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ค าน า 

 
  ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็นกฎหมายที่มีหลักการและสาระส าคัญเพ่ือส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
อันเป็นสมบัติล้ าค่าที่ดด้มีการสร้างสรรค  สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดนนชมมชนจากคนรม่นหนึ่งมายัง 
คนอีกรม่นหนึ่งดดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบดป การจัดท าเจตนารมณ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนห้ทราบถึงวัตถมประสงค  ความเป็นมารายมาตรา  
และแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายอันจะเป็นประโยชน ต่อการท าความเข้านจกฎหมายและเป็นข้อมูล
ประกอบการบังคับนช้และการตีความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษา 
และวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จะเป็นประโยชน และสามารถนช้เป็นเครื่องมือนนการศึกษาและค้นคว้า
ส าหรับประกอบการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อดป 
 
 

 ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา 
       กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 

 กันยายน ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ความเป็นมาและหลักการของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางว ัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. แนวความคิดและหลักกฎหมายต่างประเทศ ๑ 
๒. ความเป็นมาของกฎหมาย ๖ 
๓. หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย ๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางว ัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑  ชื่อพระราชบัญญัติ  ๑๖ 
มาตรา ๒  วันใช้บังคับ  ๒๕ 
มาตรา ๓  บทนิยาม  ๒๖ 
มาตรา ๔  ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓๕ 
มาตรา ๕  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๔๑ 
มาตรา ๖  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔๗ 
มาตรา ๗  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕๐ 
มาตรา ๘  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕๓ 
 ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
มาตรา ๙  การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕๔ 
มาตรา ๑๐  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๕๖ 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๖๒ 
มาตรา ๑๒  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ๖๕ 
มาตรา ๑๓  การประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ๖๗ 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ๖๘ 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ๗๖ 
มาตรา ๑๖  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๗๘ 
 กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
 ประจ าจังหวัด  
มาตรา ๑๗  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ ๘๑ 
 และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
 ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
 ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด  
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มาตรา ๑๘  อ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๘๒ 
มาตรา ๑๙  อ านาจในการเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง ๘๗ 
มาตรา ๒๐  การข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๘๙ 
มาตรา ๒๑  การพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๙๔ 
มาตรา ๒๒  การประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๐๑ 
มาตรา ๒๓  การแก้ไขหรือยกเลิกการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๐๔ 
มาตรา ๒๔  อ านาจสั่งระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญา ๑๐๖ 
 ทางวัฒนธรรม  
มาตรา ๒๕  บทเฉพาะกาลรองรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ๑๐๙ 
มาตรา ๒๖  มาตรารักษาการ ๑๑๐ 
 
ภาคผนวก  

๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....    ๑๑๓ 
 ทีค่ณะรัฐมนตรีรับหลักการ  

๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ๑๒๖ 
 ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว   

๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓๕ 
 
บรรณานุกรม ๑๔๕ 



๑ 
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ความเป็นมาและหลักการของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 
๑. แนวความคิดและหลักกฎหมายต่างประเทศ 

๑.๑ แนวความคิด 
เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญของสังคมและประเทศ และจ าเป็น

จะต้องให้ความเคารพในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการณ์ในปัจจุบันและมีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทย  
มีกฎหมายที่มีสาระส าคัญเป็นการคุ้มครองด้านวัฒนธรรมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  เช่น วัฒนธรรมทางภาษา การสร้างสรรค์ทางภาษา รวมทั้ง  
การแสดงออกโดยใช้ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอด ศิลปะการแสดงและการดนตรี การปฏิบั ติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณีหรือเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติของชุมชนหรือท้องถิ่น งานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ หรือผลงาน
อันควรค่าแก่การรักษาไว้สืบต่อไป ประกอบกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้มีการแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) และได้ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ 
มีมาตรการในการสงวนรักษาและให้ความส าคัญแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นได้มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการประกาศ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บันทึกประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ ในอาณาเขตของประเท ศไทย  
เพ่ือเสริมสร้างบทบาทส าคัญและความภาคภูมิใจของชุมชน กลุ่มคน หรือบุคคลที่เป็นผู้ถือครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู  
และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๗ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาศิลปะการแสดง เช่น การแสดงโขน หนังใหญ่  
ละครชาตรี และดิเกร์ฮูลู ๒) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าแพรวา เครื่องจักสาน
ย่านลิเภา และมีดอรัญญิก ๓) สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เช่น นิทานศรีธนญชัย นิทานขุนช้างขุนแผน 
และบทท าขวัญนาค ๔) สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย เช่น ว่าวไทย ตะกร้อ และกระบี่กระบอง ๕) สาขา
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แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล เช่น พิธีไหว้ครู สงกรานต์ และลอยกระทง ๖) สาขา
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เช่น การนวดไทยและฤาษีดัดตน และ ๗) ภาษา 
เช่น ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น และภาษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ แต่การขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมดังกล่าว ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ของประเทศไทยซึ่งเป็นสมบัติล้ าค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจาก  
คนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่งได้รับการส่งเสริมและรักษาให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

๑.๒ ความตกลงระหว่างประเทศและหลักกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(๑) อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) 
ที่ประชุมใหญ่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติได้รับเอาอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ (ปี ค.ศ. ๒๐๐๓) โดยมี
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  
   (๑.๑) ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา มีความมุ่งประสงค์เพ่ือสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพ่ือประกันว่าจะให้ความเคารพแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ถึงความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  และเพ่ือให้ความร่วมมือ 
และความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 
   (๑.๒) ความหมายของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ใน Article 2 
Definitions๑ ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural 
                                                 

๑Article 2 – Definitions 
For the purposes of this Convention, 
1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, 

expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces 
associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part 
of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to 
generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, 
their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and 
continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of 
this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is 
compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements 
of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development. 

(มีต่อหน้าถัดไป) 
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Heritage) หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ 
วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลยอมรับ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมของตน โดยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้ถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง 
ของวัฒนธรรม และในข้อ 2 ของ Article 2 ได้ก าหนดว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น 
อาจแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
    (ก) การแสดงออกและวัฒนธรรมทางภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาที่เป็น
สื่อในการแสดงออกของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
    (ข) ศิลปะการแสดง 
    (ค) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานประเพณี 
    (ง) ความรู้และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล 
    (จ) งานหัตถกรรมดั้งเดิม 
   (๑.๓) ความหมายของ “การสงวนรักษา” (Safeguarding๒) หมายถึง 
มาตรการเพ่ือให้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด ารงอยู่สืบต่อไป ซึ่งหมายความรวมถึง การจ าแนก 
การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม เชิดชู การถ่ายทอด โดยอาจให้มี  
การจัดการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้โดยมาตรการต่าง ๆ  
 
 
 
                                                 

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น) 
2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested 

inter alia in the following domains: 
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the 

intangible cultural heritage; 
(b) performing arts; 
(c) social practices, rituals and festive events; 
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe; 

(e) traditional craftsmanship. 
๒3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible 

cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and nonformal education,  
as well as the revitalization of the various aspects of such heritage. 



๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   (๑.๔) มาตรการในการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
    ๑) บทบาทของรัฐภาคี ใน article 11๓ ได้ก าหนดให้รัฐภาคีด าเนิน
มาตรการที่จ าเป็นเพื่อประกันว่ามีการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในอาณาเขต  
    ๒) ทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้  ใน article 12๔ 
ก าหนดให้รัฐภาคีจัดท าทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    ๓) มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือการสงวนรักษาใน article 13๕ ได้ก าหนดให้
รัฐภาคีพยายามที่จะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสงวนรักษา พัฒนา และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง

                                                 
๓Article 11 – Role of States Parties 
Each State Party shall: 
(a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible 

cultural heritage present in its territory; 
(b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, 

identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, 
with the participation of communities, groups and relevant nongovernmental organizations. 

๔Article 12 – Inventories 
1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall 

draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible 
cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated. 

2. When each State Party periodically submits its report to the Committee,  
in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories. 

๕Article 13 – Other measures for safeguarding 
To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible 

cultural heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to: 
(a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible 

cultural heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning 
programmes; 

(b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding 
of the intangible cultural heritage present in its territory; 

(c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, 
with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible 
cultural heritage in danger; 

(d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures 
aimed at: 

 (i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the 
management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through 
forums and spaces intended for the performance or expression thereof; 

(มีต่อหน้าถัดไป) 
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ไม่ได้ เช่น การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะ การวิจัย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และใน (d) ก าหนดให้มีการใช้มาตรการ 
ที่เหมาะสมทางกฎหมาย เทคนิค การบริหาร และการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
     ๓.๑) สนับสนุนการสร้างสรรค์และการสร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันต่าง ๆ ในการจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และถ่ายทอด
มรดกดังกล่าวผ่านพ้ืนที่ตา่ง ๆ ที่จัดไว้เพ่ือการแสดงผลงานหรือการแสดงออกดังกล่าว 
     ๓.๒) ประกันการเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยเคารพ
ต่อจารีตหรือธรรมเนียมประเพณีของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในแต่ละเรื่อง 
     ๓.๓) จัดตั้งสถาบันเพ่ือการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับมรดก 
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ไดแ้ละให้ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

(๒) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้ว อนุสัญญาดังกล่าว 
จะมีผลใช้บังคับในประเทศฝรั่งเศสโดยตรงและมีสถานะที่สูงกว่ารัฐบัญญัติ โดยอนุสัญญาฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่มิได้มีการก าหนดไว้ว่าต้องด าเนินการ
อย่างไร โดยมีข้อบังคับเพียงประการเดียวว่า ต้องจัดท าบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(๓) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ของประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
(Protection of Cultural Property Act) ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม กล่าวคือ การอนุรักษ์ บริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
ในลักษณะที่เป็นการคงสภาพดั้งเดิมของทรัพย์สินเหล่านั้น โดยแบ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมออกเป็น 
๔ ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่าง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่าง อนุสาวรีย์ 
และภูมิปัญญาดั้งเดิม 

(๔) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law on 
Protection of Cultural Properties) ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมญี่ปุ่นและมีส่วนช่วย  
                                                 

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๕, ข้างต้น) 
 (ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary  

practices governing access to specific aspects of such heritage; 
 (iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage 

and facilitating access to them. 
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ในวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโลก โดยแบ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่าง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่าง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
พ้ืนเมือง อนุสาวรีย์ และกลุ่มอาคารโบราณ 

(๕) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ของประเทศลาว ประเทศลาวมีกฎหมายมรดกแห่งชาติ (Law on National Heritage) โดยกฎหมาย
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดกฎเกณฑ์ กระบวนการในการใช้งาน การปกป้องคุ้มครอง  
การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐ องค์กรทางสังคมและปัจเจกบุคคลในการสงวน
รักษามรดกของชาติ โดยมรดกของชาติแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ มรดกวัฒนธรรม มรดก 
ทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางธรรมชาติ 

 
๒. ความเป็นมาของกฎหมาย 

๒.๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือที่ วธ ๐๕๐๕.๔/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๘ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... และมีหนังสือที่ วธ ๐๕๐๕.๑/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ ได้  (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage) ต่อคณะรัฐมนตรี 

๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบให้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) และให้ เสนออนุสัญญาฯ ต่อสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒.๓ ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา โดยมีผู้แทนส านัก
นายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส านักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
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ปลัดกระทรวง) และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage) รวมทั้งมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเทคนิคทางวิชาการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม  
ดังนั้น ในการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงได้อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ วรรคสอง 
แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดท าและการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศ โดยกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ด้วย โดยเริ่มพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และพิจารณาเสร็จเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๑๑ ครั้ง เป็นเรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘ และได้มี
หนังสือที่ นร ๐๙๐๖/๙๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการต่อไป  

๒.๔ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. . . . (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารวม ๑๕ ครั้ง และที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๗๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วลงมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๓. หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย 

๓.๑ หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 ร่างพระราชบัญญัติว่ าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้ องไม่ ได้  พ.ศ. ....   

มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาพ้ืนเมือง ประเพณีท้องถิ่น 
พิธีกรรม พิธีกรรมทางสังคม ศิลปะการแสดง หรืองานฝีมือดั้งเดิ ม เป็นต้น โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งก ากับ ติดตาม และประเมินผลการคุ้มครองส่งเสริมมรดก 
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ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และมีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้โดยให้มีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในร่างพระราชบัญญัติ และเมื่อมีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้ว ชุมชนหรือ 
สภาวัฒนธรรมซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม เช่น การได้รับ  
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม การช่วยเหลือในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร  
ที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรม   

๓.๒ หลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑) ความจ าเป็นในการมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภมิูปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ พ.ศ. .... ที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาในประเด็น
การเข้าเป็นภาคอีนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ว่าท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องออกกฎหมาย 
อนุวัติการหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า บทบัญญัติตามอนุสัญญาฯ ไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าต้องมี
กฎหมายภายใน เพียงแต่ก าหนดให้ประเทศซึ่งเป็นภาคีต้องมีกลไกและมาตรการเพ่ือการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่า การก าหนดให้มีกลไกและ
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยจัดท าเป็นกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติจะท าให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย และท าให้การด าเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นว่าจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
   ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้ใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า ค าว่า “วัฒนธรรม”  
ย่อมหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีค าขยายว่า “จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้”  
และเมื่อพิจารณาอนุสัญญาฯ จะเห็นได้ว่าค าว่า “Intangible” นั้น ขยายค าว่า “Heritage”  
และแม้ว่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) จะแปลค าว่า Intangible Cultural Heritage 
ว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษก็ตาม แต่กฎหมายภายใน 
ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าที่แปลจากรากศัพท์โดยตรงหรือเป็นค าที่ตรงกับอนุสัญญาฯ แต่ควรใช้ค าให้สื่อถึง
เนื้อหาของกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ให้ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” แทนค าว่า Intangible Cultural Heritage  
ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด  



๙ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
แทนค าว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 
  (๓) กลไกการด าเนินการเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

  กลไกและมาตรการด าเนินการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มิใช่การขึ้นทะเบียนในระบบอนุญาต (Register) แต่เป็นระบบ 
การข้ึนทะเบียนเพื่อจัดท าบัญชีรายการ (Inventory) ซึ่งเป็นการแจงรายละเอียดของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมและกฎหมายฉบับนี้มิ ได้มีขึ้นเ พ่ือคุ้มครองความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้มีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ให้มีการสืบทอดต่อไป  

๓.๓ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  

(๑) ก าหนดบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า 
ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล 
เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการสืบทอดกัน
มาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมของตน และบทนิยามค าว่า “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มที่
มีความรู้ มีการประพฤติปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น (มาตรา ๓) 

(๒) ก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม
และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๔) 

 ๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
 ๒) ศิลปะการแสดง 
 ๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
 ๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
 ๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 ๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
 ๗) ลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๓.๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่ งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยต าแหน่งจ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สิน



๑๐ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี  
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการ  
ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๕) 

(๓.๒) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ (มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙) 

(๓.๓) ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๐) 

๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดเสนอ 

๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

๕) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
๖) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม 
๘) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 



๑๑ 
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๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

๑๐) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๑๑) สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีการกระท าอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูล
หรือค าแนะน าแก่ผู้น ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ 

๑๒) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ท าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๓.๔) ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น
ทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการ 
(มาตรา ๑๒)  
 (๔) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ า
จังหวัด 

(๔.๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน 
กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนหกคน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีผู้อ านวยการ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
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กองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ  
และปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ (มาตรา ๑๔) 

(๔.๒) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 
ห้าคน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง  
ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในเขตจังหวัด
นั้น ๆ ด้วย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๑๕) 

(๔.๓) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด  
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๖) 

๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ 

๒) ด าเนินการร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดท ารายการเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก
รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ต่อคณะกรรมการ 

๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน รวมทั้งระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๖) ส่ ง เสริมให้ รู้ คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 



๑๓ 
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(๔.๔) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ให้น าบทบัญญัติเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๗) 

(๕) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ก าหนดให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รับผิดชอบในงานธุรการและ 
งานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ รวบรวมและจัดท ารายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่าน  
การพิจารณาของคณะกรรมการ เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๘) 

(๖) การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดซึ่งต้องด าเนินการ
ร่วมกับชุมชน โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมและจัดท ารายการเบื้ องต้นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของประเทศ (มาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๘ (๒)) 

(๗) การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก าหนดให้คณะกรรมการ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ท าหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา  
ให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
คณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใด
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เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
(มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๘ (๓) มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒) 
 (๘) มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมในกรณีที่ปรากฏว่า มีการกระท าที่ก่ อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค าสั่งให้ระงับการกระท า  
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
นั้นได้ (มาตรา ๒๔) 

(๙) บทเฉพาะกาล 
ก าหนดให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา ๒๕) 

(๑๐) มาตรารักษาการ 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้(มาตรา ๒๖)  
 



๑๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 

ชือ่พระราชบัญญัติ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ค าปรารภ 

 

๑. หลักการ 
  ค าปรารภเป็นอารัมภบทของกฎหมายที่ก าหนดให้ทราบว่าสมควรมีกฎหมาย 
ว่าด้วยเรื่องใด และให้ทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได”้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้แก้ไขค าปรารภตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแนวทางการร่างกฎหมาย เป็นดังนี้ 
  “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม” 



๑๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ชื่อพระราชบัญญัติ 

 

๑. หลักการ 
  ชื่อพระราชบัญญัติ เป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบถึงเรื่อง เนื้อหา สาระส าคัญ  
และขอบเขตในการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ  โดยจะก าหนดไว้ในมาตราแรก ซึ่งจะต้องเป็น 
ชื่อเดียวกันและเขียนอย่างเดียวกันกับชื่อพระราชบัญญัติในส่วนหัวเรื่องด้วย เพ่ือมิให้ผู้ใช้กฎหมาย 
เกิดความสับสนในการตรวจสอบและอ้างอิงกฎหมาย 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้  เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่ าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....”” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีการอภิปราย
เกี่ยวกับการก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติอย่างกว้างขวาง โดยมีการอภิปรายถึงที่มา เนื้อหา  
และสาระส าคัญของร่างฯ สรุปไดด้ังนี้ 
  เลขานุการฯ ได้น าเสนอถึงที่มาและสาระส าคัญของร่างฯ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ 
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาประจ าชาติหรือภาษา
พ้ืนเมือง ประเพณีท้องถิ่น พิธีกรรม พิธีกรรมทางสังคม ศิลปะการแสดง หรืองานฝีมือดั้งเดิม เป็นต้น  
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ในการให้ค าแนะน าแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งก ากับ ติดตาม และประเมินผลการคุ้มครองส่งเสริมมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และมีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้โดยให้มีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติ และเมื่อมีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้ว ชุมชนหรือ 



๑๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สภาวัฒนธรรมซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม เช่น การได้รับเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม การช่วยเหลือในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้าน
วัฒนธรรม  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบให้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) และให้เสนออนุสัญญาฯ ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีมาตรการที่ส าคัญ คือ 
การจัดท าบัญชีรายการ (List) ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลดี
หลายประการ คือ  
  ๑) ท าให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นที่รับรู้ในทางราชการ ซึ่งจะน าไปสู่ 
การเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการสืบสานให้องค์ความรู้นั้นคงอยู่สืบไป 
  ๒) ประเทศไทยสามารถน าบัญชีรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปเสนอต่อ
ยูเนสโก ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในระดับนานาชาติ  
  ๓) เมื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการใดของไทยได้รับการจารึกไว้ในบัญชี
ของยูเนสโก ก็จะเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
หากมีประเทศใดไปกล่าวอ้างก็จะมีการรับรู้ว่าวัฒนธรรมดังกล่าวมีอยู่ในประเทศไทย และนอกจากนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) มีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการใช้ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได”้ เป็นชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระส าคัญของร่างฯ เพ่ิมเติมว่า  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ  
ซึ่งประเทศไทยจะน าเอามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีความโดดเด่นเสนอเข้าสู่รายชื่อมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เช่น กรณีของโขนซึ่งประเทศกัมพูชาก็ได้มีการน ามรดก  
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีความใกล้เคียงกัน คือ Royal Ballet ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกแล้ว ประเทศไทยก็จะต้องแสดงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพ่ือให้เห็นถึง
ความแตกต่างของมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว  อนึ่ง กรณีที่เป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างประเทศก็สามารถ 
ขึ้นบัญชีร่วมกันได้ เช่น กรณีประเทศเม็กซิโกและประเทศอาเจนตินาก็ได้ร่วมกันในการเสนอการเต้น  
แทงโกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก  รวมทั้งให้เหตุผลเกี่ยวกับการใช้ค าดังกล่าว 
เป็นชื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ว่า ค าว่า “Intangible Cultural Heritage” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ได้เคยสอบถามไปยังส านักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เสนอให้ใช้ค าว่า 



๑๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม” แต่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นว่า ถ้อยค าดังกล่าว
ยังไม่สื่อถึงความหมายจึงได้เลือกใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  อย่างไรก็ดี ในขั้นตอน
การศึกษาวิจัยและการรับฟังความเห็นในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า  
ถ้อยค าที่เหมาะสมที่สุด คือ ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ซึ่งจะสอดคล้องกับชื่อของ
อนุสัญญาและค าว่าภูมิปัญญาภาษาอังกฤษจะหมายถึงค าว่า “wisdom” ซึ่งมีความหมายแคบกว่า 
ค าว่า “Intangible Cultural Heritage”  อนึ่ง ในปัจจุบันนั้น ทางวิชาการและสังคมทั่วไปก็ได้เริ่ม
รับรู้ถึงค าว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กันมากข้ึนแล้ว๖ 
  อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมมีความเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่ามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็สามารถหาค าที่เหมาะสมได้ยาก ซึ่งค าว่าจับต้องไม่ได้
นั้นหมายถึง สิ่งที่เป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งเป็นนามธรรม มิได้หมายความว่าแตะต้องไม่ได้  ค าว่า 
Intangible cultural heritage หมายถึง ทั้งภูมิปัญญาและการแสดงออก (Expression) มิใช่มีเพียง
เรื่องของภูมิปัญญา (Wisdom) เท่านั้น การใช้ค าว่า “จับต้องไม่ได้” จึงค่อนข้างจะเหมาะสมแล้ว
เพราะแปลมาจากค าว่า “Intangible” แต่ค าว่า “คุ้มครองและส่งเสริม” นั้น เห็นว่า ไม่น่าจะใช้ค าว่า 
“คุ้มครอง” เพราะเนื้อหาของร่างฯ ก็ไม่ได้เป็นการคุ้มครองและมาจากภาษาอังกฤษค าว่า “Safeguard” 
จึงอาจจะแปลว่า อนุรักษ์ ดูแล รักษา จะเหมาะสมกว่า 
  การขึ้นบัญชีรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะมีแบบฟอร์ม 
ที่เป็นรายละเอียดส าหรับใช้บันทึกรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยจะมีรายการ เช่น 
ชุมชนใด เป็นมรดกวัฒธรรมในเรื่องใด ใครเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอด โดยการบรรยายเป็นการบรรยาย
ให้ทราบถึงลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเรื่องนั้น ไม่ต้องระบุลึกถึงขนาดว่า  
มีสูตรในการท าอย่างไร โดยอาจท าเป็นวีดิทัศน์ประกอบก็ได้ ส่วนการเปิดเผยจะมีรายละเอียดเพียงไร 
ขึ้นกับความประสงค์ของเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องนั้นว่าประสงค์จะเปิดเผยเพียงไร 
  ตามแนวทางของยูเนสโกมิได้ห้ามการเสนอมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น กรณีของหมอล าก็อาจมีประเทศอ่ืนน าไปขึ้นทะเบียนได้ แต่ชื่อที่ใช้  
ขึ้นทะเบียนก็จะต้องมีความแตกต่างกันและสามารถอธิบายความแตกต่างของมรดกวัฒนธรรมที่จะ  
ขึ้นทะเบียนได้ หรือสามารถที่จะขึ้นทะเบียนร่วมกันก็ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 
ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันเพ่ือรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น กรณี
เพลงอารีรังซึ่งเกาหลีใต้ได้เสนอขึ้นทะเบียนไปแล้ว ต่อมาเกาหลีเหนือก็ขอขึ้นทะเบียนร่วม 
  กรณีของอาหารนั้นการจัดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยก็ใช้
แนวทางการจัดเช่นเดียวกับของยูเนสโก คือ จัดไว้ในลักษณะความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล เนื่องมาจากวัตถุดิบในการท าอาหารนั้นมีที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งน ามาปรุงแต่ง
เป็นอาหารชนิดต่าง ๆ 

                                                 

  
๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑ (๒๕/๒๕๕๘)  

๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนั้น ไม่ใช่เรื่องของ
การเป็นเจ้าของของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น แต่เป็นการประกาศให้สังคมโลกได้รับรู้ถึง
การมีอยู่ของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการประกาศในนามของชุมชนที่เป็น
เจ้าของวัฒนธรรมไม่ใช่ในนามของประเทศ แต่รัฐบาลของประเทศนั้นจะเป็นตัวแทนของชุมชนที่จะ
เสนอให้มีการขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก หากประเทศใดไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกก็จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
หรือประท้วงใด ๆ เช่น กรณีท่ีกัมพูชาขึ้นทะเบียนโขน (Royal Ballet) หรือหนังใหญ่ หากมีการกล่าวอ้าง
ที่ผิด เช่น กล่าวว่าเป็นต้นก าเนิด หากประเทศไทยเป็นสมาชิกก็สามารถทักท้วงได้ว่ามรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ดังกล่าวของประเทศไทยก็มีอยู่เช่นเดียวกัน 
  การที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคงมิได้มีผลถึงขนาดที่ว่าประเทศอ่ืนจะสามารถเอามรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยไปขึ้นทะเบียน แต่จะมีผลว่าการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
ก็จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งอาจเป็นด้านวิชาการหรือด้านการเงินในระดับนานาชาติมาช่วยในการสืบทอด 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้๗ 
  เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ชื่อร่างฯ ได้แก้ไขเป็น “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก
วัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ ได้  พ.ศ. ....” จากเดิมที่ฝ่ายเลขานุการฯ เคยเสนอว่าจะขอแก้ไขเป็น 
“พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อสังเกตของกรรมการฯ (ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ) ที่ว่า ร่างนี้ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้ มครองที่ชัดเจน 
ประกอบกับ ค าว่า “Safeguarding” มีความหมายว่า “สงวนรักษา” จึงเห็นควรใช้เป็นค าว่า “ส่งเสริม
และรักษา” แทนค าว่า “ส่งเสริมและคุ้มครอง” ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นชอบกับการแก้ไขชื่อ
ร่างฯ ด้วยแล้ว๘ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงใช้ค าว่า “วัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได”้ ในเมื่อค าว่า “วัฒนธรรม” ย่อมมีความหมายถึง “สิ่งที่จับต้องไม่ได้” ในตัวเองอยู่แล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องมีค าขยายว่า “จับต้องไม่ได้” อีก  
 ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เหตุผลว่า ค าดังกล่าวมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
“Intangible” ซึ่งเป็นค าที่ใช้คู่กับ “tangible” โดยสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
องค์การยูเนสโก ซึ่งเดิมจะมีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ต่อม า 
มีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จ าพวกที่เป็น  
ความเชื่อ ประเพณี ตลอดจนแนวความคิดต่าง ๆ ที่แสดงออกผ่านทางวัตถุ อันเป็นที่มาของอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา 

                                                 

  
๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๓ (๒๙/๒๕๕๘)  

๑๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘)  
๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๒๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นว่า ค าว่า “Intangible” ตามที่ปรากฏใน 
“Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” นั้น เป็นค าที่ขยายค าว่า 
“Heritage” มิใช่ ขยายค าว่า “Cultural” นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการแปลชื่ออนุสัญญาดังกล่ าวว่า 
“อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” โดยแปลค าว่า Intangible Cultural 
Heritage ว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เพราะแปลตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษก็ตาม แต่กฎหมาย
ภายในก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าที่แปลจากรากศัพท์โดยตรงหรือเป็นค าที่ตรงกับอนุสัญญาฯ โดยเห็นควรใช้ค า
ที่สื่อถึงเนื้อหาของกฎหมายซึ่งสามารถท าให้ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายเข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับกรณี
ของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กฎหมายภายในของไทยก็ใช้ชื่อว่า 
“พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ” โดยไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ชื่อกฎหมายว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม” แทนค าว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เนื่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” แทนค าว่า 
Intangible Cultural Heritage ซึ่งเดิมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด๙ 
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ค าว่า 
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” หรือค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” แล้ว เห็นว่า ทั้งสองค า
ต่างก็มีเหตุผลสนับสนุน  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นควรให้คงตามร่างที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ โดยใช้ 
ค าว่า “จับต้องไม่ได้” เนื่องจากเป็นค าที่ตรงกับอนุสัญญาและเป็นถ้อยค าที่สอดคล้องกับความหมาย
ในทางวิชาการเนื่องจากกรณีค าว่า “ภูมิปัญญา” นั้น มีข้อโต้แย้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้เท่านั้น และเม่ือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะตรงกับค าว่า wisdom 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาโดยรับฟังความเห็นของกระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศแล้ว เห็นว่าค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เป็นถ้อยค าที่
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศได้มีมติให้ใช้ถ้อยค าดังกล่าวแทนค าว่า “intangible cultural heritage” และกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมก็ได้ด าเนินการโดยใช้ถ้อยค าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) เห็นว่า ถ้อยค าดังกล่าวเป็นถ้อยค าที่สามารถสื่อความหมายของสิ่งที่พระราชบัญญัตินี้คุ้มครอง
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปได้โดยง่าย๑๐ จึงมีมติให้แก้ไขชื่อร่าง
พระราชบัญญัติเป็น “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เป็นดังนี้ 

                                                 

  ๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๔/๒๕๕๘)  
๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๑ (๔๐/๒๕๕๘) 
๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....””๑๑ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... มีการอภิปรายและแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑ สรุปสาระส าคัญ 
ไดดั้งนี้ 
 มีผู้แปรญัตติขอแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” 
 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ชี้แจงว่า กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้ใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ พ.ศ. ....” ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าว่า “วัฒนธรรม” ย่อมหมายความ
รวมถึงสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และแม้อนุสัญญาจะแปลค าว่า “Intangible Cultural 
Heritage” ว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษก็ตาม แต่กฎหมายภายใน
ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าที่แปลจากรากศัพท์โดยตรง แต่ควรใช้ค าให้สื่อถึงเนื้อหาของกฎหมาย ประกอบ
กับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้ค าว่า “มรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีข้อสังเกตว่า หากใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัติว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” จะสร้าง 
ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ยาก และต้องมีการอธิบายในแต่ละครั้งเมื่อกล่าวถึงค านี้ ซึ่งที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เนื่องจากคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติ เห็นชอบนิยามศัพท์ของค าว่า “Intangible Cultural Heritage”  
เป็นภาษาไทยให้ใช้ค าว่า “ภูมิปัญญา” ตามที่ ศ. พิเศษ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง กรรมการผู้ทรงวุฒิเสนอ 
และคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมได้น ามติมาปรับนิยามศัพท์เป็นค าว่า “มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม” โดยด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องแล้ว ๖ ปี 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น จึงเห็นว่าค าดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
และชุมชนได้ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสนอ  ส่วนประเด็นที่ผู้แปรญัตติมีวัตถุประสงค์ 
ในการแปรญัตติให้เห็นชัดเจนว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้ เห็นว่า ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีเพียงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

                                                 

  ๑๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘)  
๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้บังคับอยู่เท่านั้น  ทั้งนี้ หากใช้ชื่อเดิมที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนออาจจะ 
เกิดปัญหาในทางกฎหมายไดต้่อไป๑๒ 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซ่ึงได้แปรญัตติขอแก้ไขชื่อร่างประราชบัญญัติฯ ชี้แจง
ประกอบค าแปรญัตติว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยและจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งในการ
ก าหนดชื่อของกฎหมาย ผู้วิจัยได้เสนอให้ใช้ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เนื่องจาก 
ผลการศึกษาขอบเขตของการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกฎหมายประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบทวีปยุโรปและเอเซียได้แบ่ง
ประเภทของวัฒนธรรมออกเป็นสองประเภท ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ “Tangible 
Cultural Heritage” และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ “Intangible Cultural Heritage”  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้ว  นอกจากนี้ 
ประเทศท่ีร่วมลงนามเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ประเทศอังกฤษ ประเทศฝั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมองโกเลีย ประเทศแอลเบเนีย และประเทศ
บัลแกเรีย เป็นต้น ได้น าค าว่า “Intangible Cultural Heritage” ซึ่งปรากฏในอนุสัญญามาแปล 
ให้สอดคล้องกับประเทศของตน เช่น มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุ มรดกวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตน และ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นต้น  ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติเป็น 
“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ทุกแห่ง 
ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตินี้๑๓ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่มีการแปรญัตติ
ดังกล่าวข้างต้น โดยแก้ไขจากค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เป็น “มรดกมภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ทุกแห่งในร่างพระราชบัญญัตินี้๑๔ ซึ่งโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอสงวนความเห็นที่จะให้คงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้
ตามรา่งเดิมท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการในวาระที่ ๑๑๕  
                                                 

  
๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  
  

๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  

๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  

๑๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  



๒๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาทบทวนการแก้ไขค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” 
เนื่องจากเอกสารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการใช้ถ้อยค าว่า “มรดกวัฒนธรรม” และ “มรดก 
ทางวัฒนธรรม” แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาการใช้ถ้อยค าดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นค าเดียวกันทั้งหมด โดยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีความเห็นว่า ตามค าแปลภาษาไทย
ของอนุสัญญา “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”  
แต่ก่อนใช้ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่า ควรใช้ค าว่า “มรดกวัฒนธรรม” แทน “มรดกทางวัฒนธรรม” เพ่ือให้เป็น
ค า ๓ ค า คือ “Cultural Heritage” โดยค าว่า “Intangible” หรือ “จับต้องไม่ได้” เป็นค าขยายของ 
“Cultural Heritage” หรือ “มรดกวัฒนธรรม” ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
หลักภาษาไทย กล่าวคือ “มรดก” เป็นค าสมาส  ดังนั้น การรวมทั้งสองค าเข้าด้วยกันจึงไม่จ าเป็นต้อง
มีค าเชื่อม จึงควรตัดค าว่า “ทาง” ออก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขค าว่า “มรดก 
ทางวัฒนธรรม” เป็น “มรดกวัฒนธรรม” ในทุกที่ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาทบทวนการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น 
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....”  
โดยโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
กระบวนการในการตรากฎหมายที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีนั้น เป็นเพียงการก าหนดกฎหมาย
หรือมาตรการรองรับทางกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเท่านั้น โดย
อนุสัญญามิได้มีการก าหนดให้ออกกฎหมายหรือมาตรการรองรับทางกฎหมาย และมิได้ก าหนดให้ชื่อ
กฎหมายหรือมาตรการตรงตามอนุสัญญานั้น เช่น การเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangeret Species of Wild Fauna and Flora CITES) การเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประเทศไทยได้มีการก าหนดกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญานั้น ๆ โดยมิได้ก าหนด
ชื่อกฎหมายให้ตรงตามอนุสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด เป็นต้น   
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น  
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” โดยตัด 
ค าว่า “ภูมิปัญญาทาง” ออก และเพ่ิมค าว่า “จับต้องไม่ได้” รวมทั้งแก้ไขค าดังกล่าวทุกแห่งที่ปรากฏ 
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากการให้มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
พ.ศ. .... เป็นไปเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับต้อง
ไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังไม่รองรับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จึงเห็นควรตรากฎหมายเพ่ือให้มี



๒๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การก ากับดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นการเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้” อาจท าให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากค าว่า “ภูมิปัญญา” เป็นส่วนหนึ่งของ
นิยามค าว่า “Intangible Cultural Heritage” ที่ปรากฏตามอนุสัญญาดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่ง
ของนิยามค าว่า “วัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๑๖ 
 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ขอสงวนความเห็นที่จะให้คงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามร่างเดิมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการ 
ในวาระที่ ๑ โดยให้เหตุผล ดังนี้ 
 ๑) ความจ าเป็นที่จะต้องสงวนความเห็นในเรื่องชื่อร่างพระราชบัญญัติและค าว่า 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” นั้น เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙  
และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ก าหนดว่า หากร่างพระราชบัญญัติฉบับใดที่ประธานมิใช่รัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หากมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
กรรมาธิการวิสามัญในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบ แม้ประเด็นแก้ไขชื่อ  
ร่างพระราชบัญญัติ  ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมจะได้หารือ 
ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กระทบต่อสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติหรือไม่ โดยควรที่จะต้องให้คณะรัฐมนตรี
รับทราบเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่  ดังนั้น ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล่าวไว้ก่อน  
ประกอบกับเหตุผลอ่ืนตามที่เคยเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้ว  ทั้งนี้ 
หากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติและถ้อยค าดังกล่าว  
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติแล้ว ยินดีที่จะถอนค าสงวนความ เห็น 
ในมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒) หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขสาระส าคัญหรือ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในท านองเดียวกัน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ควรด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว เช่น อาจมีหนังสือไปยังประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  เ พ่ือหารือประเด็นดังกล่าวต่อไปยังคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อ 
ร่างพระราชบัญญัติ และหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งเป็น
ผู้แทนคณะรัฐมนตรีย่อมสามารถเห็นชอบด้วยกับคณะรัฐมนตรีได้ และเป็นการลดแรงกระทบ
ภายนอกที่ส่งผลต่อการพิจารณาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 ๓) การหารือประเด็นการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คาดว่าใช้เวลาไม่นาน 
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้สามารถชี้แจงต่อที่ประชุม

                                                 

  
๑๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสดบดี ที่ ๒๙ ตุลาคมาคม ๒๕๕๘ 



๒๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวได้ จะตัดขั้นตอนการสอบถามหน่วยงานของคณะรัฐมนตรีไปได้  
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รับทราบประเด็นดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอาจใช้เวลาประมาณไม่เกิน ๓ สัปดาห์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่โฆษก
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ๑๗  ซึ่งในประเด็น
การแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับการเสนอขอแก้ไขชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเห็นของ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
พร้อมให้แก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ในฐานะผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึ งได้ขอถอนค าสงวนความเห็น 
ทั้งร่างพระราชบัญญัติ๑๘  
 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ มีมติให้คงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามร่างเดิม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ทบทวนแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” รวมทั้งแก้ไขค าว่า “มรดกวัฒธรรม 
ที่จับต้องไม่ได”้ เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ทุกแห่งที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตินี้๑๙ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มีมติให้คงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามร่างเดิมตามที่สภานิติบัญญัติรับหลักการในวาระที่ ๑  
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” 
 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

วันใช้บังคับ 

 
 
 
 

                                                 

  
๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพุธ ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
  

๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
  

๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 



๒๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. หลักการ 
  บทบัญญัติวันใช้บังคับกฎหมายเป็นการก าหนดสภาพบังคับของกฎหมายว่ามีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด โดยการก าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ
เป็นเวลาหนึ่งวัน กล่าวคือ กฎหมายจะใช้บังคับหลังจากวันที่มีการลงประกาศเป็นกฎหมายโดยเปิดเผย 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข๒๐ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕ . การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้  
การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออก
ผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับ
และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยัง 
คนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
ของตน 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม  
ที่มีความรู้  มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดก 

บทนิยาม 

                                                 

  
๒๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  

๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ที ่๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



๒๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่ง เสริม 

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
“รั ฐ ม นต รี ” หม า ยค ว า มว่ า  รั ฐมนตรี ผู้ รั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

๑. หลักการ 
 ก าหนดความหมายและจ ากัดความของค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

“ชุมชน” “คณะกรรมการ” “อธิบดี” และ “รัฐมนตรี” เพ่ือให้มีความหมายที่แน่นอนและชัดเจน  
เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายและเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความ 

 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก หรือทักษะ 

ทางวัฒนธรรมที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกร่วมกันซึ่งมีการสืบทอดกันมาจาก 
คนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมา 
โดยต่อเนื่อง  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได ้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได ้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม
ในร่างมาตรา ๓ สรุปได้ ดังนี้ 



๒๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  (๑) ปรับปรุงบทนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) 
  (๒) ตัดบทนิยามค าว่า “นายทะเบียน” และค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ออก  
 (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

     โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า บทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  
เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์เป็น “...ชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน...” โดยที่ประชุมมีมติ
ให้แก้ไขบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ดังนี้  

     “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก  
การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยัง 
คนอีกรุ่นหนึ่ง ๒๑ 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ชุมชน” 

 โดยผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบายที่มาของค าว่า “เครือข่ายของกลุ่มคน” 
ว่า มีที่มาจากการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรเพ่ิมเติมค าว่า
เครือข่ายของกลุ่มคนเพ่ือแสดงถึงกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคเดียวกันแต่มีวัฒนธรรม
ร่วมกัน เช่น ชาวไทยพวน ชาวไทยทรงด า เป็นต้น จะมีกรณีศิลปะบางแขนงที่มีผู้สืบทอดน้อย เช่น 
ศิลปะช่างทองเมืองเพชรบุรี ที่ปัจจุบันเหลือเพียงสองคนเท่านั้น 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค าว่า “ชุมชน” ว่า 
หมายถึงคนที่อยู่ละแวกเดียวกัน แต่กลุ่มคนอาจจะอยู่ในพ้ืนที่ห่างกันก็ได้ ซึ่งอาจใช้ค าว่า “กลุ่มคน
เดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน” น่าจะสื่อได้ตรงความหมายมากกว่า ค าว่า “กลุ่มคน” นั้นไม่จ ากัดในเรื่อง
จ านวนแต่โดยปกติก็จะไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว แม้มีผู้สืบทอดแค่สองคนแต่ก็น่าจะรวมถึงบุคคลที่ มี
ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบทอดในเรื่องดังกล่าวด้วย จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในความหมาย
ของกลุ่มคนอยู่แล้ว จึงสามารถตัดออกได้  ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขบทนิยามค าว่า “ชุมชน” โดยตัด
ค าว่า “เครือข่ายของกลุ่มคนออก” ๒๒ 

 เลขานุการฯ ได้ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “ชุมชน” โดยเพ่ิมถ้อยค า “จ านวนมาก
กลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม” ตามที่ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ เนื่องจากอาจรวมถึงกลุ่มชน
หลายกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น ชาวไทยทรงด าหรือลาวพวน เป็นต้น 
                                                 

  
๒๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘)  

๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที ่๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  
๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ที ่๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๒๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นว่า ค าว่า “กลุ่มคน” ก็ย่อมจะหมายถึง
กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป จึงตัดค าว่า “จ านวนมาก” ออก ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขบทนิยามค าว่า 
“ชุมชน” ดังนี้ 

 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนจ านวนมากกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม  
ที่มีความรู้ มีการประพฤติปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น๒๓  
 (๕) ตัดนิยามค าว่า “นายทะเบียน” ออก 

     เลขานุการฯ อธิบายถึงเหตุผลในการตัดนิยามค าว่า “นายทะเบียน” ว่า  
การด าเนินการต่าง ๆ เช่น การขึ้นทะเบียน จะเป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่จะพิจารณา เนื่องจากเป็นกระบวนการขึ้นทะเบียนเพ่ือประโยชน์ 
ในทางวิชาการและการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไม่ใช่การควบคุมการใช้ประโยชน์ 
อ านาจของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีเพียงการประกาศขึ้นทะเบียนเท่านั้น ซึ่งต่างจาก 
การข้ึนทะเบียนในระบบอนุญาตท่ีจะต้องมีนายทะเบียนท าหน้าที่ในการข้ึนทะเบียน๒๔ 
 ร่างมาตรา ๓ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
 “มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติ
ปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง  

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้ มีการประพฤติ
ปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... มีการอภิปรายและแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๓ สรุปได้ ดังนี้ 
 (๑) บทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

                                                 

  
๒๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘)  

๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที ่๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  
๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ที ่๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติ
ปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง  
  มีประเด็นค าถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับบทนิยามค าว่า “มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ว่า ยังขาดความชัดเจน  ทั้งนี้ ในอนุสัญญาระบุไว้ว่า มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ แสดงได้จากสิ่งต่าง ๆ และให้รัฐภาคีไปก าหนดเพิ่มเติมเอง  
  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่า  
ในบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยหมายถึง 
ความรู้ ทักษะ ที่คิดค้นขึ้นเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต เป็นความรู้ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ  
ที่ถ่ายทอดผ่านคน เครื่องมือ เครื่องใช้ การแสดงออกดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้อง
หรือมองเห็นได้  ทั้งนี้ ที่มาของวัฒนธรรมดังกล่าวบางอย่างอาจจับต้องไม่ได้ โดยมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังกล่าว และต้องแสดงออกผ่านบุคคล เช่น เพลงพ้ืนบ้าน 
ต้องมีการสื่อผ่านทางบุคคลและภาษาหรือเครื่องมือ  กรณีของผ้า หากเป็นผ้าไทยวนที่มีการ 
ขึ้นทะเบียน จะหมายถึง กรรมวิธี และการจัดการในการผลิตผ้า ซึ่งต้องใช้ความช านาญในการเลือก
วัสดุปลายแหลมหรือนิ้วเพ่ือให้เกิดลายผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง กล่าวคือ  
ความเชื่อ การใช้วัสดุ โอกาส สีสัน ทักษะความช านาญที่รัฐต้องการอนุรักษ์และรักษาไว้ เพราะอาจ
สูญหายไปได้ ตลอดจนกรณีของดนตรีไทย เช่น หน้าทับกลองของสะระหม่าที่เวลานี้จะไม่มีคนสืบทอด 
แม้ครูดนตรีจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ แต่รายละเอียดของเทคนิคบางอย่างไม่สามารถสืบทอดได้  
ดังนั้น การสืบทอดดนตรีไทยจึงเริ่มลดน้อยลง เพราะลูกศิษย์สามารถรับความรู้มาได้เพียงบางส่วน  
จึงเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมสูญ  ส าหรับประเด็นค าถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า  
เดิมมีการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... แต่ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งจับต้องได้ และนิยามของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
เป็นความรู้ การแสดงออกที่ผ่านบุคคล เครื่องมือ  ดังนั้น ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 
และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความหมายเดียวกันหรือไม่ และหากจะเปรียบเทียบของร่างเดิม
และร่างใหม่นั้น จะเห็นว่า สิ่งที่จับต้องไม่ได้มีการแสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ แสดงว่า
เป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้ว เช่น แสดงออกมาเป็นแคนหรือที่ทอผ้าได้หรือไม่ 
  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่า 
ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตินี้นั้น ได้ครอบคลุม
ความหมายของ Intangible Cultural Heritage ของ UNESCO กระทรวงวัฒนธรรมจึงยอมรับได้ 
และความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หมายถึงความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ 
หรือทักษะที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ เช่น ผืนผ้า ที่เป็นผ้าเก่าแก่มีคุณค่าดั้งเดิม  
เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ แต่ส่วนที่จับต้องไม่ได้ที่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ 
ในผืนผ้านั้น คือ เทคนิค วิธีการในการถักทอเป็นผืน เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาเป็นลวดลาย 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
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ที่สะท้อนวิถีชีวิต กระบวนการที่จะย้อมให้เป็นสีสันด้วยธรรมชาติและประกอบมาเป็นผืนผ้าขึ้น  
ตัวองค์ความรู้เหล่านั้นจะเห็นได้ต่อเมื่ออยู่ในผืนผ้าที่จับต้องได้ อันเป็นสิ่งที่แสดงออกผ่านเครื่องมือ วัตถุ 
และบุคคลที่ทอผ้าผืนนั้น๒๕  
  นอกจากนี้ มีการอภิปรายว่า ควรเพิ่มเติมถ้อยค าว่า “...และอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา” หรือไม่ เพราะวัฒนธรรมที่ดีจะต้องไม่หยุดนิ่ง จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
ควรเพ่ิมเติมค าว่า “ความเชื่อ” ด้วย เพราะหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความมุ่งหมายในการ 
มีความมุ่งหมายในการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ก็ควรรับรองความเชื่อซึ่งอาจยังไม่แน่ชัดว่า
เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด เช่น ประเพณีแห่นางแมว อาจเข้าลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะของความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ตามร่างมาตรา ๔ (๔) แต่ได้เน้นย้ าว่า 
“ความเชื่อ” นั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือไปจากความรู้๒๖ 
  ผู้แปรญัตติมีความเห็นประกอบค าแปรญัตติว่า เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเช่นเดียวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ  ดังนั้น การสืบทอดกันมา
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมนั้น ๆ ให้มีอยู่ต่อไป 
โดยอาศัยหลักการ ๓ ลักษณะ คือ ความรู้ การสืบทอด และการพัฒนา  อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกัน 
มิให้การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหลังต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในสมัยนั้น ๆ จึงควร
ก าหนดว่า “และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา” ไว้ตอนท้ายของบทนิยามค าว่า “มรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  ทั้งนี้ การกล่าวค าว่า “วัฒนธรรมที่ดีย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง” นั้น ถือเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัฒนธรรมที่ดีย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นตามกาลเวลา 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็คือการสืบทอดหรือการรักษาวัฒนธรรมไว้นั่นเอง  อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เห็นชอบในหลักการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค าให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ เช่น 
การพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การประยุกต์ไปตามกาลเวลา และการสร้างขึ้นใหม่ 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมของตน เป็นต้น  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นในประเด็นนี้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ บททั่วไป ข้อ ๒ ได้อธิบายลักษณะของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่
ชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์
ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึก  
มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
                                                 

  ๒๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
  ๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  
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และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา จากลักษณะตามที่
อนุสัญญาก าหนดไว้ จะท าให้เห็นว่าการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สามารถด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจากลักษณะดั้งเดิมได้ แต่มิใช่การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงในสาระส าคัญ  
ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเพิ่มค าว่า “อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา” ในตอนท้ายของบทนิยาม 
ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ถือเป็นการน าถ้อยค ามาขยายความ เนื่องจากการสืบทอดกัน
มาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งย่อมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาด้วยแล้ว  อนึ่ง สิ่งที่
ต้องค านึงถึง คือ การสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งมิได้กระท าโดยเจ้าของ
วัฒนธรรม แต่กระท าโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมนั้น การแก้ไขบทนิยามค าว่า 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อาจน าถ้อยค ามาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาปรับให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น เช่น การน าถ้อยค ามาจากค านิยามค าว่า “วัฒนธรรม” จากพระราชบัญญัติวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ “หรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยชุมชนหรือเจ้าของ
วัฒนธรรม” เป็นต้น 
  ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงว่า เนื่องจากลักษณะของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นมรดกที่ยังมีชีวิต “Living Heritage” ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 
ได้ตามกาลเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปฏิบัติ  ดังนั้น จึงมิได้มีการ
ก าหนดค าว่า “อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา” ไว้ในบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม”  อย่างไรก็ตาม กรณีที่การเปลี่ยนแปลงไปนั้นกระท าโดยบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น กฎหมายว่าด้วยสิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร เป็นต้น  
กรณีหากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว อาจน าถ้อยค า
จากอนุสัญญามาปรับใช้ก็ได้  แต่การใช้ค าว่า “การพัฒนาไปตามกาลเวลา” อาจไม่ครอบคลุม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญา ตัวอย่างเช่น กรณีการรักษาโรคบางชนิด อาจไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการ
ทางการแพทย์ได้ จึงต้องน าผู้ป่วยไปรักษาด้วยสมุนไพรแผนโบราณ  ดังนั้น การรักษาโรคดังกล่าว 
จึงมิได้มีการพัฒนาสูตรการรักษาแต่อย่างใด เพียงแต่ยังคงรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญานั้นไว้เท่านั้น 
  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ชี้แจงว่า การก าหนดบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ได้น าหลักเกณฑ์มาจาก
อนุสัญญา ซึ่งในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า การสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่ง 
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งย่อมถือว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้ว  
ดังนั้น จึงมิได้มีการก าหนดค าดังกล่าวไว้ในบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับหลักการของผู้แปรญัตติ
และได้แก้ไขโดยน าถ้อยค ามาจากอนุสัญญา เป็นดังนี้ 
  ““มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติ
ปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
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ชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง
และอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน”๒๗ 
  (๒) บทนิยามค าว่า “ชุมชน” 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้ มีการประพฤติ
ปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น  
 สมาชิกสภานิติบัญญัติมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับบทนิยามค าว่า “ชุมชน” ว่า ควรจะ
หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันเท่านั้นหรือไม่  นอกจากนี้ ในอนุสัญญาว่าด้วย 
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ (Convention of the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage) ยังหมายความรวมถึงชุมชนที่มีประสบการณ์ในทางลบร่วมกัน 
เช่น ภัยพิบัติ สงครามโลก ฯลฯ และมรดกวัฒนธรรมนี้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมีความเป็นนามธรรมสูง 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่า 
ค าว่า “ชุมชน” ในร่างพระราชบัญญัตินี้หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้  
มีการประพฤติปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น โดยมุ่งที่จะ
ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคล สมาคม กลุ่มทางวัฒนธรรมที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเขตแดนหรือถิ่นที่ตั้ง แต่มีความ
ผูกพันและมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ชมรมไทยพวน 
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มไทยพวนที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่มีถิ่นฐานกระจัดกระจาย 
ในแต่ละจังหวัด ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี สุโขทัย แพร่ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 
สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา น่าน ลพบุรี และนครนายก 
 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ชี้แจงว่า “ชุมชน” ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกต่างกับค าว่า “ชุมชน” ในกฎหมายฉบับอ่ืน 
ลักษณะของชุมชนในความหมายตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น 
ชุมชนไทยวน ไทยพวน ชุมชนชาวจีน ที่มีความรู้สึกร่วมกัน มีกรอบเฉพาะพ้ืนที่ ชุมชน กรอบของ
บุคคลในพื้นที่ ซ่ึงในสภาองค์กรชุมชน ค าว่า “ชุมชน” เป็นลักษณะของการรวมตัวกันเป็นการภายใน
ของบุคคลในพื้นที่หรือในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายถึง การรวมตัวกัน
เพ่ือด าเนินการทางธุรกิจ  แต่ค าว่า “ชุมชน” ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นให้กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมไปรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาเพ่ือประกาศขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้ ปัจจุบันยังขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกเพ่ือลดภาระและกระจายอ านาจไป เพ่ือให้มีการรวบรวมข้อมูล
มรดกวัฒนธรรมและน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนไปยังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

                                                 

  ๒๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ ตุลาคม๒๕๕๘  
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และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
หรือยูเนสโก (UNESCO) ต่อไป ซึ่งมีจ านวนหลายคณะ๒๘ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ พิจารณาทบทวนชื่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ ตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” จึงต้อง
มีการแก้ไขค าว่า “มรดกวัฒธรรมที่จับต้องไม่ได้” เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ทุกแห่ง 
ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตินี้๒๙ ซึ่งรวมถึงบทนิยามค าว่า “มรดกวัฒธรรมที่จับต้องไม่ได้” ในร่าง
มาตรา ๓ นี้ด้วย 
 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มีมติให้คงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามร่างเดิม เป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” รวมทั้งแก้ไขค าว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เป็น “มรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ทุกแห่งที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตินี้๓๐ ซึ่งรวมถึงบทนิยามค าว่า 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในร่างมาตรา ๓ นี้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 
ทั้งฉบับ  
 

 มาตรา ๔  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
 (๒) ศิลปะการแสดง  
 (๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
 (๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
 (๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 (๖) การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
 (๗) ลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ลักษณะของ 
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

                                                 

  
๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
  

๒๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  
  

๓๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



๓๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. หลักการ 
 ก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการส่งเสริมและรักษา
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยเทียบเคียงมาจาก Domains ของ Intangible Cultural Herritage  
ในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยลักษณะส าคัญของการเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ตามที่ยูเนสโกนิยามไว้ ก็คือต้องเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจาก 
รุ่นสู่รุ่นโดยที่ยังไม่สูญหาย เพียงแต่หากไม่ได้รับการสงวนรักษาไว้อาจจะสูญหายได้และไม่รวมถึง
สิ่งของที่สร้างใหม่ และมีการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับ  
การคุ้มครองไว้ ๕ ลักษณะ (Domains) คือ (๑) Oral tradition and expression ได้แก่ มุขปาฐะ 
หรือเรื่องเล่าผ่านทางภาษา เช่น มหากาพย์รามายณะ หรือบทกวีของโฮเมอร์ เป็นต้น (๒) Performing Art 
ได้แก่ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ เช่น โขน การร าไทย (๓) Social practice ได้แก่พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น 
การไหว้บรรพบุรุษ การตักบาตร งานลอยกระทง หรืองานสงกรานต์ (๔) Knowledge and practice 
concerning nature and Universe เช่น ปฏิทินและการเดินเรือมาจากความรู้เกี่ยวกับดวงดาว 
ต ารายาและต ารับอาหารมาจากความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทางธรรมชาติ การสร้างเรือที่มาจากความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติของน้ า (๕) Traditional craftsmanship ได้แก่ งานช่างฝีมือต่าง ๆ เช่น กรณีของ
ประเทศฟิลิปปินส์ มีความพยายามในการสืบทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเรือไม้พ้ืนบ้าน  
แม้ว่าปัจจุบันมิได้มีการใช้เรือชนิดดังกล่าวแล้ว แต่ชุมชนเห็นความส าคัญที่จะรักษาองค์ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์และสืบทอดไว้ หรือประเทศอินโดนีเซียได้มีการเสนอภูมิปัญญา
ในการท าถุงผ้าของชาวปาปัวนิวกีนี ซึ่งสิ่งที่มีการสืบทอดไม่ใช่ตัวถุงผ้า แต่เป็นความรู้ เทคนิค ทักษะ  
ที่ใช้ในการท าถุงผ้า ในการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกก็จะต้อง
น ามาพิจารณาว่าสิ่งที่จะเสนอนั้นมีลักษณะตรงกับ Domains ใด๓๑ 
 กรณีของอาหารนั้นการจัดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยก็ใช้
แนวทางการจัดเช่นเดียวกับของยูเนสโก คือ จัดไว้ในลักษณะความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล เนื่องมาจากวัตถุดิบในการท าอาหารนั้นมีที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งน ามาปรุงแต่ง
เป็นอาหารชนิดต่าง ๆ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๕  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ หรือผลงานควรค่า
แก่การรักษาไว้ และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (๑) ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม  
 (๒) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

                                                 
๓๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ (๒๙/๒๕๕๘) ๑๖/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๓) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 (๔) กีฬาภูมิปัญญาไทย 
 (๕) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
 (๖) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
 (๗) ภาษา 
 (๘) มีลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครองและส่งเสริม รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนด

รายละเอียดของลักษณะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ก็ได”้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้  
๗ สาขา โดยก าหนดนิยามและการแบ่งประเภทไว้ดังนี้๓๒ 

(๑) ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราว 
ต่าง ๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี ผ่านทางร่า งกาย  
เช่น การร่ายร า การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ลิเก โขน ฯลฯ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ดนตรี
และเพลงร้อง รวมถึงนาฏศิลป์และการละคร 

(๒) งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ  
และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
แบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท คือ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน 

(๓) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน  
โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ นิทานพ้ืนบ้าน ต านานพ้ืนบ้าน บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม  
บทร้องพ้ืนบ้าน ส านวนและภาษิต ปริศนาค าทาย และต ารา 

(๔) กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น เกม การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท  
การเล่นพื้นบ้าน เกมพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

(๕) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลพิธี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข 
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้น ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ มารยาท  
และขนบธรรมเนียมประเพณี 
                                                 

 ๓๒คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



๓๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๖) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ อาหาร 
และโภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 

(๗) ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ  
ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
ที่ใช้แทนเสียงพูด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น และภาษาสัญลักษณ์ 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า ร่างมาตรา ๕ ที่หน่วยงานเสนอว่าลักษณะ
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ 
หรือผลงานควรค่าแก่การรักษาไว้ เป็นการก าหนดไว้ในลักษณะที่กว้างเกินไปซึ่งอาจมีข้อโต้แย้งกับ 
ผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียนได้ และการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้เป็น ๗ สาขา นั้น 
ยังไม่สอดคล้องกับการแบ่งตามอนุสัญญาฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงลักษณะของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการส่งเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ 
(Domains) ของอนุสัญญาฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ลักษณะ๓๓ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ปรับร่างมาตรา ๕ เสนอ ดังนี้๓๔  
“มาตรา ๕  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ ได้รับการส่งเสริมและรั กษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
 (๒) ศิลปะการแสดง 
 (๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
 (๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
 (๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม  
 (๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
 (๗) ลักษณะอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดรายละเอียดของลักษณะมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งก็ได้” 

ตามร่างฯ ที่ปรับเสนอ (๑) - (๕) เป็นลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่ตรงกับอนุสัญญาฯ และได้เพ่ิม (๖) การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
                                                 

๓๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ (๒๙/๒๕๕๘) ๑๖/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ 
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ 
วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๓๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งอนุสัญญาฯ  
ก็เปิดให้ก าหนดเพ่ิมเติมได้ และเพ่ิม (๗) เพ่ือให้อ านาจรัฐมนตรีที่จะออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนด
ลักษณะอ่ืนอีกได้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกรณีอนุสัญญาฯ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
 ต่อมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างให้ใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
และคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ตัดความในวรรคสองออก เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถวางเกณฑ์การพิจารณาได้ จึงไม่ต้องก าหนดให้รัฐมนตรี  
ออกประกาศก าหนดรายละเอียดในร่างมาตรานี้อีก๓๕  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างดังกล่าวและเรียงล าดับเลขมาตราใหม่ ดังนี้  

“มาตรา ๔  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ ได้รับการส่ง เสริมและรักษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม  
(๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
(๗) ลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ในการพิจารณาร่างมาตรา ๔ เกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอิสระ ว่องกุศลกิจ) ขอแปรญัตติ โดยขอแก้ไข 
ค าว่า “การเล่นพ้ืนบ้าน” เป็น “การละเล่นพ้ืนบ้าน” และให้เพ่ิมลักษณะของมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมอีก ๒ ลักษณะ ได้แก่ “อัตลักษณ์ความเป็นไทย” และ “การนวดแผนไทย”  
ซึ่งกรรมาธิการฯ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ชี้แจงว่า ค าว่า “การละเล่น” มีความหมาย
แคบกว่า ค าว่า “การเล่น” ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมาย 
ค าว่า “การละเล่น” หมายถึง มหรสพต่าง ๆ การแสดงต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง ส่วนค าว่า  
“การเล่น” ตามพจนานุกรมฯ ไม่มีการให้ความหมายไว้ แต่สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๑๓  
ได้ให้ความหมายค าว่า “การเล่น” หมายถึง การกระท าเพ่ือสนุกหรือผ่อนอารมณ์ซึ่งตรงกับค า 
ในภาษาอังกฤษว่า play หรือ game ซึ่งมีความหมายต่างกัน ค าว่า play มีผู้ให้ความหมายว่า เล่นสนุก 
เป็นการเล่นคนเดียวก็ได้ หลายคนก็ได้ เล่นโดยสมัครใจไม่มีใครบังคับ ค าว่า game มีผู้ให้ความหมาย
ไว้มากมาย สรุปได้ว่า เป็นการเล่นที่มีกฎเกณฑ์บังคับ ผู้เล่นต้องเล่นตามกฎเกณฑ์นั้น การเล่นของไทย 

                                                 
๓๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๓๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีความหมายกว้างกว่า เพราะมีลักษณะร่วมอยู่ในความหมายของทั้งสองค า  ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าว่า “การเล่น” มีความหมายชัดเจนและครอบคลุมกว่า ใน (๖) จึงใช้
ค าว่า “การเล่นพ้ืนบ้าน” ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขากีฬา 
ภูมิปัญญาไทย ได้ให้ความหมายค าว่า “การเล่นพ้ืนบ้าน” ไว้ว่าหมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ทางกายที่ท าด้วยความสมัครใจตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ๓๖ 

กรณีค าว่า “อัตลักษณ์ความเป็นไทย” เป็นค าที่ให้ความหมายกว้างมากและ 
ทุกอนุมาตราของร่างมาตรา ๔ ได้สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง “การนวดแผนไทย” 
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดอยู่ในหมวดความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านอยู่แล้ว  เช่นเดียวกับเรื่อง “อาหาร” ที่จัด
อยู่ในหมวดเดียวกันนี้ ประเภทอาหารและโภชนาการ และในเรื่อง “โบราณราชประเพณี” ก็จะถูกจัด
อยู่ในหมวดของแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล๓๗ 
 คณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมความในร่างมาตรา ๔ เป็นวรรคสองตามหลักการ
ของผู้เสนอค าแปรญัตติ (นายอิสระฯ) ดังนี้ 

“มาตรา ๔  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ ได้รับการส่งเสริมและรักษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
 (๒) ศิลปะการแสดง 
 (๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
 (๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
 (๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม  
 (๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
 (๗) ลักษณะอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

 การจ าแนกลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ประกาศที่คณะกรรมการก าหนด” 

ทั้งนี้ เพื่อก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ และเพ่ือให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถด าเนินการให้เกิด 

                                                 
๓๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และบันทึก 
การประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๓๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 



๔๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความชัดเจนได้ต่อไป๓๘ 
ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ มีข้อสังเกตว่า ในวรรคสองที่ใช้ค าว่า “จ าแนกลักษณะ” อาจเกิดปัญหาการตีความกับค าว่า 
“ลักษณะ” ในวรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนารมณ์ของความในวรรคสอง 
คือ การอธิบายรายละเอียดตามความในวรรคหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการไปด าเนินการประกาศให้ทราบ  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและป้องกันปัญหาการตีความว่าคณะกรรมการอาจจ าแนกมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้อีก จึงเห็นควรให้แก้ไขความ 
ในวรรคสองเป็นดังนี้  

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด” ๓๙ 

ทั้งนี้ มีการแก้ไขถ้อยค าเล็กน้อยตามแบบการร่างกฎหมายโดยแก้ไขเป็น 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด” ๔๐ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่ ง เสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
 (๒ )  กร รมการ โดยต า แหน่ ง  จ านวนสิ บ เ อ็ดคน  ได้ แก่ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย  

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

                                                 
๓๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๓๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๔๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๔๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี  
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ
ด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
 โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการ 
ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑. หลักการ๔๑ 
 คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ด าเนินการด้านบริหารหรือกระท าการ
บางอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งต่างมีอิทธิพล  
ซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ในทางการบริหารนั้นเราถือว่าคณะกรรมการเป็นการกระท า
ของกลุ่ม และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของงานที่เกิดขึ้น
จากการท างานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างท า 
 คณะกรรมการอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น Board, Commission, Task Force 
หรือ Team Work 
 คณะกรรมการเป็นกลุ่มที่เกิดจากการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีอ านาจหน้าที่หรือ
ภาระท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นการถาวรหรือเป็นหน่วยเฉพาะกิจก็ได้ 
 การก าหนดให้มีคณะกรรมการนั้น อาจเป็นไปด้วยความมุ่งหมายต่าง ๆ กัน เช่น 
 -  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มีอ านาจในการจัดการ 
 -  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 -  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าที่แต่เฉพาะศึกษารายละเอียดโดยไม่มี
อ านาจที่จะตัดสินใจ 
 -  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่ งผู้จัดการ
หรือผู้บังคับบัญชาจะตัดสินใจตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้ 
 -  คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีอ านาจที่จะให้ค าแนะน า
หรือตัดสินใจในทางธุรกิจหรือการปฏิบัติราชการ 

                                                 
๔๑คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๓๓ - ๔๓๕ 



๔๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ในการบริหารจัดการในทางธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดินจะเห็นว่าอาจ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการท าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการเงิน 
คณะกรรมการตรวจบัญชี 
 การใช้ระบบคณะกรรมการมีข้อดี ดังนี้ 
 (๑) ได้ข้อยุติที่ดีกว่า เพราะมีการร่วมกันวิเคราะห์จากความคิดของหลายคน 
 (๒) ป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของคนๆ เดียว 
 (๓) ใช้ในการประสานประโยชน์ที่ขัดแย้ง 
 (๔) เกิดความกระจ่างในการประสานงาน 
 (๕) รวมอ านาจที่ต่างกันจากแต่ละคนเข้าด้วยกัน ท าให้การท างานเกิดผลเร็ว 
 (๖) มีตัวแทนของกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย 
 (๗) ถ่ายทอดข่าวสาร 
 แต่ระบบคณะกรรมการย่อมมีข้อเสียบางประการ ดังนี้ 
 (๑) เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องใช้เวลาประชุมหลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุติ 
 (๒) ประนีประนอมกันที่จุดต่ าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้ ถ้าความแตกต่างระหว่าง
ความเห็นมีอยู่ ณ จุดที่กรรมการทั้งหมดหรือฝ่ายข้างมากอาจตกลงกันได้ก็มักจะเป็นจุดต่ าสุดที่กลุ่ม  
มีส่วนร่วมกันได้ (the least common denominator) 
 (๓) ไม่อาจตัดสินใจได้ จนท าให้เกิดผลไปในทางเลื่อนไปโดยไม่มีการปฏิบัติอะไรเลย 
 (๔) โน้มเอียงไปในทางท าลายตนเอง เนื่องจากงานของคณะกรรมการมิได้ด าเนินการไป
ในรูปของกลุ่มบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกันต้องเกิดการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มขึ้น สถานการณ์แบบนี้อาจท า
ให้เกิดการตัดสินใจหรือมีข้อแนะน าที่ยิ่งแย่ไปกว่าการตัดสินใจ ณ จุดที่ต่ าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้เสียอีก 
 (๕) กระจายความรับผิดชอบ เป็นข้อเสียที่ส าคัญของระบบคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มี
ผู้ใดไม่ว่าโดยเหตุผลทางปฏิบัติหรือทางตรรกวิทยาที่จะรู้สึกว่าตนจะต้องรับผิดชอบในการกระท าของกลุ่ม 
 (๖) เผด็จการของกลุ่มย่อย หากปรากฏว่ากรรมการผู้หนึ่งสามารถควบคุมคณะกรรมการ
ชุดนั้นโดยการใช้อ านาจที่จะไม่เห็นด้วย การท างานของคณะกรรมการจึงล้มเหลวเพราะการเผด็จการ 
ของกรรมการผู้นั้น ซึ่งถ้าเป็นกรณีที่กรรมการผู้นั้นเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าว
ด้วยตนเองแล้วก็คงจะไม่ขัดขวางเช่นนั้น 
  ส าหรับร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



๔๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรม  
การท่องเที่ยว อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย 

 (๓) กรรมการผู้แทนชุมชนจ านวนหกคนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภาคละหนึ่งคน  

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่ง ตั้ งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา สื่อสารมวลชน การแพทย์
แผนไทย กฎหมาย หรือกีฬาและนันทนาการ 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ตลอดจนการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ผู้แทนชุมชนตาม (๓) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบให้แก้ไขชื่อคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ชื่อร่างพระราชบัญญัติและปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยตัดกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชน 
เนื่องจากการคัดเลือกผู้แทนจากภาคต่าง ๆ เข้ามาเป็นกรรมการ จะมีกระบวนการและขั้นตอน  
ที่ยุ่งยากมาก  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบให้ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามด้านที่ก าหนดไว้ ในร่างมาตรา ๕ และด้านอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งจะท าให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีความคล่องตัวกว่า สามารถแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดตามที่เห็นว่ามีความจ าเป็น
และเหมาะสมได้ โดยไม่จ ากัดว่าด้านละกี่คนซึ่งอาจมีการแต่งตั้งด้านใดด้านหนึ่งซ้ าได้  ทั้งนี้  
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รับไปปรับร่างฯ ตามแนวทางดังกล่าว๔๒ 

                                                 
๔๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ท่ี ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๔๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างฯ เสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้๔๓ 
“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการศาสนา 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
อธิบดีกรมศิลปากร ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประธานสภาวัฒนธรรม  
แห่งประเทศไทย  

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม  
ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนแปดคน  

 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
 ต่อมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างโดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมที่ให้แก้ไขค าว่า 
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และคณะกรรมการฯ 
เห็นว่า ควรแก้ไของค์ประกอบของกรรมการโดยต าแหน่งตาม (๒) โดยตัดอธิบดีกรมการศาสนา 
เนื่องจากมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว และเพ่ิมปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน 
และท้องถิ่น๔๔ 

ร่างมาตรา ๕ ที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี้ 
“มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกฬีา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

                                                 
๔๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๔๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู ้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม  
ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนแปดคน  

 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
  ในชั้นที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างฯ ที่ตรวจพิจารณาแล้วไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
มีข้อสังเกตว่า ควรก าหนดเพ่ิมคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ า
จังหวัด โดยให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน “การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว” เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการส่งเสริม
และรักษาตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๔ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕ (๓) ตามข้อสังเกตดังกล่าว๔๕ ซึ่งแก้ไขเป็น ดังนี้ 

“(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี 
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนแปดคน”  
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕ ตามที่มีสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นางพิไลพรรณ  สมบัติศิร)ิ เสนอค าแปรญัตติไว้ โดยเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการชุดนี้
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย โดยอาจเป็นการรับฟังความคิดเห็น 
หรือยอมรับความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านก็ได้ และให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นกรรมการ ซึ่งปัจจุบันการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เป็นสาขาวิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย แต่การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนี้ไม่ใช่พิจารณาจากคุณวุฒิด้านการศึกษา
เพียงอย่างเดียว อาจเป็นกรณีของที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม นักวิชาการ นักบริหาร หรือผู้มีความรู้
                                                 

๔๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๒ (๖๘/๒๕๕๘) ๕๕/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๔๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความสามารถในแขนงวิชาดังกล่าวในมหาวิทยาลัย โดยให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เชื่อมโยงและสร้าง 
ภูมิความรู้ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ถึงแม้ปัจจุบัน 
กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีน้อยแต่เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี 

ร่างมาตรา ๕ ที่คณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบ แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดังนี้  
“มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู ้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหาร
จัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย  

 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” ๔๖  

 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
 

คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

                                                 
๔๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ 



๔๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ข. ลักษณะต้องห้าม 
     (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
     (๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้าง
จากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
     (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
อันดี 

 

๑. หลักการ 
 เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย ในกรณีนี้  
จะแตกต่างจากกรรมการโดยต าแหน่งที่ ไม่ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้  
เพราะบุคคลที่ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งนั้นจะมีกรอบของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของต าแหน่งนั้น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้อยู่แล้วจึงไม่จ าต้องก าหนดอีกแต่อย่างใด 
 โดยหลัก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยทั่ว ๆ ไป เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า...ปีบริบูรณ์  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ ส่วนคุณสมบัติดังที่กล่าวมาจะก าหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ 
กฎหมายนั้น ๆ ว่ามีความจ าเป็นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้หรือไม่ หากเห็นว่าจ าเป็นต้องระบุ
คุณสมบัติไว้ก็ระบุเท่าที่มีความจ าเป็นส าหรับกฎหมายนั้น ๆ  นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่เป็นคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามเฉพาะกรณี เช่น เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นต้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องระบุไว้ในกฎหมายบางฉบับแต่บางฉบับจะไม่มีความจ าเป็นต้องระบุ
ไว้ก็ได้  ดังนั้น การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในกฎหมายใด
ก็ต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของกฎหมายนั้น ๆ และเหมาะสม
กับการด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายแต่ละฉบับด้วย เพ่ือให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องบัญญัติไว้เหมือนกันทุก ๆ 
กฎหมาย๔๗  
 
                                                 

๔๗คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๔๖ - ๔๔๗ 



๔๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีขึ้นไป 
    (๓) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรม

พื้นบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา สื ่อสารมวลชน การแพทย์แผนไทย กฎหมาย หรือกีฬาและ
นันทนาการ 

 ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

    (๓) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา มีประเด็นพิจารณาในเรื่องการก าหนดอายุของกรรมการ
การผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตามร่างฯ ที่หน่วยงานเสนอมาก าหนดให้มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีขึ้นไป 
เนื่องจากเห็นว่าการที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิควรต้องมีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์มาเป็น
ระยะเวลาพอสมควร และเทียบเคียงมาจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
แต่คณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนี้ เป็นเรื่องที่ประสงค์ต่อความรู้ด้านวิชาการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอายุไม่มากแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว 
การก าหนดอายุขั้นต่ าไว้ที่สามสิบห้าปีอาจท าให้เสียโอกาสที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถได้  
และหากเทียบกับอายุขั้นต่ าของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ก าหนดอายุไว้
ไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว จึงเห็นว่า ควรก าหนดอายุของกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์จะเหมาะสมกว่า) 
  คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ตัดการห้ามเป็นบุคคลล้มละลายออก เนื่องจากอาจมี
กรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิต้องตกเป็นคนล้มละลายโดยมิได้ทุจริต ประกอบกับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มิได้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหรือการอนุมัติงบประมาณ  
แต่อย่างใด การเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้กระทบต่อความรู้ความเชี่ยวชาญหรือการแสดงออก 
ทางวิชาการ หากก าหนดห้ามไว้อาจท าให้เสียโอกาสที่จะได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ตัดความตอนท้ายของร่างมาตรา ๗ ข. (๓) ที่ก าหนดว่า  



๔๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“หรือถือว่ากระท าทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” เนื่องจากเนื้อหาจะไปซ้ ากับความ 
ในตอนต้นที่ก าหนดกรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ไว้แล้ว 
ในกรณีนี้จึงควรก าหนดเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานเอกชนด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เพ่ือให้
ครอบคลุมกรณีของเอกชนด้วย โดยเพ่ิมความตอนท้ายเป็น “หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานเอกชน 
ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่” และคณะกรรมการเห็นควรก าหนดลักษณะต้องห้ามกรณีเป็นผู้มี 
ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีด้วย เช่น ดื่มเหล้าเมาจนไม่อาจครองสติ 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ส าหรับประเด็นคุณสมบัติในเรื่องระดับการศึกษาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฯ 
ชี้แจงว่าไม่ประสงค์จะก าหนดคุณสมบัติ ในเรื่ องระดับการศึกษาไว้  เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งอาจได้รับ
ความรู้และความเชี่ยวชาญมาจากการสั่งสมประสบการณ์ โดยอาจไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับใด จึงไม่มีการก าหนดคุณสมบัติเรื่องการศึกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รับไปปรับร่างฯ ตามแนวทางดังกล่าว๔๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างฯ เสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้๔๙ 
“มาตรา ๗  กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๓ ) ต้ องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี”  
 คณะกรรมการฯ เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 
 

                                                 
๔๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ท่ี ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๕๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
- ไมม่ีการแก้ไข๕๐ 
 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจไดร้ับแต่งตั้งอีกได ้
 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่

วาระการด ารง
ต าแหน่งของ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

๑. หลักการ 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดให้ 
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นในคราวใดสามารถด ารงต าแหน่งนั้นได้โดยมีก าหนดเวลาสูงสุด
เท่าใด ส่วนการจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งยาวนานแค่ไหนเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นเป็นส าคัญ โดยจะต้องก าหนดให้สอดคล้อง
กับภารกิจของกรรมการในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย  ส าหรับการก าหนดรองรับให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปได้ จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้ในขณะที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขึ้นใหม่  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้การด าเนินงานของคณะกรรมการต้องสะดุดหยุดลงด้วยเหตุที่องค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๑๐  กรรมการผู้แทนชุมชนตามมาตรา ๘ (๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๘ (๔) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง  

   ในกรณีที่กรรมการผู้แทนชุมชนตามมาตรา ๘ (๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่ง 

                                                 
๕๐รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ทบทวน) 



๕๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ที่ว่างลง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ซึ่งตนแทน 

    กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเป็นการก าหนดเรื่องวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการสองประเภท คือ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่ด้วยเหตุที่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีการแก้ไของค์ประกอบ
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๕) โดยตัดองค์ประกอบ 
ในส่วนของกรรมการผู้แทนชุมชนออกเพราะเป็นการยากต่อการด าเนินการเพ่ือให้ได้มา  นอกจากนี้  
ในร่างมาตรา ๑๐ วรรคสอง ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการยังได้ก าหนด
เรื่องการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย แต่ได้มีการน าบทบัญญัติ 
เรื่องการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไปก าหนดไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง (มาตรา ๘) เพ่ือให้เป็นไปตาม
รูปแบบการร่างกฎหมาย 
 นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมความเป็นวรรคสองของร่างมาตรา ๗ ที่ว่า “เมื่อครบก าหนด
ตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมาย 
และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
มีความต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพราะหากไม่ก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว 
รองรับไว้แล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ย่อมจะต้องพ้นจากต าแหน่งทันทีโดยผลของกฎหมาย เมื่อด ารง
ต าแหน่งจนครบวาระตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว และไม่มีอ านาจด าเนินงานใด ๆ ในอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการฯ ต่อไปได้  และหากจะรอให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้ ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนครบจ านวนที่กฎหมายก าหนดแล้ว ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นการเนิ่นช้าออกไปได้ 
 ทั้งนี้  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่  ๘) มีประเด็น
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วว่า 
สมควรที่จะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)  
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตัดบทบัญญัติในเรื่องการด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ออก 
เนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่การด ารงต าแหน่ง  
ของผู้บริหาร จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเรื่องมิให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไว้ เพราะหาก



๕๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เห็นว่าไม่สมควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นอีกต่อไป ก็ย่อมสามารถที่จะไม่แต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวต่อไปอีกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดบทบัญญัตินี้ไว้ในกฎหมาย๕๑ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวแล้ว ไม่ มีการแก้ไข 
แต่อย่างใด๕๒อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีตามร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ถือว่าเป็น 
การก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้หลายวาระ แต่การก าหนด
ข้อจ ากัดในการแต่งตั้งกรรมการว่าจะให้แต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้นั้น 
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับเป็นส าคัญ ซึ่งกรรมาธิการวิ สามัญ 
ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ชี้แจงในประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวว่า ด้วยเหตุที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิย่อมมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และเป็นการให้ความรู้
แบบไม่สิ้นสุด จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีข้อจ ากัดในการแต่งตั้ง  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๕๓ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข๕๔ 
 
 มาตรา ๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓)  
พ้นจากต าแหน่ งก่อนครบวาระ  ให้ด า เนินการแต่ งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 
ที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง 

การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ 

                                                 

  ๕๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  ๕๒บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๕๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  
  ๕๔บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 



๕๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. หลักการ 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ นั้น โดยปกติมักจะก าหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทนที่  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นไปในคราวเดียวกัน ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับวาระการด ารง
ต าแหน่งระหว่างกรรมการเหลื่อมล้ ากัน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๑๐  ฯลฯ   ฯลฯ 
   ในกรณีที่กรรมการผู้แทนชุมชนตามมาตรา ๘ (๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ซึ่งตนแทน 

   ฯลฯ   ฯลฯ” 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของส านักงานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าความในร่างมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง เดิม มาก าหนดใหม่เป็นร่างมาตรา ๘ และได้เพ่ิมเติมความในมาตราดังกล่าวให้ครบถ้วน
และเป็นไปตามแบบการร่างกฎหมาย กล่าวคือ ก าหนดขั้นตอนภายหลังจากที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ โดยก าหนดเวลาในการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่จะมาด ารงต าแหน่งแทนที่ และก าหนดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนเข้าไปแทนที่ แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าอาจไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือมาด ารงต าแหน่งแทนที่ก็ได้ หากวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตน 
จะเข้าไปแทนที่นั้นเหลือไม่ถึง ๑๘๐ วัน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาร่างมาตรา
ดังกล่าวแล้วมีมติให้ผ่านการพิจารณา โดยได้ เ พ่ิมเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการอ่ืนเข้ามาแทนที่ได้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
แล้ว๕๕  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เป็นปัญหาเรื่องคณะกรรมการขาดองค์ประกอบอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของคณะกรรมการ 

 
 

                                                 

  ๕๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙  
(๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๕๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวแล้ว ไม่ มีการแก้ไข 
แต่อย่างใด๕๖ อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตของ
คณะท างานตรวจทานร่างพระราชบัญญัติร่วมกันระหว่างส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ว่า ควรแก้ไข
ความในร่างมาตรา ๘ วรรคสอง เป็น “ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง” หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้
พิจารณาร่างมาตรา ๘ วรรคสองแล้ว มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๕๗ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข๕๘ 
 

 มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
 (๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระของ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

๑. หลักการ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระแล้ว กฎหมาย 

ยังก าหนดให้มีเหตุอ่ืนที่ถือว่าเป็นอุปสรรคอันอาจเป็นเหตุให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แม้ว่าจะยังไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ก็ตาม  
เช่น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ 
ได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเพราะผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งสั่งให้ออกด้วย แต่ด้วยเหตุที่กฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ โดยไม่จ าเป็นต้องกังวลต่อการให้ออกจาก
                                                 

  ๕๖รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ทบทวน) 
 ๕๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  ๕๘บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  



๕๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ต าแหน่งโดยปราศจากเหตุผล  ดังนั้น แม้จะก าหนดให้รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีอ านาจในการสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นออกจากต าแหน่งได้ก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่า 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งจะสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากต าแหน่งในเวลาใดหรือเพราะเหตุใด ๆ ก็ได้  
แต่อ านาจในการสั่งให้ออกจะกระท าได้ก็เฉพาะตามกรณีที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะมี 
การก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลของการสั่งไว้ด้วย กล่าวคือ จะสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระได้ ก็ต้องเป็นเหตุเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ให้การออกค าสั่งทางปกครองจะต้องมีเหตุผลประกอบด้วย  
เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ ตามมาตรา ๘ (๓) 
หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีการแก้ไขผู้มีอ านาจ 
สั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากต าแหน่งก่อนวาระ จาก “คณะรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ที่ก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ตัดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย ออก เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตราที่ก าหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(มาตรา ๖) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีมติให้ตัดลักษณะต้องห้ามในเรื่องการเป็นบุคคล
ล้มละลายออก เนื่องจากไม่ใช่ความทุจริตและไม่ได้กระทบต่อความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมหรือ
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การแสดงออกด้านวิชาการของบุคคลใดแต่ประการใด๕๙ รวมทั้งได้ตัดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) 
กรณเีป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ออกด้วย เนื่องจากเหตุดังกล่าวได้ก าหนดไว้ใน
มาตราที่ก าหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้ว (มาตรา ๖ ข. (๑))  
จึงไม่ต้องก าหนดไว้ในมาตรานี้ อีก๖๐  นอกจากนี้  ยังได้ เพ่ิมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งกรณี  
“ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖” ด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมกรณีของบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้๖๑ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  - ไม่มีการแก้ไข๖๒ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข๖๓

 
 
 มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
คณะกรรมการส่ งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดเสนอ 
 (๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ วรรคสอง 

อ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 

                                                 

  ๕๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  ๖๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
(๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  ๖๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๖๒รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ทบทวน) 
  ๖๓บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
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 (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๒๑ 
 (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 
 (๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 
 (๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
 (๑๐) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๑๑) สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีการกระท าอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ 
ตลอดจนให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่ผู้ที่น ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ไปใช้ 
 (๑๒) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่ม
บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

๑. หลักการ 
 การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายแต่ละฉบับ โดยในการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการจะต้องค านึงถึงสาระของบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในกฎหมายฉบับนั้น ๆ ด้วย เพ่ือที่จะได้
ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยถูกต้องและสอดคล้องกับสาระของบทบัญญัติเหล่านั้น  
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือก าหนดนโยบายและแผน 
การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
  (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
  (๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ 
การคุ้มครอง ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
  (๖) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าว  
โดยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับกลไกการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ กลไกและมาตรการ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ มิใช่การขึ้นทะเบียน 
ในระบบอนุญาต (Register) แต่เป็นระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดท าบัญชีรายการ (Inventory) ซึ่งเป็น 
การแจงรายละเอียดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและกฎหมายฉบับนี้มิได้มีขึ้นเพ่ือคุ้มครอง 
ความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้มีการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีการสืบทอดต่อไป รวมทั้งได้แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง๖๔ ดังนี้  

(๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก 
                                                 

  ๖๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ครั้งท่ี ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และบันทึกการประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งท่ี ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๕๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัดเสนอ 

(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามมาตรา ๒๑ 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๖) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
(๙) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

  (๑๐) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร  
หรือหน่วยงาน ที่ท าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ทั้งนี้  กรณีตาม (๑๐) ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ขอเสนอแก้ไขเป็น  
“ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ผู้ท า
คุณประโยชน์ให้กับการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ๖๕ 

อนึ่ง ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... เสร็จแล้ว (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘)  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว แต่โดยที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของประเทศได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาล  

                                                 

  ๖๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
(๓๓/๒๕๕๘) ๒๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๖๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
ก าลังด าเนินการ จึงได้สั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่  ๘) โดยให้เพ่ิม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม”  
ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งให้แก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว๖๖ โดยในเบื้องต้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเพ่ิมให้มีอ านาจพิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย 
แผน และมาตรการการบริหารจัดการย่านประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
โดยได้เชิญผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสยามสมาคม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงด้วย และที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘) (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘) โดยไม่เพ่ิมการก าหนดให้มี “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และการบริหารจัดการย่านประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่า 
ทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....๖๗ โดยมีความเห็นว่า การเพ่ิมบทบัญญัติให้มีคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม อาจกระทบต่อสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  
มุ่งประสงค์ คือ การบริหารจัดการย่านประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมประเภทที่จับต้องได้และประเภทที่จับต้อง
ไม่ได้ กรณีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับขอบเขตการใช้บังคับตามบทนิยามค าว่า “มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม” ตามร่างมาตรา ๓ และลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามร่างมาตรา ๔ 

                                                 
๖๖บันทึกส านักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) มีถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
  

๖๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๒  
(๖๘/๒๕๕๘) ๕๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๙๐๖/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการมีถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 



๖๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมประเภทที่จับต้องไม่ได้ จึงไม่สามารถน าเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการจึงอาจด าเนินการจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่โดยเฉพาะ 
เพ่ือให้มีกลไกการด าเนินงานที่ครบถ้วนและต้องตามความประสงค์ของสยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และกระทรวงวัฒนธรรมเห็นด้วยกับค าแนะน า  
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวแล้ว ได้มีการแก้ไขดังนี้๖๘ 
  (๑) เพ่ิมความเป็น “(๒/๑) ออกประกาศเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ วรรคสอง” เพ่ือให้สอดรับกับการเพ่ิมวรรคสองของมาตรา ๔  
ตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติให้มีการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม๖๙ โดยก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
มีอ านาจหน้าที่ออกประกาศก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจในรายละเอียดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมว่าจัดอยู่ในมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลักษณะใด 
  (๒) เพ่ิมความเป็น “(๙/๑) สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีการกระท าอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูล 
หรือค าแนะน าแก่ผู้ที่น ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้” เพ่ือให้สอดรับกับการเพิ่มมาตรา ๒๓/๑  
ที่เป็นการเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันกรณีมีความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นต่อมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยในหลักการของผู้แปรญัตติที่เสนอ
ให้มีบทบัญญัติให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอ านาจในการยับยั้ง 
การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นมาตรการในทางป้องกัน
นอกเหนือไปจากมาตรการส่งเสริมและรักษาด้วย เพื่อให้การรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกิด
ประโยชน์สูงสุด๗๐  ทั้งนี้  โดยได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือระงับการกระท า 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีได้ ซึ่งถือเป็น
                                                 

 ๖๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๖๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๗๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๖๒ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรการจ าเป็นอย่างหนึ่งในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่รอดต่อไป รวมทั้ง
เป็นการสอดรับกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย 

 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอแล้ว ได้มีการแก้ไข
ถ้อยค าในมาตรา ๑๐ (๑๑) เล็กน้อยเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดรับกับการแก้ไขความใน
มาตรา ๒๔ เป็น “สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีการกระท าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่ผู้ที่  
น ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้” 
 
 มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 

๑. หลักการ 
 โดยที่ลักษณะของคณะกรรมการนั้นเป็นองค์กรกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
จึงอยู่ในรูปแบบของการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหรือมีมติในเรื่องต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนั้น ๆ  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดเรื่องเกี่ยวกับการประชุมของ
คณะกรรมการที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเอาไว้  ทั้งนี้ สาระส าคัญของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม 
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรานี้ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. องค์ประชุม โดยในการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสามารถเป็นองค์ประชุมที่ท าการประชุมและลงมติได้  
 ๒. ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก าหนดให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุมและด าเนินการประชุมจนเสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ  
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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 ๓. การวินิจฉัยชี้ขาดและการลงคะแนนเสียง ก าหนดให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 
ในการลงคะแนนหนึ่งเสียง และการวินิจฉัยชี้ขาดก็ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นมติ ในกรณีที่มีการลงคะแนน
เสียงแล้วแต่กรรมการที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ละฝ่ายมีเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุม
สามารถออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้     
 ๔. ก าหนดบังคับเรื่องจ านวนการประชุมของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้
จะต้องท าการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง   
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”  

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้เสนอร่างมาตรานี้เป็นร่างมาตรา ๑๒ ต่อคณะกรรมการฯ โดยเนื้อความของร่างฯ ที่เสนอ 
ไม่แตกต่างจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ ส าหรับการอภิปรายในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกามีประเด็นว่า ในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียดเอาไว้ดังเช่นกรณีของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรม ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแบบการร่างกฎหมายที่ก าหนด
เรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน และมอบหมายให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติใน เรื่อง
การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดังกล่าวเอาไว้ด้วย๗๑ ซึ่งต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้น าเรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานไปก าหนดไว้ในบทบัญญัติที่ก าหนด
เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน (ร่างมาตรา ๑๓) และได้เสนอต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาอีกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของมาตรา ๑๓)  

                                                 
๗๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๗) ๒๐/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ท่ี ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
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  ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นร่างมาตรา ๑๒  
ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) อีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด๗๒  
ทั้งนี้ ร่างที่ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วและเป็นเรื่องพิจารณาเสร็จ เป็นดังนี้  

“มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด” 

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ในส่วนของร่างมาตรานี้ ได้มีการขอแปรญัตติให้มี
การเพ่ิมความอีกหนึ่งวรรคเป็นวรรคสี่ว่า “คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาส 
ละหนึ่งครั้ง” ซึ่งได้มีการอภิปรายกันว่าการประชุมเป็นเรื่องที่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องระบุความดังกล่าวเอาไว้๗๓ อย่างไรก็ตาม ได้มีการอภิปรายตามข้อแปรญัตติดังกล่าว 
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการชี้แจงประกอบค าแปรญัตติว่าควรจะได้ก าหนดจ านวนครั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการเอาไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะท าให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ ซึ่งในการประชุมครั้งดั งกล่าว 
ที่ประชุมได้มีมติให้รอการพิจารณาร่างมาตรานี้เอาไว้ก่อน๗๔ และในท้ายที่สุดก็ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างมาตรานี้ ให้ เป็นไปตามหลักการที่ได้มีการแปรญัตติเอาไว้ โดยเพ่ิมถ้อยค าเป็นวรรคสี่ว่า 
“คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง” ซึ่งปรากฏเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมคือ 
ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้งเพ่ือป้องกันมิให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้น
โดยมิได้มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการอภิปรายว่า การก าหนดไว้เช่นนี้  

                                                 
๗๒รายงานประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘  

วันอังคาร ท่ี ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘  

๗๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  



๖๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของคณะกรรมการเนื่องจากการประชุมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่จะต้องด าเนินการอยู่แล้ว๗๕  
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

- ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔  
เ พ่ื อท าหน้ าที่ พิ จารณาให้ความ เห็ นทางวิ ช าการ เ พ่ือประกอบ 
การพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง 

 

๑. หลักการ 
 เพ่ือก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่ทางวิชาการโดยให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔ ซึ่งได้แก่ ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติ
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอ่ืน ๆ  
ที่อาจจะได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวงต่อไป  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองดังกล่าวนี้
อาจมีขึ้นมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

   ฯลฯ   ฯลฯ”  
 
 
 
                                                 

๗๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  

 



๖๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอ
ร่างมาตรานี้ที่ปรับปรุงใหม่เป็นร่างมาตรา ๑๓ ซึ่งมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาให้คณะกรรมการสามารถ 
ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะท างานได้เพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการด้วย๗๖ ดังนี้  

“มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอ านาจแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่ นกรอง 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามวรรคหนึ่งแต่ละคณะ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามมาตรา ๕  

 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
ให้น ามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

ส าหรับความมุ่งหมายที่ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนั้น ผู้แทนกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมได้ชี้แจงว่า ต้องการให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการประจ าจังหวัดเสนอ
ก่อนเสนอคณะกรรมการต่อไป ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการอภิปรายกันว่าควรจะท าการแก้ไขถ้อยค า  
ให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือไม่ให้เข้าใจว่า อนุกรรมการทุกคณะจะต้องประกอบด้วยกรรมการทุกด้านตาม
ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการส่งเสริมและรักษา ที่ประชุมจึงมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ท าการแก้ไขร่างตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ผู้แทน 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างฯ ที่ได้แก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการฯ 
อีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข
แต่อย่างใด๗๗ ดังนี้   

“มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามมาตรา ๔ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการประกอบการขึ้นบัญชีรายการมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

                                                 
๗๖รายงานประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘  

วันอังคาร ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  
๗๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๖๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าต่อมาในชั้นเสนอเรื่องพิจารณาเสร็จฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตัดความ 
“และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย” ออก และไปก าหนดเป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานตามมาตรา ๑๐ (๑๑) โดยใช้ความว่า “แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย”  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนั้นมีลักษณะเป็นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง แยกออกมาต่างหากจากคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนที่คณะกรรมการจะท าการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐ (๑๑)  
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

- ไม่มีการแก้ไข 
 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
- ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๑๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บั งคับแก่ 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
โดยอนุโลม 

การประชุมของ
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการ  
และคณะท างาน 

 

๑. หลักการ 
  ก าหนดให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑  
ซึ่งได้แก่ เรื่ององค์ประชุม ประธานในที่ประชุม การลงคะแนนเสียง และการวินิจฉัยชี้ขาด มาใช้กับ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานด้วยโดยอนุโลม เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือให้  
การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยครบถ้วนไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติขึ้น  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๕  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแกก่ารประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

 
 



๖๘ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการเสนอบทบัญญัติเรื่องการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่กล่าวถึงมาตรา ๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ได้มีการอภิปรายว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจในการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้ 
แต่ยังมิได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานไว้  
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแบบบทบัญญัติเรื่องการประชุมของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างาน และให้ก าหนดเรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้งเอาไว้เพ่ิมเติมด้วย๗๘ ซึ่งต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท าการปรับปรุง
ร่างมาตราที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
โดยเพ่ิมเติมวรรคที่ก าหนดให้ในเรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ให้น าบทบัญญัติในเรื่องการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๒ ฯลฯ   ฯลฯ 
  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
ให้น ามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

อย่างไรก็ตาม ตามร่างฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานฯ ได้มีการแยกความ 
ในวรรคดังกล่าวออกมาเป็นร่างมาตรา ๑๓ เนื่องจากได้มีการแก้ไขร่างฯ โดยน าเรื่องอ านาจในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานไปก าหนดไว้ในบทบัญญั ติเรื่องอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ (มาตรา ๑๐) ท าให้ร่างมาตรา ๑๒ ข้างต้นเหลือเพียงเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเท่านั้น ซึ่งเหตุผลในการแยกการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ออกจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองก็ เ พ่ือแสดงให้ เห็นว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมี ลักษณะ 
เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแยกต่างหากออกมาจากคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน  
ที่คณะกรรมการจะท าการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๐ (๑๑) ดังที่ได้อธิบายไปในส่วนของมาตรา ๑๒ แล้ว  

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

- ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

- ไม่มีการแก้ไข 
 

                                                 
๗๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๗) ๒๐/๒๕๕๘  

วันอังคาร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
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 มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนเจ็ดคน ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุ งเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี  
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะ 
การต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 
 ให้ ผู้ อ านวยการกองวัฒนธรรม  ส านั กวั ฒนธรรม กี ฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  
ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  

 

 

๑. หลักการ 
  ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และประกอบด้วย (๑) กรรมการ 
โดยต าแหน่งจ านวนเจ็ดคน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรม
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กรุงเทพมหานคร และ (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง 
ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดนี้
จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วย  

ส าหรับฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก 
สองหน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยให้ผู้อ านวยการกองวัฒนธรรม 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ และให้อธิบดีกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้  
ปลัดกรุงเทพมหานครก็อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

อนึ่ง คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันนี้จะมีอีกชุดหนึ่งในระดับจังหวัด เรียกว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด (มาตรา ๑๕) อันจะได้
กล่าวต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวจะมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ในเชิงของการเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
การประสานและร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก
รายการเบื้องต้นเพื่อเสนอขึ้นบัญชีต่อคณะกรรมการ เป็นต้น 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการไม่ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร แต่ปรากฏเพียงคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด ดังนี้  
 “มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ า
จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ วัฒนธรรมจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรม
อ าเภอซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา 
การแพทย์แผนไทย สื่อสารมวลชน กฎหมาย กีฬาและนันทนาการ จ านวนสามคน  
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ า
จังหวัดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”  

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีการอภิปรายและ
สอบถามผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่า กรุงเทพมหานครเองก็มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ที่ส าคัญมากมาย เหตุใดจึงไม่ก าหนดคณะกรรมการชุดนี้ประจ ากรุงเทพมหานครเอาไว้ ซึ่งได้มีการ
ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะ
รองรับภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครได้อยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นนี้
ต่อไปว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครคือกรุงเทพมหานคร
โดยผ่านทางส านักงานเขตรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นส่วนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การไม่ก าหนดให้มีคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครจึงอาจอธิบายเหตุผล 
ได้ยาก นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น แต่ละพ้ืนที่จะ
ทราบถึงรายละเอียดหรือสิ่งส าคัญของแต่ละจังหวัดที่คณะกรรมการในระดับชาติอาจไม่สามารถดูแล
ได้ในรายละเอียด  ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรให้ก าหนดให้มีคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครด้วย  
โดยมีองค์ประกอบจากข้าราชการของกรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมรับไปพิจารณา 
ในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งหากเห็นว่าเป็นการจ าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครก็ขอเสนอ
ให้มีองค์ประกอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่งประกอบด้วย 
ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตซึ่งเลือกกันเอง ผู้อ านวยการ
ส านักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
เลือกจากรายชื่อที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ และให้ข้าราชการในกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก 
ที่ท างานสนับสนุนคณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยมีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรม
เขตท่ีเป็นองค์กรที่มีบทบาทเข้ามามีส่วนในการสนับสนุน๗๙ 
  ต่อมาผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครในร่างพระราชบัญญัตินี้ และได้เสนอ 
ร่างมาตรา ๑๓/๑ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้    

                                                 
๗๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  “มาตรา ๑๓/๑  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  (๑) รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  
  (๒) ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการกอง
กิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
เป็นกรรมการ 
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ ง จากผู ้ม ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี 
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หรือ
ด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนหกคน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  
  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั ้งข้าราชการในสังกัดส านักวัฒนธรรม กีฬา   
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คนหนึ่งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ” 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติดังกล่าวแล้วมีประเด็นที่กรรมการฯ พิจารณา
และมีการอภิปรายกันในหลายประเด็นซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับแก้ไขร่างมาตรานี้ ดังนี้  

๑. มีการอภิปรายถึงการก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการโดยต าแหน่งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
จะแบ่งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ถึง เขต ๓ และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจน ซึ่งเห็นว่า 
ควรก าหนดให้ “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” เป็นกรรมการ เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าว
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ของกรุง เทพมหานครทั้ งหมดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด า เนินงาน 
ของคณะกรรมการ  
  ๒. มีการอภิปรายว่าควรมีผู้ แทนของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่ ง 
ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอาจเข้ามาอยู่  
ในคณะกรรมการชุดนี้ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบเอาไว้แต่อย่างใด 
  ๓. ในส่วนของการก าหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและ
เลขานุการฯ อาจไม่สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การก าหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้งน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า และได้มีการอภิปราย
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ต่อไปอีกว่า ควรก าหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการร่วมกันทั้งผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ๘๐  
  ต่อมา ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) แล้ว สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีข้อสั งเกต 
ต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ถึงรัฐบาล ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติต่อไป ซึ่งจากข้อสังเกตดังกล่าว  
ได้มีการเพ่ิมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด (ร่างมาตรา ๕  
ร่างมาตรา ๑๔ และร่างมาตรา ๑๕) โดยเพ่ิมเติมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน “การเล่นพ้ืนบ้าน  
กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว” เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการส่งเสริมและรักษาตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๔๘๑ ด้วย และในที่สุดแล้ว 
ร่างมาตรานี้ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เป็นดังนี้    
  “มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติ  
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หรือด้านอ่ืน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้  โดยค านึงถึงการมีส่ว นร่วม 
ของภาคประชาสังคมและชุมชน  
  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่ง
                                                 

๘๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑ (๔๐/๒๕๕๘) ๒๗/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

๘๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๒ (๖๘/๒๕๕๘) ๕๕/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  



๗๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  
  ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรานี้
โดยมีการอภิปรายรวมทั้งปรากฎเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
  ๑. ใน (๒) ได้ระบุจ านวนของกรรมการโดยต าแหน่ง และเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ 
โดยต าแหน่งจาก “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมในกรุงเทพมหานคร” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” นอกจากนี้ ได้เพ่ิม “ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร” เป็นกรรมการโดยต าแหน่งเพ่ิมขึ้นอีก
ต าแหน่งหนึ่ง ท าให้มีกรรมการโดยต าแหน่งรวมเป็นเจ็ดคน ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม ๓ ข้อ๘๒ 
กล่าวคือ  

๑.๑ การก าหนดจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง เป็นการก าหนดจ านวนเพ่ือให้
ชัดเจนดังเช่นกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจาก “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร”  
ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง นอกจากนี้ ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” ในปัจจุบันมีเพียงต าแหน่งเดียว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะให้เป็น
กรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการชุดนี้   ทั้งนี้  ได้มีการอภิปรายในการประชุมด้วยว่า  
หากในอนาคตมีการประกาศเพ่ิมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ให้มีมากกว่าหนึ่งเขต ก็ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๑ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งตามร่างมาตรานี้๘๓   

๑.๓ การเพ่ิมเติมต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร” เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ก็เพราะการส่งเสริม ปลูกฝัง 
และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต้องมีการด าเนินการในวิธีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษา
                                                 

๘๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๘๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  



๗๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นอกระบบและเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ข้อ ๒ 
ที่ก าหนดนิยามค าว่า “สงวนรักษา” ไว้หมายถึง มาตรการเพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด ารง
อยู่รอดต่อไป รวมทั้งการจ าแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม เชิดชู  
การถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ ซึ่งในร่างมาตรานี้เดิมก็ได้
ก าหนดผู้แทนจากการศึกษาในระบบไว้แล้ว๘๔  
  อนึ่ง นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมยังได้อภิปรายเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมให้มี
ผู้แทนภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นกรรมการ โดยให้ปลัด
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีส่วนในการผลักดันและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว๘๕ แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่ได้ท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นนี้และผู้แปรญัตติก็ไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด    
  ๒. ใน (๓) ได้เพ่ิมด้านความรู้ความเชี่ยวชาญที่ของผู้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยเพ่ิมด้าน “การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ขึ้นมา 
โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมคือ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งการเพ่ิมเติมผู้มีความรู้ในด้าน 
การบริหารจัดการจะมีส่วนช่วยในการวางแผนหรือจัดท านโยบายเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น๘๖   
  ๓. ก าหนดให้ “ผู้อ านวยการกองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร” เป็นเลขานุการ แทนที่จากท่ีเดิมให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในส านัก
ดังกล่าวคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยมีเหตุผลว่า จากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครให้มาต าแหน่งดังกล่าว 
ตามโครงสร้างอ านาจหน้าที่แล้วต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยตรง๘๗  
 
 

                                                 
๘๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๘๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๘๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
๘๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  



๗๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
- ไม่มีการแก้ไข 

 
 มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี  
และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะ 
การต่อสู้ป้องกันตัว ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัด 

 

๑. หลักการ 
 ก าหนดให้มีองค์กรกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้
ความเชี่ยวชาญอันเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ แต่ละจังหวัด ท าหน้าที่ 
ในการระบุ คัดเลือก และด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เหล่านั้น  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ ว่ าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ วัฒนธรรมจังหวัด  
เป็นรองประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด  
และประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรม
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พ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา การแพทย์แผนไทย สื่อสารมวลชน กฎหมาย หรือกีฬาและ
นันทนาการ จ านวนสามคน 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ า
จังหวัด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมให้ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาในเบื้องต้น โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
ในร่างมาตรา ๑๖ ดังต่อไปนี้  

“มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย  

 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และ ประเพณี
หรือเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หรือ 
ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคมและชุมชน จ านวนหกคน  

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้น ามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดโดยอนุโลม” 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าจังหวัดตามร่างมาตรา ๑๖ ที่ได้มีการปรับ 
แก้ไขดังกล่าว ได้มีการปรับแก้โดยตัดต าแหน่งรองประธานกรรมการ ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และต าแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอออก และเพ่ิมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และแก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีที่มาที่สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามร่างมาตรา ๔  
โดยการปรับแก้ไขร่างดังกล่าวเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ซึ่งเคยให้
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการประจ าจังหวัดว่า การน าบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งในแวดวงการศึกษามาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า และการเลือก
ให้ต าแหน่งผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นหนึ่งในกรรมการโดยต าแหน่งนั้น 
เนื่องจากเห็นว่า เขตพ้ืนที่ประถมศึกษามีจ านวนครอบคลุมพ้ืนที่แต่ละจังหวัดมากกว่าเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา ในการพิจารณาร่าง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นด้วยกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการประจ าจังหวัดดังกล่าว๘๘ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมวิสามัญฯ ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เสนอแปรญัตติแก้ไขมาตราดังกล่าว ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง เพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด โดยก าหนดให้
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง เนื่องจากการส่งเสริม ปลูกฝัง และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต้องมี  
การด าเนินการในวิธีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษานอกระบบและเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา 
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ข้อ ๒ นิยามค าว่า “สงวนรักษา” ที่หมายถึง 
มาตรการเพ่ือให้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด ารงอยู่ต่อไป รวมทั้งการจ าแนก การบันทึกหลักฐาน 
การวิจัย อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม เชิดชู การถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๔ และประเด็นที่สอง เพ่ิมเติมลักษณะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดอาจแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบด้วยกับ
ข้อเสนอขอผู้แปรญัติดังกล่าว จึงแก้ไขร่างมาตรา ๑๕ (๒) เพ่ิมจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งจากสี่คน
เป็นห้าคน โดยเพ่ิมต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยจังหวัด และแก้ไขร่างมาตรา ๑๕ (๓) โดยเพ่ิมถ้อยค า “ด้านการบริหารจัดการมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”๘๙ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
                                                 

  ๘๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๔/๒๕๕๘) 
๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๘๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๗๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอาจ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศต่อคณะกรรมการ 
 (๒) ด าเนินการร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดท ารายการเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก
รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอขึ้นบัญชีมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 
 (๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน รวมทั้งระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๖) ส่ งเสริมให้รู้ คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  
และคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัด 

 
๑. หลักการ  

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดให้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอแนะต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการจัดท านโยบายและแผนการคุ้มครองและ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

 (๒) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในจังหวัด 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

 



๘๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๓) จัดท าบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในจังหวัด 
 (๔) ประเมินผลการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม  

ที่จับต้องไม่ได้ในจังหวัด 
 (๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย” 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวแล้วเห็นว่า 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดที่ก าหนดไว้ในร่างเดิมดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจน
และสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
การจัดท านโยบายและแผน และกระบวนการการด าเนินการอันเกี่ยวกับการขึ้นบัญชี หลักการ  
ในชั้นการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดท าหน้าที่เสนอนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยไม่ต้องเสนอผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และในกระบวนการ  
ขึ ้นทะเบียนมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม ก าหนดให้คณะกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร  
และคณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัด เป็นผู้ท าหน้าที่จัดท าบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เบื้องต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา
เลือกและขึ ้นบัญชีมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป ๙๐ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการ
(คณะที่ ๘) จึงได้มีการแก้ไขร่างมาตราดังกล่าวเพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักการและมีความชัดเจน
มากขึ้น ดังนี้ 

“มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ า
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ 

 (๒) ด า เนินการร ่วมกับช ุมชนเพื ่อจ ัดท ารายการเบื ้องต ้นมรดกภูมิป ัญญา  
ทางวัฒนธรรม 

                                                 

  ๙๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๔/๒๕๕๘)  
๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๘๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ  

 (๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
รวมทั้งระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

 (๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

 (๖) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 
 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เสนอแปรญัตติแก้ไขมาตราดังกล่าว โดยข้อแก้ไขถ้อยค าใน (๖) เป็น “(๖) ส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมี
การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพ่ือขยายความถ้อยค าให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นด้วยและแก้ไขร่างตามข้อเสนอแปรญัตติดังกล่าว๙๑ 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๑๗  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ 
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระ 
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ และการประชุมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 

 

๑. หลักการ 
  ให้น าบทบัญญัติอันเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมมาใช้บังคับแกค่ณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 
                                                 

  ๙๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 



๘๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี้  เนื่องจากเป็นการเ พ่ิมเติมในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ภายหลังจากที่มีมติ 
ให้เพ่ิมเติมให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตรวจสอบ
แบบการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดให้มีเลขานุการร่วม รวมทั้งรับไปปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อ านาจหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และบทบัญญัติ อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพ่ิมคณะกรรมการ
ดังกล่าว๙๒ ในชั้นการจัดท าบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการจึงได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และการประชุม
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด โดยให้น าบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้บังคับกับคณะกรรมการ  
ทั้งสองชุดดังกล่าวโดยอนุโลมด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการทั้งสองดังกล่าวเกิด  
ความชัดเจนมากข้ึน 

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๑๘  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ
ของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าที่ของ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

                                                 

  ๙๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๑ (๔๐/๒๕๕๘) 
๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



๘๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๒)  เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านเงินอุดหนุน ด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 
 (๓) เสนอมาตรการส่ง เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 
 (๔) รวบรวมและจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมของประเทศ 
 (๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๘ )  ฝึ กอบรมและศึกษาวิ จั ย เกี่ ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 
 (๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

๑. หลักการ 
 เนื่องจากคณะกรรมการเป็นองค์กรกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีที่มาจาก
หลากหลายหน่วยงาน จึงต้องมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางเพ่ือมาท าหน้าที่ด้านงานธุรการ งานวิชาการ  
การเสนอนโยบายหรือแผนงาน ตลอดจนการรับนโยบายหรือค าสั่งของคณะกรรมการไปประสานงาน
และด าเนินการเพ่ือให้เป็นผลในทางปฏิบัติ ในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
โดยรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานสนองตอบต่อนโยบายและค าสั่งของคณะกรรมการได้  
 
 



๘๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท านโยบายและแผนการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๒) รวบรวมข้อมูลและจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๓) ประกาศมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นระดับชาติ ระดับท้องถิ่น หรือระดับบุคคล 

รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  

ที่เก่ียวข้องเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
 (๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 (๖) ฝึกอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๗) ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได ้
 การจัดท าทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด” 
 

 “มาตรา ๑๗  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รับผิดชอบงาน
ธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมให้ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาในเบื้องต้น โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าความในร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๑๗ 
ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการมาก าหนดไว้รวมกันเนื่องจากมีเนื้อหาเป็นการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

“มาตรา ๑๔  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

 (๒) ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๓) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 



๘๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๔) จัดท าบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
 (๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 (๗) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 (๘) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 
ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ควรเป็นของคณะกรรมการมิใช่  
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรมีอ านาจหน้าที่เพียงการจัดท านโยบาย  
และแผนการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เ พ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 
เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนดังกล่าวเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมจึงเห็นควรแก้ไขความ 
ในร่างมาตรา ๑๔ (๑) เป็น “จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา” และแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในร่างมาตรา ๑๑ (๒)  
เป็น “พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ” เพ่ือให้สอดคล้องกัน๙๓   

ต่อมาที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปหารือในระดับนโยบาย
เกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ า
กรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้หารือกับ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเห็นว่า ควรให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดท า
รายการเบื้องต้นและการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร แต่อาจเพ่ิม 
การมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร เช่น อาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งอาจก าหนดเพ่ิมเติมให้
กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมเขต ด าเนินการร่วมกับ  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือจัดท ารายการเบื้องต้น และการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าชุมชนจะเข้ามา  
มีส่วนร่วมอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานคร เห็นควรใช้แนวทางให้มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการเช่นเดียวกับ

                                                 

  ๙๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘)  
๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  



๘๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด๙๔ และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมเป็นร่างมาตรา ๑๘ ดังนี้  

“มาตรา ๑๘  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุกา ร 
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ของประเทศต่อคณะกรรมการ 

 (๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ด้านเงินอุดหนุน ด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

 (๓) เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

 (๔) รวบรวมและจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
 (๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่ านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 (๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 (๘) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย” 
 

๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
                                                 

  ๙๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๘/๒๕๕๘) 

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๘๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการ 
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมประจ า จั งหวั ด  คณะอนุ ก ร รมการกลั่ น กรอ ง 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญ
บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือ ค าแนะน า 
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใด
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

อ านาจในการเชิญบุคคล
มาให้ข้อเท็จจริง 

 
 
 

 

๑. หลักการ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ตลอดจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้มาซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยหรือสั่งการ กฎหมายจึงได้ก าหนดให้อ านาจในการเรียก  
หรือขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้น ประกอบกับการเรียกหรือ 
ขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงกระท าได้ต่อเมื่อมี
กฎหมายให้อ านาจไว้   ด้วยเหตุนี้  ในพระราชบัญญัตินี้  จึงได้ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการ 
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น  
หรือค าแนะน าทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่ วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๑๖  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็น 
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือ 
เพ่ือส ารวจกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมให้ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ในเบื้องต้น 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยในร่างมาตรานี้ได้มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้  

 



๘๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 “มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้
บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร  
และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพื่อส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 

ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างมาตรานี้แล้วเห็นว่า เนื่องจากร่าง
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามที่ร่างมาตรา ๑๓ ได้ก าหนดไว้ จึงเห็นว่า  
ไม่ควรใช้รูปแบบของการออกเป็นค าสั่งเพ่ือบังคับให้ด าเนินการ แต่ควรเขียนในเชิงบวกโดยเป็นลักษณะ
ของการเชิญหรือขอความร่วมมือเพ่ือมาให้ข้อมูลหรือความเห็นทางวิชาการจะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ 
เห็นควรแยกอ านาจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามร่างมาตรานี้ มาก าหนดรวมไว้ในมาตราที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแบบ
กฎหมายตามแนวทางดังกล่าว๙๕  อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแบบกฎหมายแล้ว  
แบบกฎหมายส่วนใหญ่จะก าหนดให้อ านาจในเรื่องนี้แก่บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด โดยจะน ามา
ก าหนดรวมไว้เป็นมาตราเดียวกันเช่นเดียวกับร่างฯ ที่เสนอมา  ด้วยเหตุนี้ จึงมิได้แยกอ านาจในเรื่องนี้ 
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกไปแต่อย่างใด  นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพ่ิมขึ้น 
และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานได้  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด สามารถด าเนินการได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย  
จึงได้ให้อ านาจในการเชิญหรือขอความร่วมมือเพ่ือมาให้ข้อมูลหรือความเห็นทางวิชาการแก่องค์กร 
กลุ่มเหล่านี้ด้วย โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นร่างมาตรา ๑๙ ดังนี้  

“มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม 
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน า
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  
หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 

                                                 

  ๙๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘) 
๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  



๘๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

การขึ้นบัญชีมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 

๑. หลักการ 
  “การขึ้นบัญชี” ตามพระราชบัญญัตินี้ จะมีลักษณะเป็นการบันทึกรายละเอียด
รวมทั้งการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการหนึ่งรายการใดไว้  
เช่น ลักษณะ สาระส าคัญ ประวัติความเป็นมา ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลของ 
ผู้เสนอขอขึ้นบัญชี  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
รูปแบบการขึ้นทะเบียนของยูเนสโก ที่เรียกว่า Inventory กรณีนี้จึงแตกต่างกับการขึ้นทะเบียน 
ในลักษณะ Register ตามกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการอนุมัติหรืออนุญาต เดิมตามร่าง 
ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการจะใช้ค าว่า “ขึ้นทะเบียน” ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนกับระบบการขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายอ่ืนได้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แก้ไขเป็น “การขึ้นบัญชี” แทน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระบบการขึ้นทะเบียนของยูเนสโก 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๒๑  ชุมชนที่มีถิ่นฐาน มีการสืบทอด และมีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง อาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยการตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 
  สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ สภาวัฒนธรรมต าบล 
หรือสภาวัฒนธรรมอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ อาจยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอ 
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
  การขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของส านักงานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจพิจารณาร่วมกับผู้แทน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีการปรับปรุงกระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ในหมวด ๔ โดยก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการพิจารณา และแก้ไขให้คณะกรรมการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดหรือชุมชนเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียน จากเดิมที่
ก าหนดให้สภาวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติหรือชุมชนเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอ 
ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงในเรื่องการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในหมวด ๕ 
โดยก าหนดให้เฉพาะชุมชนที่มีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ มีสิทธิได้รับ 
การส่งเสริมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยยื่นค าขอรับการส่งเสริมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากเดิม 
ที่ก าหนดให้สภาวัฒนธรรมมีสิทธิยื่นค าขอรับการส่งเสริมด้วย๙๖  
 ต่อมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท าแผนผังขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม โดยก าหนดให้คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดพิจารณารายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สมควรขึ้นทะเบียน 
ของแต่ละจังหวัดเพ่ือจัดท าเป็นทะเบียนเบื้องต้นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจั งหวัดและ
คัดเลือกรายการที่สมควรขึ้นทะเบียนระดับชาติ แล้วส่งมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมก็จะน าเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการซึ่งจะก าหนดให้มี ๖ คณะตามลักษณะ 
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ และเมื่อ
คณะกรรมการเห็นชอบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ประชุมมีการ
แสดงความคิดเห็นว่า ขั้นตอนการจัดท าทะเบียนระดับจังหวัดน่าจะยังไม่ใช่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน 
แต่เป็นเพียงการท ารายการในเบื้องต้น และมีข้อสังเกตว่า อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีนายทะเบียน
เนื่องจากจะท าให้เกิดความสับสนระหว่างหน้าที่ของอธิบดีและนายทะเบียน  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมี
ข้อสังเกตว่า การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด
ควรจะเป็นการรวบรวมเพ่ือท ารายการในเบื้องต้นและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินการในขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน โดยไม่เห็นด้วยที่จะให้คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด 
ท าหน้าที่ทั้งการรวบรวมรายชื่อและการขึ้นทะเบียน และเห็นว่า เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของ
การส่งเสริมจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีนายทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดให้มี
นายทะเบียนนั้น ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชี้แจงว่า เหตุที่ก าหนดให้มีนายทะเบียนไว้เนื่องจากเข้าใจว่า
เมื่อมีทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วจะต้องมีนายทะเบียนด้วย๙๗ 

                                                 

  ๙๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘)  
๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๙๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๕ (๓๔/๒๕๕๘)  
๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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    นอกจากนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวิตรีฯ) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 
การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกว่า การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกนั้นจะเรียกว่า Inventory ซึ่งเป็นการบันทึก
รายละเอียดของสิ่งที่ขึ้นทะเบียนไว้เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้อย่างชัดเจน เปรียบเทียบได้กับการท า 
Inventory ของพิพิธภัณฑ์ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของสิ่งของไว้ ซึ่งเห็นว่า ค าว่าขึ้นทะเบียน
อาจจะไม่ตรงนักเนื่องจากน่าจะเป็นเรื่องของการ Register ที่เป็นการมาจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้มีการบันทึกรายการของตนไว้ในทะเบียน ค าว่า Inventory น่าจะตรงกับค าว่า “ขึ้นบัญชีรายการ” 
มากกว่า๙๘ ซึ่งในประเด็นนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายนี้ว่าประสงค์ให้หมายถึง การจัดท าบัญชีรายการ ( Inventory) ไม่ใช่การขึ้นทะเบียน 
ในลักษณะที่เป็น Register ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการอนุมัติหรืออนุญาต โดยมีสาเหตุเนื่องจากประเทศไทย
มีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อยู่หลายประเภทจึงต้องการให้มีการรวบรวมและจัดท าเป็นบัญชีรายการ
ขึ้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเป็นฐานข้อมูลว่ารายการใดที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพ่ือน าไป 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในอนุสัญญาเท่านั้น  
แต่ตามร่างฯ ที่เสนอกลับก าหนดให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจพิจารณาว่ารายการใดตามบัญชีรายการ 
(Inventory) สมควรได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐด้วย และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็มีอ านาจที่จะเรียก
เงินอุดหนุนคืน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า น่าจะเกินไปจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีกฎหมายในเรื่องนี้ 
เพ่ือเป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาเท่านั้น๙๙ 
  ต่อมาที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปพิจารณากระบวนการ 
ขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท าแผนผังขั้นตอนการเสนอ 
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหม่ โดยก าหนดให้คณะกรรมการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ที่สมควรขึ้นทะเบียนของแต่ละจังหวัดเพ่ือจัดท าเป็นทะเบียน เบื้องต้นมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัดและคัดเลือกรายการที่สมควรขึ้นทะเบียนระดับชาติ แล้วส่งมายัง  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีหน้าที่รวบรวมบัญชีรายการเบื้องต้นจาก  
ทั่วประเทศ และจัดท าบัญชีรายการเบื้องต้นของกรุงเทพมหานคร จากนั้ น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ก็จะคัดเลือกรายการที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนจากทั้งของกรุงเทพมหานคร และของจังหวัดต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการจ านวน ๖ คณะ เพ่ือพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร 
ขึ้นทะเบียนก็จะเสนอต่อคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อมรดก 
ทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ 

                                                 

  ๙๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๕ (๓๔/๒๕๕๘)  
๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๙๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๖ (๓๕/๒๕๕๘)  
๒๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๙๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งกรณีนี้เป็นการปรับปรุงตามค าแนะน าของที่ประชุมซึ่งได้ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับกระบวนการในการขึ้นทะเบียนว่า กรณีที่ให้ชุมชนมาข้ึนทะเบียนแล้วกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ไม่ขึ้นทะเบียนให้ก็อาจมีการฟ้องร้องตามมาเนื่องจากอาจเห็นต่างกันในเรื่องความส าคัญของ 
การขึ้นทะเบียน จึงควรปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนโดยให้คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการโดยให้ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วม เพ่ือจัดท าบัญชีมรดก
วัฒนธรรมเบื้ องต้น ส่ วนกระบวนการคัดเลือกกรมส่ งเสริมวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ด าเนินการ 
 โดยการขึ้นทะเบียนนั้นมิใช่ระบบอนุญาตหรือเป็นการให้สิทธิเหมือนการจดทะเบียนตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
แต่เป็นการขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่สืบต่อไปรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการเสนอเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับนานาชาติต่อยูเนสโก ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
ก็จะยังคงอยู่ในบัญชีรายการเบื้องต้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารวมทั้งส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ดังกล่าวต่อไป๑๐๐  
  จากค าชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการในการขึ้นทะเบียน จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา
ดังกล่าวดังนี้  

“มาตรา ๑๘  ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ตามที่ปรากฏในบัญชีรายการเบื้องต้นรายการใดได้รับการขึ้นทะเบียน ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดเสนอรายการนั้น
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา” 
 ซึ่งในกรณีนี้ ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีข้อสังเกตว่า หากแก้ไขเป็นให้เสนอ
รายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือรวบรวมก่อนที่จะเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาแทนการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการโดยตรงจะเหมาะสม หรือไม่  
โดยเลขานุการฯ ได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อสังเกตว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องกระบวนการท างาน
ภายใน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจในการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานได้เอง จึงไม่จ าต้อง
ก าหนดรายละเอียดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับเลขานุการฯ และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปปรับถ้อยค าเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและตรวจสอบแบบอีกครั้ง๑๐๑ 
 ต่อมาผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขอเสนอแก้ไขถ้อยค าว่า “ขึ้นทะเบียน” เป็น  
“การขึ้นบัญชีรายการ” โดยชี้แจงเหตุผลว่า เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณา “ขึ้นทะเบียน
                                                 

 ๑๐๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  
๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๑๐๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๗/๒๕๕๘) 
๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๙๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เป็นการ “ขึ้นบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” เพ่ือจะลด
ปัญหาการออกค าสั่งทางปกครองและการฟ้องร้องคดีทางปกครองกรณีที่มรดกทางวัฒนธรรมนั้นไม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน โดยกระบวนการจะเริ่มจากการให้สิทธิชุมชนที่จะเสนอรายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด หรือเสนอต่อ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งรายชื่อที่ชุมชนเสนอมานั้นจะได้รับการก าหนดไว้ในบัญชีรายการเบื้องต้น
ทั้งหมด ส่วนการที่รายชื่อนั้นจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้หรือไม่นั้น  
เป็นอ านาจของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาว่ารายชื่อใดมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม 
ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กรณีนี้จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ
ของชุมชนหรือท าให้ชุมชนต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด เพราะแม้จะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่หากต่อไปมีข้อมูลครบถ้วนก็อาจได้รับการพิจารณาให้ขึ้นบัญชีได้  ซึ่งที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไข ค าว่า “ขึ้นทะเบียน” เป็น “การขึ้นบัญชีรายการ”๑๐๒ ด้วยเหตุนี้  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างดังนี้  

“มาตรา ๑๗  เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหร ือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดเสนอรายการนั้น 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา” 

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอมาว่า ตามร่างเดิม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ พิจารณาว่ากรณีใดสมควรได้รับการขึ้นบัญชี แต่ตามร่าง ที ่
ฝ่ายเลขานุการเสนอเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
เสนอมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทุกกรณี ที่ประชุมจึงมีมติให้
ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปปรับร่างมาตรา ๑๗ โดยปรับขั้นตอนการเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมให้มีการเสนอผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อน๑๐๓ 

ต่อมาเนื่องจากที่ประชุมเห็นสมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน โดยมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมีอ านาจเสนอรายการมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับ

                                                 

  ๑๐๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๗/๒๕๕๘) 
๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  

  ๑๐๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๘/๒๕๕๘) 

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๙๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด โดย ให้เสนอต่อ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม  
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างมาตรา ๒๐ ดังนี้  

“มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา” 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมรายการใดตามมาตรา ๒๐ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๒ เพ่ือให้ความเห็น
ทางวิ ช าการประกอบการ พิจารณาขึ้ นบัญชี มรดกภูมิ ปัญญา 
ทางวัฒนธรรมรายการนั้นของคณะกรรมการด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

การพิจารณา 
ขึ้นบัญชีมรดก 
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 

 

๑. หลักการ 
 เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่เสนอมาจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดแล้ว กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจะต้องเสนอรายการดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น  
ทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 “มาตรา ๒๒  การพิจารณาขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียนพิจารณาหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความโดดเด่นและคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ส าหรับ
ท้องถิ่นหรือของประเทศชาติ 
  (๒) มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 

  (๓) สามารถอ้างอิงหรือสืบค้นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัฒนธรรม 

  (๔) มีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ซึ่งมีคุณค่าหรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕ 
  (๕) มีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสูญหาย 

  การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

 มาตรา ๒๓  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิได้รับการข้ึนทะเบียนต้องไม่มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 (๒) กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของประเทศ 

 (๓) ก่อให้เกิดความแตกแยกทางวัฒนธรรม 
 

 มาตรา ๒๔  เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับค าขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตามมาตรา ๒๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ 
และมาตรา ๒๓ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียน 

 

 มาตรา ๒๕  ในการตรวจสอบค าขอตามมาตรา ๒๔  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเชิญผู้ขอขึ้นทะเบียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ชี้แจง หรือแสดงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ 
ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับัังความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องวินิจฉัย  
ให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ความเห็น 

 

 มาตรา ๒๖ ในกรณีนายทะเบียนมีความเห็นว่าค าขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ให้มีค าสั่งยกค าขอขึ้นทะเบียนนั้นภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบและให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

 ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  
 การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย และให้ถอืว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เป็นที่สุด” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมฯ ได้เชิญ 
ม.ร.ว. รุจยา  อาภากร ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEMEO SPAFA) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ  
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ม.ร.ว. รุจยาฯ มีข้อสังเกตดังนี้  
 (๑) ร่างมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นข้อห้ามของการน ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
มาขึ้นทะเบียนซึ่งก าหนดไว้ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน (๒) กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ และ (๓) ก่อให้เกิดความแตกแยก
ทางวัฒนธรรม นั้น  อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อผู้ที่ด าเนินงานทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งควรปรับปรุง
โดยใช้ถ้อยค าที่ให้ผลในแง่บวก โดยอาจห้ามเฉพาะสิ่งที่ขัดกับกฎหมาย หรือกระทบต่อศาสนา  
เป็นต้น ซึ่งตามแนวทางของยูเนสโกมรดกทางวัฒนธรรมบางประเภทก็ไม่สามารถน ามาขึ้นทะเบียนได้
ซึ่งจะเป็นกรณีที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เช่น ประเพณีการฆ่าคนเพ่ือบูชายัญ หรือประเพณีการขลิบ
อวัยวะเพศ หากมีการเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกก็ย่อมจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจาก 
เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน  
 (๒) ควรมีกลไกที่เป็นคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการที่มีความรู้ทางวิชาการ 
เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการระดับชาติอาจไม่สามารถพิจารณาในรายละเอียดได้ 
 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและน าไปประกอบการพิจารณาต่อไป๑๐๔  

ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก้ไขปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ 
ที่ประชุมพิจารณา โดยแก้ไขปรับปรุงกระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ในหมวด ๔ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการพิจารณา และแก้ไขให้คณะกรรมการฯ 
จังหวัดหรือชุมชนเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียน จากเดิมที่ก าหนดให้สภาวัฒนธรรมตามกฎหมาย 

                                                 
๑๐๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๓ (๒๙/๒๕๕๘)  

๑๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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ว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติหรือชุมชนเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียน๑๐๕ และต่อมากรมส่งเสริม
วัฒนธรรมได้จัดท าแผนผังขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุม โดยก าหนดให้คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัดพิจารณา
รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สมควรขึ้นทะเบียนของแต่ละจังหวัดเพ่ือจัดท าเป็น
ทะเบียนเบื้องต้นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัดและคัดเลือกรายการที่สมควร  
ขึ้นทะเบียนระดับชาติ แล้วส่งมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะน าเข้า  
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการซึ่ งจะก าหนดให้มี  ๖ คณะตามลักษณะของมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ และเมื่อคณะกรรมการ
เห็นชอบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยที่ประชุมได้มีมติให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ และผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกันปรับปรุงหมวด ๔ การขึ้นทะเบียน 
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ร่างมาตรา ๑๗ ถึงร่างมาตรา ๒๒) รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ร่างมาตรา ๑๑) และคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด (ร่างมาตรา ๑๖) ให้สอดคล้องกันด้วย 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระท่ีสองในครั้งต่อไป๑๐๖   
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาทบทวนแนวทางการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ และได้จัดท าแผนผังขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม โดยก าหนดให้คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด
พิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สมควรขึ้นทะเบียนของแต่ละจังหวัดเพ่ือจัดท าเป็น
ทะเบียนเบื้องต้นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัดและคัดเลือกรายการที่สมควร  
ขึ้นทะเบียนระดับชาติ แล้วส่งมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีหน้าที่
รวบรวมบัญชีรายการเบื้องต้นจากทั่วประเทศ และจัดท าบัญชีรายการเบื้องต้นของกรุงเทพมหานคร 
จากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะคัดเลือกรายการที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนจากทั้งของ
กรุงเทพมหานคร และของจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการจ านวน ๖ คณะเพ่ือพิจารณา  
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรขึ้นทะเบียนก็จะเสนอต่อคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อมรดกทางวัฒนธรรมใดได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป๑๐๗  

                                                 
๑๐๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๔ (๓๓/๒๕๕๘)  

๒๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๑๐๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๖ (๓๕/๒๕๕๘)  

๒๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๑๐๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  

๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๙๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 จากค าชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการในการขึ้นทะเบียนและข้อสังเกตของที่ประชุม 
ในวาระท่ีหนึ่ง  จึงได้มีการปรับปรุงร่างฯ เป็นดังนี้  
  “มาตรา ๑๙  ในการพิจารณารายการตามมาตรา ๑๘ เพ่ือขึ้นทะเบียนมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอต่ออนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๓ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 มาตรา ๒๐  การ พิจารณาขึ้ นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่ จั บต้อง ไม่ ได้  
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  (๑) มีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน 
หรือท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕  
  (๒) มีความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรม 
  (๓) สามารถสืบค้นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้นั้น ๆ 
   (๔) มีความจ าเป็นต้องรักษาไว้มิให้สูญหาย” 
   ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขถ้อยค าของร่างมาตรา ๑๙ เป็น “... ให้กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเสนอต่ออนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๓ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอต่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด้วย” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
  ในส่วนของมาตรา ๒๐ ที่ประชุมได้แก้ไขร่างมาตรา ๒๐ เป็นดังนี้  
  “มาตรา ๒๐  การ พิจารณาขึ้ นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ ได้  
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน 
หรือท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕  
  (๒) มีความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรม 
  (๓) สามารถสืบค้นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้นั้น ๆ 
  (๔) มีความจ าเป็นต้องรักษาไว้มิให้สูญหาย” 



๙๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขการใช้ถ้อยค า จากค าว่า “ขึ้นทะเบียน” เป็น 
“การข้ึนบัญชีรายการ” ตามท่ีผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วย๑๐๘  
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ในวาระที่สาม  
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้  

“มาตรา ๑๘  ในการ พิจารณาขึ้ นบัญชีมรดก ภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม 
ตามมาตรา ๑๗ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๒  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๐ (๖) 
  “มาตรา ๑๙  การพิจารณาขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน 
หรือท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔ 
  (๒) ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรม 
  (๓) องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 

 (๔) ความจ าเป็นทีต่้องรักษาไว้มิให้สูญหาย” 
ร่างมาตรา ๑๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เพ่ิมเติมความในตอนท้ายว่าในการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๐ (๖)  
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบด้วยกับร่างฯ ที่เสนอ๑๐๙ และต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นร่างมาตรา ๒๑ 
ดังนี้   

“มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใด 
ตามมาตรา ๒๐ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา  ๑๒ 
พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการนั้นของคณะกรรมการด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในส่วนของร่างมาตรา ๑๙ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ (๒) - 
(๔) จะถือว่าซ้ าซ้อนกับ (๑) หรือไม่ เนื่องจาก ตาม (๑) ก าหนดว่าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีตาม (๒) - (๔) อยู่แล้ว ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ชี้แจงว่า ตามร่างมาตรา ๑๙ จะเป็นกรอบในการพิจารณาว่าจะต้องเข้าลักษณะต่าง ๆ ในหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรานี้ ส่วนกรณีที่ว่ารายการฯ จะต้องเข้าทั้งสี่อนุมาตราเลยหรือไม่ ผู้แทน 
                                                 

๑๐๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๗/๒๕๕๘) 
๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๐๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๙/๒๕๕๘) 
๒๖/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๑๐๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นว่ากรณี (๑) - (๓) นั้น จะต้องเข้าทั้งหมด ส่วนตาม (๔) จะเป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น ในการด าเนินการของยูเนสโกก็จะมีการจัดไว้ในบัญชีที่เป็นบัญชีเร่งด่วน 
(Urgent list) ซึ่งที่ประชุมก็มีข้อสังเกตว่า ลักษณะที่ผู้แทนชี้แจงจะเป็นการพิจารณาภายในซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบของมาตรา ๔ อยู่แล้ว แต่หากก าหนดไว้ตามร่างจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง ๔ ประการ  
ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชี้แจงว่ากรณีของร่างมาตรา ๔ จะเป็นคุณสมบัติทั่วไปที่จะพิจารณาว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ส่วนตามร่างมาตรา ๑๙ จะเป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
จะน ามาพิจารณาเมื่อจะมีการขึ้นบัญชี  ซึ่ งที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือ  
ขึ้นบัญชีตามร่างมาตรา ๑๐ (๗) อยู่แล้ว  ดังนั้น ในการพิจารณาจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
จึงมีมติให้ตัดร่างมาตรา ๑๙ ออก๑๑๐  

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 

 
 มาตรา ๒๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การประกาศขึ้นบัญชี 
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 

๑. หลักการ  
เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่า

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ ก าหนดและสมควร
ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องประกาศ  
การข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

                                                 
๑๑๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๙/๒๕๕๘)  

๒๖/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  



๑๐๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๒๘ ในกรณีค าขอขึ้นทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๒๒ และ
มาตรา ๒๓ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนตามวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๒๙  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
อาจยื่นค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นได้ 
 การยื่นค าคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๓๐  เมื่อมีการยื่นค าคัดค้านตามมาตรา ๒๙ ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการคัดค้าน 

 ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นค าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้านและ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาค าโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้คัดค้าน ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ยื่นค าโต้แย้ง 
ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนละทิ้งค าขอนั้น 
 ในการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งตามวรรคสองให้น ามาตรา ๒๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๓๑  เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัย
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและผู้คัดค้านทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

 ผู้ขอขึ้นทะเบียนและผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ  
ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๓๒  เมื่อไม่มีการยื่นค าคัดค้านตามมาตรา ๒๙ หรือมีค าคัดค้านแต่นายทะเบียน 
หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี มีค าวินิจฉัยอันเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๑ ให้นายทะเบียนด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขอขึ้นทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือวันที่นายทะเบียนได้รับค าวินิจฉัย  
 การด าเนินการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๓๓  เมื่อนายทะเบียนขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามมาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๓๒ แล้ว ให้มีผลนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียน” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระท่ีหนึ่ง ที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการและผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก้ไขปรับปรุงกระบวนการในการขึ้นทะเบียน



๑๐๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในหมวด ๔ รวมทั้งจัดท าแผนผังขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนมรดก
วัฒนธรรม โดยน าข้อสังเกตของที่ประชุม รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
วัฒนธรรมฯ (ม.ร.ว. รุจยาฯ) และที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวิตรีฯ) มาประกอบ 
การพิจารณา ในวาระที่สอง ฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ในส่วนท้าย
ของกระบวนการขึ้นทะเบียนฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่ารายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
รายการใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสมควรได้รับการขึ้นทะเบียน ก็ให้อธิบดีกรมส่ งเสริมวัฒนธรรม
ประกาศการขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้  
 “มาตรา ๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการมรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้รายการใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๒๐ และสมควรได้รับการขึ้นทะเบียน 
ให้คณะกรรมการเสนอต่ออธิบดีเพ่ือประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา” 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จ าเป็นต้องก าหนดกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและไม่สมควร
ได้รับการขึ้นบัญชีรายการจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป และจะต้องก าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์ไว้ด้วยหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่า ร่างมาตรา ๒๑ เป็นการปรับปรุงโดยให้อ านาจ
คณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาเองว่า มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในบัญชีรายการเบื้องต้น
รายการใดที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ดังนั้น ในกรณีที่รายการ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการใดจะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทบต่อชุมชน หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ประจ าจังหวัด แต่อย่างใด  นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขการใช้ถ้อยค า จากค าว่า  
“ขึ้นทะเบียน” เป็น “การขึ้นบัญชีรายการ” ตามที่ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบด้วย๑๑๑  

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ในวาระที่สาม  
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้  

“มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๑๙ และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา” 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ตัดค าว่า “อธิบดี” ออก เนื่องจากการประกาศขึ้นบัญชี 
เป็นอ านาจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามร่างมาตรา ๑๕ (๒) จึงตัดค าว่า “อธิบดี” ออกได้ 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับร่างมาตราดังกล่าวโดยแก้ไขถ้อยค าตามที่เลขานุการเสนอ
เป็นดังนี้ 

                                                 
๑๑๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๗/๒๕๕๘)  

๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๑๐๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๑๙ และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจา
นุเบกษา”

๑๑๒
 

 ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ถ้อยค าสอดคล้องกับร่างมาตราอ่ืน ๆ 
เป็นร่างมาตรา ๒๑ ดังนี้  

“มาตรา ๒๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา” 

 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือ
ส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นได้ 

การแก้ไขหรือ 
ยกเลิกการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 

๑. หลักการ 
  ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีอ านาจ
แก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญารายการใดรายการหนึ่งได้ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า 
การพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิด
ในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไปของรายการมรดก 
ภูมิปัญญาที่ข้ึนบัญชีไว้แล้ว 
 
 
 

                                                 
๑๑๒ บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๙/๒๕๕๘) 

๒๖/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



๑๐๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“หมวด ๖ 

การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
   

 

 มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในรายการที่รับขึ้นทะเบียน เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน
มีค าขอหรือเมื่อข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนปรากฏแก่นายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนั้นได้ 

 

 มาตรา ๔๑  เมื่อนายทะเบียนได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ตามมาตรา ๒๑ แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่าการขึ้นทะเบียนนั้นได้ด าเนินการไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีข้อมูลผิดจากความเป็นจริงในขณะที่รับขึ้นทะเบียน  
ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัย  
ให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้  

 เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ  
ขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้มีค าวินิ จฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอน
ทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนนั้น 

 การแก้ไขหรือเพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ปรากฏว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียน 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้  
 ให้น าความในมาตรา ๔๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการแก้ไขการเพิกถอน
ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุม
ได้พิจารณาร่างหมวด ๖ การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้ องไม่ได้  
และมีข้อสังเกตการใช้ถ้อยค าของร่างมาตรา ๔๑ ที่ว่า “... การขึ้นทะเบียนนั้นได้ด าเนินการไป 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีข้อมูลผิดจากความเป็นจริงในขณะที่ 
รับขึ้นทะเบียน ... นั้น” ว่ามีความหมายอย่างไร เนื่องจากการกระท าโดยอ าพรางก็ย่อมถือว่ า 
ผิดกฎหมายอยู่แล้ว โดยผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ชี้แจงว่า มาตราดังกล่าวเป็นการก าหนด



๑๐๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กระบวนการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนซึ่งในภายหลังอาจมีผู้คัดค้านว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยหากเห็นว่า
ร่างฯ มีถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ขัดข้องที่จะแก้ไข๑๑๓   
  ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ในวาระที่สอง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงร่าง  
ตามข้อสังเกตของที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ซึ่งได้ตัดการแบ่งหมวดออกเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
หลังการปรับปรุงไม่มีความซับซ้อนและความในหมวด ๖ เดิม ได้ก าหนดเป็นร่างมาตรา ๒๔ ดังนี้ 
  “มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในรายการที่รับขึ้นทะเบียน 
เมื่อข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนปรากฏแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณา
และแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน” 

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การใช้ถ้อยค าว่า “ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน” อาจไม่ชัดเจนว่า
หมายถึงกรณีใด จึงสมควรแก้ไขเป็น “การส าคัญผิดในข้อมูลส่วนที่เป็นสาระส าคัญ”๑๑๔  

ในการพิจารณาในวาระที่สาม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ร่างมาตรา ๒๒ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงร่างตามข้อสังเกตของที่ประชุมในวาระที่สอง ซึ่งได้
แก้ไขถ้อยจาก “การขึ้นทะเบียน” เป็น “การขึ้นบัญชี” และก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกรายการที่ขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากเดิมที่เป็นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ผลการพิจารณาของที่ประชุมในบทบัญญัติของมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

“มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง ให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไข
หรือยกเลิกรายการในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้” 

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรตัดค าว่า “ในภายหลัง” ออก เนื่องจากถ้อยค าว่า 
“เปลี่ยนแปลงไป” ก็เป็นที่เข้าใจแล้ว๑๑๕ และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นร่างมาตรา ๒๓ ดังนี้  
  “มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

                                                 
๑๑๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘)  

๒๓/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๑๑๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๘ (๓๗/๒๕๕๘) 

๒๔/๒๕๕๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑๐ (๓๘/๒๕๕๘)  

๒๕/๒๕๕๘) วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๑๐๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นได้” 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๒๔  เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอ 
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ดังกล่าวได้  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่ งด่วนหรือเป็นกรณีที่ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่ง
ระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ 

อ านาจส่ังระงับ 
การกระท าที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 

๑. หลักการ 
  ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กรณีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาจเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค าสั่ง  
ระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
  ๒) กรณีที่มีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมหรือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท า  
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีมาตรการตามกฎหมายในการคุ้มครอง ปกป้อง และรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดความเสียหายอันอาจกระทบต่อลักษณะของมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ได้ โดยการบังคับการให้เป็นไปตามค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมดังกล่าว สามารถด าเนินการโดยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ๑) รัฐมนตรีมีหนังสือเตือนให้ละเว้นการกระท าที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



๑๐๗ 
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ๒) กรณีผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองให้ละเว้นการกระท าฝ่าฝืน สามารถ 
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้สองวิธีคือ  
 ๒.๑) สั่งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขความเสียหายที่เกิดกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น
ตามมาตรา ๕๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือ 
 ๒.๒) ก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนค าสั่งช าระค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ (๒)  
ซึ่งหากผู้ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด ตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๑๖ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี้ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมเติมในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี้ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมเติมในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

บทบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ
ให้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติฯ๑๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีมาตรการ 
ตามกฎหมายในการคุ้มครอง ปกป้อง และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดความเสียหาย 
อันอาจกระทบต่อลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ได้ โดยมีการอภิปรายถึง
ตัวอย่างของการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้  

- กรณีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น กรณี
การเซิ้งกระติบซึ่งมีวิวัฒนาการของนักแสดงจากการนุ่งซิ่นยาวกลายเป็นการนุ่งซิ่นที่สั้นขึ้น๑๑๘ การน าภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของวัดหรือรูปภาพที่เป็นศิลปะมวยไทยไปท าเป็นฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์๑๑๙  

- กรณีที่เข้าลักษณะการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดก 

                                                 
๑๑๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๑๗บันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๑๑๘บันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๕ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๑๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๐๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงกินนรีที่มีการขึ้นทะเบียนเครื่องแต่งกายที่เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมไว้แต่มีการแต่งกายที่เข้าลักษณะอนาจาร เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี มาตรการบังคับดังกล่าวมิได้ใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มี
พลวัตซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมในอนาคตได้๑๒๐ 

โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นร่างมาตรา ๒๓/๑ ดังนี้  
“มาตรา ๒๓/๑  เมื่อปรากฏการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือระงับการกระท าที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่ง ระงับ 
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้”๑๒๑ 

 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอแล้วได้มีการแก้ไข
ถ้อยค าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้  

“มาตรา ๒๔  เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค าสั่งให้ระงับ
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณี 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายได”้ 
 
 มาตรา ๒๕  ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาลรองรับ
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

 

๑. หลักการ 
  เป็นการก าหนดบทบัญญัติเพ่ือเป็นบทเฉพาะกาลซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีการก าหนด
รองรับกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับของกฎหมายนั้น เช่น การรองรับการด าเนินการ

                                                 
๑๒๐บันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๑๓ วันพุธ ที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ 
๑๒๑รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ทบทวน) 



๑๐๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ของรัฐเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก เพ่ือรองรับการด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งของเอกชนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเพ่ือรองรับสิทธิประโยชน์ของบุคคล  
ที่ได้รับโดยกฎหมายฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไป เป็นต้น โดยตามร่างมาตรานี้เป็นการก าหนดรองรับ  
มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้มรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและรักษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๔๓  บรรดามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๘ ได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าว และเห็นชอบ 
ให้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียน  
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าเล็กน้อยเพ่ือให้ถูกต้อง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น๑๒๒ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าจาก  
“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” เป็น “กระทรวงวัฒนธรรม” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง๑๒๓  

 
๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ไม่มีการแก้ไข๑๒๔ 
 
 
 

                                                 
๑๒๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งท่ี ๑๐ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๓บันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๑๒๔บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๑๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

มาตรารักษาการ 

 

๑. หลักการ 
 มาตรารักษาการในพระราชบัญญัติเป็นการก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือให้มีรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมหรือก ากับให้มีการปฏิบัติการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การเตรียมการร่างกฎหมายล าดับรอง การเตรียมงบประมาณ การสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และการวางระเบียบเพ่ือก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ตลอดจนการก าหนด 
แบบพิธี และแบบฟอร์มการติดต่อกับราษฎรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้ ในกรณีที่
กฎหมายฉบับใดก าหนดให้มีรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีดังกล่าวที่จะด าเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน โดยต้องมี 
การประสานงานหรือปรึกษาหารือกับกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้ งออกกฎกระทรวง และประกาศ เ พ่ือปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีการแก้ไขโดยน ามาตรารักษาการมาก าหนดไว้
เป็นมาตราสุดท้ายของร่างพระราชบัญญัติเนื่องจากมิได้มีการแบ่งหมวดหมู่ รวมทั้งได้มีการ  
ตัดอ านาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศออก เนื่องจากได้มีการ  
ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นทะเบียนซึ่งจะมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามร่างเดิมออก โดยได้มีการก าหนดให้
คณะกรรมการฯ กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัดมีหน้าที่จัดท ารายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม๑๒๕ และได้มีการตัดการออกประกาศก าหนด
                                                 

๑๒๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๓/๒๕๕๘ 
วันอังคาร ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๑๑๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รายละเอียดของลักษณะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ออก เนื่องจากได้ก าหนดให้เป็นอ านาจ  
ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการออกระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือขึ้นบัญชีมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว๑๒๖  อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมในการออกประกาศเพ่ือก าหนดว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใดจะเข้าลักษณะใด
ตามท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง๑๒๗ 
 
๔. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

- ไมม่ีการแก้ไข๑๒๘ 
 

๕. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- ไม่มีการแก้ไข๑๒๙ 

                                                 
๑๒๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งท่ี ๑๐ (๓๘/๒๕๕๘) ๒๕/๒๕๕๘

วันอังคาร ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๘รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ทบทวน) 
๑๒๙บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๑๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(ภาคผนวก ๑) 
ร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลกัการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

 
เหตุผล 

 
 โดยที ่ว ัฒนธรรมเป ็น เรื ่องที ่ม ีคว ามส าค ัญยิ ่งต ่อส ังคมและประเทศชาติ  
การให้ความเคารพในการสืบทอดมรดกทางความคิดและความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมจึงต้อง
สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงตามสภาพการณ์ในปัจจุบันและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่มี 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งขณะนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้คุ้มครองวัฒนธรรมที่สามารถ 
จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือพิพิธภัณฑสถาน รวมทั้งกฎหมาย  
ว่าด้วยวัฒนธรรม แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่เอ้ือหรือมีกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาประจ าชาติหรือภาษาพ้ืนเมือง ประเพณี
ท้องถิ่น พิธีกรรม พิธีกรรมทางสังคม วัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง หรือสาขางานฝีมือดั้งเดิม เป็นต้น 
ประกอบกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก
และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันกฎหมายขึ้นเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมหรือคุ ้มครองการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ ่งสืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
ให้ครอบคลุมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพ่ือน าเอา
ความรู้ทางวัฒนธรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
เป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีผลในการปฏิบัติ
และการด าเนินการซึ่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๑๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
พ.ศ. .... 

   
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

................................................................................................................................... 
......................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได ้

 
....................................................................................................................................

 ......................................... 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” 

  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก  
หรือทักษะ    ทางวัฒนธรรมที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกร่วมกันซึ่งมีการสืบทอด
กันมาจากคนรุ่นหนึ่ง   ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรม
ร่วมกันมา  โดยต่อเนื่อง  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 



๑๑๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได ้

“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๕  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ หรือผลงานควรค่า
แก่การรักษาไว้ และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม  
(๒) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๓) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
(๔) กีฬาภูมิปัญญาไทย 
(๕) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
(๖) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๗) ภาษา 
(๘) มีลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครองและส่งเสริม รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนด
รายละเอียดของลักษณะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
ก็ได ้
 



๑๑๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๖  สิทธิในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามมาตรา ๕ ที่จะได้รับ 
การคุ้มครองและส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและแผนการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้อง
ไม่ได ้

(๒) รวบรวมข้อมูลและจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๓) ประกาศมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นระดับชาติ ระดับท้องถิ่น  

หรือระดับบุคคล รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
(๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดก 

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
(๖) ฝึกอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๗) ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับต้องไม่ได ้
การจัดท าทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

   
   

มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี 



๑๑๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้แทนชุมชนจ านวนหกคนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภาคละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา สื่อสารมวลชน การแพทย์
แผนไทย กฎหมาย หรือกีฬาและนันทนาการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ตลอดจนการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ผู้แทนชุมชนตาม (๓) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการ

คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได ้
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ 

การคุ้มครอง ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๖) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับต้องไม่ได ้
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้แทนชุมชนตามมาตรา ๘ (๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๘ (๔) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง  
ในกรณีที่กรรมการผู้แทนชุมชนตามมาตรา ๘ (๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ซึ่งตนแทน 



๑๑๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีขึ้นไป 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา สื่อสารมวลชน การแพทย์แผนไทย กฎหมาย หรือกีฬา
และนันทนาการ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๓) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่ง ที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  เมื่อกรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ด าเนินการการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ 

ตามมาตรา ๘ (๓) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๑๑๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย 
ค าแนะน าหรือความเห็นทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

 
มาตรา ๑๗  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ท าหน้าทีเป็นส านักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รับผิดชอบใน
งานธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ  

 
มาตรา ๑๘  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด 

   
 

มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ วัฒนธรรม



๑๒๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
และประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง ศาสนา การแพทย์แผนไทย สื่อสารมวลชน กฎหมาย หรือกีฬา
และนันทนาการ จ านวนสามคน 

ให้ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดแต่ งตั้ ง ข้ าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจั งหวัด 
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการคุ ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้ประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการจัดท านโยบายและแผนการคุ้มครอง
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(๒) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ในจังหวัดที่เก่ียวข้องเพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(๓) จัดท าบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในจังหวัด 
(๔) ประเมินผลการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดก 

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๔ 

การข้ึนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
   

 
  มาตรา ๒๑  ชุมชนที่มีถิ่นฐาน มีการสืบทอด และมีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง อาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยการตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 
  สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ  
สภาวัฒนธรรมต าบล หรือสภาวัฒนธรรมอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ อาจยื่นค าขอ  
ต่อนายทะเบียนเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 



๑๒๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  การขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๒๒  การพิจารณาขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียนพิจารณา
หลักเกณฑ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความโดดเด่นและคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ส าหรับท้องถิ่นหรือของประเทศชาติ 
 (๒) มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 
 (๓) สามารถอ้างอิงหรือสืบค้นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัฒนธรรม 
 (๔) มีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่าหรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕ 
 (๕) มีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสูญหาย 
 การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

 มาตรา ๒๓  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียน 
ต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (๒) กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของประเทศ 
 (๓) ก่อให้เกิดความแตกแยกทางวัฒนธรรม 

 

มาตรา ๒๔  เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับค าขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ตามมาตรา ๒๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ 
นายทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียน 

 

มาตรา ๒๕  ในการตรวจสอบค าขอตามมาตรา ๒๔  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเชิญ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ชี้แจง หรือแสดงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ ในกรณี    ที่จ าเป็นต้องรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ที่ต้องวินิจฉัย ให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ความเห็น 

 

มาตรา ๒๖ ในกรณีนายทะเบียนมีความเห็นว่าค าขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ให้มีค าสั่งยกค าขอขึ้นทะเบียนนั้นภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบและให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 



๑๒๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัย

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย  และให้ถือว่า 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 

มาตรา ๒๘ ในกรณีค าขอขึ้นทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๒๒ 
และมาตรา ๒๓ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนตามวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ บุคคล 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขอขึ้นทะเบียน  
นั้นได ้

การยื่นค าคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีการยื่นค าคัดค้านตามมาตรา ๒๙ ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านให้ 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการคัดค้าน 
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นค าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน

และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาค าโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้คัดค้าน ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ยื่น 
ค าโต้แย้งให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนละทิ้งค าขอนั้น 

ในการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งตามวรรคสองให้น ามาตรา ๒๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งแล้ว ให้มีหนังสือ 

แจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและผู้คัดค้านทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี  
ค าวินิจฉัย 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนและผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อ
คณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๑๒๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๒  เมื่อไม่มีการยื่นค าคัดค้านตามมาตรา ๒๙ หรือมีค าคัดค้าน 
แต่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี มีค าวินิจฉัยอันเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๑  
ให้นายทะเบียนด าเนินการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขอขึ้นทะเบียนภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือวันที่ 
นายทะเบียนได้รับค าวินิจฉัย  

การด าเนินการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อนายทะเบียนขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตาม

มาตรา ๒๘  หรือมาตรา ๓๒ แล้ว ให้มีผลนับแต่วันที่ข้ึนทะเบียน 
 

หมวด ๕ 
การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

   
 
มาตรา ๓๔  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร

ที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการฝึกอบรมแก่บุคคลที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(๔) สถานที่จัดการแสดงหรือนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) การช่วยเหลือทางด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๓๕  ชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หากมีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองและส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้จัดท าโครงการและแผนงานเสนอต่อนายทะเบียน โดยโครงการและแผนงานนั้นต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อชุมชนหรือสภาวัฒนธรรม 



๑๒๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) รายละเอียดของโครงการและแผนงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

(๓) กรอบงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่าย 
(๔) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๓๖  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งให้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครอง 
หรือส่งเสริมนั้นมีพฤติการณ์ในการใช้เงินที่ได้รับการอุดหนุนไม่เป็นไปตามโครงการและแผนงาน  
และมีลักษณะที่เป็นการทุจริต ให้นายทะเบียนมีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งผู้แทน 
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้
ส่งวัตถ ุเอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการตามมาตรา ๓๗ แล้วเห็นว่า ชุมชนหรือ 

สภาวัฒนธรรมไม่ได้ด าเนินการตามโครงการและแผนงานและมีลักษณะที่ไม่สุจริต ให้นายทะเบียน
ด าเนินการเรียกเงินที่ให้การอุดหนุนนั้นคืน 

 
มาตรา ๓๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ การน ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ที่ข้ึนทะเบียนแล้วไปใช้ให้กระท าได้ แต่ต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น 
 

หมวด ๖ 
การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

   
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในรายการที่รับขึ้นทะเบียน 

เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนมีค าขอหรือเมื่อข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนปรากฏแก่นายทะเบียน  
นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนั้นได้ 

 



๑๒๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๑  เมื่อนายทะเบียนได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตามมาตรา ๒๑ แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่าการขึ้นทะเบียนนั้นได้ด าเนินการไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีข้อมูลผิดจากความเป็นจริงในขณะที่รับขึ้นทะเบียน ผู้มีส่วน 
ได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไข 
หรือเพิกถอนทะเบียนได้  

เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือ 
เพิกถอนทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนนั้น 

การแก้ไขหรือเพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ปรากฏว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้วมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียน
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้ 

ให้น าความในมาตรา ๔๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการแก้ไข 
การเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม   
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๓  บรรดามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
     .................................... 
 นายกรัฐมนตรี 

 



๑๒๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(ภาคผนวก ๒) 
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

เรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 
เหตุผล 

 
  โดยที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ าค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม 
ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ บางครั้ งมีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือน  
หรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไป 
อย่ างน่ า เสี ยดาย สมควรจัดให้มี การส่ ง เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๒๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

 
....................................................................................................................................

.......................................... 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” 

  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มรดกภูมิป ัญญาทางว ัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู ้ การแสดงออก  
การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่ง 
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง  

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้ มีการประพฤติ
ปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น  



๑๒๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ ได้รับการส่ง เสริมและรักษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
(๗) ลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 



๑๒๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ ์

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 

คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 

มาตรา ๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติ เสื่ อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖  



๑๓๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  ให้ ค า แนะน าหรื อค าปรึ กษาแก่ รั ฐมนตรี ใ นการออกกฎกระทรว ง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัดเสนอ 

(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามมาตรา ๒๑ 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๖) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
(๙) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๐) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร  

หรือหน่วยงาน ที่ท าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



๑๓๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่ง  

หรือหลายคณะซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามมาตรา ๔ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชี  
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  
ในกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ ง 
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติ 
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย  
 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  



๑๓๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสี่คน ได้แก่  วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธาน 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ทัง้นี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 

ให้ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดแต่ งตั้ งข้ าราชการ ในส านักงานวัฒนธรรมจั งหวัด 
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ 

(๒) ด าเนินการร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้น 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 
(๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้ง

ระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๕) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ 

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด โดยอนุโลม 

 



๑๓๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๘  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ของประเทศต่อคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ด้านเงินอุดหนุน ด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๔) รวบรวมและจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
(๕)  ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่ านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

(๗) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๘) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม 

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน า
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  
หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา



๑๓๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ทางวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 

 
  มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใด 
ตามมาตรา ๒๐ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๒  
พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
รายการนั้นของคณะกรรมการด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  

มาตรา ๒๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นได้ 
 

มาตรา ๒๔  ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินี้  
ใช ้บ ังคับ เป็นมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรมที ่ได้ขึ ้นบัญชีมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  .......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 

 



๑๓๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(ภาคผนวก ๓) 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑๓๐  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่ า ความรู้  การแสดงออก  

การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่ง 
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน 

                                                 
๑๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๑/๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๑๓๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้ มีการประพฤติ
ปฏิบัติสืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษาตาม

พระราชบัญญัตินี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
(๗) ลักษณะอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทัง้นี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 



๑๓๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่
ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่ง 

ก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 
และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ  
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 



๑๓๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
(๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัดเสนอ 

(๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง 

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามมาตรา ๒๑ 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
(๑๐) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม 
(๑๑) สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิ ให้มีการกระท าอันอาจก่อให้ เกิด 

ความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่  
ผู้ที่น ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ 



๑๓๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑๒) ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร  
หรือหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 
 
มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่ง 

หรือหลายคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามมาตรา ๔ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนเจ็ดคน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่าย

ทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 



๑๔๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติ  
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 

ให้ผู้ อ านวยการกองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัด 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา ด้านศิลปะการแสดง ด้านแนวปฏิบัติ 
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  ด้านการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็น
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ 



๑๔๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) ด า เนินการร่ วมกับชุมชนเ พ่ือจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้น 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้ง
ระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๕) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๖) ส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ 

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ของประเทศต่อคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ด้านเงินอุดหนุนด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๔) รวบรวมและจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
(๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 



๑๔๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๗) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๘) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม 

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน า
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  
หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดตาม

มาตรา ๒๐ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๑๒ พิจารณา 
ให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้น
ของคณะกรรมการด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

รายการใดเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นได้ 

 



๑๔๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๔  เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่  
ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
นั้นได ้

 
มาตรา ๒๕  ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม 

ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



๑๔๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เป็นสมบัติล้ าค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ่นหนึ่ง มายัง 
คนอีกรุ่นหนึ่ ง  แต่ ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับผลกระทบจาก 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บางครั้งมีการน ามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม และอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย สมควรจัดให้มีการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๔๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
บรรณานุกรม 

   
 
๑. เรื่องเสร็จที่ ๔๙/๒๕๕๔ (ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....) 
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๕  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙  
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่  ๑๐ 
 - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑ 
๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
    มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ 
๓. บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ 



 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ที่ปรึกษา 

 
นายดิสทัต  โหตระกิตย์   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ    กรรมการร่างกฎหมายประจ า รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
     กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
 

ผู้ควบคุมดูแล 
 
นายสุรพล  ทิพย์เสนา        ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                    และการกีฬา 
 
 

ผู้จัดท า 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา 
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