ
บรู ไ นยั ง จั ด แสดงวั ต ถุ สิ่ ง ของที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ใ น
พิพธิ ภัณฑ์ เช่น พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ ฯลฯ วัตถุจดั แสดงโดยมากเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิถีชีวิตของชาวบรูไน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การสร้างที่
อยู่อาศัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การท�ำงานช่างฝีมือแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะ
โบราณของบรูไนแทบทั้งสิ้น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ม าเลย์ จั ด แสดงเทคโนโลยี พื้ น บ้ า นของหมู ่ บ ้ า นน�้ ำ
(Teknologi Tradisi Masyarakat Melayu Brunei di Kampong Ayer) ทั้งนี้ เทคโนโลยี
พื้นบ้านดังกล่าวมีที่มาจากกิจกรรมทางน�้ำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริเวณ
ชายฝั่ง การท�ำประมง การท�ำหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประกอบด้วย
การขุดเรือ การท�ำเครื่องทอง การท�ำเครื่องเงิน การท�ำเครื่องทองแดง การท�ำอุปกรณ์
และกับดักจับสัตว์นำ�้ นอกจากนี้ ภายในห้องจัดแสดงยังเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับงานศิลป
หัตถกรรมผ่านวัตถุจดั แสดง เช่น เครือ่ งดนตรี อาวุธ เครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง เครือ่ งทองแดง
และผ้าทอลวดลายต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ของประเทศบรูไนแก่สาธารณชน คือ การจัดงานนิทรรศการต่างๆ โดยกรมพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการที่จัดแสดงครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่
ได้ของชาติพันธุ์ทั้ง 7 กลุ่มในประเทศบรูไน ส�ำหรับนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น นิทรรศการข้าว (Pameran Padi) จัดแสดงในปี ค.ศ. 1988
นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน
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นิทรรศการเกมและกีฬาพื้นเมือง (Pameran Permainan dan Sukan Tradisi) จัดแสดง
ในปี ค.ศ. 1989 นิทรรศการเครือ่ งดนตรีและเพลงพืน้ เมือง (Pameran Alat Bunyi-Bunyian
dan Muzik Tradisi) และนิทรรศการประเพณีการแต่งงาน (Pameran Raja Sehari)
จัดแสดงในปี ค.ศ. 2004 (Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 3)
2) การจัดประชุมและการฝึกอบรม
ประเทศบรูไนจัดการประชุมและการฝึกอบรม ตลอดจนการพบปะผูเ้ ชีย่ วชาญ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อยู่เป็นระยะ โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้า
เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ค.ศ. 2003 กิจกรรมต่าง ๆ ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม
หลายหน่วยงาน ตัวอย่างกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เช่น “เกมพืน้ เมืองในหมูบ่ า้ นบูกติ
อูดาล (Traditional Games in Kg. Bukit Udal)” และการประชุม “ระเบียบวิธีทางประเพณี
มุขปาฐะและวัฒนธรรม (Research Methods in Oral Traditions and Culture)” จัดโดย
กรมพิพิธภัณฑ์ร่วมกับส�ำนักภาษาและวรรณกรรม (Language and Literature Bureau)
และศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งบรูไน (Binti Pengiran Haji Muhammad, 2005: 2)
ภายหลังการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน
และกีฬา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ขององค์การยูเนสโก (UNSECO’s Intangible Cultural Heritage Convention)”
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การน�ำอนุสัญญา ค.ศ. 2003 ไปปฏิบัติใช้ในระดับชาติ
(The Implementation of the 2003 Convention at the National Level)” ในปี ค.ศ.
2013 เพื่อหาแนวทางการสงวนรักษาและการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตลอดจนการน�ำอนุสัญญาฯ ไปใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ โดยร่วมมือกับ
องค์การยูเนสโก (UNESCO Office, Jakarta, 2017: 23) อีกทัง้ ประเทศบรูไนยังจัดเตรียม
การประชุมสัมมนา “สิ่งทอพื้นเมืองของบรูไน (Brunei Traditional Textile)” ในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ด้วย (Maizatul Akman Haji Omar Ali, Interview, 16 February
2017)นอกจากนี้ ประเทศบรูไนยังเข้าร่วมการประชุมอนุภูมิภาคเพื่อการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sub-Regional Meeting for
Intangible Cultural Heritage (ICH) Safeguarding in South-East Asia) ในปี ค.ศ. 2012
ณ ประเทศอินโดนีเซียด้วย (UNESCO Office, Jakarta, 2017: 23)
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กิจกรรมการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ ประเภทงานช่างฝีมอื ดัง้ เดิมของประเทศบรูไน หน่วยงานรัฐบาลได้จดั ฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรมประจ�ำศูนย์ฝึกปฏิบัติ
การทางศิลปะและงานช่างฝีมือแห่งบรูไน การฝึกอบรมนี้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเยาวชน
ของชาติ การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านการฝึกอบรมนัน้ จะให้ผเู้ รียนเรียนรูท้ กั ษะเบือ้ งต้น
ของการทอผ้ า การแกะสลั ก ไม้ งานช่ า งเงิ น งานช่ า งทองเหลื อ ง งานจั ก สานและ
การท�ำหมวกซองเก็ต ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของตนเองเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม (Binchin, 1998: 31-32 ; Asia-Europe
Foundation, 2010)

ผลการวิจัย

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไนโดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ดังได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าแม้ประเทศบรูไนจะเป็น
ประเทศขนาดเล็กที่ก�ำลังพัฒนาในหลายด้าน แต่ความพยายามในการสงวนรักษาและ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ในอาณาเขตประเทศให้อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนนัน้ เป็นสิง่ ที่
น่าชืน่ ชม ทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่าประเทศบรูไนมีรากฐานทางวัฒนธรรมทีม่ นั่ คงด้วย อย่างไรก็ดี
กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ทดี่ ำ� เนินการโดยรัฐบาลนัน้ ยังอยูใ่ น
ช่วงการพัฒนานโยบายตามปรัชญาการปกครองประเทศ เพือ่ ให้นโยบายวัฒนธรรมของชาติ
มีความยัง่ ยืนและไม่ขดั กับหลักการของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ ประเทศบรูไนยังส่งเสริม
กระบวนการสืบทอดองค์ความรูม้ รดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ โดยเฉพาะงานช่างฝีมอื
ดัง้ เดิมผ่านระบบการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่ ตลอดจน
การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพทีเ่ น้นกลุม่ เยาวชนของชาติเป็นหลัก
การศึกษาวิจัยในประเด็นข้างต้นเป็นการศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์
การพัฒนาแผนนโยบายชาติด้านการศึกษาและมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในบริบทของ
ประเทศไทย (กษิด์เดช เนื่องจ�ำนงค์ 2559: 10) และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: มุมมองเปรียบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคมลายู”
ได้รบั ทุนอุดหนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ความเห็นในรายงานผลการวิจยั
เป็นของคณะผู้วิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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