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คำนำ 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เปนกฎหมายที่เกี ่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได  
(The Intangible Cultural Heritage) ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีหลักการสำคัญเปนการ 
มุงคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำคา 
ที ่ไดมีการสรางสรรค สั ่งสม ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ นหนึ ่งมายังคนอีกรุ นหนึ่ง  
แตในปจจุบันมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาวไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั ้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทาง 
ที่บิดเบือนหรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญ
ไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความ
สืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป ประกอบกับการที่ประเทศไทยเขาเปนประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา 
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage)  เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๐ ม ิถ ุนายน ๒๕๕๙ ซ ึ ่ ง เป นภาค ีสมาชิก 
ในลำดับที ่ ๑๗๑  สงผลใหประเทศไทยมีพันธกรณีที ่จะตองปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ  
เพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญานี้  

โดยที่กองกฎหมายไทย (ฝายขอมูลกฎหมาย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำฐานขอมูลกฎหมายและงานวิชาการทางกฎหมายเพื่อเผยแพรหรือใช 
ในการคนควาอางอิงแกเจาหนาที ่ของรัฐและประชาชนโดยทั ่วไป  ในการนี ้ กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย) จึงไดจัดทำคำอธิบายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายมาตราขึ้น โดยบทบัญญัติแตละมาตราจะมีการอธิบายถึงหลักการ
และหลักในการรางกฎหมายของบทบัญญัติมาตรานั้น โดยไดมีการรวบรวมความเห็นทางกฎหมาย 
ที ่วางหล ักเก ี ่ยวก ับการส งเสร ิมและรักษามรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมในมาตราน ั ้น ๆ  
และขอมูลทางวิชาการที่เกี ่ยวของ ซึ่งกองกฎหมายไทย (ฝายขอมูลกฎหมาย) หวังเปนอยางยิ่งวา
คำอธิบายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนในการศึกษาและคนควาสำหรับการปฏิบัติงานรางกฎหมายและการใหความเห็นทาง
กฎหมายของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจาหนาที ่ของรัฐในหนวยงานของรัฐ  
รวมตลอดถึงประชาชนโดยทั่วไป 
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดความหมายของคำวา 

“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ ่งที่ทำความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม 
ในการแตงกาย วิถีชีวิตของหมูคณะ เชน วัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมชาวเขา โดยที่วัฒนธรรม 
เปนเรื่องท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ  

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกำหนดนิยาม 
คำวา “วัฒนธรรม” หมายความวา วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี 
พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุข 
และยั่งยืน 

โดยสรุปแลวความหมายของคำวา “วัฒนธรรม” (Cultural) หมายถึง วิถีชีวิต 
หรือแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ประพฤติปฏิบัติรวมกัน โดยเกิดจากการรับรูและเรยีนรู
จากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมที่ตนอยู รวมถึงสังคมอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญรุงเรือง 
ความเปนเอกลักษณ ความเปนระเบียบเรียบรอย และความเจริญกาวหนาของคนในสังคม  
การให ความเคารพในการส ืบทอดมรดกทางความค ิดและความเป น เจ าของว ัฒนธรรม  
จึงตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณในปจจุบันและเปนการสืบทอดวัฒนธรรม 
ที่มีความตอเนื่องและยั่งยืน 

มรดกทางวัฒนธรรมเปนความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะ 
ทางวัฒนธรรมที่มีความเปนเอกลักษณและมีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องแสดงออกถึงความเปนมา 
ของตน โดยมีการแสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับ
และรูสึกเปนเจาของรวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน ซึ่งสมควรที่จะตองมีมาตรการในการคุมครอง
ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม นอกจากจะเพื่อนำมาใชประโยชนแลว ยังเปนโอกาสที่จะทำใหคน 
ในโลกไดมีโอกาสไดรับรูและชื่นชมถึงความมีอยูของมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ๆ  

 

๑. ความเปนมาในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม 
 
สำหรับความเปนมาในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมนั้น สืบเนื่องจากองคการ

การศกึษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Education, Scientific 
and Cultural Organization) หรือ UNESCO ไดมีความพยายามในการผลักดันใหมีมาตรการ 
ทางกฎหมายเพื ่อส งเสริมและคุ มครองมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั ้งคุ มครองการใชประโยชน 
จากวัฒนธรรม ตามแนวทางที่อนุสัญญาวาดวยการคุ มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาต ิ  (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage) กำหนดขึ้น ซึ่งเนื้อหาสาระของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ ไดมีการกลาวถึง “มรดกโลก” (World Heritage) โดยมีความหมายในลักษณะ 
ที่เปนแหลงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณคาโดดเดนระดับสากล จนไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน
ใหเปนแหลงมรดกโลกภายใตหลักเกณฑที ่กำหนดไวในอนุสัญญานี ้ และเมื ่อไดรับการยอมรับ 



๒ 
 

ใหเปนมรดกโลกแลว ไมวามรดกโลกนั้นจะตั ้งอยูในแนวเขตประเทศใดยอมถือวาเปนมรดกแหง 
มวลมนุษยชาติในโลก โดยอนุสัญญานี้ไดแบงมรดกโลกออกเปน ๒ ประเภท คือ มรดกทางธรรมชาติ 
(Natural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)  

โดยท่ีมาตรา ๑ แหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ ไดกำหนดนิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) ที่มีความหมาย
ครอบคลุมถึง  

(๑) อนุสรณสถาน (Monumentes) สถานที ่ท ี ่เปนโบราณสถาน สถานที่ 
ที่ปรากฏผลงานดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม รวมถึงถ้ำที่อาจเคยเปนที่อยูอาศัย 
จึงปรากฏรองรอยหลักฐานที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร (monuments: 
architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or 
structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations 
of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, 
art or science) 

(๒) กลุมของอาคาร (Groups of Buildings) ที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรม
หรือการจัดวางภูมิทัศนที่มีความโดดเดน และทรงคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร 
(groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their 
architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding 
universal value from the point of view of history, art or science) 

(๓) แหลง (Sites) ทางโบราณคดีที ่เกิดจากฝมือมนุษยหรืออาจเปนการ
ผสมผสานระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ ่งที่เกิดขึ้นจากฝมือของมนุษย โดยมีลักษณะ 
ที่โดดเดนและทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สุนทรียศาสตร ชาติพันธุวิทยา หรือมานุษยวิทยา (sites: 
works of man or the combined works of nature and man, and areas including 
archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, 
aesthetic, ethnological or anthropological point of view)  

อยางไรก ็ด ี  การกำหนดรายละเอ ียดของคำว า “มรดกทางว ัฒนธรรม”  
ตามอนุสัญญานี้ มีลักษณะเปนการมุงคุมครองเฉพาะสิ่งที่มีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถมองเห็นได 
ทางกายภาพเทานั้น หากแตยังมีสิ่งที่ไมสามารถแสดงใหเห็นไดโดยลักษณะทางกายภาพ แตมีลักษณะ
เปนการปฏิบัติรวมกัน มีการสื่อสารหรือการแสดงออก มีความรู ทักษะ หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
ที่สืบเนื่องมาจากสิ่งเหลานั้น โดยที่กลุมคนหรือปจเจกชนไดยอมรับวาสิ่งตาง ๆ เหลานั้น เปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของตน มีการสืบทอดตอกันมา และมีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการแสดงออก 
ถึงรากฐานและความเปนมาของชาติบานเมือง อันสมควรที่จะไดรับการอนุรักษไวในฐานะที่เปนมรดก
ของคนในชาติดวยเชนกัน เชน ภาษาทองถ่ิน ดนตรี ฟอนรำตาง ๆ  

ในการนี้ UNESCO จึงเห็นควรแบงการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (The Tangible Cultural Heritage) ซึ่ง
เปนสิ่งท่ีสามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพ ซึ่งก็คือมรดกทางวัฒนธรรมตามความหมายที่อนุสัญญา
นี้กำหนดไว และ 
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(๒) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (The Intangible Cultural Heritage) 
ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพ แตมีลักษณะที่มีกลุมคนหรือปจเจกชนการปฏิบัติ
รวมกันมา มีการสื่อสาร การแสดงออก มีการยอมรับวาสิ่งตาง ๆ เหลานั้นเปนวัฒนธรรมของตน และ
มีการสืบทอดตอกันมา  

ดวยเหตุนี้ UNESCO จึงไดดำเนินการผลักดันใหมีมาตรการในการปกปองและ
คุ มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมสามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพหรือที่เรียกวา “มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมได” (The Intangible Cultural Heritage) เพื่อมิใหสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองสูญ
หาย เปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายไปตามกาลเวลา  ในการนี้ UNESCO ไดตระหนักถึงความสำคัญของ
สภาพปญหาดังกลาว จึงไดดำเนินการจัดใหมีกฎหมายระหวางประเทศขึ้นเพื่อปกปองและคุมครอง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะภายใตชื่อ “อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage)  

 

๒. อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)  

 
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนความตกลง

ระหวางประเทศที่มุงคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะ โดยอนุสัญญานี้ไดรบั
การรับรองในที่ประชุมสมัยสามัญของ UNESCO ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๔๖ และมีผลใชบ ังค ับเม ื ่อเด ือนเมษายน ๒๕๔๙ โดยเป นความตกลงระหว างประเทศ 
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงคุมครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได  

สาระสำคัญของอนุสัญญานี้ ประกอบดวย 
๒.๑ วัตถุประสงคของอนุสัญญา 

Article 1 แหงอนุสัญญานี้ ไดกำหนดวัตถุประสงคของอนุสัญญา (Purposes 
of the Convention) ไว ดังนี ้

(๑) เพ ื ่อสงวนรักษาและคุ มครองมรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่จ ับตองไมได   
(to safeguard the intangible cultural heritage) เน ื ่องจากในปจจ ุบ ันมรดกทางว ัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดหลายรายการกำลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการที่จะสูญหาย ขาดการสืบทอด จึงมีความ
จำเปนอยางยิ ่งที ่จะตองมีมาตรการในการสงวนรักษาและคุมครองที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับ 
ระหวางประเทศและภายในรัฐภาค ี

(๒) เพื่อสรางความเคารพตอมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมไดของชุมชน 
กลุมชน และปจเจกบุคคล อันเปนหลักประกันวามรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมไดของชุมชน  
กลุมชน และปจเจกบุคคล จะไดรับความเคารพโดยไมมีการแบงแยกระดับชั้น (to ensure respect 
for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals 
concerned)  

(๓) เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที ่จับตองไมไดและสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ ้นรวมกัน (to raise awareness at the local, 
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national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, 
and of ensuring mutual appreciation thereof)  

(๔) เพื่อสรางความรวมมือระหวางประเทศในการสงวนรักษาและอนุรักษ 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ในลักษณะที่เปนเครือขายความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
(to provide for international cooperation and assistance)  

๒.๒ นิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได”  
Article 2 แหงอนุสัญญานี ้ ไดกำหนดความหมายคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมได” (The Intangible Cultural Heritage) หมายถึง 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.) ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน 
หรือปจเจกชน (ในบางกรณี) ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งไดมีการ
ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งอยางสม่ำเสมอ อันเปนการตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ของตน แสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของคนที่มีตอธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมา
และอัตลักษณของชุมชน กลุมชน หรือปจเจกชน จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย  

นอกจากนี้ Article 2 แหงอนุสัญญานี้ ยังไดจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดออกเปน ๕ สาขา คือ 

(๑) เรื ่องราวขอมูลความรู ดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที ่เปน 
มุขปาฐะและการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะท่ีเปนสื่อในการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Oral Traditions and Expressions, including Language as 
a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เช น ส ุภาษ ิต คำปร ิศนา เพลงกล อมเด็ก  
ตำนานพื้นบาน บทสวด 

(๒) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายความรวมถึงดนตรี การเตน 
การแสดงละครและนาฏศิลปะ การแสดงออกในพิธีกรรม เพลงพื้นบาน ในบางกรณีศิลปะการแสดง
อาจจะผนวกรวมหรืออาจเปนสวนหนึ่งของสาขาอื่น ๆ เชน พิธีกรรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะ 

(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social Practices, 
Rituals and Festive Events)  ซ ึ ่ ง เ ป  น ก ิ จ ก ร รม ท ี ่ ม ี ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ก ั น อย  า ง เ ป  น ปร ะจ ำ 
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ในการดำรงชีวิตของชุมชนหรือกลุ มคน ซึ่งสรางอัตลักษณ ความเปนตัวตน และมีความตอเนื่อง 
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน สงกรานต ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ผีตาโขน 

(๔) องคความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge 
and Practices Concerning Nature and the Universe) หมายถึง องคความรู  ความชำนาญ 
ทักษะ การปฏิบัติ เครื่องหมายที่แสดงออกถึงการที่ชุมชนไดมีการพัฒนาและทำใหมีอยูเปนการถาวร 
ซึ่งออกมาในรูปแบบของคุณคา ความเชื่อ พิธีกรรม การเยียบยารักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคม  
เชน ศาสตรเก่ียวกับฮวงจุย ตำราปรุงยาสมุนไพร วิธีการถนอมอาหาร หมอผี คนทรงเจา 

(๕) งานชางฝมือดั ้งเด ิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทักษะ 
และองคความรู ท ี ่แสดงออกมาทางงานศิลปหัตถกรรมและสิ ่งประดิษฐ เช น เคร ื ่องจ ักสาน 
เครื่องปนดินเผา อัญมณี เครื่องไม เครื่องโลหะ 

๒.๓ การสงวนรักษา (Safeguarding) 
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได ถ ือเป นหัวใจสำคัญ 

ของอนุสัญญา  ดังนั ้น Article 2 แหงอนุสัญญานี ้ จึงไดกำหนดนิยามคำวา “การสงวนรักษา” 
( Safeguarding)  ห มายถ ึ ง  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. อันเปนมาตรการเพื ่อใหมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมไดสามารถดำรงอยู ตลอดไป 
มาตรการนี ้รวมถึงการจำแยก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การปกปองคุ มครอง การสงเสริม  
การใหความสำคัญยกยอง การถายทอด โดยเฉพาะอยางยิ ่งการดำเนินการผานทางการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมท้ังการฟนฟูในดานตาง ๆ  

อนุสัญญานี้ไดจำแนกมาตรการในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
ออกเปน ๒ ระดับ คือ  

(๑) ระดับภายในรัฐภาคี  
อนุสัญญานี้กำหนดใหรัฐมีหนาที่ในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมได โดยรัฐภาคีตองดำเนินการจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
และกำหนดความหมายในแตละเภทใหมีความชัดเจน ซึ่งจำตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน สังคม 
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ (Article 11) อีกทั้งรัฐภาคีมีหนาที่ตองดำเนินการรวบรวมและจัดทำ
บัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Representative List) ของประเทศตน 
ตามความเหมาะสมของสภาพมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดภายในประเทศของตน และปรับปรุง
ฐานขอมูลด ังกลาวให เปนปจจ ุบ ัน (Article 12) ตลอดจนตองมีมาตรการในการใหความรู  
แกประชาชน ปลูกฝงคานิยมในการตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได  
(Article 14) รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได  
ทั้งในระดับประชาชนแตละคน ชุมชน และกลุมชน และตองมีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่จำเปน 
ตอการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Article 15)  
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(๒) ระดับนานาชาติ  
อนุสัญญานี้ไดมีการกำหนดมาตรการในระดับนานาชาติที่สำคัญ ไดแก 

การจำแนกรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดออกเปน ๓ บัญชี ไดแก 
(ก )  บ ัญช ี ร ายช ื ่ อต ั วแทนมรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ับต อง ไม  ได  

ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)  
(ข) บ ัญช ีรายช ื ่อมรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่จ ับตองไม ได ท ี ่ต องม ีการ 

สงวนรักษาเปนการเรงดวน (Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)  
(ค) บัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่เปนแบบอยางที่ดีใน

การสงวนรักษา (Register of Good Safeguarding Practices) 
และกำหนดมาตรการในการสงวนรักษาที ่จำเปนและมีความเหมาะสม 

กับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดในแตละรายการ  นอกจากนี้ รัฐภาคีแตละรัฐยังมีหนาที่ 
ตองเสนอแผนงาน โครงการ และรายละเอียดการดำเนินการเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดของตนอีกดวย 

๒.๔ พันธกรณีของอนุสัญญา 
อนุสัญญานี ้กำหนดใหรัฐภาคีมีหนาที ่ในการจัดใหมีมาตรการที่จำเปน 

เพ่ือสงวนรักษาและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดภายในอาณาเขตของตน ดังนี ้
(๑) การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมไดของตน และเสนอรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่อยูในรัฐของตน
เพ่ือบันทึกในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดที่จำเปนตองไดรับการสงวนรักษาเปนการเรงดวน  

(๒) การกำหนดนโยบายที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบทบาทของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมได 

(๓) การจัดใหมีองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมได 

(๔) การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมได โดยเฉพาะกรณีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่อยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการ
สูญหาย 

(๕) การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในทางกฎหมาย เทคนิควิธี การบริหาร
จัดการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการสรางสรรค การเพิ่มศักยภาพของบุคคล การถายทอด  
การจัดแสดงผลงาน การเขาถึง และการใหความเคารพตอจารีตประเพณีและแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือใหเขาถึงซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมถึงการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

สำหรับประเทศไทยนั ้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อว ันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
เห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนภาคีสมาชิกในลำดับที่ ๑๗๑  
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๓. การคุ มครองมรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมไดของประเทศไทย กอนวันที่
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีผลใชบังคับ 

 
เดิมประเทศไทยมิไดมีกฎหมายที่กำหนดมาตรการในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะ แตมีการกำหนดมาตรการคุมครองสิ่งที่ถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

เชน  
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนกฎหมายที่กำหนดมาตรการในการคุมครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  

และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดี
ใหเปนไปดวยดีและมีความเหมาะสม 

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

เปนกฎหมายที่กำหนดมาตรการคุมครองและสงเสริมใหเอกชน ชุมชน และองคกรเอกชนตระหนักถึง
คุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา  
และใชประโยชนอยางยั่งยืน 

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่กำหนดมาตรการควบคุม
กิจการกีฬามวยไทยซึ ่งเปนศิลปะการตอสู และเปนวัฒนธรรมประจำชาติที ่ไดร ับความสนใจ 
อยางกวางขวางจากชาวไทยและชาวตางประเทศและเพื่อจัดใหมีสวัสดิการแกนักมวยและบุคคล 

ในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม   
พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎหมายที ่กำหนด

มาตรการในการสงเสริมศิลปะรวมสมัยโดยสนับสนุนการสรางองคความรู ปลูกจิตสำนึก สงเสริมการ 

มีสวนรวมของทุกภาคสวน และจัดตั ้งกองทุนขึ ้นโดยความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนผูสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัย   

การที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดกระจัดกระจาย

อยู ในกฎหมายตาง ๆ เป นจำนวนมากเชนนี้  ทำให มาตรการในการควบคุมสิ ่งท ี ่ถ ือว าเปน 
มรดกทางวัฒนธรรมมีรูปแบบที่คอนขางจะหลากหลายและแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 
ของกฎหมายแตละฉบับ 

ภายหลังจากที่ UNESCO ไดประกาศรับรองอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษา 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงคุมครอง 
และสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะเมื่อวันที ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖  

และอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙ ประเทศไทยจึงมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
การคุ มครองมรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมไดมากขึ ้น โดยเมื ่อว ันที ่ ๔ มิถ ุนายน ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่เก่ียวของกับอนุสัญญาดังกลาว ดังนี ้

(๑) เห็นชอบอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยอนุสัญญาฉบับนี้จะเปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศ 
ในการปกป องคุ มครองมรดกว ัฒนธรรมที ่จ ับตองไม ได  รวมทั ้งเป นการแสดงความเคารพ 
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ตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุมชนและปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของ เปนการสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดทั้งระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เปนการพัฒนาการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของไทย 
ให  เข มแข็งและมีประสิทธ ิภาพยิ ่ งข ึ ้น เป นการย ืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวท ีโลก 
ตอการดำเนินงานเรื ่องการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได รองรับการเขาสู 
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศจะตองรักษาอัตลักษณ
ของตนเอง โดยมีมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนเครื่องมือสำคัญในการแสดงตัวตนของคนไทย  
มีสิทธิในการเสนอชื่อผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการระหวางประเทศ รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และใหสงอนุสัญญาฯ ใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ในขณะนั้น) 

(๒) เห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เมื่อรัฐสภาไดใหความเห็นชอบอนุสัญญาฯ แลว 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบใหประเทศไทย 
เขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ และอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
พ.ศ. .... โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนภาคีสมาชิก
ในลำดับที่ ๑๗๑  

ภายหล ังจากที่ประเทศไทยดำเน ินการภาคยาน ุว ัติ เข า เป นภาคีอน ุส ัญญา 
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of  
the Intangible Cultural Heritage) แล ว ประเทศไทยจึงตองผูกพันตามพันธกรณีท ี ่จะต อง 
ปฏิบัติตามอนุสัญญานี ้  ในการนี ้ กระทรวงวัฒนธรรมไดเห็นควรที ่จะตองมีกฎหมายเฉพาะ 
เพื ่อคุ มครองมรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได จ ึงไดมีการดำเนินการเสนอกฎหมายเฉพาะ 
เก่ียวกับเรื่องนีข้ึ้น  

 

๔. ความเปนมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔.๑ ความเปนมาของรางพระราชบัญญตั ิ

(๑) เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที ่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติหลักการ 
รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา (ขณะนั้นประเทศไทยยังไมไดเปน 
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได) แตในระหวางการ 
ตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการยุบสภา สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงไดดำเนินการสงเรื่องคืนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ 
อันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎรตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัตินั้นไว 

(๒) ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบ 
ใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได  
และใหเสนออนุสัญญาฯ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  นอกจากนี้ ยังไดมีมติ



๙ 
 

อนุม ัต ิหล ักการรางพระราชบัญญัต ิว าด วยมรดกทางว ัฒนธรรมที ่จ ับต องไม ได   พ.ศ. . . . .  
ตามทีก่ระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

(๓) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวย 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ตรวจพิจารณา 
โดยไดมีการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติ เปน “รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” โดยไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ แลวเสร็จและสงออกไปยัง 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป 

(๔) สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และไดมีดำเนินการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจนแลวเสร็จ 

(๕) ปจจุบันสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... เสร็จแลว โดยไดมีการประกาศใชบังคับ 
เปนกฎหมายแลว (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป)) 

๔.๒ เหตุผลและความจำเปนในการตราพระราชบัญญตั ิ
สำหรับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำคาที่ไดมีการ
สรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง แตในปจจุบัน 
มรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมด ังกล าวได ร ับผลกระทบจากความเปลี ่ยนแปลงของส ังคม 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทาง 
ที่บิดเบือนหรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญ
ไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความ
สืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  แมวาอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) จะไมได กำหนด
ชัดเจนวาภาคีสมาชิกตองมีการออกกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญานี้ เพียงแตกำหนดให
ประเทศภาคีสมาชิกตองมีกลไกและมาตรการเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได  
อยางไรก็ดี การกำหนดใหมีกลไกและมาตรการทางกฎหมายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดโดยการจัดทำเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ยอมสงผลใหกลไกหรือมาตรการ
ดังกลาวมีความชัดเจน ซึ่งจะสงผลใหการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๔.๓ สาระสำคัญของพระราชบัญญัต ิ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีสาระสำคัญ ประกอบดวย 
(๑) บทนิยาม  

พระราชบ ัญญัตินี้ม ีการกำหนดบทน ิยามคำว า “มรดกภ ูม ิป ญญา 
ทางวัฒนธรรม” หมายความวา ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรม



๑๐ 
 

ที่แสดงออกผานบุคคล เครื ่องมือ หรือวัตถุ ซึ ่งบุคคล กลุ มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู สึก 
เปนเจาของรวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ นหนึ ่งไปยังคนอีกรุ นหนึ ่งโดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน และคำวา “ชุมชน” หมายความวา กลุมคนกลุมเดียว
หรือหลายกลุ ม ที ่ม ีความรู  มีการประพฤติปฏิบัติส ืบทอด หรือมีสวนรวมในมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมนั ้น  นอกจากนี ้ ไดมีการกำหนดนิยามคำวา “คณะกรรมการ” “อธิบดี” และ 
“รัฐมนตร”ี ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๒) ลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริมและรักษา
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๓) บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้  
(ก) คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
(ข) คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร 
(ค) คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด  

(๔) หนาที่และอำนาจของกรมสงเสริมวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
(๕) การจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๖) การข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) การแกไขหรือยกเลิกการข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) มาตรการระงับการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายตอมรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรม 
(๙) บทเฉพาะกาล 
(๑๐) มาตรารักษาการ 

๔.๔ การขึ้นบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
การข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบดวย

กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
(๑) การจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม แบงออกไดเปน 

๒ ระดับ 
(ก) ระดับทองถิ่น พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ในการจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม โดยเปนการรวมกันกับชุมชนในทองถ่ินของตน 

(ข) ระดับประเทศ พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหเปนหนาที่ของกรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำรายการเบื ้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ของประเทศไทย 

(๒) การคัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องตนมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

พระราชบัญญัตินี ้กำหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด คัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องตนมรดก 



๑๑ 
 

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เสนอตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื ่อเสนอตอ
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมปิญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา 

(๓) การพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
พระราชบัญญัตินี ้กำหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พิจารณาและใหความเห็นชอบในการข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
และในการพิจารณาดังกลาว ใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
ใหความเห็นทางวิชาการ เพื ่อเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๔) การประกาศข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหเมื่อคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก 

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการใด
ใหไดรับการขึ ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแลว ใหกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประกาศการข้ึนบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการใดใหไดรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญา
ทางว ัฒนธรรมแล ว ประเทศไทยสามารถย ื ่นข อเสนอขอขึ ้นทะเบียนในบัญชีรายช ื ่อมรดก 
ทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ับต  อง ไม  ได  ของของมน ุษยชาติ  ต อคณะกรรมการระหว  า งร ั ฐบาล 
(Intergovernmental Committee) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการข้ึนทะเบียนตามอนุสัญญา
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญานี้ได 

๔.๕ ประโยชนที่พึงไดรับจากพระราชบัญญตันิี ้
(๑) ประโยชนที่ประชาชนไดรับ 

(ก) เพื ่อเปนเครื ่องมือในการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและประชาชนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

(ข) เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของชุมชนและประชาชน 
ในการมีสวนรวมในการสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของตน  

(ค) เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการอนุรักษ สืบทอด สรางความหวงแหนตอ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของตน และดำรงรักษาไวใหสามารถตกทอดไปยังประชาชนรุนหลัง   

(ง) เพ่ือเปนการสรางรายไดและผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน 
(๒) ประโยชนในระดับประเทศ 

(ก) เพ่ือเปนการแสดงออกซึ่งการอนุวัติการตามอนุสัญญาวาดวยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage) ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญานี้ 

(ข) เพื ่อเปนการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ  
ซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจแกคนในชาติและทำใหชาติอื่นไดรับรูถึงการมีอยูของมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย  

(ค) เพื ่อเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ และเปนการ
พัฒนาการสงเสร ิมร ักษามรดกทางว ัฒนธรรมที ่จ ับตองไม ได ของประเทศไทยให  เข มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   



๑๒ 
 

(ง) เพ่ือเปนการสนับสนุนการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง 
(จ) เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

  



๑๓ 
 

คำอธิบายพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษามรดกภมูปิญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

พระราชบัญญัต ิ
สงเสริมและรักษามรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เปนปที่ ๗๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที ่ เป นการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสร ิมและรักษา 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 
จ ึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ัญญัต ิข ึ ้นไว  

โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 

 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน ี ้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

 
ชื่อพระราชบัญญตั ิ

 
ในการกำหนดชื่อพระราชบัญญัติควรกำหนดใหครอบคลุมวัตถุประสงคและเนื้อหา

สาระของกฎหมาย โดยจำเปนตองคำนึงถึงความเขาใจของผู ใชกฎหมายดวย  ทั ้งนี ้ เพื ่อให 
ผูใชกฎหมายเมื่อไดอานชื่อกฎหมายแลวสามารถเขาใจหรือทราบไดทันทีวาเปนกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับเรื่องใดและมีขอบเขตการใชบังคับเพียงใด สำหรับเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ 
เนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำคาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอด
ในชุมชนจากคนรุ นหนึ ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง แตในปจจุบันมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว 
ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้งมีการ 



๑๔ 
 

นำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทางที่บิดเบือนหรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย จึงจำเปนตองตรากฎหมายเพื่อกำหนด
มาตรการในการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  
ดังนั้น การใชชื่อกฎหมาย วา “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม....” 
จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคและสาระของกฎหมายฉบับนี ้

สำหรับความเปนมาของชื่อพระราชบัญญัติ นั้น ในขั้นตอนการเสนอรางกฎหมาย 
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการครั้งที่หนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมไดใชชื ่อพระราชบัญญัติวา 
“รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติหลักการเม ื ่อว ันที ่ ๘ ต ุลาคม ๒๕๕๖๑ ภายใตช ื ่อ “ร างพระราชบัญญัติว าดวยมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” แตในระหวางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู แทนราษฎรเมื ่อว ันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดดำเนินการสงเรื ่องคืนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ ึ ่งเปนไป 
ตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัตินั้นไวเม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖๒  

ตอมากระทรวงวัฒนธรรมไดมีการเสนอรางกฎหมายนี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยยังคงใชชื่อวา 
รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....”๓  

ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาแลวเห็นควรแกไขชื่อพระราชบัญญัติ เปน “รางพระราชบัญญัติวา
ดวยสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” โดยใหเหตุผลวา  
คำวา “วัฒนธรรม” ยอมหมายถึงสิ่งที่จับตองไมไดอยูแลว จึงไมจำเปนตองมีคำขยายวาเปนกรณีที่ 
“จับตองได” หรือ “จับตองไมได” อีก และเมื่อพิจารณาอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage) แลว จะเห็นไดวา คำวา “Intangible” นั้น ขยายคำวา “Heritage” และแมวาอนุสัญญาฯ 
จะแปลคำว า “Intangible Cultural Heritage” ว า “มรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่จ ับต องไม ได”  
ตามรากศัพทภาษาอังกฤษก็ตาม แตกฎหมายภายในก็ไมจำเปนตองใชคำที่แปลมาจากรากศัพท
โดยตรงหรือใชคำที ่ตรงตามอนุสัญญาน แตควรใชคำที ่สื ่อถึงเนื ้อหาของกฎหมาย ประกอบกับ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหใชคำวา “มรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม” ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด๔ 

แตในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารางกฎหมายนี้ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับ 
ชื่อพระราชบัญญัติ โดยเสนอใหมีการแกไขชื่อพระราชบัญญัติ เปน “รางพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา 

 
๑หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๖๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๖๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๓หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๕๙๗๑ ลงวนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
๔บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘) 



๑๕ 
 

วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage) และมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติท่ีเห็นควรใชศัพท
คำวา “มรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได” แทนคำวา “Intangible Cultural Heritage” เนื่องจาก 
มีความหมายชัดเจนตามคำศัพท  อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญไดเสนอ 
รางพระราชบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหคงชื่อพระราชบัญญัติไวตามรางเดิม 

 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 
วันใชบงัคับกฎหมาย 

 
วันใชบังคับกฎหมาย มีความสำคัญเพราะเปนการกำหนดวันที ่กฎหมายนั ้น ๆ  

จะใชบังคับไดอยางเปนทางการ ในการตรากฎหมายแตละฉบับจะกำหนดวันที ่กฎหมายนั้น 
ใชบังคับไวตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของกฎหมาย และความเหมาะสมของบริบทในสังคม  
โดยปกติกฎหมายแตละฉบับจะมีการระบุเวลาที่ใชบังคับกฎหมายนั ้นไว ซึ่งมีหลักเกณฑในการ 
ใชบังคบักฎหมาย ดังนี ้

ประการท ี ่หน ึ ่ ง การบ ังค ับใช กฎหมายในกรณีปกต ิ กฎหมายต าง ๆ เชน 
พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา มักใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนทราบลวงหนากอนวันที่กฎหมาย 
มีผลใชบังคับอยางนอยหนึ่งวัน มักใชหลักเกณฑนี้ในกรณีการบังคับใชกฎหมายทั่วไปที่ไมมีความ
จำเปนเรงดวน หรือเหตุผลพิเศษอ่ืน ๆ 

ประการท ี ่สอง การใช บ ั งค ับกฎหมายในกรณี เร  งด  วน กฎหมายต  าง ๆ  
เชน พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา มักใหใชบังคับในวันและเวลาที่ประกาศ
ในราชก ิจจาน ุ เบกษาเป นต นไป กฎหมายเหล าน ี ้ม ักม ีว ัตถ ุประสงค ให ใช บ ังค ับในท ัน ที  
เนื่องจากความจำเปนที่ตองมีกฎหมายมาแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางรวดเร็ว 

ประการท ี ่สาม การใช บ ั งค ับกฎหมายโดยให ม ีผลใช บ ั งค ับย อนหล ั ง ไป 
กอนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกรณีที่กฎหมายกำหนดวันเดือนปที่ใชบังคับกฎหมายไว
แนนอน ซึ ่งเปนวันกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายที ่กำหนดวันใชบังคับในกรณีนี้ 
มักมีวัตถุประสงคเปนการพิเศษ กลาวคือ เหตุผลที ่เกี ่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ผลประโยชนของสวนรวม มีเหตุจำเปนเรงดวน หรือเพื ่อความตอเนื่องในการใชบังคับกฎหมาย  
ทั้งนี้ ตองไมเปนการใชบังคับกฎหมายยอนหลังใหเปนโทษยิ่งกวากฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน 

ประการที่สี่ การใชบังคับกฎหมายโดยใชทองที่เปนตัวกำหนดวันใชบังคับกฎหมาย 
กลาวคือ กำหนดใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดในเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือกำหนดวันใชบังคับ 
ในลักษณะทั่วไป แตกฎหมายจะมีผลใชบังคับเมื่อมีการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดทองที่ 
ในภายหลัง เชน พระราชบัญญัตินั้นอาจกำหนดใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๑๖ 
 

แตจะใชบังคับพระราชบัญญัตินั้นจริง ๆ ในทองที่ใด หรือเวลาใด ใหประกาศในพระราชกฤษฎีกา  
ซึ ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอีกชั ้นหนึ ่งก็ได  ในกรณีเชนนี ้ พระราชบัญญัตินั ้นยอมมี 
สภาพบังคับเป นกฎหมายแลว แตจะไมมีการนำไปใชจร ิง ๆ จนกว าจะมีพระราชกฤษฎีกา 
ระบุรายละเอียดการใชบังคับพระราชบัญญัติใหเหมาะสมตอไป โดยการใชบังคับกฎหมายเชนนี้ 
ม ีว ัตถ ุประสงคให ผ ู  ใช บังค ับกฎหมายได ใช ดุลพ ิน ิจในการพิจารณาเพื ่อใช บ ังค ับกฎหมาย 
ไดอยางเหมาะสมแกบริบทของสังคมในขณะนั้น ทั ้งขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย ระยะเวลา  
และความพรอมในการเตรียมการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 

ประการที ่ห า การใชบังคับกฎหมายโดยมีกฎหมายบางหมวดหรือบางมาตรา 
ใชบังคับในวันอื่นที่แตกตางจากวันประกาศใชกฎหมายนั้นทั้งฉบับ มีทั้งกรณีที่กำหนดใหบางหมวด
หรือบางมาตราใชบังคับกอนวันประกาศใชกฎหมายทั้งฉบับ และกรณีท่ีกำหนดใหบางหมวดหรือบางมาตรา
ใชบังคบัหลังวันประกาศใชกฎหมายทั้งฉบับ 

พระราชบัญญัตินี้กำหนดวันใชบังคับไวโดยใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งกฎหมายไดราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที ่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป การกำหนดใหใชบังคับกฎหมายในวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนหรือผูอยูใตบังคบัแหงกฎหมาย
ไดรับทราบลวงหนาวากฎหมายจะใชบังคับหลังจากวันที ่มีการลงประกาศกฎหมายโดยเปดเผย 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว และถือไดวามีความชัดเจนในระยะเวลาการใชบังคับกฎหมายโดยจะเริ่มตน
ใชบังคบักฎหมายตั้งแตเวลา ๐๐.๐๑ นาิกา เปนตนไป๑ 

 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“มรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม” หมายความว  า  ความรู   

การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล 
เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรูสึกเปนเจาของ
รวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งโดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน 
 

 
บทนิยาม “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” 
 

พระราชบัญญัต ิน ี ้ ไดกำหนดนิยามคำวา “มรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม” 
หมายความวา ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออก 
ผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน 
และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง 
ตอสภาพแวดลอมของตน 

 
๑สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, กรุงเทพฯ : ๒๕๕๑, หนา ๘๘. 



๑๗ 
 

สำหรับความเปนมาของคำวา “มรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม” หรือ  
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” นั ้น สืบเนื่องจากอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก 
ทางว ัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage) ไดแบงมรดกโลกออกเปน ๒ ประเภท คือ มรดกทางธรรมชาติ 
(Natural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และไดกำหนดนิยามคำวา 
“มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) ที่มีความหมายครอบคลุมถึง  

๑. อนุสรณสถาน (Monumentes) สถานที ่ท ี ่ เป นโบราณสถาน สถานที่  
ที่ปรากฏผลงานดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม รวมถึงถ้ำที่อาจเคยเปนที่อยูอาศัย 
จึงปรากฏรองรอยหลักฐานที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร  

๒. กลุมของอาคาร (Groups of Buildings) ที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมหรือ
การจัดวางภูมิทัศนที่มีความโดดเดน และทรงคณุคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร  

๓. แหลง (Sites) ทางโบราณคดีที่เกิดจากฝมือมนุษยหรืออาจเปนการผสมผสาน
ระหว างส ิ ่งท ี ่ เก ิดข ึ ้นเองตามธรรมชาติก ับสิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากฝม ือของมนุษย  โดยมีล ักษณะ 
ทีโ่ดดเดนและทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สุนทรียศาสตร ชาติพันธุวิทยา หรือมานุษยวิทยา  

แตการกำหนดรายละเอียดของคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม” ตามอนุสัญญา 
วาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาตินั้น มีลักษณะเปนการมุงคุ มครอง
เฉพาะสิ ่งที ่สามารถมองเห็นไดทางกายภาพเทานั ้น หากแตยังมีสิ ่งที ่ไมสามารถแสดงใหเห็นได 
ทางกายภาพ แตมีลักษณะเปนการปฏิบัติรวมกัน มีการสื่อสาร การแสดงออก มีความรู  ทักษะ  
หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากสิ่งเหลานั้น โดยที่กลุมคนหรือปจเจกชนไดยอมรับวาสิ่งตาง ๆ  
เหลานั้นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของตน มีการสืบทอดตอกันมา และมีคุณคาในฐานะที ่เปน
เครื่องมือในการแสดงออกถึงรากฐานและความเปนมาของชาติบานเมือง อันสมควรที่จะไดรับการ
อนุรักษไวในฐานะที ่เปนมรดกของคนในชาติดวยเชนกัน เชน ภาษาทองถิ่น ดนตรี ฟอนรำตาง ๆ  
ด ังน ั ้น คำว า “มรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่จ ับต องไม ได ” (The Intangible Cultural Heritage)  
จึงไดถือกำเนิดขึ้น โดย UNESCO จึงไดดำเนินการจัดใหมีกฎหมายระหวางประเทศขึ้นเพื่อปกปอง
และคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนการเฉพาะภายใตชื่อ “อนุสัญญาวาดวยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” (Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage)  

โดยมาตรา ๒ แหงอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
ไดกำหนดความหมายคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” (The Intangible Cultural Heritage) 
หมายถึง 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 



๑๘ 
 

rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among 
communities, groups and individuals, and of sustainable development. ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ 
การ เป นต ัวแทน การแสดงออก ความร ู   ท ักษะ ตลอดจนเคร ื ่องม ือ ว ัตถ ุ  ส ิ ่ งประด ิษฐ   
และพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือปจเจกชน (ในบางกรณี) 
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งไดมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคน 
อีกรุนหนึ่งอยางสม่ำเสมอ อันเปนการตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน แสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธ
ของคนที่มีตอธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมาและอัตลักษณของชุมชน กลุมชน  
หรือปจเจกชน จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรค 
ของมนุษย  

นอกจากนี ้ อนุสัญญานี้ยังไดจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไม ได
ออกเปน ๕ สาขา คือ 

๑. เรื่องราวขอมูลความรู ดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที ่เปนมุขปาฐะ 
และการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะที่เปนสื่อในการสืบทอดมรดก 
ทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ับต องไม  ได   (Oral Traditions and Expressions, including Language  
as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เชน สุภาษิต คำปริศนา เพลงกลอมเด็ก 
ตำนานพื้นบาน บทสวด 

๒. ศ ิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายความรวมถึงดนตร ี  การเตน  
การแสดงละครและนาฏศิลปะ การแสดงออกในพิธีกรรม เพลงพื้นบาน ในบางกรณีศิลปะการแสดง
อาจจะผนวกรวมหรืออาจเปนสวนหนึ่งของสาขาอื่น ๆ เชน พิธีกรรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะ 

๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social Practices, 
Rituals and Festive Events) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอยางเปนประจำในการดำรงชีวิต 
ของชุมชนหรือกลุมคน ซึ่งสรางอัตลักษณ ความเปนตัวตน และมีความตอเนื่องของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เชน สงกรานต ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ผีตาโขน 

๔. องคความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and 
Practices Concerning Nature and the Universe) หมายถึง องคความรู  ความชำนาญ ทักษะ 
การปฏิบัติ เครื ่องหมายที ่แสดงออกถึงการที ่ชุมชนไดมีการพัฒนาและทำใหมีอยูเปนการถาวร  
ซึ่งออกมาในรูปแบบของคุณคา ความเชื่อ พิธีกรรม การเยียบยารักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคม  
เชน ศาสตรเก่ียวกับฮวงจุย ตำราปรุงยาสมุนไพร วิธีการถนอมอาหาร หมอผี คนทรงเจา 

๕. งานชางฝมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทักษะและองคความรูที่
แสดงออกมาทางงานศิลปหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ เชน เครื่องจักสาน เครื่องปนดินเผา อัญมณี 
เครื่องไม เครื่องโลหะ 

ภายหล ังจากที่ประเทศไทยดำเน ินการภาคยาน ุว ัติ เข า เป นภาคีอน ุส ัญญา 
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได จึงตองผูกพันตามพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติ
ตามอนุสัญญานี้  ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมไดเห็นควรที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได จึงไดมีการดำเนินการเสนอ “รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมได พ.ศ. .....” ขึ้น โดยในรางนี้ไดกำหนดนิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” 
หมายความวา ความรู การแสดงออก หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่บุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับ
และรูสึกรวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง 



๑๙ 
 

ในชั ้นการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดมีการพิจารณาประเด็นเกี ่ยวกับการใชถอยคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม 
ที ่จับตองไมได” โดยใหเหตุผลวา คำวา “วัฒนธรรม” ยอมหมายถึงสิ ่งที ่จับตองไมไดอยู แลว  
จึงไมจำเปนตองมีคำขยายวาเปนกรณีที่ “จับตองได” หรือ “จับตองไมได” อีก และเมื่อพิจารณา
อน ุส ัญญาว าด วยการสงวนร ักษามรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ับต องไม ได   (Convention for  
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) แลว จะเห็นไดวา คำวา “Intangible” นั้น 
ขยายคำวา “Heritage” และแมวาอนุสัญญาฯ จะแปลคำวา “Intangible Cultural Heritage” วา 
“มรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได” ตามรากศัพทภาษาอังกฤษก็ตาม แตกฎหมายภายใน 
ก็ไมจำเปนตองใชคำที่แปลมาจากรากศัพทโดยตรงหรือใชคำที่ตรงตามอนุสัญญาฯ แตควรใชคำที่สื่อ
ถึงเนื้อหาของกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ใหใชคำวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด จึงเห็นควรแกไข
ชื่อพระราชบัญญัติ เปน “รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ....” และใชคำวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” แทนคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมได”๑  

แตในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ขึ ้นคณะหนึ ่งเพื ่อพิจารณารางกฎหมายนี ้  ซ ึ ่งคณะกรรมการว ิสามัญไดมีข อส ังเกตเกี ่ยวกับ 
ชื่อพระราชบัญญัติ โดยเสนอใหมีการแกไขชื ่อพระราชบัญญัติ เปน “รางพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” และแกไขคำวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” 
เปน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” ทุกแหงที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะสอดคลอง
ก ับอน ุส ัญญาฯ และมต ิของคณะกรรมการว ัฒนธรรมแห งชาต ิที่ เห ็นควรใช ศ ัพท คำว า  
“มรดกว ัฒนธรรมท ี ่จ ับตองไม ได ” แทนคำว า “Intangible Cultural Heritage” เน ื ่องจาก 
มีความหมายชัดเจนตามคำศัพท   

อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญไดเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ที ่ผ านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญตอที ่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที ่ประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหคงชื่อพระราชบัญญัติและการใชถอยคำวา 
“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” แทนคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” ตามรางเดิม 
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๙/๒๕๕๘) 



๒๐ 
 

“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนกลุมเดียวหรือหลายกลุม ที่มีความรู  
มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอด หรือมีสวนรวมในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้น 

 
 

บทนิยาม “ชมุชน” 
 
ความมุงหมายของการกำหนดบทนิยามแยกได ๒ ประการ๑ คือ  
๑. เพื่ออธิบายความหมายของถอยคำหรือขอความที่ใชในกฎหมาย เนื่องจากการ

เขียนถอยคำในบทบัญญัติของกฎหมายนั้นอาจมีความหมายที่ไมแนนอนหรือมีความเขาใจที่ไมตรงกัน 
จึงตองกำหนดบทนิยามขึ้นเพื่ออธิบายความหมายหรือขอบเขตของถอยคำหรือขอความใหมีความ
แนนอนและชัดเจน เพือ่ใหผูใชกฎหมายเขาใจความหมายของถอยคำหรือขอความในกฎหมายตรงกัน   

๒. เพื่อใชแทนขอความในกฎหมายนั้นหรืออธิบายคำศัพททางเทคนิคในการยอคำ
หรือขอความในกฎหมายนั้น 

กรณีที่พระราชบัญญัตินี้ไดกำหนดความหมายของคำวา “ชุมชน” หมายความวา 
กลุมคนกลุมเดียวหรือหลายกลุม ที่มีความรู มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอด หรือมีสวนรวมในมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้น เปนการกำหนดขอบเขตและความหมายของคำวา “ชุมชน” ใหมีความ
ช ัดเจนแน นอน ซ ึ ่ งม ิ ได  เหม ือนก ับความหมายของคำว า  “ช ุมชน” ตามที่พจนาน ุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดไว กลาวคือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ  
ไดกำหนดความหมายของคำวา “ชุมชน” หมายความวา หมูชน กลุมคนที ่อยู รวมกันเปนสังคม 
ขนาดเล็ก อาศัยอยู ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน ที ่ที ่มีคนอาศัยอยู มาก  
เชน ขับรถเขาเขตชุมชนตองชะลอความเร็ว ซึ่งจะเห็นไดวา คำวา “ชุมชน” ตามพระราชบัญญัตินี้  
กับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ มีความสอดคลองกันในเรื ่องของการเปน “กลุ มคน”  
หากแต พระราชบัญญัต ิน ี ้ ได กำหนดเง ื ่อนไขของการเปนชุมชนตามพระราชบัญญัต ิน ี ้  คือ  
กลุมคนดังกลาวจะตองมีความรู มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอด หรือมีสวนรวมในมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมนั้นดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, กรุงเทพฯ : ๒๕๕๑, หนา ๑๕๙. 



๒๑ 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

 
 

บทนิยาม “คณะกรรมการ” 
 
คำวา “คณะกรรมการ” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง คณะกรรมการสงเสริม

และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยมีลักษณะเปนการกำหนดนิยามเพื่อยอคำในกฎหมาย 
ใหสั้นลง อันเปนการประหยัดถอยคำในกฎหมาย  อยางไรก็ดี พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่กลาวถึง
คณะกรรมการ ๓ คณะ ไดแก 

๑. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
๒ .  คณะกรรมการส  ง เสร ิมและร ักษามรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร 
๓. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด  
ซึ ่งคณะกรรมการแตละคณะตางก ็ม ีหนาที ่และอำนาจของตนแตกตางกัน  

แตในกรณีที ่บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงคำวา “คณะกรรมการ” ไวโดยไมมีถอยคำตอทายวา 
เป นคณะกรรมการ.. .กร ุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ.. .ประจำจ ังหว ัด ย อมหมายถึง
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น 

 
 

“อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
 

 
บทนิยาม “อธิบด”ี 

 
คำวา “อธิบดี” ตามพระราชบัญญัตินี ้ หมายถึง อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปนการกำหนดนิยามเพ่ือยอคำในกฎหมายใหสั้นลง 
สำหรับอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญตามพระราชบัญญัตินี้อยูหลายประการ 

กลาวคือ 
๑. ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๕ 
๒. มีอำนาจในการแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๕ และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๔ 

๓. ประกาศการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๒๒ 
 
 



๒๒ 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

 
บทนิยาม “รัฐมนตร”ี 

 
พระราชบัญญัตินี ้ไดกำหนดความหมายของคำวา “รัฐมนตรี” หมายความวา 

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในปจจุบัน 
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

สำหรับวัตถุประสงคในการมรีัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น ก็เพ่ือกำหนดใหมี
ผูมีหนาที่ดูแลการปฏิบัติการ ควบคุมหรือกำกับใหมีการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งทำให
เกิดผลและประโยชน  ดังนี้  

๑. เพื ่อกำหนดใหมีรัฐมนตรีผูเปนเจาของเรื ่อง ถาหากไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
ผู ร ักษาการตามกฎหมายแลวยอมเปนการยากที ่จะทราบวารัฐมนตรีผู ใดจะเปนผู ร ับผิดชอบ 
การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เชน การเตรียมการรางกฎหมายลำดับรอง การเตรียม
งบประมาณ การสั่งการใหเจาหนาที่ปฏิบัติ และการวางระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ 
ตลอดจนการกำหนดแบบพิธี และแบบฟอรมการติดตอกับราษฎรผูมีหนาที่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนด  อยางไรก็ดี อาจมีกฎหมายบางฉบับที ่ม ีการกำหนดใหบ ุคคลอื ่นนอกจากรัฐมนตรี 
เปนผูรักษาการตามกฎหมาย  

๒. เพื่อประโยชนในการที่สภาผูแทนราษฎรจะตรวจสอบ หรือควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เมื่อการปฏิบัติการตามกฎหมายใดไมมีประสิทธิภาพ
หรือมีขอบกพรองไมเหมาะสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจตั ้งกระทู ถามรัฐมนตรีผู รักษาการ 
ตามกฎหมาย และอาจขอใหมีการเปดอภิปรายทั ่วไปเพื ่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีผู ร ักษาการ 
ตามกฎหมายเปนรายบุคคลได ซึ่งในกรณีเชนนี้ ยอมเปนหนาที่ของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ 
จะเปนผูทำหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

๓. เพื ่อใหประชาชนสามารถติดตอกับทางราชการ ในกรณีมีขอสงสัยเกี ่ยวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื ่อจะไดปฏิบัติอยางถูกตอง เนื่องมาจากบทบัญญัติวาดวยผูรักษาการ 
ตามกฎหมายทำใหทราบไดวา กระทรวงใดเปนผูมีอำนาจหนาที่และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

มาตรา ๔  มรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรมที ่ไดร ับการสงเสริม 
และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) วรรณกรรมพื้นบานและภาษา 
(๒) ศิลปะการแสดง 
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
(๔) ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานชางฝมือดั้งเดิม 
(๖) การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 
(๗) ลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมจะเขาลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 

 
ลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการสงเสริมและรักษา 

 
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)  ได  จำแนกประเภทของมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดออกเปน ๕ สาขา คือ 

๑. เร ื ่องราวข อม ูลความร ู ด านขนบธรรมเน ียมประเพณีว ัฒนธรรมท ี ่ เปน 
มุขปาฐะและการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะท่ีเปนสื่อในการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับตองไมได (Oral Traditions and Expressions, including Language  
as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เชน สุภาษิต คำปริศนา เพลงกลอมเด็ก 
ตำนานพื้นบาน บทสวด 

๒. ศ ิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายความรวมถึงดนตร ี  การเตน  
การแสดงละครและนาฏศิลปะ การแสดงออกในพิธีกรรม เพลงพื้นบาน ในบางกรณีศิลปะการแสดง
อาจจะผนวกรวมหรืออาจเปนสวนหนึ่งของสาขาอื่น ๆ เชน พิธีกรรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะ 

๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social Practices, 
Rituals and Festive Events) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอยางเปนประจำในการดำรงชีวิต 
ของชุมชนหรือกลุมคน ซึ่งสรางอัตลักษณ ความเปนตัวตน และมีความตอเนื่องของวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน เชน สงกรานต ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ผีตาโขน 

๔. องคความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and 
Practices Concerning Nature and the Universe) หมายถึง องคความรู  ความชำนาญ ทักษะ 
การปฏิบัติ เครื่องหมายที่แสดงออกถึงการที่ชุมชนไดมีการพัฒนาและทำใหมีอยูเปนการถาวร ซึ่ง
ออกมาในรูปแบบของคุณคา ความเชื ่อ พิธีกรรม การเยียบยารักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคม  
เชน ศาสตรเก่ียวกับฮวงจุย ตำราปรุงยาสมุนไพร วิธีการถนอมอาหาร หมอผี คนทรงเจา 
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๕.  งานช  า งฝ  ม ื อด ั ้ ง เด ิม  ( Traditional Craftsmanship)  หมายถ ึ ง  ท ักษะ 
และองคความรู ท ี ่แสดงออกมาทางงานศิลปหัตถกรรมและสิ ่งประดิษฐ เช น เคร ื ่องจ ักสาน 
เครื่องปนดินเผา อัญมณี เครื่องไม เครื่องโลหะ 

แต ในส วนของมาตรา ๔ แห งพระราชบัญญัต ิน ี ้  ได ม ีการกำหนดล ักษณะ 
ของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริมและรักษา ไดแก 

๑. วรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา 
ค ำ ว  า  “ ว ร ร ณกรรม ”  ต ามพจ นาน ุ ก ร ม  ฉบ ั บ ร าช บ ัณฑ ิ ตยสถาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง งานหนังสือ งานประพันธ บทประพันธทุกชนิดทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง 
เชน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรม
ประเภทสื่อสารมวลชน  ดังนั้น วรรณกรรมพื้นบานยอมหมายถึง วรรณกรรมที่ถายทอดอยูในวิถีชีวิต
ของชาวบาน ไมวาจะเปนการถายทอดดวยวิธีการบอกเลาหรือเปนลายลักษณอักษร 

นอกจากนี้ วรรณกรรมพ้ืนบานยังสามารถจำแนกประเภทออกได๑ ดังนี ้
(๑ )  น ิทานพ ื ้ นบ าน หมายถ ึ ง เร ื ่ อง เล าท ี ่ ส ืบทอดต อ ๆ ก ันมา เชน  

นิทานจักร ๆวงศ ๆ นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว นิทานเรื่องผี มุขตลก
นิทานเรื่องโม นิทานเขาแบบ 

(๒) ตำนานพื ้นบ าน หมายถ ึง เร ื ่องเล าเก ี ่ยวก ับประว ัต ิความเป นมา 
ของสถานที่ บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานที่สำคัญ ๆ ในทองถิ่นตาง ๆ และเรื่องเลาที่อธิบาย
ความเปนมาของความเชื่อและพิธีกรรมในทองถิ่นตาง ๆ 

(๓) บทสวดหร ือบทกล าวในพ ิธ ีกรรม หมายถ ึง คำสวดท ี ่ ใช ประกอบ 
ในพิธีกรรมตาง ๆ เชน บททำขวัญ คำบูชา คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถาบทอานิสงส  
บทประกอบการรักษาโรคพ้ืนบาน คำใหพร คำอธิษฐาน 

(๔) บทรองพื้นบาน หมายถึง คำรองที่ถายทอดสืบตอกันมาในโอกาสตาง ๆ  เชน บท
กลอมเด็ก บทรองเลน บทเก้ียวพาราสี บทจอย คำเซิ้ง 

(๕ ) สำนวน สุภาษ ิต หมายถ ึง  คำพ ูดหร ือคำกล  าวท ี ่ส ืบทอดก ันมา  
มักมีสัมผัสคลองจองกัน เชน โวหาร คำคม คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญคติพจน คำสบถสาบาน 
คำสาปแชง คำชม คำคะนอง 

(๖) ปร ิศนาคำทาย หมายถึง คำหร ือข อความที ่ต ั ้งเป นคำถาม คำตอบ  
ที่สืบทอดกันมา เพ่ือใหผูตอบไดทายหรือตอบปญหา เชน คำทาย ปญหาเชาวน ผะหม ี

(๗) ตำรา หมายถึง องค ความร ู ท ี ่ม ีการเข ียนบ ันทึกในเอกสารโบราณ  
เชน ตำราโหราศาสตร ตำราดูลักษณะคนและสัตว ตำรายา 

ส ำหร ั บคำ ว  า  “ภาษา”  ต ามพจนาน ุ ก รม  ฉบ ั บร าชบ ัณฑ ิ ตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ถอยคำที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย 
ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม 

๒. ศิลปะการแสดง 
“ศิลปะการแสดง” หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต น และละครที ่แสดง 

เปนเรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัย 
 

๑กระทรวงวัฒนธรรม, วรรณกรรมพื ้นบานและภาษา, ส ืบค นเม ื ่อว ันที ่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
จาก http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/folk-literature. 
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การแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิง
และ/หรือเปนงานแสดงที ่ก อใหเกิดการคิด ว ิพากษ นำสู การพัฒนาและเปลี ่ยนแปลงสังคม  
โดยศิลปะการแสดงแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ดนตรี และนาฏศิลปและการละคร 

๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
ไดแก มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 

๔. ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
ไดแก อาหาร การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน โหราศาสตร การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 
๕. งานชางฝมือดั้งเดิม 
๖. การเลนพ้ืนบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 
๗. ลักษณะอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ นี้ เปนไปตามที่กรม
สงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไดจำแนกไวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริม 
และรักษาตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้กับประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จบัตองไมไดตาม 
Article 2 แหงอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดฯ ปรากฏวามีการ
กำหนดท่ีสอดคลองและแตกตางกัน ดังนี ้

 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการ
สงเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง
ไมไดตามอนุสัญญาฯ 

๑. วรรณกรรมพื้นบานและภาษา (a) Oral Traditions and Expressions, 
including Language as a Vehicle  
of the Intangible Cultural Heritage 

๒. ศิลปะการแสดง (b) Performing Arts 
๓. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี 
และเทศกาล 

( c)  Social Practices, Rituals and Festive 
Events 

๔. ความรูและการปฏิบัติเกี ่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล 

(d) Knowledge and Practices Concerning 
Nature and the Universe 

๕. งานชางฝมือดั้งเดิม (e) Traditional Craftsmanship 
๖. การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะ
การตอสูปองกันตัว 

 

๗. ลักษณะอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
 
การกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ มีความสอดคลอง

กับการจำแนกประเภทตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได  
แตมีบางสวนที่แตกตางไปจากรายละเอียดที่อนุสัญญาฯ กำหนดไว กลาวคือ พระราชบัญญัตินี้ 
มีการกำหนดให “การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว” เปนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมที ่ไดรับการสงเสริมและรักษา ในขณะที่อนุสัญญาฯ ไมไดกำหนดรายละเอียดนี้ไว  
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ตลอดจนพระราชบัญญัตินี้ยังกำหนดใหสามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือกำหนดลักษณะมรดกภูมิปญญา
ทางว ัฒนธรรมที ่ได ร ับการสงเสร ิมและรักษาเพิ ่มเต ิมตามอนุมาตรา ๗ ไดดวย  นอกจากนี้  
พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนดใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจะเขาลักษณะใด ใหเปนไปตาม 
ที่คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประกาศกำหนดดวย 

 
 

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวนสิบเอ็ดคน ไดแก ปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร 
ผ ู อำนวยการสำน ักงานพระพ ุทธศาสนาแห งชาต ิ ปล ัดกร ุง เทพมหานคร  
และประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก 
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมพื้นบานและภาษา ดานศิลปะการแสดง 
ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ดานความรู และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ดานงานชางฝมือดั้งเดิม ดานการเลนพื้นบาน  
กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชนดวย 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการ 
ในกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปนผูชวยเลขานุการ 

 
 

องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
 

พระราชบัญญัตินี ้มีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายในรูปแบบ 
ของ “คณะกรรมการ” โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวน 
๓ คณะ ไดแก 

๑. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
๒. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
๓. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด  



๒๗ 
 

สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๕ เปนกำหนดใหมีคณะกรรมการขึ้น คือ “คณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” โดยไดมีการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบดวยสวนหลัก ๆ ๔ สวน คือ  

๑. ประธานกรรมการ  
กฎหมายสวนใหญจะกำหนดตัวบุคคลที ่จะไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปน

ประธานกรรมการของคณะกรรมการอยู ๓ กรณ ีคือ 
(๑) ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
(๒) ขาราชการประจำ ไดแก ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี ในกรณีที ่เห ็นวา 

ผูดำรงตำแหนงอธิบดีมีความเหมาะสมที่จะเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น ๆ ได  
(๓) ผู ทรงคุณวุฒิ ไดแก บุคคลซึ ่งนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  

โดยสวนใหญจะเปนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คณะกรรมการวิชาชีพ คณะกรรมการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน กองทุน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

ทั ้งนี ้ กฎหมายจะกำหนดใหบุคคลใดเปนประธานกรรมการยอมขึ ้นอยู  กับ
วัตถุประสงค กลไก และระดับความสำคัญของกฎหมายนั้นเปนสำคัญ ในกรณีของคณะกรรมการ
ส งเสร ิมและรักษามรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรม มีการกำหนดใหประธานคณะกรรมการ 
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับศิลปะ 
ศาสนา และว ัฒนธรรม จ ึงถ ือได ว าการสงเสร ิมและร ักษามรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม 
เปนภารกิจโดยตรงของกระทรวงวัฒนธรรม 

๒. กรรมการโดยตำแหนง  
การที่กฎหมายกำหนดใหมีกรรมการโดยตำแหนงที่สวนมากมีที่มาจากหนวยงาน

ตาง ๆ ของรัฐนั้น ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนในการประสานนโยบายของทางราชการเขากับการทำงาน
หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการ การเปนกรรมการโดยตำแหนงนั ้นไมสามารถลาออกได 
และพนจากตำแหนงก็ไมได เนื ่องจากตำแหนงเจาหนาที ่ของรัฐยอมมีอยู ตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายเฉพาะ อันจะยุบเลิกตำแหนงนั้นไดโดยกฎหมายบัญญัติ
ใหยกเลิก ซึ่งคำวา “กรรมการโดยตำแหนง” (ex officio) ที่หมายความถึง ภาวการณเปนกรรมการนั้น 
ก็ดวยอำนาจแหงตำแหนงของผูนั้น (by virtue of one’s office of position)  เมื่อตำแหนงยังมีอยู  
ความเปนกรรมการยอมยังคงอยู๑ 

โดยพระราชบัญญัตินี้กำหนดจำนวนกรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการ
สงเสร ิมและรักษามรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมไว เป นจำนวนที ่แนนอน จำนวน ๑๑ คน 
ประกอบดวย 

๒.๑ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
๒.๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
๒.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๒.๔ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
๒.๕ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๒.๖ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา  

 
๑บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแตงต้ังกรรมการในรัฐวิสาหกิจ (เรื่องเสร็จท่ี 

๒๗๖/๒๕๑๘) 



๒๘ 
 

๒.๗ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
๒.๘ อธิบดีกรมศิลปากร  
๒.๙ ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
๒.๑๐ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
๒.๑๑ ประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

๓. กรรมการผูทรงคณุวุฒิ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีประสบการณหรือมีผลงาน

เปนที ่ประจักษดานใดดานหนึ่ง อาจไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ  
หรือประธานกรรมการก็ได แลวแตความสำคัญของเรื่องนั้น ๆ 

โดยพระราชบัญญัตินี ้กำหนดจำนวนกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน  
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ดังนี ้

๓.๑ ดานวรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา  
๓.๒ ดานศิลปะการแสดง  
๓.๔ ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณ ีและเทศกาล  
๓.๕ ดานความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
๓.๖ ดานงานชางฝมือดั้งเดิม  
๓.๗ ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว  
๓.๘ ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือ 
๓.๙ ดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

และชุมชนดวย 
๔. กรรมการและเลขานุการ  

การกำหนดเลขานุการของคณะกรรมการเปนสิ ่งสำคัญในการดำเนินการ 
ในรูปแบบของคณะกรรมการ เนื่องจากเลขานุการจะเปนผูดำเนินการเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ 
ติดตามผลการดำเน ินงานตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนงานทางธ ุรการตาง ๆ ของ
คณะกรรมการ สวนใหญมักกำหนดใหผูดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ 
โดยตำแหนง โดยพระราชบัญญัตินี้กำหนดใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมทำหนาท่ีเปนกรรมการ 
และเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปนผูชวยเลขานุการ 

การกำหนดโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายในรูปแบบของ “คณะกรรมการ” 
สามารถพบไดในกฎหมายหลายฉบับ เนื ่องจากเปนองคกรเจาหนาที ่ฝายปกครองประเภทกลุม  
ซึ่งประกอบดวยกลุมบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อใหดำเนินการดานบริหารหรือใหกระทำการ
บางอยางที่มีเปาหมายรวมกัน มีความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  
โดยถือวาคณะกรรมการเปนการรวมกลุมที่ทำใหเกิดพลัง ทำใหผลรวมของงานที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานรวมกันของคณะกรรมการมีความเปนเอกภาพมากกวาการแยกการทำงานเปนรายบุคคล๑  

 
๑สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, หนา.๔๔๓. 



๒๙ 
 

การจัดองคกรในรูป “คณะกรรมการ” หากพิจารณาตามหลักการจัดองคกรและการ
บริหารแลว อาจแบงออกไดเปน ๔ ประเภท๑ คือ 

๑. คณะกรรมการนโยบาย เปนคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการวางนโยบายหลัก
ใหแกองคกรนั้น ๆ รับไปปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการจึงตองอยูใน
ระดับสูง เชน เปนผู ท ี ่มีความรู ความสามารถกวางขวางในการกำหนดนโยบายในเร ื ่องนั ้น ๆ  
และเกี ่ยวของกับการนำโยบายที ่กำหนดไวดังกลาวไปปฏิบัติ จึงมักกำหนดใหเจาหนาที ่ของรัฐ 
ในระดับสูง เชน รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี เปนกรรมการ มิใชบุคคลในระดับผู แทน
หนวยงานเทานั้น 

๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา เปนคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการใหคำปรึกษา 
ขอเสนอแนะ หรือความเห็นใด ๆ ตอผูมีอำนาจตัดสินใจในองคกร 

๓. คณะกรรมการบริหาร เปนคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการ 
คุณสมบัติของกรรมการจึงมีความสำคัญ เพราะมีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานภายในองคกร
โดยตรง 

๔. คณะกรรมการปฏิบัติ เปนคณะกรรมการที่มีอำนาจในการดำเนินการตาง ๆ  
ด ังนั้น การว ิ เคราะหว าคณะกรรมการส งเสร ิมและรักษามรดกภูม ิป ญญา 

ทางว ัฒนธรรม จ ัดเป นคณะกรรมการประเภทใด ต องพ ิจารณาจากหน าท ี ่ และอำนาจ 
ของคณะกรรมการเปนสำคัญ เมื ่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ที ่กำหนดหนาที ่และอำนาจ 
ของคณะกรรมการชุดนี้แลว เห็นไดวา คณะกรรมการชุดนี ้มีการใชหนาที่และอำนาจในลักษณะ 
ของ “คณะกรรมการที ่ปรึกษา” ในหลายสวน เชน การใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรี 
ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัต ินี้  การพิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบาย 
และแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสนอ 

การกำหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อบังคับการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 
มีขอดี๒ ดังตอไปนี้ 

๑. เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ คณะกรรมการจะเปนแหลงรวมประสบการณ  
และการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น รวมทั ้งการรับรู ข อเท็จจริงไดมากกวาบุคคลเพียงคนเดียว  
การตัดสินใจจะกระทำดวยประสบการณรวม ทำใหคนที่มีความคิดเห็นแตกตางกันหาวิธีรวมกันในการ
ตัดสินใจจนไดการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงสุด ไดขอมูลที่สมบูรณกวา เพราะแตละคนมีประสบการณ 
และมีความหลากหลายในการแสวงหาขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกัน  

๒. ทำใหมีทางเลือกในการตัดสินใจมากกวา เนื่องจากความหลากหลายของขอมูล 
และกรรมการที่มาจากสาขาตาง ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 
๑สิร ิพันธ  พลรบ, “คณะกรรมการในการปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), 
หนา ๖๗ - ๖๙, อางถึงในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, หนา.๔๓๕ - ๔๓๘.. 

๒ธรรมนิตย  สุมันตกุล, “แบบกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการ”, เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุนที่ ๓, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 



๓๐ 
 

๓. ทำใหอำนาจตัดสินใจไมผูกขาดอยูกับบุคคลคนเดียว จากการรับฟงความคิดเห็น 
เนื่องจากการตัดสินใจของคน ๆ เดียวมีแนวโนมของการใชอำนาจที่เปนเผด็จการ 

๔. ในกรณีที่มีตัวแทนจากผูมีสวนไดเสียอยูในการพิจารณาปญหา จะทำใหการ
ตัดสินใจจากกลุมมีความเปนกลางมากขึ้นโดยผานทางตัวแทน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความนาเชื่อถือ
ในขอมูลนั้น ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การบริหารองคกรสมัยใหมยอมรับกันวา การสรางบรรยากาศการทำงาน
เพ่ือใหเกิดผลงานสูงสุด จะตองไดรับความรวมมือจากกลุมท่ีเก่ียวของใหมากที่สุด 

๕. มีประโยชนในการประสานแผนงานและนโยบาย ทำใหเห็นถึงความคืบหนาของงาน 
และสามารถอธิบายแผนงานกับบุคคลอ่ืนได 

๖. เปนวิธีการหนึ่งของการสื่อสารในองคกร กลาวคือ สามารถถายทอดขาวสาร 
จากคณะกรรมการไปสูผูปฏิบัติงานในสวนอ่ืนได 

๗. เพื่อการบริหารแผนแบบองครวม ขจัดอุปสรรคอันเกิดจากโครงสรางขององคกร 
จะประสานงานในแนวนอน โดยไมกระทบตอโครงสรางขององคกร ในกรณีนี้เมื่อกำหนดอำนาจหนาที่
ขององคกรไวอยางแนนอนตายตัวแลว จะเกิดความแข็งตัวในองคกร ซึ่งไมสามารถนำทรัพยากร 
จากสวนตาง ๆ มาบูรณาการได ระบบคณะกรรมการก็จะเปนวิธีการที่ใหมีการประสานการทำงาน
ระหวางกันในองคกร โดยเฉพาะภาระหนาที่ที่เรงดวนหรือเพ่ิงเกิดมีข้ึน 

๘. สงเสริมประสิทธิภาพของงานและความสัมฤทธิ์ของงานใหมากขึ้น งานมีความ
ตอเนื่อง มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดตนทุนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

ก. คุณสมบัต ิ
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ 

ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๒) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 

ผู บริหารทองถิ ่น กรรมการหรือผู ดำรงตำแหนงซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที ่ หรือถูกเลิกจางจากหนวยงาน 
ของเอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่ 

(๔) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศลีธรรมอันด ี
 

 
คณุสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒฯิ 
 

การแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการในคณะกรรมการ จำเปนตองมีการ
กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไวดวย ในกรณีนี้จะแตกตางจาก
กรรมการโดยตำแหนงที่ไมตองมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามไว เพราะบุคคลที่เปน
กรรมการโดยตำแหนงนั ้นจะมีกรอบของคุณสมบัต ิและลักษณะตองหามของตำแหนงนั ้น ๆ  
ตามที่กฎหมายกำหนดไวอยูแลวจึงไมจำตองกำหนดอีกแตอยางใด  

การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผู ทรงคุณว ุฒิไวใน 
กฎหมายใดก็ตองพิจารณาใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจำเปนของกฎหมายนั้น ๆ 
และเหมาะสมกับการดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายแตละฉบับดวย  
เพ่ือใหเปนไปถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายนั้น ๆ โดยไมมีความจำเปนตองบัญญัติไวเหมือนกัน
ทุก ๆ กฎหมาย๑ 

พระราชบัญญัตินี้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยแบงออกเปน 

๑. คุณสมบัต ิ
๑.๑ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
๑.๒ ตองมีอายุไมต่ำกวา ๒๕ ปบริบูรณ 

 

 
๑สำนักหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการ, กันยายน ๒๕๕๔, หนา.๓๑ - ๓๒. 



๓๒ 
 

๒. ลักษณะตองหาม 
๒.๑ เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
๒.๒ เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผู ดำรงตำแหนงซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

๒.๓ เคยถูกไล ออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถูกเลิกจางจากหนวยงานของเอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่ 

๒.๔ เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 
 

มาตรา ๗  กรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) มีวาระการ 
ดำรงตำแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

เมื ่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) ขึ ้นใหม ใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนั้นอยูในตำแหนงเพื่อดำเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่

 
 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 
บทบัญญัติมาตรา ๗ เปนบทบัญญัติวาดวยวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ

ผู ทรงคุณวุฒิซึ ่งร ัฐมนตรีว าการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผู แตงตั ้ง โดยไดบัญญัติใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป และกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงเมื่อครบวาระสีป่แลว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมก็อาจแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกคราวก็ได มิไดมีการบัญญัติ 
จำกัดการดำรงตำแหนงติดตอกันหรือจำกัดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหนงไดไวแตประการใด 

การกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ โดยหลักแลว 
ข ึ ้นอย ู ก ับนโยบายและว ัตถ ุประสงค ของกฎหมายแตละฉบ ับเป นสำค ัญว าประสงค จะให  
กรรมการผู ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงแคไหนเพียงใด โดยคำนึงถึงวากรรมการดังกลาว 
เปนกรรมการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพราะวาระการดำรงตำแหนง
ยอมตองสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ  ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองปลอดจากการ
แทรกแซงทางการเมืองและมีความเปนอิสระในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีขอกำหนดอื ่น ๆ 
เกี ่ยวกับวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ ่งจะมีหรือไมก็ได เชน กำหนดให 
การดำรงตำแหนงได  เพ ียงวาระเดียว กำหนดขอจำก ัดการแตงต ั ้ งกรรมการเมื ่อครบวาระ  
หรือกำหนดใหแตงตั้งไดโดยไมจำกัด ดังเชนกรณีขอกำหนดในการแตงตั ้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งไมมีขอจำกัดในการแตงตั้งแตประการใด 

อนึ ่ง การที ่กฎหมายกำหนดวาระการดำรงตำแหนงไว ย อมมีความหมายวา  
ผู ซ ึ ่งไดร ับแตงตั้งหรือไดรับเลือกตั ้งใหดำรงตำแหนงนั้นในคราวใดสามารถดำรงตำแหนงนั้นได 



๓๓ 
 

โดยมีกำหนดเวลาสูงสุดเทาใด  ฉะนั้น ผูซึ่งดำรงตำแหนงตามวาระไมวาจะดำรงตำแหนงจนครบวาระ
หรือออกจากตำแหนงกอนวาระ ก็ถือวาไดดำรงตำแหนงมาแลวหนึ่งวาระ๑  ดวยเหตุผลขางตน  
หากปรากฏวาบทบัญญัติที่ใหอำนาจแกคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นถูกยกเลิก 
และใชความใหมแทน คณะกรรมการที ่ไดร ับการแตงตั ้งตามกฎหมายเดิมจึงถูกยกเลิกไปดวย  
กรณีนี้แมจะดำรงตำแหนงยังไมครบหนึ่งวาระ ก็ตองถือวาไดเปนคณะกรรมการหนึ่งวาระแลว๒  

สวนการกำหนดใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ ่งพนจากตำแหนงตามวาระไปแลว 
อยูในตำแหนงเพื่อดำเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่  
ก็เพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก อันจะสงผลเสียหาย 
ตอประโยชนสาธารณะ 

 
 

มาตรา ๘  ในกรณีท ี ่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓)  
พนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหดำเนินการแตงตั ้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ 
แทนตำแหนงที ่ว างภายในหกสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ 
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั ้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิก็ได และให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิผู ไดรับแตงตั้งแทนอยู ในตำแหนงเทากับวาระที ่เหลืออยู 
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พนจากตำแหนง 
กอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง 

 
 

การดำเนินการกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนครบวาระ 
 
ในกรณีของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสร ิมและรักษามรดก 

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การพนตำแหนงของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ นอกจากจะพนตำแหนง 
ไปตามวาระแลว ยังมีกรณีเหตุอื ่น ๆ ที ่เปนอุปสรรคทำใหกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
แมวาจะดำรงตำแหนงไมครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด เชน ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบทบัญญัติมาตรา ๘ ไดบัญญัตใิหดำเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคณุวุฒแิทนตำแหนงท่ีวางภายใน ๖๐ วัน  

การแตงตั้งกรรมการโดยทั่วไปแลวจะแตงตั้งคณะกรรมการทั้งคณะในคราวเดียวกัน 
กรรมการทุกคนจึงมีกำหนดครบวาระพรอมกัน แตกรณทีี่กรรมการบางคนพนจากตำแหนงกอนครบวาระ 

 
๑บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดำรงตำแหนงของอธิการบดี คณบดี 

และห ั วหน  าภาคว ิชา การร ักษาการ ในตำแหน งและการร ักษาราชการแทน ตามพระราชบ ัญญ ัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๓๐) 

๒บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ 
ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔/๒๕๒๕) 



๓๔ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีอำนาจแตงตั้งบุคคลอื่นเขามาดำรงตำแหนงแทนกรรมการคนเดิม
เพื ่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที ่ต อไปได และเพื ่อไมใหเกิดปญหาการดำรงตำแหนง 
ที ่เหลื ่อมล้ำกันของกรรมการเดิมและกรรมการใหม มาตรา ๘ จึงกำหนดใหผู ท ี ่ไดร ับแตงตั้ง 
ใหดำรงตำแหนงกรรมการผู ทรงคุณวุฒิแทน สามารถอยู ในตำแหนงไดเทากับวาระที ่เหลืออยู 
ของผูซึ่งตนถูกแตงตั้งมารับตำแหนงแทนเทานั้น เวนแตเปนกรณีที่วาระที่เหลืออยูนั้นไมถึง ๑๘๐ วัน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรมจะไมแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

อยางไรก็ด ี เพื ่อให การดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปอยางตอเน ื ่อง 
ไมหยุดชะงัก มาตรา ๘ วรรคสอง กรณีที่มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงกอนครบวาระ  
ใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
จนกวาจะมีการแตงตั ้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ซึ่งจะทำใหไมมีผลกระทบตอเรื่ององคประชุม  
การนัดประชุม การประชุม หรือการลงมติของที่ประชุม 

 
 

มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) พนจากตำแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที ่ มีความประพฤติ 

เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๕) ตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ 

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 
การพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒกิอนครบวาระ 

 
นอกจากการพนตำแหนงของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวาระแลว ยังมีเหตุอื่น ๆ  

ที่เปนอุปสรรคทำใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได แมวาจะดำรงตำแหนงไมครบวาระ
ตามที ่กฎหมายกำหนด โดยบทบัญญัติมาตรา ๙ เปนบทบัญญัต ิวาดวยการพนจากตำแหนง 
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยเหตุอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการพนตำแหนงเนื่องจากไดดำรงตำแหนง
ครบวาระ ๔ ป ตามที่มาตรา ๗ บัญญัติไว ไดแก 

๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นควรใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
กรณีท ี ่กฎหมายกำหนดใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒ ิต องพนจากตำแหนง 

เพราะผูมีอำนาจสั่งใหออก โดยทั่วไปจะปรากฏวาวิธีการเขียนกฎหมายอยู ๒ รูปแบบ คือ  



๓๕ 
 

แบบที่หนึ่ง กฎหมายกำหนดไวแตเพียงวาใหผูแตงตั้งมีอำนาจสั่งใหออก ผูแตงตั้ง
จึงมีอำนาจสั่งใหออกไดตามที่เห็นสมควร และ 

แบบที่สอง กฎหมายไดกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลในการสั่งใหออกไวดวย๑ ซึ่ง
เปนไปตามหลักการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไดกำหนดใหการออกคำสั่งทางปกครองเปนหนังสือและการยืนยันคำสั่งทาง
ปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชดุลพินิจของผูมี
อำนาจแตงตั้ง  ในกรณีที่ผูมีอำนาจสั่งใหออกจะสั่งใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตำแหนงกอนครบ
ไดก็ตอเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดไวเทานั้น๒  ทั้งนี้ ดวยเหตุผลที่กฎหมายมีเจตนารมณจะให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหนงอยู โดยไม
จำเปนตองกังวลตอการใหออกจากตำแหนงโดยปราศจากเหตุผล  ดังนั้น แมวากฎหมายจะระบุให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แตก็มิไดหมายความวาผูมีอำนาจแตงตั้งจะ
สั่งใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตำแหนงใน “เวลา” ใดก็ได หรือเพราะ “เหตุ” ใด ๆก็ได อำนาจ
ในการสั่งใหออกจะกระทำไดเฉพาะตามกรณีที่กำหนดไวในกฎหมายเทานั้น ซึ่งจะมีขอจำกัดเรื่อง 
“เวลา” และ “เหตุ” ของการสั่งไว กลาวคือ จะสั่งใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตำแหนงกอน
ครบวาระไดก็ตองเปนเหตุเพราะ “บกพรองตอหนาที ่ มีความประพฤติเสื ่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ” ตามที่กฎหมายกำหนดไวเทานั้น๓  

๔. ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ เชน เปนคนไรความสามารถ
หร ือคนเสม ือนไร ความสามารถ เป นผ ู ดำรงตำแหน งทางการเม ือง สมาช ิกสภาท องถิ่น 
หรือผู บริหารทองถิ ่น กรรมการหรือผู ดำรงตำแหนงซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถูกเลิกจางจากหนวยงานของเอกชน
เพราะทุจริตตอหนาที่ เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี

๕. ตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผดิที่
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 
 
 
 
 

 
๑สำนักหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการ, กันยายน ๒๕๕๔, หนา.๕๕. 
๒บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร ื ่อง การแตงต ั ้ งกรรมการผู ทรงคุณว ุฒิ 

ในคณะกรรมการสวนจังหวัดกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด (เรื่องเสร็จที่ ๗๒/๒๕๒๔) 
๓ขอสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอมร  จันทรสมบูรณ) ประกอบความเห็น

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๒) ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการสวนจังหวัดกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด (เรื่องเสร็จ
ที่ ๗๒/๒๕๒๔) 



๓๖ 
 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการสงเสริม
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสนอ 

(๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ วรรคสอง 

(๔) ออกระเบียบเกี ่ยวกับหลักเกณฑการจัดทำรายการเบื ้องตน 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๕) ออกระเบ ี ยบเก ี ่ ยวก ั บหล ั ก เกณฑ  การดำเน ิ นงานของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา ๒๑ 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการ
เบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม 

(๘) ออกระเบียบเกี ่ยวกับหลักเกณฑและมาตรการเกี ่ยวกับการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๙) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการสงเสริม 
และรักษามรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรมที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

(๑๐) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการสงเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๑๑)  สอดส อง  ด ูแล ค ุ  มครอง ป องก ันม ิ ให ม ีการกระทำ 
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ ้นบัญชีไว 
ตลอดจนใหขอมูลหรือคำแนะนำแกผูที่นำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใช 

(๑๒) ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล กลุมบุคคล 
องคกร หรือหนวยงานที ่ทำคุณประโยชนเกี ่ยวกับการสงเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๑๓) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อพิจารณา  
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



๓๗ 
 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 
การกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนสาระสำคัญของคณะกรรมการ 

ตามกฎหมาย เพราะเปนการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการนั้น ๆ วาจะใหมีเพียงใด ซึ่งโดยปกติ
จะขึ้นอยูกับนโยบายและวัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการของกฎหมายแตละฉบับ การกำหนด
อำนาจหนาที ่ของคณะกรรมการจะตองคำนึงถึงสาระสำคัญของบทบัญญัติอื ่น ๆ ในกฎหมาย  
เพื่อที่จะกำหนดบทบาทของคณะกรรมการใหเปนไปโดยถูกตองสอดคลองกับสาระของบทบัญญัติ
เหลานั้น  ทั้งนี้ หากการกำหนดอำนาจหนาที่โดยสมบูรณเหมาะสมแลว ยอมทำใหกลไกการปฏิบัติงาน
หรือการบังคับใชกฎหมายนั้น เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง การกำหนดอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสวนใหญจะมีขอพิจารณาตามประเภทของอำนาจหนาที่๑ ดังนี ้

๑. อำนาจหนาที่ในการเสนอความเห็นหรือใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกองคกร 
ผูมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 

๒. อำนาจหนาที ่ในการบริหารงาน การออกกฎหรือการกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานเพื่อใหองคกรอ่ืนปฏิบัติตามหรือการใหความเห็นชอบในการปฏิบัติงานขององคกรอ่ืน 

๓. อำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๔. อำนาจหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  
บทบัญญัติมาตรา ๑๐ เปนบทบัญญัติกำหนดอำนาจหนาที่คณะกรรมการสงเสริม

และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยไดกำหนดใหคณะกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

๑ .  การให คำแนะนำหร ือคำปร ึกษาแก ร ัฐมนตร ีในการออกกฎกระทรวง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เชน เชน กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ที่ไดรับการสงเสริมและรักษาตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๗)  

๒. การพิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมที ่กรมสงเสร ิมว ัฒนธรรม คณะกรรมการสงเสร ิมและร ักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสนอ 

๓. การออกประกาศเก่ียวกับการกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง 

๔. การออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม 

๕. การออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามมาตรา ๒๑ 

๖. การออกระเบียบเกี ่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการเบื ้องตน 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๗. การพิจารณาและใหความเห็นชอบการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๘. การออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 

๑สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, หนา.๔๕๙. 



๓๘ 
 

๙. การพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

๑๐. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม 

๑๑. การสอดสอง ดูแล คุมครอง ปองกันมิใหมีการกระทำอันอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที ่ขึ ้นบัญชีไว  ตลอดจนใหขอมูลหรือคำแนะนำแก 
ผูที่นำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใช 

๑๒. การประกาศเกียรติคุณเพื ่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ มบุคคล องคกร  
หรือหนวยงานที่ทำคุณประโยชนเก่ียวกับการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๑๓. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

๑๔. การปฏิบ ัต ิการอ ื ่นใดตามที ่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 

มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัต ิหนาที ่ได ใหที ่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ ่งเปนประธาน 
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง 
ใหมีเสียงหนึ ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที ่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสี่ครั้ง 
 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

 
บทบัญญัติมาตรา ๑๑ เปนบทบัญญัติว าดวยการประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งโดยสวนใหญแลวการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรเจาหนาที่ในรูปแบบคณะกรรมการนั้นจะเปนไปในรูปการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา 
หรือมีมติในเรื่องที่อำนาจหนาที่  ดังนั้น การบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจึงมีตองครบถวน
เพื่อไมใหเกิดขอขัดแยงในทางปฏิบัติ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมของการประชุมคณะกรรมการ 
ที ่กำหนดตามกฎหมายแตละฉบับจะประกอบดวยองคประชุม ประธานในที ่ประชุม ที ่โดยปกติ
ประธานกรรมการยอมเปนผูทำหนาที่ในที่ประชุมและดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้น แตสิ่งที่ตองคำนึง
คือ ในกรณีที ่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที ่ได  ในกรณีนี ้กฎหมาย 



๓๙ 
 

ตองกำหนดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม รวมถึงการกำหนดเกี่ยวกับ
การเปนผูมีสวนไดเสียของประธานกรรมการหรือกรรมการ และการวินิจฉัยชี้ขาด เปนตน 

ในกรณีของการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ ไดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการ ดังตอไปนี ้

๑. องคประชุม 
มาตรา ๑๑ วรรคหน ึ ่ ง  เป นการกำหนดจำนวนข ั ้นต ่ำของกรรมการ 

ในคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ต องมีอยูในที ่เขาประชุม  
จึงจะจัดใหมีการประชุมได ซ ึ ่งมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ไดกำหนดใหการประชุมคณะกรรมการ 
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะสามารถดำเนินการ
ประชุมได 

๒. ประธานในที่ประชุม 
ตามปกติแลวประธานกรรมการจะทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม แตในกรณี

ที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มาตรา ๑๑ วรรคสอง ไดกำหนดให 
ที่ประชุมดำเนินการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมชั่วคราวในครั้งนั้น 

๓. มติของที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที ่ประชุม มาตรา ๑๑ วรรคสาม ไดกำหนดใหถือตาม 

เสียงขางมาก โดยกรรมการ ๑ คน ใหมีเสียงเทากับ ๑ เสียง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

๔. การจัดระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละ ๔ ครั้ง 

 
 

มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งประกอบดวยผูมีความรูความเชี่ยวชาญตามลักษณะ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ เพื่อทำหนาที่พิจารณาใหความเห็น 
ทางวิชาการเพื ่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
แกคณะกรรมการ 

 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
 
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ เปนบทบัญญัติวาดวยอำนาจของคณะกรรมการในการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยที่การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามอำนาจหนาที่กำหนดไว 
ในกฎหมายนั ้น คณะกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที ่หรือดำเนินการไดเองทั ้งหมด กรณีจึงอาจ 
มีบทบัญญัติใหคณะกรรมการสามารถมอบหมายใหองคกรอื่นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนโดยอยูในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายสวนใหญจะกำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจ



๔๐ 
 

แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรืออาจ
กำหนดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไวดวย 

ในกรณีของคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
มาตรา ๑๒ ไดกำหนดใหอำนาจแกคณะกรรมการในการแตงตั ้งคณะอนุกรรมการกลั ่นกรอง  
โดยคณะกรรมการสงเสร ิมและร ักษามรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรม อาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองเพียงคณะเดียวหรือหลายคณะก็ได และไดมีการกำหนดคุณสมบัติ 
ของผูที ่จะไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมการ ซึ ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญตามลักษณะ 
มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมตามที ่กำหนดไวในมาตรา ๔ (วรรณกรรมพื ้นบ านและภาษา 
ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล งานชางฝมือดั้งเดิม การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกัน
ตัว และลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 

ทั ้งนี ้ การแตงตั ้งคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองดังกลาวก็เพื ่อทำหนาที ่พิจารณา 
ใหความเห็นทางวิชาการเพื ่อประกอบการพิจารณาขึ ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
แกคณะกรรมการ  

 
 

มาตรา ๑๓  ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานโดยอนุโลม 

 
 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
 
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน

โดยอนุโลมนั้น ใหนำบทบัญญัติวาดวยการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม มาใชบังคับโดยอนุโลม เชน  

-  การกำหนดองค ประช ุม โดยการประช ุมคณะอน ุกรรมการกล ั ่นกรอง 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะสามารถดำเนินการประชุมได  

- ประธานในที่ประชุม ตามปกติแลวประธานกรรมการจะทำหนาที่เปนประธาน 
ในที ่ประชุม แตในกรณีที ่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ใหที ่ประชุม
ดำเนินการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมชั่วคราวในครั้งนั้น 

- มต ิของท ี ่ประช ุม กำหนดให ถ ือตามเส ียงข างมาก โดยกรรมการ ๑ คน  
ใหมีเสียงเทากับ ๑ เสียง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
 
 
 



๔๑ 
 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวนเจ็ดคน ไดแก ผู อำนวยการ 

กองกิจการเคร ือข ายทางว ัฒนธรรม กรมส งเสร ิมว ัฒนธรรม ผ ู อำนวยการ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนักการศึกษา
กร ุงเทพมหานคร ผ ู อำนวยการสำน ักว ัฒนธรรม ก ีฬา และการท องเท ี ่ยว 
กรงุเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
แตงต ั ้งจากผู ม ีความรู ความเช ี ่ยวชาญดานวรรณกรรมพื ้นบ านและภาษา  
ดานศิลปะการแสดง ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
ดานความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ดานงานชางฝมือดั้งเดิม 
ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว ดานการบริหาร
จัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 
และชุมชนดวย 

ใหผู อำนวยการกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที ่ยว กร ุงเทพมหานคร เป นเลขานุการ และใหอธ ิบด ีแต งต ั ้งขาราชการ 
ในกรมสงเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ  ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร
อาจแตงตั้งขาราชการในสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
อีกคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 
 

คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
 
ตามที ่ไดกลาวมาแลวในคำอธิบายมาตรา ๕ วา พระราชบัญญัตินี้มีการกำหนด

โครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายในรูปแบบของ “คณะกรรมการ” โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการตาง ๆ จำนวน ๓ คณะ ไดแก 

๑. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
๒. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
๓. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด  
สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๑๔ เปนกำหนดใหมีคณะกรรมการข้ึน คือ “คณะกรรมการ

ส งเสร ิมและรักษามรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” โดยการกำหนดใหมี



๔๒ 
 

คณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือเปนการกระจายอำนาจและกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
โดยไดมีการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยสวนหลัก ๆ ๔ สวน คือ  

๑. ประธานกรรมการ โดยพระราชบัญญัตินี้กำหนดให “ปลัดกรุงเทพมหานคร”  
ทำหนาที่เปนประธานกรรมการ 

๒. กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๗ คน ไดแก ผูอำนวยการกองกิจการเครือขาย
ทางวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนักงาน
ส งเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยกร ุงเทพมหานคร ผ ู อำนวยการ 
สำน ักการศึกษากร ุงเทพมหานคร ผ ู อำนวยการสำน ักว ัฒนธรรม ก ีฬา และการทองเที ่ยว 
กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

๓. กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน ซึ ่งปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั ้งจาก 
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ดังนี้  

๓.๑ ดานวรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา  
๓.๒ ดานศิลปะการแสดง  
๓.๓ ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
๓.๔ ดานความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
๓.๕ ดานงานชางฝมือดั้งเดิม  
๓.๖ ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว  
๓.๗ ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือ 
๓.๘ ดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชา

สังคมและชุมชนดวย 
๔. เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหผูอำนวยการกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา 
และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการ แตในสวนผูชวยเลขานุการ พระราชบัญญัตินี้
กำหนดเก่ียวกับการแตงตั้งผูชวยเลขานุการไว ดังนี ้

๔.๑ ใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมแตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมวัฒนธรรม
คนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ   

๔.๒ ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแตงตั ้งขาราชการในสำนักวัฒนธรรม กีฬา  
และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวนหาคน ไดแก วัฒนธรรมจังหวัด 

ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผู อำนวยการ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ซึ ่งผู วาราชการจังหวัด
แต งต ั ้งจากผู มีความร ู ความเช ี ่ยวชาญดานวรรณกรรมพื ้นบ านและภาษา  
ดานศิลปะการแสดง ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
ดานความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ดานงานชางฝมือดั้งเดิม 
ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว ดานการบริหาร
จัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม
และชุมชนดวย 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั ้งขาราชการในสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด 
 
สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๑๕ เปนกำหนดใหมีคณะกรรมการข้ึน คือ “คณะกรรมการ

สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด” ซึ่งมีความคลายกับ “คณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” ตามมาตรา ๑๔ สำหรับการ
กำหนดใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเปนการกระจายอำนาจและกอใหเกิดความคลองตัว 
ในการปฏิบัติงาน โดยไดมีการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยสวนหลัก ๆ  
๔ สวน คือ  

๑. ประธานกรรมการ โดยพระราชบัญญัตินี ้กำหนดให “ผู ว าราชการจังหวัด”  
ทำหนาที่เปนประธานกรรมการ 

๒. กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก วัฒนธรรมจังหวัด ผู อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัด 

 
 
 



๔๔ 
 

๓. กรรมการผูทรงคณุวุฒิ จำนวน ๖ คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ดังนี้  

๓.๑ ดานวรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา  
๓.๒ ดานศิลปะการแสดง  
๓.๓ ดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
๓.๔ ดานความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
๓.๕ ดานงานชางฝมือดั้งเดิม  
๓.๖ ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว  
๓.๗ ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือ 
๓.๘ ดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิคำนึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

และชุมชนดวย 
๔. เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แลวแตกรณี และอาจเสนอแนะ
แนวทางการสงเสร ิมและรักษามรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
ตอคณะกรรมการ 

(๒) ดำเนินการรวมกับชุมชนเพื ่อจ ัดทำรายการเบื ้องต นมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการ
เบ ื ้องตนมรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรมเพื ่อเสนอขึ ้นบ ัญชีมรดกภูมิป ญญา 
ทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการ 

(๔) ประสานงานเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชน รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื ่อการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๕) เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรู เกี่ยวกับมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๖) ส ง เสร ิมให ร ู  ค ุณค  าและม ีการส ืบทอดมรดกภ ูม ิป ญญา 
ทางวัฒนธรรม 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัด  

 
บทบัญญัติมาตรา ๑๖ เปนบทบัญญัติกำหนดอำนาจหนาที่คณะกรรมการสงเสริม

และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด สำหรับการกำหนดใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัด  
เพื ่อเปนการกระจายอำนาจและกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยไดกำหนดให
คณะกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

๑. เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แลวแตกรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม 

๒. ดำเนินการรวมกับชุมชนของตนเพื่อจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนกระบวนการสำคัญอันเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม  



๔๖ 
 

๓. พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื ้องตน 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๔. ประสานงานเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  
รวมทั้งระดมทรัพยากรเพ่ือการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๕. เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรูเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๖. สงเสริมใหรูคุณคาและมีการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๗. ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูม ิป ญญา 

ทางวัฒนธรรมมอบหมาย 
 

 

มาตรา ๑๗  ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙  
และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดโดยอนุโลม 

 
 

การนำบทบัญญตัเิกี่ยวกับคณะกรรมการมาใชบังคับกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 
มาตรา ๑๗ กำหนดใหนำบทบัญญัติที่ใชบังคับกับคณะกรรมการสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมาอนุโลมใชกับคณะกรรมการระดับจังหวัดทั ้ง ๒ คณะ ไดแก 
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดโดยอนุโลม โดยบทบัญญัติที่นำมาอนุโลม
ใช ไดแก 

๑. บทบัญญัติมาตรา ๖ ซึ่งเปนการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ

๒. บทบัญญัติมาตรา ๗ ซึ่งเปนการกำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒ ิ

๓. บทบัญญัติมาตรา ๘ ซึ่งเปนการกำหนดเรื่องการพนจากตำแหนงของกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิกอนครบวาระ 

๔. บทบัญญัติมาตรา ๙ ซึ่งเปนการกำหนดเรื่องการพนจากตำแหนงของกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒ ิ

๕. บทบัญญัติมาตรา ๑๑ ซึ่งเปนการกำหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ 
 
 
 
 



๔๗ 
 

มาตรา ๑๘  ใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมทำหนาที ่เป นสำนักงาน
เลขาน ุ การของคณะกรรมการ ร ับผ ิดชอบในงานธ ุ รการและงานว ิชาการ 
ของคณะกรรมการ และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมของประเทศตอคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแผนงานและโครงการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ดานเงินอุดหนุนดานวิชาการ ดานการฝกอบรม ดานการเผยแพร 
และแลกเปลี่ยนองคความรูดานการอนุรักษและสืบทอด หรือดานอื่นที่เปนประโยชน
ตอการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการ 

(๓) เสนอมาตรการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
รวมทั้งแนวทางความรวมมือระหวางชุมชนที่มีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ตอคณะกรรมการ 

(๔) รวบรวมและจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศ 

(๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ผานการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๗) เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรู เกี่ยวกับมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(๘) ฝกอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๙) สงเสริมใหมีการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 
กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๑๘ กำหนดใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และรับผิดชอบในงานธุรการ 
และงานวิชาการของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม
และบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทยโดยการศกึษา คนควา วิจัย ฟนฟู อนุรักษ พัฒนา เผยแพร และสงเสริม
หนวยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ดำเนินงานดานวัฒนธรรม รวมทั ้งดำเนินการเกี ่ยวกับ 



๔๘ 
 

การประสานงานและแลกเปล ี ่ ยนด  านว ัฒนธรรม๑ โดยพระราชบ ัญญ ัต ิ น ี ้ กำหนดให  
กรมสงเสริมวัฒนธรรมมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

๑. เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ของประเทศตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๒. เสนอแผนงานและโครงการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ดานเงินอุดหนุนดานวิชาการ ดานการฝกอบรม ดานการเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูดาน 
การอนุรักษและสืบทอด หรือดานอื ่นที ่เปนประโยชนตอการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๓. เสนอมาตรการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทาง
ความรวมมือระหวางชุมชนที่มีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๔. รวบรวมและจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
๕. ประกาศข ึ ้นบ ัญช ีมรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมที ่ผ านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๖. สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชนที่เกี ่ยวของเพื ่อการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมทั ้งในประเทศ 
และตางประเทศ 

๗. เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรู  เก ี ่ยวกับมรดกภูมิป ญญา 
ทางวัฒนธรรม 

๘. ฝกอบรมและศกึษาวิจัยเก่ียวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๙. สงเสริมใหมีการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๑๐. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑ขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงส วนราชการกรมสงเสร ิมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๔๙ 
 

มาตรา ๑๙  ในการปฏ ิบ ัต ิ การตามหน าท ี ่  คณะกรรมการ 
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำทางวิชาการ
ไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง 
หรือเพื่อสำรวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

 
 

การสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
 
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรที่มีอำนาจในการ

บริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และเพื ่อใหการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรา ๑๙ จึงไดกำหนดใหคณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม  
อาจดำเนินการ ดังตอไปนี ้

๑. อาจเชิญบุคคลใดมาใหข อเท็จจร ิง คำอธ ิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำ 
ทางวิชาการไดเม่ือเห็นสมควร 

๒. อาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื ่อใหไดมาซึ ่งขอเท็จจริงหรือเพื่อสำรวจ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

มาตรา ๒๐  เมื่อคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดไดรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหเสนอมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมรายการนั ้นตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมเพื ่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 
 

การเสนอเพื่อขึ้นบญัชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 

ตามที่ประเทศไทยไดดำเนินการภาคยานุว ัติเข าเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการ 
สงวนร ั กษามรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ั บ ต  อง ไม  ไ ด   ( Convention for the Safeguarding  
of the Intangible Cultural Heritage) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประเทศไทยจึงตองผูกพัน
ตามพันธกรณีที ่จะตองปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ โดยอนุสัญญานี ้กำหนดใหรัฐภาคีมีหนาที่ในการ 
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได โดยจะตองดำเนินการจำแนกประเภทของมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดและกำหนดความหมายในแตละเภทใหมีความชัดเจน ซึ่งจำตองอาศัย
ความรวมมือจากชุมชน สังคม และองคกรเอกชนที่เก่ียวของ และจะตองดำเนินการรวบรวมและจัดทำ
บัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Representative List) ของประเทศตน 
ตามความเหมาะสมของสภาพมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดภายในประเทศของตน และปรับปรุง
ฐานขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบัน  

ในการนี ้ มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตินี ้ จึงไดกำหนดใหมีการจัดทำบัญชี 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ที ่กำหนดใหเมื่อคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ประจำจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการใดไดรับการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหเสนอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นตอกรมสงเสริม
วัฒนธรรมเพ่ือเสนอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดตามมาตรา ๒๐ ใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอใหคณะอนุกรรมการ
กลั ่นกรองตามมาตรา ๑๒ พิจารณาใหความเห็นทางวิชาการเพื ่อประกอบการ
พิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นของคณะกรรมการดวย  
ทั้งนี้ ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

 
 

การพิจารณาขึ้นบญัชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 
กระบวนการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีรายละเอียด ดังนี ้
๑.  เม ื ่อคณะกรรมการส งเสร ิมและร ักษามรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
พิจารณาแลวเห ็นสมควรใหมรดกภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมรายการใดได ร ับการข ึ ้นบ ัญชี  
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหเสนอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นตอกรมสงเสริม
วัฒนธรรม (มาตรา ๒๐)  

๒. คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม อาจพิจารณา
แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมตามที ่กำหนดไวในมาตรา ๔ (วรรณกรรมพื ้นบานและภาษา ศิลปะการแสดง  
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ 
และจักรวาล งานชางฝมือดั้งเดิม การเลนพื ้นบาน กีฬาพื ้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว  
และลักษณะอื ่นตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง) เพื ่อทำหนาที ่พิจารณาใหความเห็นทางวิชาการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแกคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๒) 

๓. กรมสงเสร ิมวัฒนธรรมมีหนาที ่ต องเสนอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ตามที่คณะกรรมการส ง เสร ิมและร ักษามรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
หรือคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสนอ เพื่อพิจารณา 
ใหความเห็นทางวิชาการประกอบการพิจารณาขึ ้นบัญชีมรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรมของ
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกำหนด (มาตรา ๒๑) 

บทบัญญัต ิมาตรา ๒๑ นี ้ม ีการให อำนาจคณะกรรมการสงเสร ิมและร ักษา 
มรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมในการออกระเบียบกำหนดเก ี ่ยวก ับการพิจารณาขึ้นบ ัญชี  
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดวย 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

มาตรา ๒๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมรายการใดเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และสมควร
ไดรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหอธิบดีประกาศการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

การประกาศบญัชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 
มาตรา ๒๒ เปนการกำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับการขึ ้นบัญชีมรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรม โดยกำหนดใหเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ที่คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ
สงเสร ิมและรักษามรดกภูม ิป ญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหว ัดรายการใดเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกำหนดตามมาตรา ๒๑ และสมควร
ไดรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหอธิบดีสงเสริมวัฒนธรรมประกาศการขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

จากขอมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดมีการออกประกาศ
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ 
รายการ๑ โดยแบงออกเปน 

๑.  ประเภท รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที ่ต องไดร ับการสงเสริม 
และรักษาอยางเรงดวน 

๑.๑ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานศิลปะการแสดง 
๑.๑.๑ สะไน 
๑.๑.๒ วายังกูเละ 

๑.๒ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
ประเพณี และเทศกาล 

๑.๒.๑ พิธีถวายขาวพีชภาคฯ และบุญเสียคาหัวขาโอกาสพระธาตุพนม 
๑.๒.๒ ประเพณีปอยสางลอง 

๑.๓ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล 

๑.๓.๑ ขนมฝรั่งกุฎีจีน 
๑.๔ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานงานชางฝมือดั้งเดิม 

๑.๔.๑ เรือนโคราช 
๑.๔.๒ กลองเอกราช 
๑.๔.๓ เรือกาบาง 

 
๑ประกาศกรมสงเสรมิวัฒนธรรม เรือ่ง การข้ึนบัญชีมรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  



๕๓ 
 

๒.  ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
๒.๑ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานวรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา 

๒.๑.๑ นิทานพ้ืนบาน เรื่องทาวแสนปม 
๒.๑.๒ ตำรายาหลวงปูศุข 

๒.๒ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานศิลปะการแสดง 
๒.๒.๑ ลิเก 

๒.๓ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
ประเพณี และเทศกาล 

๒.๓.๑ ประเพณีแหเจาพอเจาแมปากน้ำโพ 
๒.๓.๒ ประเพณีปกธงเมืองนครไทย 
๒.๓.๓ ประเพณีถือศีลกินผัก 

๒.๔ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล 

๒.๔.๑ ดินสอพองลพบุร ี
๒.๕ ลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน 

และศิลปะการตอสูปองกันตัว 
๒.๕.๑ วัวเทียมเกวียน 
๒.๕.๒ การเลนสะบา 
๒.๕.๓ การแขงเรือยาวข้ึนโขนชิงธง 

 
 

มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏในภายหลังวาการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดก 
ภ ูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมรายการใดเป นไปโดยคลาดเคลื ่อนหรือสำค ัญผิด 
ในขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ หรือมีขอเท็จจริงปรากฏที ่เปลี ่ยนแปลงไป  
ใหคณะกรรมการมีอำนาจแกไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิป ญญาทาง
วัฒนธรรมรายการนั้นได 

 
 

การแกไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชมีรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 
มาตรา ๒๓ เปนการกำหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรมมีอำนาจในการแกไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดมีการ
ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ๒๒ แลว โดยการจะแกไขหรือยกเลิก 
การขึ ้นบ ัญช ีมรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมไดก ็ต อเม ื ่อปรากฏว า การพิจารณาขึ ้นบ ัญชี  
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเปนไป ดังนี ้

 
 



๕๔ 
 

๑. การข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนไปโดยคลาดเคลื่อน 
๒. การข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนไปโดยสำคัญผิดในขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสำคัญ หรือ 

๓. มีขอเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยเหตุดังกลาวข างตน คณะกรรมการสงเสร ิมและรักษามรดกภูมิป ญญา 
ทางวัฒนธรรมยอมมีอำนาจในการแกไขหรือยกเลิกการขึ ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ดังกลาวได 

 
 

มาตรา ๒๔  เมื ่อปรากฏวามีการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย 
ตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี
เพื่อมีคำสั่งใหระงับการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวได เวนแตกรณีที่ 
มีความจำเปนเรงดวนหรือเปนกรณีที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  
ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นได 

 
 

มาตรการคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไวแลว 
 
ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทำที ่กอใหเกิดความเสียหายตอมรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรมทีไ่ดขึ้นบัญชีไวแลว แบงออกเปน ๒ กรณี 
กรณีทั ่วไป ใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมีคำสั่งใหระงับการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย
ดังกลาวได  

กรณีท ี ่ม ีความจำเปนเร งด วนหรือเป นกรณีท ี ่อาจกอให  เก ิดความเสียหาย 
อยางรายแรง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำที่กอใหเกิด
ความเสียหายนั ้นไดเอง โดยไมตองรอการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

มาตรา ๒๕  ใหบรรดามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่กระทรวง
วัฒนธรรมไดประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไวอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี ้ใชบ ังคับ เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที ่ได ข ึ ้นบัญชี 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 

บทเฉพาะกาล 
 
พจนาน ุ กรมศ ัพท  กฎหมายไทย ฉบ ับราชบ ัณฑ ิตยสถาน  พ.ศ .  ๒๕๕๔  

ได ให ความหมายของคำว า “บทเฉพาะกาล” หมายถึง บทบัญญัต ิของกฎหมายท ี ่บ ัญญัติ  
เกี่ยวกับผลกระทบของการใชบังคับกฎหมายใหมที่มีตอกรณีที่เกิดขึ้นกอนกฎหมายใหมใชบังคับ  
หรือวิธีดำเนินการกับกรณีที่เกิดขึ้นกอนหรือหลังวันที่กฎหมายใหมใชบังคับแลว โดยจุดมุงหมาย 
ของการตราบทเฉพาะกาลขึ้นนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของรัฐหรือองคกรที่เคยมีกฎหมายรับรอง 
ให สามารถดำเน ินการต อเน ื ่องไปได โดยไม หย ุดชะง ัก ลดผลกระทบที ่คาดว าจะเก ิดขึ้น 
หรือขจัดขอขัดแยงในเรื่องตาง ๆ ที่จะเกิดจากการใชกฎหมายที่ตราขึ้นใหม รับรองการดำเนินงาน
อยางใดอยางหนึ ่งของเอกชนที่มีขึ ้นกอนกฎหมายใหมใชบังคับ รับรองสิทธิประโยชนที่บ ุคคล 
ซึ่งไดมาโดยผลของกฎหมายที่ยกเลิกไปแลวใหคงมีอยูตอไป อีกทั้งเปนการลดกลไกหรือมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีใชบังคับเปนการชั่วคราวในระยะแรกของการใชบังคับกฎหมาย 

การตราบทเฉพาะกาลในกรณีที่มีการตรากฎหมายฉบับใหม เพื่อบังคับในเรื ่อง 
ที่ยังไมเคยมีกฎหมายในเรื่องนั้นมากอน หากเนื้อหาของกฎหมายฉบับใหมเปนการจำกัดสิทธิเสรีภาพ 
หรือมีผลกระทบตอประโยชนของบุคคลที ่เคยมี หรือกอใหเกิดภาระหนาที ่ท ี ่ไมเคยมีมากอน  
กรณีจำเปนตองกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใหโอกาสแกผูที ่ตองถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบไดจัดการแกไขใหถูกตองตามท่ีบัญญัติในกฎหมายใหมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

กรณีม ีการปร ับปร ุงบทบัญญัต ิแห งกฎหมายโดยยกเล ิกกฎหมายฉบับเดิม 
แลวตรากฎหมายฉบับใหมขึ้นใชบังคับแทน ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวจะสงผลกระทบตอสิทธิหนาท่ี 
ของบุคคลหรือการใด ๆ ที ่อยู ภายใตกฎหมายฉบับเดิมใหตองสิ ้นสุดลง จึงจำเปนตองกำหนด 
บทเฉพาะกาลเพ่ือรับรองการตาง ๆ ตามบทบัญญัติเดิมใหยังคงใชบังคับไดจนกวาจะสิ้นอาย ุ

สวนกรณีมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมอาจมีผลทำให
การใด ๆ หรือสิทธิหนาที่ที่เคยกำหนดไวตามบทบัญญัติฉบับเดิมกอนมีการแกไขเพิ่มเติมตองสิ้นสุดลง 
จึงตองบัญญัติบทเฉพาะกาลไว เพื ่อร ับรองสิทธิที ่ได ร ับมากอน หรือให เก ิดความตอเน ื ่อง 
ในการปฏิบัติการของเจาหนาที่ 

สำหรับมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ เปนบทเฉพาะกาลที่กำหนดข้ึนเพื่อรองรับ
มรดกภูมิป ญญาทางว ัฒนธรรมที ่กระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศขึ ้นทะเบียนมรดกภูมิป ญญา 
ทางวัฒนธรรมไวอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ที ่ไดขึ ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
ไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒  
เพื่อเปนหลักฐานสำคัญของชาติและเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเปนการปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  



๕๖ 
 

อันเปนการนำไปสูการสรางความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการอยู ร วมกันอย างมีส ันติส ุข โดยมีว ัตถุประสงคของการขึ ้นทะเบียนมรดกภูมิป ญญา 
ทางวัฒนธรรม๑ ดังนี ้

(๑) เพื่อบันทึกประวัติความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม 

(๒) เพ่ือเปนฐานขอมูลสำคญัเก่ียวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในประเทศไทย 
(๓) เพ่ือเสริมสรางบทบาทสำคัญและความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคล

ที่เปนผูครอบครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
(๔) เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปอง

คุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาต ิ
(๕) เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมได 
ตัวอยางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการรองรับตามบทเฉพาะกาลนี้ 
“นวดไทย” (NUAD THAI หรือ Traditional Thai Massage) ไดรับการขึ้นทะเบียน

ใหเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาความรูเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทการแพทย
แผนไทยและการแพทยพื้นบาน ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยการเสนอ 
“นวดไทย” เพื ่อข ึ ้นทะเบ ียนมรดกภูม ิป ญญาทางว ัฒนธรรมนั ้น เป นการดำเน ินการก อน 
ที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีผลใชบังคับ  
ซึ่งเปนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  อยางไรก็ดี มาตรา ๒๕  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมฯ ไดกำหนดใหการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
ดังนั้น จึงถือไดวาไดมีการกำหนดให “นวดไทย” อยู ในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
ของประเทศไทยแลว จึงเขาเงื่อนไขที่ที่ประชุมคณะกรรมการรวมระหวางรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญา 
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage) ของ UNESCO ไดมีมติพิจารณาขึ ้นทะเบียน “นวดไทย”  
ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ (Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity หรือ RL) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

“โขน” ได  ร ับการข ึ ้ นทะ เบ ี ยน ให  เป นมรดกภ ู ม ิป ญญาทางว ัฒนธรรม  
สาขาศิลปะการแสดง เมื ่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ ่งเปนการดำเนินการกอนที ่พระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับเชนกัน แตดวยผลของบทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ นี้ จึงถือไดวาไดมีการกำหนดให “โขน” อยูในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
ของประเทศไทยแลว “โขน” จึงไดร ับการขึ ้นทะเบียน “โขน” ในบัญชีรายชื ่อตัวแทนมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ ตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ท ี ่จ ับต องไม ได   (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)  

 
๑กรมสงเสริมวัฒนธรรม, รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไมได พ.ศ. ...., กุมภาพันธ ๒๕๕๖, หนา ๓๘ - ๔๕. 



๕๗ 
 

ของ UNESCO เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย “โขน” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรายการแรกที่
ไดรับการขึ้นบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ 

นอกจากนี ้ ยังมีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอีกหลายรายการที ่เขาเงื ่อนไข 
บทเฉพาะกาลตามมาตรานี้ เชน “โนรา” “มวยไทย” เทศนมหาชาติ” “ละครนอก” 

 
 

มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 
 

 
มาตรารักษาการ 

 
บทบัญญัติตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ไดวางหลักเกณฑไว ๒ เรื่อง คือ 

การกำหนดตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ตองรับผิดชอบเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
อำนาจของรัฐมนตรผีูรักษาการ 

๑. รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
พระราชบ ัญญัต ิน ี ้กำหนดให  “ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงว ัฒนธรรม”  

เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
สำหรับวัตถุประสงคในการกำหนดใหมีรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายข้ึน 

ก็เพื่อกำหนดใหมีผูมีหนาที่ดูแลการปฏิบัติการ ควบคุมหรือกำกับใหมีการปฏิบัติการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว ซึ่งทำใหเกิดผลและประโยชน  ดังนี้  

(๑) เพื่อกำหนดใหมีรัฐมนตรีผูเปนเจาของเรื่อง ถาหากไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
ผู ร ักษาการตามกฎหมายแลวยอมเปนการยากที่จะทราบวารัฐมนตรีผู ใดจะเปนผู ร ับผิดชอบ 
การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เชน การเตรียมการรางกฎหมายลำดับรอง การเตรียม
งบประมาณ การสั่งการใหเจาหนาที่ปฏิบัติ และการวางระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ 
ตลอดจนการกำหนดแบบพิธี และแบบฟอรมการติดตอกับราษฎรผูมีหนาที่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนด  อยางไรก็ดี อาจมีกฎหมายบางฉบับที ่ม ีการกำหนดใหบ ุคคลอื ่นนอกจากรัฐมนตรี 
เปนผูรักษาการตามกฎหมาย  

(๒) เพื ่อประโยชนในการที ่สภาผู แทนราษฎรจะตรวจสอบ หรือควบคุม 
การบริหารราชการแผนดินตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เมื่อการปฏิบัติการตามกฎหมายใด 
ไมมีประสิทธิภาพหรือมีขอบกพรองไมเหมาะสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรี 
ผู ร ักษาการตามกฎหมาย และอาจขอใหมีการเปดอภิปรายทั ่วไปเพื ่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี 
ผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคลได ซึ่งในกรณีเชนนี้ ยอมเปนหนาที่ของรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามกฎหมายนั้น ๆ จะเปนผูทำหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๓) เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอกับทางราชการ ในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื ่อจะไดปฏิบัติอยางถูกตอง เนื่องมาจากบทบัญญัติวาดวยผูรักษาการ 
ตามกฎหมายทำใหทราบไดวา กระทรวงใดเปนผูมีอำนาจหนาที่และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 



๕๘ 
 

๒. อำนาจของรัฐมนตรผีูรักษาการ 
พระราชบัญญัตินี ้ไดกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

ตามพระราชบัญญัตินี้ไว ดังนี ้
(๑) ออกคำสั่งใหระงับการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายตอมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมที่ข้ึนบัญชีไวตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เชน กฎกระทรวง

กำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริมและรักษาตามมาตรา ๔ 
 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

  



๕๙ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที ่มรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำคาที ่ไดมีการสรางสรรค สั ่งสม ปลูกฝง  
และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ นหนึ ่งมายังคนอีกรุ นหนึ ่ง แตในปจจุบันมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาวไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ไปใชในทางที ่บิดเบือนหรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริม
และรักษามรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมใหมีความสืบเนื ่องและยั ่งยืนสืบไป  
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 
สำหรับเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดอธิบายไวในสวนตนแลว 
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