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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและ

อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ยังคงอยู่ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

 จากการศกึษาพบว่า ปัจจบัุนกระแสโลกาภวิตัน์และการรบัวฒันธรรมจากต่างประเทศมผีลกระทบต่อ

การสูญหาย หรอืการท�าลายมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมภายในประเทศไทยอย่างมาก ดงันัน้แล้ว การส่งเสรมิ

และรกัษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมนัน้จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ โดยเมือ่พจิารณาถงึพระราชบัญญติัส่งเสริม
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และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา

มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมในระดบัชาต ิแต่ทว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการยงัไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง รวมถงึขาดการเข้าไปมส่ีวนร่วมจากผู้แทนจากชมุชนทีแ่ท้จริง และทัง้นี ้มาตรา 14 ได้ก�าหนดให้มคีณะ

กรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และมาตรา 15 ได้ก�าหนดให้มีคณะ

กรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด ซึ่งทั้งสองมาตรานี้ มีองค์ประกอบของ

กรรมการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กรรมการของภาครัฐมีเกินความจ�าเป็น ส่งผลให้การท�างานขาดความคล่อง

ตัวในทางปฏิบัติ และยังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม ดังนี้แล้ว จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายเพื่อ

ก�าหนดบทบาทให้ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการทั้งในระดับชาติและในระดับ

จังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสืบทอด 

จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ:  การมีส่วนร่วม;  ชุมชน;  การส่งเสริมและอนุรักษ์;  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Abstract

 This article aims to study the legal problems of community participation in local  

wisdom and cultural promotion and preservation in order to identify directives for preserving 

cultural intelligent heritage for next generations.

 Results show that Thai culture especially intelligent heritage is in severe jeopardy, and 

some cultural heritages are actually on the verge of extinction, due to globalization and influx 

of foreign cultural influences. Therefore, it is necessary to promote and preserve Thai local 

wisdom and culture. Section 5 of Promotion and Preservation of Intangible Cultural Heritage 

B.E. 2559 provides that a national committee is to be set up to oversee the promotion and 

preservation of local wisdom and cultural heritage. Nevertheless, the compositions of the 

committee do not include all agencies involved with the promotion and preservation.  

Moreover, representatives of local communities cannot take part in this duty. In addition, there 

should be a similar committee in Bangkok (Section 14) and in provinces (Section 15). The  

provisions of these two sections cause redundancy: there are too many committees to be set 

up by the state. As a result, there is not enough flexibility whereas local communities are barred 

from playing an active role in promoting and preserving local wisdom and cultural heritage. 

Finally, there should be legal amendments to promote community participation in being a 

member of the national and provincial committees. The ultimate goal is to promote and to 

preserve local wisdom and cultural heritage in efficient ways so as to ensure a smooth transfer 

to next generations.

Keywords: Participation;  Community;  Promotion and Preservation;  Cultural and Local Wisdom  

  Heritage  
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1. บทน�า

 การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการส่งเสริมและอนรัุกษ์มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของประเทศไทยนัน้

พบว่า ยงัมปีระชาชนหรือผูแ้ทนจากชุมชนรบัทราบถงึสิทธขิองตนเองทีมี่ตามกฎหมายไม่มากนกั ทัง้ท่ีประเทศไทย

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีมรดกภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน มีการสืบทอดประเพณี

วฒันธรรมจากบรรพบุรษุด้วยบอกเล่าทางวาจา หรอืบรรพบรุษุได้ใช้เป็นวถิชีวีติ หรอืปฏบิตัใิห้ด ูเพือ่ทีท่ายาทรุน่

ลูกรุ่นหลานต่อไปได้ฝึกปฏิบัติตาม5 กลายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ เช่น การท�า

อาหาร การกิน การแต่งกาย งานประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ ภาพวาด คติชน ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น ส่ง

ผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท่ีปัจจุบันเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสมบัติร่วม ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ รวมถึงในระดับระหว่างประเทศเองด้วย 

ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง กล่าวคือ เป็นสมบัติร่วมกันของหลายชาติได้6

 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นได้รับความนิยม กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท�าให้เกิด

เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงถือได้ว่าเป็น

สินค้าทางวัฒนธรรมของชาติไทยโดยท่ีคนในชุมชนต้องหวงแหนและรักษา เพื่ออนุรักษ์ความเป็นตัวตนในพื้นท่ี

นัน้ ๆ  แต่ในการพฒันาประเทศเพือ่เป็นการส่งเสริมในระดับชาติและนานาชาตินัน้ จึงท�าให้รูปแบบของกฎหมาย

เข้ามามส่ีวนส�าคญัในการส่งเสรมิและอนรุกัษ์ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม เพือ่สามารถบริหารจัดการในพ้ืนท่ีได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ดงัน้ันพระราชบัญญตัท่ีิบัญญัตข้ึินจึงจ�าเป็นต้องมาจากการมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถ่ินเป็นส�าคญั 

ราชการส่วนกลางควรไปบริหารจัดการในส่วนท้องถิ่นในเชิงสนับสนุนเท่านั้น และการปฏิบัตินั้น ควรให้สิทธิแก่

ชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้เป็นผูด้�าเนนิการหลกั เพือ่การเกดิประสิทธภิาพอย่างแท้จรงิ

 หากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นหลักในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหา โดยพบว่าในปัจจุบันนั้น กระแสโลกาภิวัตน์และการ

เปลี่ยนรูปของสังคม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยใหม่จากต่างประเทศนั้นมีผลกระทบต่อชุมชน จึงเกิด

เป็นภัยคุกคาม ท�าให้เกิดการสูญหายหรือท�าลายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงการขาดผู้สืบทอด ตลอด

ถึงขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และหากชุมชนไม่เห็นถึงความส�าคัญของมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของตนเองแล้ว ท�าให้โอกาสการสูญหายทางวัฒนธรรมนั้น ๆ มีสูงมาก ดังนั้นแล้ว การเพิ่มบทบาทให้

ชมุชนมส่ีวนร่วม จงึเป็นอกีช่องทางหนึง่ให้ชมุชนมคีวามเข้าใจ เหน็คณุค่าความส�าคญั และมคีวามต้องการอนรัุกษ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนตามมา

 เมือ่พจิารณาถึงรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ได้ก�าหนดรบัรองสทิธิของบคุคล

และชุมชนไว้ใน มาตรา 43 (1) ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และจารตีประเพณ ีอนัดีงามท้ังของท้องถิน่และของชาต ิแต่เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ, มาตรา 14 ก�าหนดให้มี



หน้า 34 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 4 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

 7 Kiattikajon Wajanasawat, People’s Participation in Policy Implementation Government Recruitment Services  

(Bangkok: Planning and Information Division, Department of Employment Ministry of Labor, 2007), 5-6. [In Thai]

คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร และมาตรา 15 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งโดยคณะกรรมการ

ระดับกรงุเทพมหานครและระดบัจังหวดัมอี�านาจหน้าทีท่ีส่�าคญัในการพจิารณาและคดัเลอืกมรดกภมูปัิญญาทาง

วฒันธรรมจากรายการเบือ้งต้น เพือ่เสนอขึน้บญัชมีรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมต่อคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมระดับชาติในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป 

เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังในระดับชาติและในระดับจังหวัดแล้ว กรรมการส่วนใหญ่

เป็นเจ้าหน้าทีข่องภาครฐั ท�าให้มมุมองในการพจิารณามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมเป็นการมองผ่านเจ้าหน้าที่

ของรฐัเป็นหลัก ไม่ได้มองในมมุมองของชุมชนผูเ้ป็นเจ้าของวฒันธรรมอย่างทีค่วรจะเป็น ซึง่การส่งเสรมิและรกัษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมควรจะเริ่มจากบทบาทจากชุมชน โดยก�าหนดให้ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมเข้าไปมี

ส่วนร่วมเนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ดีไปกว่าเจ้าของวัฒนธรรมของตนเอง 

อีกทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนก็เป็นการรับรองสิทธิของชุมชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองไว้

 ดังนั้นแล้ว การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยชุมชน 

ผู้เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นควรมีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ให้ 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคงอยู่และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

2. ความส�าคัญจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมท้องถิน่เป็นส่ิงส�าคญัในการพัฒนาพืน้ที ่ซ่ึงควรได้รับการสนบัสนนุและ

ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับการบริหารในเชิงรุกของชาติ เพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการพัฒนา

ที่ตรงระบบ และสามารถพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างตรงจุด เนื่องจากในการศึกษาในเชิงพื้นที่นั้น เจ้าของพื้นที่

ควรเป็นผู้มีความเข้าใจในพื้นที่มากที่สุดนั้นเอง

 การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดได้ให้ค�านิยามไว้ดังนี้ 

“การมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่นในการกระท�าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ดังนั้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล

กระท�าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจ

อย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่เป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรง แต่การมีทัศนคติ 

ความคิดเห็น ความสนใจ และความห่วงใยก็เพียงพอแล้ว และทั้งนี้ ยังได้ให้ค�าจ�ากัดความของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถงึ การทีก่ลุม่ประชาชนหรอืขบวนการทีส่มาชกิของชมุชน ซ่ึงกระท�าการออกมาในลกัษณะของ

การท�างานร่วมกันท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่มีเป้าหมายร่วมทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง หรอืการด�าเนนิการร่วมกนัเพือ่ให้เกดิอทิธพิลต่อรองอ�านาจมติชมุชน ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม7

 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบช่วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็นของบคุคลหรอืของชมุชน ท้ังนี ้เพือ่ให้เกิดการด�าเนนิงาน เกดิการพฒันา และเกดิการเปลีย่นเเปลง ในทศิทาง

ที่ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญของการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การด�าเนินงานหรือด�าเนิน

กจิกรรมเป็นตามแผนงานหรอืโครงการได้อย่างมปีระสิทธิผล และการทีช่มุชนได้มส่ีวนร่วมในการคดิริเริม่ ตัดสนิ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 8 Egkapong Sarnnoi, Issues of Laws on Protection of Intangible Cultural Heritage (Bangkok: Doctor of Laws, 2017), 

78. [In Thai]

 9 The Group Preserves the Cultural Heritage, Act for Promotion and Preservation of Intellectual Heritage Cultural 

Heritage 2016 and the Convention on the Preservation of Intangible Cultural Heritage 2003 (Bangkok: Office of Printing Affairs, 

War Veterans Organization, 2017), 86. [In Thai]

 10 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Article 15.

 11 Sesak Vallipodom, The Nature of Things: Accessing All Truth, Humanity with Social and Cultural Development 

(Bangkok: Sod Sri Saritwong Foundation, 2004), 1-2. [In Thai]

ใจช่วยปฏบัิตกิารเข้ามาร่วมรบัผดิชอบในการพฒันาชุมชนของตน และร่วมกันกระท�าในสิง่ทีล่งความเหน็ร่วมกนั

ตามความต้องการของชุมชน และสิ่งที่ช่วยกันท�าต้องเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็น 

ผู้ตัดสิน ก�าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนในชุมชน 

หรือกลุ่ม หรือองค์กรที่ตั้งขึ้นในชุมชน8 ดังนั้นแล้ว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้องค์

ความรู้ของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนชุมชนในพื้นท่ี และยังเป็นการสร้างจิตส�านึกร่วม

กันให้เกิดความรักในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน

 เมื่อพิจารณาอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 

ซึง่ร่างโดยทีป่ระชมุใหญ่ขององค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) โดยจากฉบับ

แปลแล้ว ประเทศไทยได้ใช้ค�าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”9 โดยข้อ 15 แห่งอนุสัญญาได้ก�าหนดถึงการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยแต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายาม

ด�าเนนิการเพือ่ให้ชมุชนและกลุม่ชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทีส่ดุ และหากเป็นการเหมาะสมให้มปัีจเจกบคุคล

ซึง่สร้างสรรค์ ธ�ารงรกัษา และถ่ายทอดมรดกดงักล่าวเข้าร่วมในการในการอนรุกัษ์มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม

ด้วย และน�าบุคคลเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการจัดการอย่างแข็งขันด้วย10 เนื่องจากมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม คือ จิตวิญญาณของชุมชน ชุมชนจึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมของตนเป็นอย่างดีที่จะส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้ว ชุมชนจะเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญ

ของวัฒนธรรม

3. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

ท้องถิ่น 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในท้องถิ่นประกอบด้วย 2 ประการ ดังนี้

 3.1 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

   มรดกทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึง แบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรมในลักษณะต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น

ในอดีต กล่าวคือ การท�ามาหากิน การตั้งแหล่งที่อยู่อาศัย การพักผ่อนหย่อนใจ การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 

ระบบความเชื่อ เครื่องนุ่งห่ม การคมนาคม การศึกษา และการปกครอง โดยแบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรม

ที่เกิดในอดีตเหล่านี้ บางกรณีได้หมดความส�าคัญไป แต่บางกรณียังคงมีความส�าคัญสืบเนื่องอยู่ เนื่องจากมนุษย์

ในสังคมนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา11



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 35วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 8 Egkapong Sarnnoi, Issues of Laws on Protection of Intangible Cultural Heritage (Bangkok: Doctor of Laws, 2017), 

78. [In Thai]

 9 The Group Preserves the Cultural Heritage, Act for Promotion and Preservation of Intellectual Heritage Cultural 

Heritage 2016 and the Convention on the Preservation of Intangible Cultural Heritage 2003 (Bangkok: Office of Printing Affairs, 

War Veterans Organization, 2017), 86. [In Thai]

 10 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Article 15.

 11 Sesak Vallipodom, The Nature of Things: Accessing All Truth, Humanity with Social and Cultural Development 

(Bangkok: Sod Sri Saritwong Foundation, 2004), 1-2. [In Thai]

ใจช่วยปฏบิตักิารเข้ามาร่วมรบัผดิชอบในการพัฒนาชุมชนของตน และร่วมกนักระท�าในส่ิงทีล่งความเหน็ร่วมกัน

ตามความต้องการของชุมชน และสิ่งที่ช่วยกันท�าต้องเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็น 

ผู้ตัดสิน ก�าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนในชุมชน 

หรือกลุ่ม หรือองค์กรท่ีตั้งขึ้นในชุมชน8 ดังนั้นแล้ว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้องค์

ความรู้ของข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนชุมชนในพื้นท่ี และยังเป็นการสร้างจิตส�านึกร่วม

กันให้เกิดความรักในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน

 เมื่อพิจารณาอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 

ซึง่ร่างโดยทีป่ระชมุใหญ่ขององค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) โดยจากฉบบั

แปลแล้ว ประเทศไทยได้ใช้ค�าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”9 โดยข้อ 15 แห่งอนุสัญญาได้ก�าหนดถึงการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยแต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายาม

ด�าเนนิการเพือ่ให้ชมุชนและกลุม่ชนมส่ีวนร่วมอย่างกว้างขวางทีสุ่ด และหากเป็นการเหมาะสมให้มปัีจเจกบคุคล

ซึง่สร้างสรรค์ ธ�ารงรกัษา และถ่ายทอดมรดกดงักล่าวเข้าร่วมในการในการอนรุกัษ์มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ด้วย และน�าบุคคลเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการจัดการอย่างแข็งขันด้วย10 เนื่องจากมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม คือ จิตวิญญาณของชุมชน ชุมชนจึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมของตนเป็นอย่างดีที่จะส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้ว ชุมชนจะเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญ

ของวัฒนธรรม

3. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

ท้องถิ่น 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในท้องถิ่นประกอบด้วย 2 ประการ ดังนี้

 3.1 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

   มรดกทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึง แบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรมในลักษณะต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น

ในอดีต กล่าวคือ การท�ามาหากิน การตั้งแหล่งที่อยู่อาศัย การพักผ่อนหย่อนใจ การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 

ระบบความเชื่อ เครื่องนุ่งห่ม การคมนาคม การศึกษา และการปกครอง โดยแบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรม

ที่เกิดในอดีตเหล่านี้ บางกรณีได้หมดความส�าคัญไป แต่บางกรณียังคงมีความส�าคัญสืบเนื่องอยู่ เนื่องจากมนุษย์

ในสังคมนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา11
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   มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้ เป็นผลผลติทางปัญญาหรอืองค์ความรูข้องมนษุย์ท่ีเกิดจากการ

สะท้อนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาต ิระหว่างมนุษย์ด้วยกนัและระหว่างมนษุย์กบัสิง่เหนอืธรรมชาติ

จากการสัง่สมจากประสบการณ์ โดยมกีารพฒันาปรบัปรงุและถ่ายทอดสบืต่อกนัมาเพือ่ตอบสนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหา รวมถึงแสดงถึงเอกลักษณ์ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในสังคม เช่น ภูมิปัญญาด้านภาษา

และวรรณกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านโภชนาการ เป็นต้น โดยยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศการบังคับใช้

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ซึ่งประเทศไทยนั้น ได้

เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้แล้ว จากพันธกรณีของอนุสัญญาที่ส่งผลต่อ

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาค ีกรมส่งเสรมิวฒันธรรมจงึได้เสนอพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 เพื่อรองรับพันธกรณีดังกล่าว12 

   ภาครฐัโดยรฐับาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ชมุชนมีส่วนร่วมได้รบัรองในการตระหนกั

ถงึความส�าคญัของทรพัย์สนิทางวฒันธรรมของตนจากโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมทีช่มุชนนัน้ได้ร่วมกันสร้างขึน้

มา นอกจากนี้ ควรพยายามให้ชุมชนมีส่วนในการปกป้องรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของตน เพื่อการพัฒนา

สงัคมอย่างยัง่ยนื โดยชมุชนมหีน้าท่ีให้ความช่วยเหลอืหน่วยงานของภาครฐัในการด�าเนนิการตามแผนงานทีภ่าค

รัฐก�าหนด รวมถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ท้ังนี้ รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

เคารพต่อกรรมสทิธิแ์ละสทิธใินทรพัย์สนิของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ชมุชนได้มอีสิระในการส่งเสรมิและอนรุกัษ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนอย่างแท้จริง

 3.2 นิติภูมิศาสตร์กับภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

   โดยค�าว่านติศิาสตร์นัน้ หมายถงึ ความรูท้างด้านกฎหมาย ภมูศิาสตร์ ซึง่หมายถงึ ความรูท้างด้าน

พื้นที่ ซึ่งทั้งสององค์ความรู้นี้มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่เราปฏิเสธมิได้ ตั้งแต่เรื่องพื้นที่ อาณาเขต 

การเมอืง การปกครอง วัฒนธรรม ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึภมิูปัญญาท้องถิน่ของชมุชนนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนิค้า

หรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ของคนในท้องถิ่น มนุษย์เริ่มใช้ชื่อ 

ต�าแหน่งที่ตั้งของตนกับสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้ผลิตขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างลักษณะเด่นเฉพาะให้แก่ตนเอง 

ด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น แสดงถึงแหล่งก�าเนิดทางภูมิศาสตร์ของ

ตนน้ี จึงเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่มีส่วนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี 

อย่างแท้จริง 

   เมือ่พจิารณาถึงส่วนร่วมของชมุชนในท้องถิน่ จากเเนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการทรพัยากรด้วย

ภมูปัิญญาร่วมกนัของชมุชนโดยเฉพาะด้านวฒันธรรม จะเหน็ได้ว่าการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมของชมุชนจะ

ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เนื่องจากคนในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงท�าให้เกิดองค์ความรู้และความสามารถ

เพิ่มขึ้นจากการมีส่วนร่วม เกิดเป็นสินค้าและเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดไปยังแหล่งอื่นได้ และท�าให้คนใน

ชุมชนมีจิตส�านึกรัก ภาคภูมิใจ และเกิดความหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชน คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน

ภายในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 12 Hahairat Bunyopatsum, “Local Wisdom and Development,” (Master’s thesis, Faculty of Social Sciences Srinakharinwirot 

University, 2018), 1-18. [In Thai]
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 13 The Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), “The Protection of Intangible Cultural Heritage in Japan: 

Database in the Asia-Pacific Intangible Cultural Heritage (ICH),” Paper Presented at the Experts in Cultural Heritage, Intangible, 

Prevention and how to do Inventory, Bangkok, Thailand, December 13-16, 2005, 1. [In Thai]

 14 Law for the Protection of Cultural Property, Article 71.

 15 Law of the People’s Republic of China on Intangible Cultural Heritage, Article 6.

 16 Ibid., Article 5.

 3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 

ต่างประเทศ

   ในต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาก 

และเป็นประเทศแรกในการออกกฎหมายคุ้มครองสมบัตทิางวฒันธรรมเม่ือ พ.ศ. 2498 โดยประเทศญีปุ่น่มแีนวคิด

ว่าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้นคือ มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของชาติ โดยประชาชน รัฐบาล 

และรัฐบาลท้องถิ่นนั้นต้องให้ความเคารพเจ้าของชุมชนหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์13 ดังนั้นแล้ว การด�าเนินการใด ๆ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬาท่ีมีผลต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จะต้องแจ้งให้

ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน การก�าหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมนั้น เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย

ก�าหนดให้องค์กร ชมุชน หรอืกลุม่บคุคลเป็นผูถ้อืสทิธิใ์นมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม พร้อมกบัเเจ้งให้ประชาชน

ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ ต่อมาหากปรากฏว่าองค์กร ชุมชน 

หรือกลุ่มบุคคลใดที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการตรวจสอบแล้ว รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้นมีอ�านาจประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม

ได้14 ชุมชนจึงมีส่วนร่วมโดยรบัรูข้้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีรฐับาลแจ้งให้ทราบ และรฐับาลรบัฟังความเหน็ของชมุชน

เป็นหลัก ซึ่งมีผลต่อการด�าเนินการด้านนโยบายทางวัฒนธรรมของภาครัฐ
   ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลและหน่วยงานทุกระดบัจะร่วมกนัป้องกันเละอนรุกัษ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการป้องกันและ

การรกัษาเงนิทนุท่ีเข้ามาในชมุชน เนือ่งจากการเงนิและงบประมาณนัน้ บางครัง้มีการรบัเงนิสนบัสนนุจากผูท้ีมุ่่ง

หวังแต่ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ จึงท�าให้เกิดการละเลยการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้ จึงมี

การก�าหนดให้สนับสนุนการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

ชาติพันธุ์ พื้นที่ห่างไกล และภูมิภาคที่ยากจน15 รัฐบาลจึงมีการคุ้มครองแหล่งที่มาของมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งเห็นได้จากการก�าหนดให้ความส�าคัญแก่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย

การต้องเคารพต่อชุมชนหรอืประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธ ิและการใช้งานของมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมไม่ให้

เป็นในทางที่เส่ือมเสียหรือบิดเบือน หรือเป็นส่ิงต้องห้าม16 และมีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม โดยกฎหมายให้สิทธิชุมชนนั้น สามารถน�าเสนอข้อมูลวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นมี

ส่วนร่วมต่อการขึ้นบัญชีรายการทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วย

   จึงเป็นที่พิจารณาได้ว่าชุมชนนั้นเป็นรากฐาน เป็นเครือข่ายของคนที่มีความรู้สึก ความเป็นตัวตน 

หรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีการแสดงออกมา การปฏิบัติ และการส่งมอบองค์



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 37วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

 13 The Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), “The Protection of Intangible Cultural Heritage in Japan: 

Database in the Asia-Pacific Intangible Cultural Heritage (ICH),” Paper Presented at the Experts in Cultural Heritage, Intangible, 

Prevention and how to do Inventory, Bangkok, Thailand, December 13-16, 2005, 1. [In Thai]

 14 Law for the Protection of Cultural Property, Article 71.

 15 Law of the People’s Republic of China on Intangible Cultural Heritage, Article 6.

 16 Ibid., Article 5.

 3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 

ต่างประเทศ

   ในต่างประเทศน้ัน ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาก 

และเป็นประเทศแรกในการออกกฎหมายคุ้มครองสมบติัทางวฒันธรรมเมือ่ พ.ศ. 2498 โดยประเทศญีปุ่น่มแีนวคิด

ว่าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้นคือ มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของชาติ โดยประชาชน รัฐบาล 

และรัฐบาลท้องถิ่นนั้นต้องให้ความเคารพเจ้าของชุมชนหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์13 ดังนั้นแล้ว การด�าเนินการใด ๆ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬาท่ีมีผลต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จะต้องแจ้งให้

ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน การก�าหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมนั้น เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย

ก�าหนดให้องค์กร ชมุชน หรอืกลุม่บคุคลเป็นผูถ้อืสทิธิใ์นมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม พร้อมกบัเเจ้งให้ประชาชน

ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ ต่อมาหากปรากฏว่าองค์กร ชุมชน 

หรือกลุ่มบุคคลใดที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการตรวจสอบแล้ว รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้นมีอ�านาจประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม

ได้14 ชุมชนจึงมส่ีวนร่วมโดยรบัรูข้้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ทีร่ฐับาลแจ้งให้ทราบ และรฐับาลรบัฟังความเหน็ของชมุชน

เป็นหลัก ซึ่งมีผลต่อการด�าเนินการด้านนโยบายทางวัฒนธรรมของภาครัฐ
   ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลและหน่วยงานทุกระดับจะร่วมกนัป้องกันเละอนรัุกษ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการป้องกันและ

การรกัษาเงนิทนุท่ีเข้ามาในชมุชน เนือ่งจากการเงินและงบประมาณนัน้ บางครัง้มกีารรับเงินสนบัสนนุจากผู้ทีมุ่่ง

หวังแต่ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ จึงท�าให้เกิดการละเลยการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้ จึงมี

การก�าหนดให้สนับสนุนการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

ชาติพันธุ์ พื้นที่ห่างไกล และภูมิภาคที่ยากจน15 รัฐบาลจึงมีการคุ้มครองแหล่งที่มาของมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งเห็นได้จากการก�าหนดให้ความส�าคัญแก่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย

การต้องเคารพต่อชมุชนหรอืประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของสทิธ ิและการใช้งานของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมไม่ให้

เป็นในทางที่เสื่อมเสียหรือบิดเบือน หรือเป็นสิ่งต้องห้าม16 และมีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม โดยกฎหมายให้สิทธิชุมชนนั้น สามารถน�าเสนอข้อมูลวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นมี

ส่วนร่วมต่อการขึ้นบัญชีรายการทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วย

   จึงเป็นที่พิจารณาได้ว่าชุมชนนั้นเป็นรากฐาน เป็นเครือข่ายของคนที่มีความรู้สึก ความเป็นตัวตน 

หรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีการแสดงออกมา การปฏิบัติ และการส่งมอบองค์



หน้า 38 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 8 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

ความรูจ้นกลายเป็นส่วนร่วมกบัมรดก จงึส่งผลให้กลายเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม ดังนี ้มรดกภมูปัิญญา

ทางวฒันธรรมของชมุชนนัน้ จงึควรมกีารปลกูฝังให้คนรุน่ต่อไป เพ่ือเสรมิสร้างคณุภาพชวีติ ความเป็นอยู ่อาหาร

การกิน เครื่องดนตรี เครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงการศึกษาในโรงเรียนนั้นเป็นอีกทางหนึ่งในการร่วมสร้าง

และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการศึกษาท้องถิ่นในโรงเรียน แต่ทว่าได้พบ

ปัญหาเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจากความเจริญด้านอุตสาหกรรม และจากการเปลี่ยนแปลง

รากฐานวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงเป็นเหตุให้การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และขาดการสืบทอด 

   จากการศึกษาเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างให้ความส�าคัญ

กบัชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม โดยประเทศญีปุ่่นนัน้ มกีารด�าเนนิงานด้านมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม โดยภาครัฐต้องแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเสมอ มีกฎหมายก�าหนดสิทธิมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมให้เป็นของชุมชน จึงท�าให้ชุมชนรู้สึกถึงการมีตัวตน และเกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนใน

การช่วยกันส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อีกท้ังยังปลูกฝังให้เด็กในชุมชนจากการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ัน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชน 

ดงันัน้ชุมชนจะได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลกลาง โดยรฐับาลท้องถิน่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท�างานด้านมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่

4. ข้อกฎหมายในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นอ�านาจของชุมชนอย่างแท้จริงนั้น โดยสิทธิและ

ผลประโยชน์จะเป็นของชมุชนในฐานะของชมุชน ดังนี ้การมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมและอนรัุกษ์มรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

 พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559 มข้ีอกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการส่งเสรมิและอนรัุกษ์มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ดังท่ีจะกล่าวถงึในบทความ

นี้มีทั้งหมด 5 มาตรา คือ มาตรา 5, มาตรา 10, มาตรา 14 และมาตรา 15 เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

นั้น ย่อมเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงพื้นที่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 4.1. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (กรรมการระดับชาติ)

   4.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(กรรมการระดับชาติ)  

    กฎหมายมข้ีอก�าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 

ประกอบไปด้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานกรรมการ และมกีรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 

11 คน ได้แก่ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปลดักระทรวงมหาดไทย, 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม, ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, อธบิดีกรมทรพัย์สินทางปัญญา, อธบิดกีรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, อธิบดีกรมศิลปากร, ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ปลัด

กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 8 คน ซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาค

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 17 Intangible Cultural Heritage Preservation Work Group, Manual for the Promotion and Preservation of Intangible 

Cultural Heritage B.E. 2559 (Bangkok: Office of Printing Affairs, War Veterans Welfare Organization, 2018), 2. [In Thai]

 18 Ibid., 4.

ประชาสังคมและชุมชนด้วย ทั้งนี้ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ17

    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 

บญัญัตถิงึองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม โดยมรีฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยต�าแหน่ง 11 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน รวมกรรมการ 20 คน 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการพบว่า ยังไม่ครอบคลุมการด�าเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

องค์ประกอบคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานส่วนมากจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมในการ

พจิารณา จงึไม่เกดิการแสดงความคิดเหน็ทีต่รงประเดน็ ดงันัน้จงึเหน็ควรตดัหน่วยงานทีไ่ม่มภีารกจิโดยตรงออก 

และควรเพิม่ตวัแทนจากชมุชน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเข้ามาแทน เพือ่ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้แก่ชมุชนโดยตรง

   4.1.2 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(กรรมการระดับชาติ)  

    กฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการระดบัชาต ิมีหน้าทีด่งันี ้คอื ให้ค�าแนะน�า

หรอืค�าปรกึษาแก่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตนิี ้พจิารณาและให้ความเหน็ชอบนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คณะกรรมการส่งเสริม

และรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญา

ทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดัเสนอ ออกประกาศเกีย่วกบัการก�าหนดลกัษณะของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ตามมาตรา 4 วรรคสอง ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลักเกณฑ์การจดัท�ารายการเบือ้งต้นมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม 

ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการกลัน่กรองตามมาตรา 21 ออกระเบียบเก่ียว

กับหลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกรายการเบ้ืองต้นมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม เพือ่ขึน้บญัชมีรดกภูมปัิญญา

ทางวฒันธรรม พจิารณาและให้ความเหน็ชอบการขึน้บัญชีมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม และออกระเบยีบเกีย่ว

กับหลกัเกณฑ์และมาตรการเก่ียวกับการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม พจิารณาและให้ความ

เห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง 

ป้องกันมิให้มีการกระท�าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ตลอด จน

ให้ข้อมูลหรือค�าแนะน�าแก่ผู้ที่น�ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

แก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ท�าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย18



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 39วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 17 Intangible Cultural Heritage Preservation Work Group, Manual for the Promotion and Preservation of Intangible 

Cultural Heritage B.E. 2559 (Bangkok: Office of Printing Affairs, War Veterans Welfare Organization, 2018), 2. [In Thai]

 18 Ibid., 4.

ประชาสังคมและชุมชนด้วย ทั้งนี้ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ17

    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 

บญัญัตถิงึองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม โดยมรีฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยต�าแหน่ง 11 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน รวมกรรมการ 20 คน 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการพบว่า ยังไม่ครอบคลุมการด�าเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

องค์ประกอบคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานส่วนมากจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมในการ

พจิารณา จงึไม่เกดิการแสดงความคดิเหน็ทีต่รงประเด็น ดังนัน้จึงเหน็ควรตัดหน่วยงานทีไ่ม่มภีารกจิโดยตรงออก 

และควรเพิม่ตวัแทนจากชมุชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาแทน เพ่ือประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้แก่ชมุชนโดยตรง

   4.1.2 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(กรรมการระดับชาติ)  

    กฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการระดับชาติ มหีน้าทีดั่งนี ้คอื ให้ค�าแนะน�า

หรอืค�าปรกึษาแก่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญตันิี ้พจิารณาและให้ความเหน็ชอบนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คณะกรรมการส่งเสริม

และรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญา

ทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดัเสนอ ออกประกาศเกีย่วกบัการก�าหนดลักษณะของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ตามมาตรา 4 วรรคสอง ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลักเกณฑ์การจดัท�ารายการเบือ้งต้นมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม 

ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการกล่ันกรองตามมาตรา 21 ออกระเบยีบเกีย่ว

กับหลักเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกรายการเบือ้งต้นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม เพือ่ขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม พจิารณาและให้ความเหน็ชอบการขึน้บัญชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม และออกระเบยีบเกีย่ว

กับหลกัเกณฑ์และมาตรการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม พจิารณาและให้ความ

เห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง 

ป้องกันมิให้มีการกระท�าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ตลอด จน

ให้ข้อมูลหรือค�าแนะน�าแก่ผู้ที่น�ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

แก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ท�าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย18



หน้า 40 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

    โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

10 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกรรมการระดับชาติ ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้เป็นระดับนโยบาย การ

ออกระเบยีบของหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิงานต้องมรีายละเอยีดมาก จึงต้องมกีารพจิารณาแบบเชงิลึก ซ่ึงอาจไม่

ตรงกับเป้าหมายของชุมชนอย่างแท้จริง และไม่มีการด�าเนินงานในเรื่องการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด

การกระท�าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อชุมชนไม่ได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมการตามมาตรา 5 ชุมชนจึงไม่มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 10 ผลที่ได้รับนั้นคือ 

ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์จากการท�าหน้าที่ของกรรมการฯ

 4.2 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะ

กรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด

   4.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร 

    กฎหมายก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยต�าแหน่ง 

จ�านวน 7 คน ได้แก่ ผู้อ�านวยการกองกจิการเครอืข่ายทางวัฒนธรรม, กรมส่งเสรมิวฒันธรรม, ผูอ้�านวยการสถาบนั

วฒันธรรมศกึษา, กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม, ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร, 

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร, ผู้อ�านวยการ

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ

ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 คน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร

แต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญวฒันธรรมด้านต่าง ๆ  ทัง้นี ้โดยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม

และชุมชนด้วย พร้อมท้ังให้ผูอ้�านวยการกองวัฒนธรรม ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

เป็นเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ปลัด

กรงุเทพมหานคร อาจแต่งตัง้ข้าราชการในส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียว กรงุเทพมหานคร อกีคนหนึง่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้19

    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 14 

บัญญัติถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ โดยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการฯ กรรมการโดยต�าแหน่ง 7 คน และ

มี ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมกรรมการ 14 คน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการพบว่า การมีส่วนร่วมจากชุมชน

เจ้าของวัฒนธรรมน้อยมาก มีกรรมการจากภาครัฐมากเกินไป ฝ่ายเลขาฯ และผู้อ�านวยการกองวัฒนธรรมฯ 

กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรงมีมาก ในบางพื้นที่ 

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความซับซ้อน ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการเข้าถึงชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมได ้

อย่างแท้จริง

 19 Ibid., 5.
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   4.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�า

จังหวัด 

    กฎหมายก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�า

จังหวัด ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 5 คน 

ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด, ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธาน

สภาวัฒนธรรมจังหวัด และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย ทั้งนี้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ20

    พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม มาตรา 15 บัญญตัถิงึองค์

ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด ก�าหนดให้มีคณะ

กรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมประจ�าจังหวดั มีผู้ว่าราชการฯ เป็นประธาน กรรมการ

โดยต�าแหน่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมกรรมการ 12 คน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการพบว่า การมี

ส่วนร่วมจากชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมน้อยมาก มีกรรมการจากภาครัฐมากเกินไป ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน

ฐานะฝ่ายเลขาฯ มีภารกิจมาก ไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มศักยภาพ โดยช่องทางการเสนอขึ้นบัญชีนั้น ชุมชน

ไม่สามารถด�าเนินการเสนอเป็นบัญชีในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ เนื่องต้องเป็นรายการเบื้องต้นของ

จงัหวดัก่อน และไม่สามารถระดมทรพัยากรทีม่อียูใ่นอาณาเขตของตนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัได้ เนือ่งจาก

คณะกรรมการประจ�าจังหวัดนั้น ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว 

   4.2.3 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด 

    อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวัด มีหน้าทีดั่งนี้ 

คอื เสนอนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของกรงุเทพมหานคร หรือจงัหวดั 

แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะ

กรรมการ ด�าเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อจัดท�ารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเบื้องต้น พิจารณาและคัด

เลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบ้ืองต้น เพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อ

คณะกรรมการ ประสานงานกับเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน รวมท้ังระดมทรพัยากร

เพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย21

 20 Ibid., 5-6.

 21 Ibid., 6.
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   4.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�า

จังหวัด 

    กฎหมายก�าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริมและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมประจ�า

จังหวัด ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 5 คน 

ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด, ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธาน

สภาวัฒนธรรมจังหวัด และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย ทั้งนี้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ20

    พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม มาตรา 15 บญัญติัถึงองค์

ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด ก�าหนดให้มีคณะ

กรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดั มผีูว่้าราชการฯ เป็นประธาน กรรมการ

โดยต�าแหน่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมกรรมการ 12 คน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการพบว่า การมี

ส่วนร่วมจากชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมน้อยมาก มีกรรมการจากภาครัฐมากเกินไป ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน

ฐานะฝ่ายเลขาฯ มีภารกิจมาก ไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มศักยภาพ โดยช่องทางการเสนอขึ้นบัญชีนั้น ชุมชน

ไม่สามารถด�าเนินการเสนอเป็นบัญชีในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ เนื่องต้องเป็นรายการเบื้องต้นของ

จงัหวดัก่อน และไม่สามารถระดมทรพัยากรท่ีมอียูใ่นอาณาเขตของตนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัได้ เนือ่งจาก

คณะกรรมการประจ�าจังหวัดนั้น ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว 

   4.2.3 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด 

    อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสรมิและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจังหวัด มหีน้าท่ีดังนี้ 

คอื เสนอนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของกรงุเทพมหานคร หรือจงัหวดั 

แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะ

กรรมการ ด�าเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อจัดท�ารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเบื้องต้น พิจารณาและคัด

เลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้น เพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อ

คณะกรรมการ ประสานงานกบัเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน รวมท้ังระดมทรพัยากร

เพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย21

 20 Ibid., 5-6.

 21 Ibid., 6.



หน้า 42 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 12 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 16 ได้

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกรรมการฯ ที่ส�าคัญในอนุมาตรา (3) เพ่ือท�าการพิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมจากรายการเบ้ืองต้น เพือ่เสนอขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมต่อคณะกรรมการ เมือ่กรรมการ

จากชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมมีน้อยกว่ากรรมการจากภาครัฐ ท�าให้ชุมชนไม่มีส่วนร่วมที่จะพิจารณาคัดเลือกมรดก

ภมิูปัญญาทางวฒันธรรมจากรายการเบือ้งต้น เม่ือมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมเกิดจากชมุชน แต่ชมุชนกลบัไม่มี

ส่วนร่วมเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนรู้สึกไม่อยากอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

5. บทวิเคราะห์ปัญหาของกฎหมายที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 ปัญหาของการมส่ีวนร่วมจากชมุชนในการส่งเสริมและอนรัุกษ์มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้ จาก

การศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ที่บัญญัติไว้ยังขาดการมี

ส่วนร่วมจากชมุชน หรอืการมส่ีวนร่วมยงัมน้ีอย เมือ่เทยีบกบัประเทศญีปุ่น่และประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ส่งผลให้ชมุชนท้องถ่ินของประเทศไทยไม่ได้มส่ีวนในการส่งเสรมิและอนุรักษ์มรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมอย่าง

แท้จรงิ สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้คอื พระราชบัญญติัดังกล่าวไม่เอือ้อ�านวยให้สิทธแิก่ชมุชนเจ้าของมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลสมบัติของตนเอง ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

 ประการที่หนึ่ง: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

5 และมาตรา 10 นั้น คณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ถูกแต่งตั้งเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นั้น เป็นระดับบริหารด้านนโยบาย เช่น รัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและอนุรักษ์จึงเป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งจะปฏิบัติได้ยาก ไม่เป็น

รูปธรรมอย่างแท้จริง และไม่อาจเข้าใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง จึงท�าให้เกิดการ

พฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนื ทัง้ทีเ่จตนารมณ์ของยเูนสโก (UNESCO) สนบัสนนุให้ชมุชนหรอืกลุม่คนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ

สร้างสรรค์ รักษา และมีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม22

 ประการที่สอง: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

14 และมาตรา 15 นัน้ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

น้ันคือ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยต�าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท�าให้สภาพ

ปัญหาทีเ่กิดขึน้นัน้คอื การมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนมบีทบาทน้อยลงอย่างมาก กล่าวคอื ลกัษณะเป็นกรรมการ

จากภาครัฐมากเกินไป ชุมชนไม่สามารถด�าเนินการเสนอเป็นบัญชีในระดับประเทศและระดับนานาชาติได ้

เนื่องจากต้องเป็นรายการเบื้องต้นของจังหวัดก่อน  

6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผล 

   พระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 บญัญตัขิึน้เพือ่ให้การ

มีส่วนร่วมจากชุมชนของการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฉะนั้น ใน

 22 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Article 15.
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พระราชบัญญัติจ�าเป็นต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการ

ดูแลภูมิปัญญาของตนอย่างแท้จริง ดังนี้ ควรมีมาตรการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดูแลตนเองเพื่อการปลูกฝังราก

เหง้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และ มาตรา 10 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมในระดบัชาต ิโดยมอีงค์ประกอบของคณะกรรมการยงัไม่ครอบคลมุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

และรวมถึงผู้แทนจากชุมชนที่แท้จริงในการเข้าไปมีส่วนร่วม ท้ังนี้ มาตรา 14 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่ง

เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และมาตรา 15 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่ง

เสรมิและรกัษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดั ทัง้สองมาตราดังกล่าวมีองค์ประกอบของกรรมการ

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงท�าให้การส่งเสริม

และรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามอนสุญัญาว่าด้วยการสงวนรกัษามรดก

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (โดยประเทศไทยเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังแตกต่าง

จากประเทศญีปุ่น่และประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่มีการส่งเสรมิรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมมา

อย่างยาวนานและประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยทั้งสองประเทศต่างให้

ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของวฒันธรรม ซึง่เป็นกุญแจส�าคัญในการอนรัุกษ์มรดกภูมปัิญญาทาง

วฒันธรรม ดงันีแ้ล้ว ประเทศไทยจึงควรมีการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายในเรือ่งของการมีส่วนร่วมจากชมุชนเจ้าของ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อไป

 6.2 ข้อเสนอแนะ  

   จากการศึกษา ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังต่อไปนี้

   6.2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 

เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการฯ จากผู้แทนชุมชนจ�านวน 6 คน ซึ่งได้

รับการคัดเลือกจากชุมชนท่ีข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

ภาคกลาง, ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ภาคละ 1 คน และควรเพิม่กรรมการจากกระทรวงการต่างประเทศ 

(เพื่อการประสานงานกับต่างประเทศ), กระทรวงพัฒนาสังคมฯ (เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนสังคม), 

กระทรวงทรัพยากรฯ (เพื่อทราบความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและจักรวาล) และศูนย์มานุษยวิทยา (เพื่อเกิดองค์

ความรูท้างวชิาการ) ทัง้นี ้ควรตดักรรมการโดยต�าแหน่งจากผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตอิอก 

(เนือ่งจากไม่มีประเดน็ทีจ่�าเป็นในการบูรณาการ ซึง่ในทางปฏบัิตนิัน้ สามารถขอข้อมูลเพิม่เตมิจากกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมได้อยู่แล้ว)

   6.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 10 

เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ 1) ให้ชุมชนมีหน้าที่พิจารณาเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยทีจ่ะเสนอข้ึนทะเบียนต่อยเูนสโก (UNESCO), 2) ให้ชมุชนสามารถแสดงความเหน็ชอบในการด�าเนนิการ 
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    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 16 ได้

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกรรมการฯ ที่ส�าคัญในอนุมาตรา (3) เพ่ือท�าการพิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมจากรายการเบือ้งต้น เพ่ือเสนอขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ เมือ่กรรมการ

จากชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมมีน้อยกว่ากรรมการจากภาครัฐ ท�าให้ชุมชนไม่มีส่วนร่วมที่จะพิจารณาคัดเลือกมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมจากรายการเบือ้งต้น เม่ือมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมเกิดจากชมุชน แต่ชมุชนกลบัไม่มี

ส่วนร่วมเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนรู้สึกไม่อยากอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

5. บทวิเคราะห์ปัญหาของกฎหมายที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 ปัญหาของการมส่ีวนร่วมจากชมุชนในการส่งเสริมและอนรุกัษ์มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้ จาก

การศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ที่บัญญัติไว้ยังขาดการมี

ส่วนร่วมจากชมุชน หรอืการมส่ีวนร่วมยงัมน้ีอย เมือ่เทยีบกบัประเทศญีปุ่่นและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ส่งผลให้ชมุชนท้องถิน่ของประเทศไทยไม่ได้มส่ีวนในการส่งเสรมิและอนุรักษ์มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมอย่าง

แท้จริง สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้คอื พระราชบัญญติัดังกล่าวไม่เอือ้อ�านวยให้สทิธแิก่ชมุชนเจ้าของมรดกภูมปัิญญา

ทางวัฒนธรรมนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลสมบัติของตนเอง ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

 ประการที่หนึ่ง: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

5 และมาตรา 10 นั้น คณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ถูกแต่งตั้งเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นั้น เป็นระดับบริหารด้านนโยบาย เช่น รัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและอนุรักษ์จึงเป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งจะปฏิบัติได้ยาก ไม่เป็น

รูปธรรมอย่างแท้จริง และไม่อาจเข้าใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง จึงท�าให้เกิดการ

พฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนื ทัง้ทีเ่จตนารมณ์ของยเูนสโก (UNESCO) สนบัสนนุให้ชมุชนหรอืกลุม่คนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ

สร้างสรรค์ รักษา และมีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม22

 ประการที่สอง: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

14 และมาตรา 15 น้ัน ก�าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นั้นคือ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยต�าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท�าให้สภาพ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้คอื การมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนมบีทบาทน้อยลงอย่างมาก กล่าวคอื ลกัษณะเป็นกรรมการ

จากภาครัฐมากเกินไป ชุมชนไม่สามารถด�าเนินการเสนอเป็นบัญชีในระดับประเทศและระดับนานาชาติได ้

เนื่องจากต้องเป็นรายการเบื้องต้นของจังหวัดก่อน  

6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผล 

   พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 บัญญตัขิึน้เพือ่ให้การ

มีส่วนร่วมจากชุมชนของการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฉะนั้น ใน

 22 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Article 15.
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พระราชบัญญัติจ�าเป็นต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการ

ดูแลภูมิปัญญาของตนอย่างแท้จริง ดังนี้ ควรมีมาตรการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดูแลตนเองเพื่อการปลูกฝังราก

เหง้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้น ๆ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และ มาตรา 10 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมในระดบัชาต ิโดยมอีงค์ประกอบของคณะกรรมการยงัไม่ครอบคลมุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

และรวมถึงผู้แทนจากชุมชนท่ีแท้จริงในการเข้าไปมีส่วนร่วม ท้ังนี้ มาตรา 14 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่ง

เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และมาตรา 15 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่ง

เสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดั ทัง้สองมาตราดังกล่าวมอีงค์ประกอบของกรรมการ

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงท�าให้การส่งเสริม

และรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมนัน้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามอนสัุญญาว่าด้วยการสงวนรกัษามรดก

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (โดยประเทศไทยเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังแตกต่าง

จากประเทศญีปุ่น่และประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่มกีารส่งเสริมรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมมา

อย่างยาวนานและประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยทั้งสองประเทศต่างให้

ความส�าคัญในการมส่ีวนร่วมของชมุชนเจ้าของวฒันธรรม ซึง่เป็นกญุแจส�าคญัในการอนรุกัษ์มรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรม ดงันีแ้ล้ว ประเทศไทยจงึควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายในเรือ่งของการมส่ีวนร่วมจากชมุชนเจ้าของ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อไป

 6.2 ข้อเสนอแนะ  

   จากการศึกษา ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังต่อไปนี้

   6.2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 5 

เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการฯ จากผู้แทนชุมชนจ�านวน 6 คน ซึ่งได้

รับการคัดเลือกจากชุมชนท่ีข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

ภาคกลาง, ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ภาคละ 1 คน และควรเพ่ิมกรรมการจากกระทรวงการต่างประเทศ 

(เพื่อการประสานงานกับต่างประเทศ), กระทรวงพัฒนาสังคมฯ (เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนสังคม), 

กระทรวงทรัพยากรฯ (เพื่อทราบความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและจักรวาล) และศูนย์มานุษยวิทยา (เพื่อเกิดองค์

ความรูท้างวชิาการ) ทัง้นี ้ควรตดักรรมการโดยต�าแหน่งจากผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตอิอก 

(เนือ่งจากไม่มปีระเดน็ทีจ่�าเป็นในการบรูณาการ ซ่ึงในทางปฏบิติันัน้ สามารถขอข้อมลูเพ่ิมเติมจากกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมได้อยู่แล้ว)

   6.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 10 

เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ 1) ให้ชุมชนมีหน้าที่พิจารณาเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยทีจ่ะเสนอขึน้ทะเบยีนต่อยเูนสโก (UNESCO), 2) ให้ชมุชนสามารถแสดงความเหน็ชอบในการด�าเนนิการ 



หน้า 44 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 14 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

เพื่อให้ประเทศไทยสมัครเป็นคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้อง 

ไม่ได้ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ของยูเนสโก (UNESCO) และ 3) ให้ชุมชนมีอ�านาจในการออกประกาศ 

เพื่อการปรับปรุงสถานะบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นปัจจุบัน

   6.2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 14 

เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรยกเลิกคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และควรปรับปรุงให้เป็นการด�าเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแทน และเป็นตาม

กฎกระทรวง โดยการก�าหนดที่มา, คุณสมบัติ, หลักเกณฑ์, วิธีการได้มา, จ�านวนกรรมการและสมาชิก, วาระการ 

ด�ารงต�าแหน่ง, การพ้นจากต�าแหน่ง, การประชุม, การบริหารจัดการ และการด�าเนินงานของสภาวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2555

    โดยเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 จากความเดิม “ให้สภาวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแทน ประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานครคนหนึ่ง ซ่ึงเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสิบ

แปดคนแต่ไม่เกินห้าสิบคน ซึ่งในจ�านวนนี้ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน 

กรรมการทั้งหมด” ให้เป็นดังความต่อไปนี้ 

    “ให้มีกรรมการจากผู้แทนชุมชนสี่คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเลือกกันเองภายในกรุงเทพมหานคร”

   6.2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 15 

เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรยกเลิกคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ประจ�าจังหวัด และควรปรับปรุงให้เป็นการด�าเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดแทน และเป็นตามกฎกระทรวง 

โดยการก�าหนดที่มา, คุณสมบัติ, หลักเกณฑ์, วิธีการได้มา, จ�านวนกรรมการและสมาชิก, วาระการด�ารงต�าแหน่ง, 

การพ้นจากต�าแหน่ง, การประชุม, การบริหารจัดการ และการด�าเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555

    โดยเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 จากความเดิม “ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด มี

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจงัหวดั ประกอบด้วยประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัคนหนึง่ ซึง่เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 

และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดไม่น้อยกว่าสิบแปดคนแต่ไม่เกินห้าสิบคน ซ่ึงในจ�านวนนี้ต้องเป็นบุคคลผู้มี

สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด” ให้เป็นดังความต่อไปนี้ 

    “ให้มีกรรมการจากผู้แทนชุมชนสี่คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเลือกกันเองภายในจังหวัด”
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เพื่อให้ประเทศไทยสมัครเป็นคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้อง 

ไม่ได้ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ของยูเนสโก (UNESCO) และ 3) ให้ชุมชนมีอ�านาจในการออกประกาศ 

เพื่อการปรับปรุงสถานะบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นปัจจุบัน

   6.2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 14 

เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรยกเลิกคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และควรปรับปรุงให้เป็นการด�าเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแทน และเป็นตาม

กฎกระทรวง โดยการก�าหนดที่มา, คุณสมบัติ, หลักเกณฑ์, วิธีการได้มา, จ�านวนกรรมการและสมาชิก, วาระการ 

ด�ารงต�าแหน่ง, การพ้นจากต�าแหน่ง, การประชุม, การบริหารจัดการ และการด�าเนินงานของสภาวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2555

    โดยเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 จากความเดิม “ให้สภาวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแทน ประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานครคนหนึ่ง ซ่ึงเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสิบ

แปดคนแต่ไม่เกินห้าสิบคน ซ่ึงในจ�านวนนี้ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน 

กรรมการทั้งหมด” ให้เป็นดังความต่อไปนี้ 

    “ให้มีกรรมการจากผู้แทนชุมชนสี่คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเลือกกันเองภายในกรุงเทพมหานคร”

   6.2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 15 

เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

    กล่าวคือ เห็นควรยกเลิกคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ประจ�าจังหวัด และควรปรับปรุงให้เป็นการด�าเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดแทน และเป็นตามกฎกระทรวง 

โดยการก�าหนดที่มา, คุณสมบัติ, หลักเกณฑ์, วิธีการได้มา, จ�านวนกรรมการและสมาชิก, วาระการด�ารงต�าแหน่ง, 

การพ้นจากต�าแหน่ง, การประชุม, การบริหารจัดการ และการด�าเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555

    โดยเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 จากความเดิม “ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด มี

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจงัหวดั ประกอบด้วยประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัคนหนึง่ ซึง่เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 

และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดไม่น้อยกว่าสิบแปดคนแต่ไม่เกินห้าสิบคน ซึ่งในจ�านวนนี้ต้องเป็นบุคคลผู้มี

สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด” ให้เป็นดังความต่อไปนี้ 

    “ให้มีกรรมการจากผู้แทนชุมชนสี่คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเลือกกันเองภายในจังหวัด”

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 15
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