การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของการเป็นรัฐภาคี
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(Study on Best Safeguarding Practices of Member States under the
Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)

โดย
นางชมัยพร วิเศษมงคล

โครงการวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่กรุณาไว้วางใจมอบหมายให้ทาการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมหลายท่าน โดยเฉพาะนางสุ นันทา มิตรงาม ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
นางสุกัญญา เย็นสุข และนางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่เสี ยสละเวลาในการให้ สัมภาษณ์ส าหรั บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ นางสาวกิตติพร ใจบุญ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาและกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่อานวยความสะดวกใน
การประสานงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต และ
นายชูพินิจ เกษมณี กรรมการตรวจรับผลงานวิจัย ที่สละเวลาในการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ให้
ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความ
ปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้

ชมัยพร วิเศษมงคล

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ขององค์การยูเนสโก และเพื่อให้การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยดังกล่าวได้รับประโยชน์สูงสุด
จาเป็นต้องมีการศึกษาหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับโดยองค์การยูเนสโก รองรับกับ
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ และการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ได้แก่ การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการการสงวนรักษาโดยเร่งด่วน และการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
ของประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ กติกาภายใต้ภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา ICH มาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งในส่วนของการจัดทา
คลังข้อมูลและขึ้นทะเบียน ICH การจัดตั้งกลไกทางกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ พ.ศ....... ) กลไกทางสถาบันในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่กาหนดเป็นบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือการสนับสนุนผ่านทางเครือข่ายทางวัฒนธรรม (เช่น คณะกรรมการฯ ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสภา
วัฒนธรรม เป็นต้น) รวมทั้งการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่และคุ้มครอง ICH แต่ยังไม่เพียงพอ ครบถ้วน และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังไม่มีการกาหนดประเด็นการสงวนรักษา ICH ไว้ชัดเจนในเชิงนโยบายทั้งระดับประเทศ
และระดับหน่วยงานปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (๑) การให้ความสาคัญกับ
ประเด็นการสงวนรักษา ICH ไว้ในแผนระดับชาติควบคู่กับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม ICH เพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และเพื่อกาหนดกลไกการมี
ส่วนร่วมที่ชัดเจนและเหมาะสม (๒) การจัดทาฐานข้อมูล ICH ครอบคลุมทั่วประเทศในรูปของสามะโนและแผนที่
ทางวัฒนธรรม ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดกลุ่มสถานภาพตามความ
จาเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองและสงวนรักษา ความสาคัญและศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่มีต่อชุมชนและประเทศ
(๓) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการเข้ามามีบทบาทต่อการสงวนรักษา ICH ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (๔) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสงวนรักษา ICH ของภูมิภาคเพื่อรองรับ AEC ในรูปของ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการเสนอ ICH ที่มีลักษณะเดียวกัน ต่อ
องค์การยูเนสโก (๕) มีระบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม ICH ที่จะ
มีการจัดทาขึ้น (๖) เร่งศึกษาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ICH ของประเทศในฐานะกลไกหนึ่งของการคุ้มครองและสงวนรักษา

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
On 4 June, 2013, the cabinet approved the proposal of the Ministry of Culture on
applying Thailand as state member under the Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage of United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO.
Consequently, it is needed to have a study on the best practice of Thailand as state member
under the approval of UNESCO. The study has been established by analyzing operational
directives for the Implementation of the Convention in case of submitting ICH as Intangible
Cultural Heritage of Humanity or Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding,
and also learning from the case studies of Best Safeguarding Practices as already registered.
Accordingly, Thailand has continuously implemented on safeguarding ICH since 2005 in terms of
identifying and drawing up inventories and register of the intangible cultural heritage present in
territory but are not regularly updated. There are the establishments of legal mechanism as
(Draft) Act of Intangible Cultural Heritage B.E. ………., institutional mechanism in various forms
such as committees, cultural learning centers, cultural council, etc., and also projects and
activities concerning with disseminating and safeguarding of ICH. However, such
implementations are still inadequate and inefficient. Moreover, ICH safeguarding issue has not
been specifically included in both national policy and implementation policy.
Policy recommendations proposed by this study are consisted of (๑) including ICH
specifically in National Plan and developing ICH promoting strategy as framework to initiate
programs, projects, and activities of the concerned agencies and also to identify the appropriate
the participation mechanisms (๒) conducting Thailand ICH inventories as ICH census and cultural
mapping with continuous updating together with grouping them by the urgent status of
safeguarding, their importance and economic potentials. (๓) strengthening cultural networks as
main mechanism on safeguarding implementation (๔) organizing the cooperation activities for
ICH safeguarding within region to support ASEAN Economic Cooperation (AEC) to exchange
knowledge, experiences and also seeking way to develop the co-proposal to UNESCO (๕)
establishing evaluating system with concrete indicators under the upcoming ICH promoting
strategy (๖) encouraging the study of appropriate practices to support ICH intellectual property
registration as one of the ICH safeguarding mechanism.
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บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
๑. อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)
๒. บทบัญญัติวิธีปฏิบัติในการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Operational Directives for the Implementation
of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage)
๓. ข้อบังคับการประชุมใหญ่สมัชชาของรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๔. ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้
๕. แผนปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ..........
๗. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study)
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๑. กรอบแนวคิดการวิจัย
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๓. ขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ (Work Plan)
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บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ศึกษารายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ขององค์การยูเนสโก
๒. ศึกษาหลักเกณฑ์/กระบวนการในการขึ้นทะเบียน ICH ภายใต้อนุสัญญาฯ
๓. ตัวอย่างแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practices) ของรัฐภาคีที่ได้รับการคัดเลือก
จากองค์การยูเนสโก
๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็นรัฐภาคีที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
๕. การดาเนินงานของประเทศไทยตามปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บรรณานุกรม

๘๘

ภาคผนวก ๑

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

ภาคผนวก ๒

แบบฟอร์มและคาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอคารับรององค์กรเอกชนที่ให้บริการ
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลขององค์การยูเนสโก

ภาคผนวก ๓

บทบาทของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และวิธีปฏิบัติตามคาแนะนาในการดาเนินงาน

ภาคผนวก ๔

แบบฟอร์มและคาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์มคาร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

ภาคผนวก ๕

แบบฟอร์มและคาแนะนาการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคี

ภาคผนวก ๖

แบบฟอร์มในการจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ภายใต้อนุสัญญาฯ พร้อมทั้งแบบฟอร์มและคาแนะนาภาพถ่ายและวีดิทัศน์ประกอบคาร้อง

ภาคผนวก ๗

แบบฟอร์มและคาแนะนาในการจัดทาคาร้องขอความช่วยเหลือในการเตรียมการขอขึ้นทะเบียน
ภายใต้อนุสัญญาฯ

ภาคผนวก ๘

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑

กรอบแนวคิดการวิจัย

๒๐

ภาพที่ ๒

รูปแบบการบริหารจัดการภายใต้อนุสัญญาฯ

๒๓

บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและควำมเป็นมำ
๑.๑ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage: ICH) นับได้ว่าเป็นปัจจัย
หนึ่งทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญ และมีความเปราะบางต่อการดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องเผชิญ
กับความหลากหลายอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทยและสังคมอื่นๆ ในโลกควบคู่กันไปจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความเคารพร่วมกันในวิถีชีวิตของแต่ละสังคม
๑.๒ ความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ ไม่เพียงแต่ในมุมมองของการสงวนรักษา
วัฒนธรรมของประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง ความสาคัญที่มีต่อเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น
และอาจไปสู่ระดับประเทศ ที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่น และมีการพัฒนาเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ องค์การยูเนสโก (United Nations of Educational, Scientific, and Cultural
Organization: UNESCO) ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้
ดารงอยู่ในฐานะเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน และในฐานะปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืน จึงได้จัดทาอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (The Convention for
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เริ่มมีผลบังคับใช้จริง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อปกป้องคุ้มครองวิธีการปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก
การนาเสนอองค์ความรู้และทักษะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของแต่ละประเทศ ภายใต้กรอบการ
ปฏิบัติที่แต่ละประเทศให้สัตยาบันถือปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติที่ ให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเจ้าของ ICH ร่วมกับการมีแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมที่ชัดเจน รวมทั้งการ
จัดทาคลังข้อมูล (Inventory) ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการดาเนินการ
ปกป้อง คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาฯ
๑.๔ ส าหรั บ ประเทศไทย เป็ น ที่ยอมรับ ว่ามีวัฒ นธรรมดั้งเดิม ที่กระจายอยู่ในชุมชนทุกพื้นที่ทั่ ว
ประเทศเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้มี
การจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงจานวน ๓๕๐ เรื่อง ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมจานวน ๕๐๐ เรื่อง และด้าน
มุขปาฐะจานวน ๔๐ เรื่องจากมรดกภูมิปัญญาที่แบ่งออกเป็น ๗ สาขา ได้แก่ สาขาภาษา สาขาศิลปะการแสดง
สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม สาขาความรู้ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย และในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเพื่อเป็นการต่อยอดการดาเนินงาน กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจึงกาหนดภารกิจในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญของชาติ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ยอมรับในความ

๒
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๕๕) มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้วทั้งหมด
๑๕๐ รายการจาก ๖ สาขา
๑.๕ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เห็นความสาคัญกับการเข้าเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าว โดยในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งเมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ของประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด จาเป็นต้องมีการศึกษาทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ
ต่างๆ และการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ได้แก่ การเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) การเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการการสงวนรักษาโดยเร่งด่วน (Intangible Cultural Heritage in Need
of Urgent Safeguarding) และการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ
กติกาภายใต้ภาคีอนุสัญญาฯ (Register of Best Safeguarding Practices) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับโดยองค์การยูเนสโก รองรับกับการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ข องประเทศภาคี ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และแนวปฏิบัติที่ดอี ันเป็นที่ยอมรับจากองค์การยูเนสโก
๒.๒ เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย ทั้งในรูป
ของแนวนโยบาย และการปฏิบัติเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ
๒.๓ เพื่อให้ข้อเสนอในเชิงนโยบายรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

๓. คำถำมหลักในกำรวิจัย
๓.๑ บทบาทที่พึงปฏิบัติของประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเป็นอย่างไร
๓.๒ แนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับขององค์การยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ทั้งกรณีเร่งด่วนและทีเ่ ป็นตัวแทนของมนุษยชาติเป็นอย่างไร
๓.๓ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ กฎ กติ กาขององค์ ก ารยู เ นสโกส าหรับ ประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ เป็นอย่างไร
๓.๔ ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะได้รับการยอมรับตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ คืออะไร
๓.๕ ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังกล่าว และ
ต้องทาอะไรบ้าง

๓

๔. ขอบเขตกำรวิจัย
๔.๑ ศึกษารายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
องค์การยูเนสโกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐภาคี (State Parties) โดยเฉพาะมาตรา ๑๑/๒๙/๓๒/๓๔
ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับการประชุมใหญ่สมัชชาของรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ และข้อบังคับ
การประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๔.๒ ศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งใน
กรณีความจาเป็นเร่งด่วน (Need of Urgent Safeguard) และกรณีทเี่ ป็นตัวแทนของมนุษยชาติ (Humanity)
๔.๓ ศึกษาหลักเกณฑ์ และกระบวนการของการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมสาหรับเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และกรณีศึกษารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐภาคีที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์การยูเนสโกจานวน ๔ กรณี โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง
การวางยุทธศาสตร์ภาพรวม การจัดทาแผนงานและโครงการที่เน้นการถ่ายทอด ICH จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง ได้แก่ (๑) Strategy for Training Coming Generations of Fujian Puppetry Practitioners ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) Call for Projects of the National Programme
of Intangible Heritage ของประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๓) Safeguarding Intangible Cultural
Heritage of Aymara Communities in Bolivia, Chile, and Peru ของประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ (๔) Education and Training in Indonesian Batik Intangible Cultural Heritage for
Elementary, Junior, Senior, Vocational School and Polytechnic Students, in Collaboration
with the Batik Museum in Pekalongan ของประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒๑
๔.๔ ประมวลผลการศึกษาในข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๓ ออกมาในรูปของปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็นรัฐ
ภาคีที่มีบทบาทเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กาหนดไว้ของอนุสัญญาฯ ทั้งประเด็นของการ
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยกรณีความจาเป็นเร่งด่วนและกรณีที่ เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ และ
การมีแนวปฏิบัติ (การจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม) ที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับว่าเป็น แนว
ปฏิบัติที่ดที ี่สุดจากองค์การยูเนสโก
๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนโยบายและการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จตามข้อ ๔.๔ เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย โดยใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การระดั บ กระทรวงและระดับ กรมฯ ตลอดจนข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากความเห็ น ของหน่ว ยงานต่ างๆ รวมทั้ งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ

๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๕.๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้เรียนรู้ถึงข้อปฎิบัติของการเป็นประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก
๕.๒ กระทรวงวัฒนธรรมมีข้อมูลและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสาหรับใช้ประกอบการจัดทาแนว
ทางการปฏิบัติที่เหมาะสมรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก
๑

ไม่มีกรณีของประเทศใดที่ได้รับการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๔

๖. นิยำมศัพท์
๖.๑ มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)๒
๖.๑.๑ องค์การยู เ นสโกได้ให้ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมไว้ว่า เป็นได้ทั้ง
ประเพณีที่สืบทอดกันมาในอดีต และการแสดงออกอันวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่ถือปฏิบัติกันในเมืองและในชนบท
ในเวลาเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือ
ประเทศอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทาให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกั นของ
สังคม กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกของความเป็นเอกลักษณ์ และความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้ปัจเจกชนรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน หรือชุมชนอื่นที่แตกต่าง และในที่สุด รู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวงกว้าง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไม่ใช่เป็น เพียงมูลค่าที่วัดในรูปของสินค้าทาง
วัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบ เนื่องจากความเป็นเฉพาะของแต่ละอย่าง มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรมประสบความส าเร็ จ บนพื้น ฐานของตัว เองในชุมชน และขึ้นอยู่กั บคนที่เป็นเจ้า ของความรู้ของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทักษะในการถ่ายทอดไปยังคนที่เหลือในชุมชน จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือไปยัง
ชุมชนอื่น วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จะถือเป็นมรดกได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากชุมชน กลุ่ม ชน หรือปัจเจก
บุคคลทีม่ ีการสร้าง รักษา และถ่ายทอด
องค์การยูเนสโกได้แบ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้ องไม่ได้ออกเป็น ๕ สาขาหลัก
ได้แก่
๑) ประเพณีหรือกำรแสดงออกทำงกำรพูด หมายรวมถึง ภาษาที่เป็นเครื่องมือของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย สุภาษิต คาปริศนา นิยาย เพลงกล่อมเด็ก ตานาน นิทานปรัมปรา
เพลง และโคลงกลอนมหากาพย์ บทสวด และอื่นๆ
๒) ศิลปะกำรแสดง หมายรวมถึงเพลงบรรเลง และขับร้อง การเต้นรา และการแสดงละคร
เวทีไปจนถึงละครใบ้ นอกจากนั้น ยังรวมเครื่องมือทางดนตรี หน้ากาก เสื้อผ้า และการตกแต่งร่างกายที่ใช้ใน
การเต้นรา และการจัดฉาก ตลอดจนสถานที่ที่จัดการแสดง
๓) แนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม และงำนเทศกำล ที่อยู่ในหลายรูปแบบ เช่น พิธีกรรมใน
การสักการะบูชา พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต หรือการเปลี่ยนผ่าน (การเกิด งานแต่งงาน และพิธีศพ) พิธีถือ
น้าพิพัฒน์สัตยา ระบบกฎหมายพื้นเมือง การละเล่น และกีฬาพื้นเมือง เทศกาลเฉลิมฉลองในหมู่เครือญาติ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประเพณีเกี่ ยวกับอาหาร งานเฉลิมฉลองตามฤดูกาล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับชายหรือหญิง
โดยเฉพาะกิจกรรมการล่าสัตว์ ตกปลา และยังรวมถึงการแสดงออกและองค์ประกอบทางกายภาพหลายอย่าง
เช่น การส่งสัญญาณ และคาพิเศษ การเล่นดนตรีเดี่ยว เพลง หรือการเต้นรา เสื้อผ้าพิเศษ การบูชายัญสัตว์
การเดินขบวนแห่ และอาหารพิเศษ เป็นต้น
๔) ควำมรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล หมายความถึงความรู้ ความ
เข้าใจ ทั กษะ แนวปฏิบั ติ และการเป็ น ตัว แทนที่ ดาเนิ นการโดยชุมชนที่เ กี่ยวข้ องกั บสภาพแวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกผ่านทางภาษา คาพูดพื้นเมือง ความรู้สึกของสิ่ งที่ติดมากับสถานที่ ความทรงจา จิต
วิญญาณ และการมองโลก สาขานี้รวมประเด็นที่หลากหลาย อาทิ สติปัญญาทางนิเวศวิทยาพื้นบ้าน ความรู้
๒

UNESCO Cultural Sector. Intangible Heritage. What is Intangible Cultural Heritage.
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?

๕
เกี่ยวกับท้องถิ่น ความรู้ เกี่ย วกับพืช พรรณไม้ ระบบการแพทย์พื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีรับน้อง การเข้าทรง
องค์กรทางสังคม เทศกาล จักรวาลวิทยา ศิลป์ภาษา และทัศนศิลป์
๕) งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะไปในลักษณะจับต้อง
ได้มากที่สุด แต่สิ่งทีอ่ งค์การยูเนสโกนามาอยู่ในกลุ่มของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คือ ทักษะ และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือ มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความพยายามในการคุ้มครองจะเน้นไปที่
การกระตุ้นให้ช่างฝีมือผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดทักษะและความรู้ไปยังผู้อื่น โดยเฉพาะ
ภายในชุมชนของตนเอง มีการแสดงออกซึ่งงานฝีมือดั้งเดิมอยู่หลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ เครื่องมือ ผ้า และ
เครื่องประดับ เสื้อผ้า และของตกแต่งสาหรับงานเทศกาล และศิลปะการแสดง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และ
ที่พัก ศิลปะการตกแต่งประดับประดา และวัตถุทางพิธีกรรม เครื่องมือทางดนตรี และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของเล่นทั้งเพื่อความสนุก และการศึกษา
๖.๑.๒ สาหรับประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้นิยามของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓
หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่ งประดิษฐ์ และพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคล ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้
เป็ น สิ่ งซึ่ ง ชุ มชนและกลุ่ มชนสร้ า งขึ้ น ใหม่ อย่ า งสม่ าเสมอ เพื่อ ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มของตน เป็ น
ปฏิสั มพัน ธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่ านั้นเกิดความรู้ สึ กมี
อัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จาแนกออกเป็น ๗ สาขา ดังนี้
๑) ศิลปะกำรแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รา เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่
เป็นการแสดงตามขนบธรรมเนียมแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือการแสดงร่วมสมัย การ
แสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงาน
แสดงที่ก่อให้เกิดการคิดวิพากษ์ นามาสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ดนตรี และการแสดง
๒) งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการ
สร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน แบ่งออกเป็น ๑๐
ประเภท คือ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่อง
หนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์อย่างอื่น
๓) วรรณกรรมพื้นบ้ำน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุม
วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ
นิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ บอกเล่า บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม บทร้องพื้นบ้าน สานวนภาษิต ปริศนา
คาทาย และตารา

๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม. http://www.ich.culture.go.th.

๖
๔) กีฬำภูมิปัญญำไทย หมายถึง การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการ
ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย และมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การเล่นพื้นบ้าน
กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๕) แนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรมและงำนเทศกำล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิธี นาไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี
และงานเทศกาล
๖) ควำมรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ
ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ อาหารและโภชนาการ การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์และไสยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิและ
การตั้งถิ่นฐาน
๗) ภำษำ หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ แสดงออกเพื่อสื่อความ
เข้าใจระหว่างคนในสังคม ทั้งที่อยู่ในภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ นอกจากช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กันหรือช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมแล้ว ภาษายังเป็นสมบัติของสังคมที่ส ะท้อนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษานั้นได้เป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และ
ภาษาสัญลักษณ์
๖.๒ กำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ๔ หมายถึง การคุ้มครองการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้มีการพั ฒนาและมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการและวิธีการถ่ายทอด หรือการสื่อสารจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่น
หนึ่งมากกว่าการผลิตหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๖.๓ อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็น ๑ ใน ๖ อนุสัญญาที่จัดทาขึ้นโดย
องค์การยูเนสโกเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกที่เป็นของมนุษยชาติร่วมกันทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่จั บต้องได้
และส่วนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินซึ่งจับต้องไม่ได้ ซึ่งได้มีการจัดทาอนุสัญญาฯ เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีผลใช้
บั ง คับ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของอนุ สั ญ ญาฯ คื อ การอนุ รัก ษ์ สนั บ สนุ น และตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญ รวมทั้งส่งเสริมด้านความร่วมมือและการช่วยเหลือ ในทางระหว่างประเทศ มุ่งให้ความสาคัญกับ
บทบาทของชุมชนและการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยแบ่งออกเป็น
มาตรการระดับชาติ ซึ่งกาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยการ
จาแนกและกาหนดสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏภายในดินแดนของรัฐนั้น สาหรับมาตรการระดับ
ระหว่างประเทศ มีการรวมตัวกันเป็นสมัชชารัฐสมาชิก เพื่อกาหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การดาเนินการ
และคัดเลือกคณะกรรมการร่วมรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ

๔

กาหนดไว้ในมาตรา ๒ ของอนุสัญญาฯ

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
การทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของประเทศ
สมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารขององค์การ
ยูเนสโก ทั้งในส่วนของข้อปฏิบัติของประเทศภาคี (State Parties) ที่พึงปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ หลักเกณฑ์
กระบวนการ การเสนอเรื่องเข้ารับการขึ้นทะเบียนทั้งในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการการ
สงวนรั ก ษาโดยด่ว น และการขึ้น ทะเบี ย นส าหรับ การเป็น มรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับต้ องไม่ไ ด้ของมนุษยชาติ
แผนปฏิบัติการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) กิจกรรมที่ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ ได้แก่ การประชุมระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าว และการจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่
จั บ ต้องไม่ได้ พ.ศ. .......... รวมถึงทฤษฎีที่ ใช้ในการประเมินสถานะของประเทศไทยเมื่อเที ยบกับปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็จของการมีแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโก

๑. อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)
บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อเป็นหลักประกันใน
ความเคารพมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว
มีการกาหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบด้วย (๑) นิยาม คาว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้” (๒) ความสัมพันธ์กับตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ (๓) องค์กรของอนุสัญญา ประกอบด้วย สมัชชาของ
รัฐภาคี คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล และการเลือกตั้ง/วาระการดารงตาแหน่งของรัฐสมาชิกของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาล หน้าที่ของคณะกรรมการฯ วิธีการทางาน การรับรององค์กรที่ปรึกษา และสานักเลขาธิการของ
คณะกรรมการฯ (๔) การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติ ประกอบด้วย การกาหนด
บทบาทของรัฐภาคี การจัดทาทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มาตรการอื่นเพื่อสงวนรักษา การศึกษา
การปลูกฝังความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถ และการมีส่วนร่ วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจก
บุคคล (๕) การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับนานาชาติ เป็นการจัดให้มีการขึ้นทะเบียน
รายการที่เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่าง
เร่งด่วน โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่รัฐภาคีแต่ละ
ประเทศจะต้องดาเนินการภายใต้การร่วมติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการดังกล่าวของคณะกรรมการฯ
(๖) ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ องค์การยูเนสโกจัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์ การจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือ ให้รัฐภาคี
ในการดาเนินงานสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายของประเทศ และ

๙
กฎ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมภายใต้อนุสัญญาฯ ทั้งใน
รูปของการศึกษาค้นคว้า การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฎิบัติการ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การขยายขอบเขตการ
กาหนดมาตรฐาน และมาตรการอื่นๆ การสร้างและดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ ความรู้
และทักษะ การช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิค (เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่า และเงินบริจาค) (๗) กองทุนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ องค์การยูเนสโกได้มีการจัดตั้งกองทุนว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ขึ้นในรูปทรัสต์ที่มีแหล่งเงินทุนจากเงินค่าบารุงที่รัฐภาคีจ่าย กองทุนที่ได้รับจากองค์การยูเนสโก เงินค่า
บารุง เงินกานัล และเงินบริจาค ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และรายได้อื่นๆ (๘) การจัดทารายงาน รัฐภาคีจะต้องจัดทา
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในเรื่องของการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ เพื่อการดาเนินการตาม
อนุสัญญาฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ ก็ต้องมีการจัดทารายงานส่งให้สมัชชาในการประชุมแต่ละครั้ง และการ
ประชุมทั่วไปขององค์การยูเนสโก (๙) บทเฉพาะกาล องค์การยูเนสโกมีการประกาศรวมผลงานที่ได้รับการรับรอง
เป็นงานชิ้นเอกของมุขปาฐะและมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติก่อนมีอนุสัญญาฯ เข้ารวมไว้ในรายการโดยไม่
นาเอาหลักเกณฑ์ภายใต้อนุสัญญามาใช้ และ (๑๐) ข้อบทสุดท้าย ที่กาหนดเกี่ยวกับการให้สัตยาบัน การยอมรับ
หรือการเห็นชอบร่วมกันของรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก การเปิดโอกาสให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม และให้ความคิดเห็น บทบัญญัติที่ใช้กับรัฐภาคีที่มีรัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐ การบอกเลิกอนุสั ญญาฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติขององค์การยูเนสโก

๒. บทบัญญัติวิธีปฏิบัติในการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Operational Directives for the Implementation of the
Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage)
เป็นการกาหนดวิธีปฏิบั ติทั้งของรัฐ ภาคีและขององค์การยูเนสโก ประกอบด้วย (๑) หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่ต้องการสงวนรักษาโดยเร่งด่วน
และการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รวมทั้งการได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐภาคีที่มีแนว
ปฏิบัติสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ที่ดีที่สุด ตลอดจนความช่วยเหลือระหว่างประเทศ และการร่วมมือกันประกาศ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกันของหลายรัฐภาคี (๒) การดาเนินงานของกองทุนฯ ที่มี
การจัดตัง้ ขึ้น ทั้งในรูปของการใช้ไปของเงินทุน และการจัดหาเงินทุนเข้ามาเพิ่มเติม (๓) รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจเจกบุคคล ชุมชน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
เป็นต้น (๔) การสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นทั้งในระดั บชุมชน ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งกรอบสิทธิใน
การใช้ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาฯ (๕) การจัดทารายงานของรัฐภาคี ที่มีต่อการดาเนินการ
ภายใต้อนุสัญญาฯ การจัดทารายงานตามองค์ประกอบของรายการที่นาเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ทั้งโดยความต้องการอย่างเร่งด่วน และสาหรับของมนุษยชาติ

๓. ข้อบังคับการประชุมใหญ่สมัชชาของรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ข้อบังคับประกอบด้วย ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วม องค์ประชุม การคัดเลือกประธานและรองประธาน และ
หน้าที่ของประธาน ข้อปฏิบัติในการประชุม การเลือกตั้งรัฐสมาชิกของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวน

๑๐
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ องค์ประกอบและหน้าที่ของสานักเลขาธิการสมัชชา การรับรอง และการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุม

๔. ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้
ข้อบังคับประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของการประชุมทั้งองค์ประกอบ สมัยประชุมสามัญและวิสามัญ
คุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมประชุม การจัดทาระเบียบวาระการประชุม บทบาทของสานักงานคณะ
กรรมการฯ การเลือกตั้งประธานและหน้าที่ของประธาน การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประธาน และผู้เขียนรายงาน
ข้อปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน บทบาทของสานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ภาษาที่ใช้ในการ
ทางานและรายงานและการรับรอง การแก้ไขเพิ่มเติม และการงดใช้ข้อบังคับการประชุม

๕. แผนปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับกระทรวง นโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรม๑ ไม่ได้มีการเขียนไว้ชัดเจนในแผนฯ แต่มีการกาหนดเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือ ต้องการให้ภูมิ
ปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในขณะเดียวกัน มีการกล่าวถึงความจาเป็นต้องเร่งรัดการดาเนินการ
เพื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ปรากฏในสังคมโลก๒ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การคุ้มครองภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถูกให้ความสาคัญและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดให้มีการขึ้น
ทะเบี ย นมรดกภูมิ ปั ญญาทางวัฒ นธรรมของไทย เช่น เดี ยวกั บการสนั บสนุ นให้ ประเทศไทยเข้า ร่ว มเป็น ภาคี
อนุสัญญาขององค์การยูเนสโกที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐๓ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการเฉพาะด้านของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโกรวม ๕ คณะ ซึ่งคณะหนึ่ง
ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้จานวน ๓ ครั้ง สรุปได้ว่า
๕.๑ คณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ เพื่อให้มีสิทธิใน
การเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อสังเกตว่า ควร
คานึงถึงความสอดคล้องของอนุสัญญาฉบับนี้กับข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ เช่น อนุสัญญา ปฏิญญา หรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
และความเคลื่อนไหวของนานาประเทศด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
๑

๒
๓

กระทรวงวัฒนธรรม. ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม. www.culture.go.th
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาไทยทางด้านวัฒนธรรม. หนังสือพิมพ์แนวหน้า. ธันวาคม ๒๕๕๕
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม.
www.culture.go.th/subculture5/attachments/article/..../Previous_PH.do

๑๑
๕.๒ ประเทศไทยควรมีการดาเนินการหลังจากเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ ดังนี้:
๕.๒.๑ การนิย ามคาศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาเป็นอภิธ านศัพท์ (Glossary) เพื่อบรรยาย
ความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะคาว่า
ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
๕.๒.๒ แบ่ งหมวดหมู่ข องมรดกวั ฒ นธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ ให้ เ หมาะสมสอดคล้ องกับลั กษณะการ
ดาเนินงานในบริบทของประเทศไทย สาหรับข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจาแนกหมวดหมู่ได้เสนอให้อยู่
ในหมวดอื่นๆ เพิ่มเติม
๕.๒.๓ การคุ้มครองและสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในส่วนของประเทศไทยในแต่ละ
หมวดหมู่ควรมีแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสมกับลักษณะทางวัฒนธรรมนั้นๆ เช่น ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ
พื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการคุ้มครองควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง และควรเปิดโอกาสให้ชุ มชนและกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมมีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางการคุ้มครอง
๕.๒.๔ ประเทศไทยควรเร่งดาเนินการคุ้มครองและสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องควรมีน โยบายและกฎหมายเพื่ อ การคุ้ ม ครองและสงวนรั กษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันโอกาสของการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มชน องค์กรเอกชนต่างชาติ
หรือนานาชาติ และควรมีการสร้างกระแสการรับรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจเจกบุคคล ชุมชน กลุ่มชน และผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม
๕.๒.๕ ควรจัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดจากชุมชน นักวิชาการ สภาวัฒนธรรม ปัจเจกบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการวัฒนธรรมในระดับ
จังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตาบล ผู้แทนศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา
และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่ าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก โดยร้อยละ ๙๙ เห็นด้วยว่า ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดย
เร่งด่วนเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันระหว่างสานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีความเห็นให้เร่งดาเนินการในส่วนของ การออกพระราชบัญญัติ กฎหมาย
การกาหนดมาตรการดาเนินงาน และการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นกว้างขวางขึ้น
๕.๓ ในประเด็น ความเกี่ย วข้องระหว่างอนุสั ญญากับภารกิจของหน่ว ยงาน รวมทั้งความขัดแย้งทาง
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของอนุ สั ญ ญาฯ กั บหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม
วัฒ นธรรมได้ดาเนิ น การสอบถามหน่ ว ยงานภาครัฐ จานวน ๑๗ แห่ ง และ ๒ หน่ว ยงานภาคเอกชน ๕ สรุปว่า
๔

OK Nation.net. มรดกทางวัฒนธรรม ..... ที่จับต้องไม่ได้. สิงหาคม ๒๕๕๔
กระทรวงวัฒนธรรม. ข้อพิจารณาต่ออนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้. www.culture.go.th หน่วยงานที่
สอบถาม ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
๕

๑๒
หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยระบุว่าไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างอนุสัญญากับ
ภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งของกฎ ระเบียบต่างๆ ยกเว้นบางหน่วยงานทั้งที่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยที่มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
๕.๓.๑ กระทรวงการคลัง เห็นด้วยกับการเข้าร่วมภาคี โดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดในทาง
กฎหมาย แต่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นของภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากค่าบารุงเข้ากองทุนฯ อย่างน้อย
ทุก ๒ ปี รวมถึงอาจมีข้อผูกพันอื่นๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ
๕.๓.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วยกับการเข้าร่วมภาคี โดยมองถึงองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
ของเกษตรกรและปราชญ์เกษตรที่น่าจะนับรวมเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตร อันควรได้รับการพิทักษ์เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมให้แก่ชนรุ่นหลัง (หมวด ๓)
๕.๓.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นความเกี่ยวข้อ งระหว่างอนุสัญญา
กับภารกิจของกรมป่าไม้ หมวด ๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ อันเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของกิจกรรมของกรมฯ ที่ใช้ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาประกอบการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ แนวทางการด าเนิ น การแบบมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
เช่นเดียวกัน หมวด ๑ ข้อ ๒(๑) ข้อ ๒(๓) และหมวด ๓ ข้อ ๑๓ (ข) ข้อ ๑๔ (ค) การปฏิบัติการหรือการกระทาใดๆ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอันเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ วัตถุ และ
วัตถุโบราณย่อมเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ นอกจากนั้น กรณีของการกาหนดให้รัฐภาคีแต่ละ
รัฐต้องดาเนินการส่งเสริม การศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจาสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมฯ ที่ต้องอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ดูแล รักษา ส่งเสริม ทานุบารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์
ในส่ ว นของความขัดแย้ งทางกฎหมาย เนื่อ งจากประเด็ นที่เกิด ขึ้นกับความเกี่ ยวข้องภารกิ จ
ดังกล่าวอาจทาให้เกิดความขัดแย้งในกฎหมายบางข้อที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ซึ่งมาจากข้อเรียกร้องของชุมชน
บางแห่ งในการขอใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากรป่ าไม้ด้ ว ยเหตุ ผ ลในการพิ ทัก ษ์ พัฒ นา และส่ ง เสริม มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ความขัดแย้งที่เกิดจากข้อกาหนดของอนุสัญญาฯ ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อพิทักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในเขตแดนของตน การกาหนดให้มีการประกันการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมฯ ที่
ไม่ระบุชัดเจน ซึ่งอาจหมายรวมถึงการเข้าไปดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ที่ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ไปด าเนิ น กิ จ กรรมตามกฎหมายในเขตพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบของกรมฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบกับข้อ
ผูกพันต่างๆ ที่ภาคีต้องดาเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ
๕.๓.๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เห็นชอบกับการเข้าร่วมภาคี ในขณะที่ประเด็นของ
ความเกี่ยวข้องกับภารกิจปรากฏในหมวด ๓ ข้อ ๑๓ (ค) และข้อ ๑๔ ที่กาหนดให้รัฐภาคีต้องพยายามเร่งรัดให้เกิด
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคและด้านศิลปะ รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธ รรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุ ตสาหก รรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

๑๓
ต้องไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประกันความรับรู้ เคารพ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผ่าน
ทางกระบวนการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
๕.๓.๕ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า หลักการของอนุสัญญาฯ มีหลายบทที่สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ หมวด
๑ ข้อ ๒ ที่กาหนดนิยามของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าทาง วิธีการ
ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เช่น การอยู่ไฟหลังคลอด การราผีฟ้า มโนรา การใช้
ยาสมุนไพร ลูกประคบ การนวด เป็นต้น เช่นเดียวกับ “การพิทักษ์” ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองไว้เช่นกัน หมวด ๓ ข้อ ๑๒ มีความสอดคล้อง
ในประเด็นของการจัดจาแนกและจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจาก เห็นว่ามีกฎหมายลาดับรองหลายฉบับ
ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการยกร่าง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ควรมีการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ควบคู่กับการเร่งรัดจัดทาทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ประเทศ
๕.๓.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบกับการเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาฯ โดยมีความเกี่ยวข้อง
ตามหมวด ๑ ในประเด็นขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยตรง และงาน
ฝีมือแนวประเพณีนิยมซึ่งเป็นเรื่องของงานฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๓.๗ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงาน และไม่มีความ
ขัดแย้งของกฎหมายของหน่วยงานฯ แต่มีข้อเสนอเพื่ อพิจารณาว่า ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อยู่เป็นจานวนมาก เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายด้านวัฒนธรรม ซึ่งมี
หลั กเกณฑ์ต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับ อนุสั ญญาฯ อาจไม่จาเป็นต้องออกพระราชบัญญัติเฉพาะ นอกจากนั้น เมื่อ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว จะต้องมีการติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
อนุสัญญาฯ ว่ามีการวางกฎ ระเบียบ หรือแนวทางใดๆ เพื่อให้ประเทศภาคีปฏิบัติตามหรือไม่ และจะส่งผลกระทบ
อย่างไร ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศในภายหลัง
๕.๓.๘ กรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่เห็นด้วย โดยให้รอผลที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมภาคี
อนุสัญญาฯ นี้ เนื่องจาก ประเทศไทยมีความหลากหลายของกลุ่มชนทางวัฒนธรรม ซึ่งบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับ
การเมือง
๕.๓.๙ ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ไม่ขอให้ความเห็นเนื่องจาก การปฏิบัติงานของสมาคมฯ มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .......... ๖
๖

กระทรวงวัฒนธรรม. สาระสาคัญร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ........
http://www.culture.go.th/subculture๔/attachments/article/๖๗....

๑๔
กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกกฎหมายที่รองรับกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่ง ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อสภาผู้แทนราษฎร ๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใน ๗ สาขา ได้แก่ ศิลปะการแสดง งาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรุ้
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และภาษา นอกจากนั้น เพื่อรองรับพันธกิจในอนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองการดาเนิน
มาตรการทางกฎหมาย การเสนอรายการที่เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและที่
จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ องค์ประกอบร่างกฎหมายประกอบด้วย ๘ หมวด ๕๖ ข้อ และ
บทเฉพาะกาลประกอบด้ว ย (๑) บททั่ว ไป (๒) บทที่แสดงให้ เห็ นถึง โครงสร้ างการบริห ารงานตามกฎหมาย
ประกอบด้วยคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด หน่วยงานสนับสนุนคณะกรรมการฯ และบทบาทของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (๓) บทที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอขึ้นทะเบี ยนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (๔) บทที่แสดงแนว
ทางการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว (๕) บทที่แสดงเงื่อนไข
และวิธีการแก้ไขและเพิกถอนทะเบียน (๖) บทที่แสดงให้เห็นถึงที่มา วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการกองทุ นฯ
ที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้ และ (๗) บทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน
คาสั่งของคณะกรรมการฯ

๗. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study)
Businessdictionary.com นิ ย ามความหมายค าว่า การวิเคราะห์ เชิงเปรีย บเทียบ (Comparative
Study) ไว้คือ การเปรียบเทียบรายการต่อรายการของทางเลือก กระบวนการ ผลผลิต คุณสมบัติ กลุ่มข้อมูล
ระบบ หรืออื่นๆ ที่สามารถนามาเปรียบเทียบได้ระหว่าง ๒ ทางเลือก หรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น ในทางบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงรายการของงบการเงินในช่วงระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน อาจถูกนามาเสนอร่วมกันเพื่อหาแนวโน้ม
ในการดาเนินงาน และผลที่เกิดขึ้นขององค์กร
เอื้อมพร หลินเจริญ (๒๕๕๕) กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ว่า การ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
จานวนหนึ่งซึ่งมักไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อาจใช้กับการวิจัยเชิงปริมาณที่
ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายปิด การสัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึก เทคนิค
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยนิยมใช้ได้แก่ การจาแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) คือ การใช้วิธีเปรียบเทียบ โดย
การนาข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์ วิธีการนี้สามารถทาได้โดยการสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลายๆ อย่าง
แล้วนามาแยกคามชนิด นามาเปรียบเทียบกัน โดยทาตารางหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น และสรุปผล
ออกมา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้จะทาให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้น และครอบคลุม
๗

ไทยรัฐออนไลน์. ผ่าน ครม. แล้ว “กม.คุ้มครองมรดกวัฒนธรรมฯ”. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. www.thairath.co.th/content/edu/๓๗๔๘๗๘

๑๕
หรือสามารถใช้อ้างอิงเหตุการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยทั่วไป การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์มักจะ
กระทาภายหลังจากได้ทาการวิเคราะห์จาแนก หรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว
การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นงานวิ จั ย ทั้ ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
ตัวอย่างเช่น “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทย และญี่ปุ่น ” (ฐากร จุลินทร. ๒๕๕๔) ซึ่งทาการ
เปรียบเทียบในช่วง ๒๒ ปีของการพัฒนา (ปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓) โดยกาหนดตัวแปรทางการเมืองที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบทั้งในรูปของปริมาณ และคุณภาพ ๘ ตัวแปร ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย การกาหนดวิธีการเลือกตั้ง
การปรับโครงสร้างสถาบันการเมือง การให้ข้อมูลข่าวสาร เสถียรภาพทางการเมือง ดัชนีภาพลักษณ์ค อรัปชั่น
สั ด ส่ ว นจ านวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรสตรี ต่ อ จ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด และอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ระบบการดูแลระยะยาว : การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย”
(กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และศิริพันธ์ สาสัตย์ . ๒๕๕๑) โดยการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัด
บริการการดูแลระยะยาวของประเทศต่างๆ ที่มีการเผยแพร่จานวน ๑๐ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบ ซึ่งได้กาหนดกรอบในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบไว้ ๕ ประเด็นหลักคือ พัฒนาการและ
แนวคิดของระบบ ความครอบคลุ ม ของการจัด บริก าร ระบบการเงิ นการคลั ง การบริห ารจั ดการ และความ
ช่วยเหลือ ผลกระทบต่อครอบครัว เครือข่ายนอกระบบ
สาหรับการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ อภิชัย ชวเจริญพันธ์ (๒๕๓๙) ได้ศึกษาวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กับประเทศอื่นๆ ไว้ในรายงานการศึกษาเรื่อง แผน
เชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบประกอบด้วย แหล่งที่มาของ
เงินกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุน ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น รูปแบบองค์กร (องค์กรอิสระ
หรือภายใต้หน่วยงานรัฐ เป็นต้น) การบังคับใช้กฎหมาย และการติดตาม ประเมินผล การวิเคราะห์ความเหมาะสม
และจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่ตรวจสอบได้ การเสนอแผนการบริหารโครงการที่สามารถคืนทุนได้ การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ทั่วถึง นอกจากนั้น ยังได้มีการเปรียบเทียบกับกองทุนที่เกี่ยวข้อ งในประเทศ ใน
ประเด็นของ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลักษณะของกองทุน (กองทุนหมุนเวียน หรือทั้งอุดหนุนและเงินกู้) การ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หลักประกันเงินกู้ การคิดอัตราค่าปรับกรณีผิดนัดชาระหนี้

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยขึ้นเพื่อให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของขอบเขตการวิจัย
สาหรับตอบคาถามหลักในการวิจัย ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) บทบาทที่พึงปฏิบัติของประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเป็นอย่างไร (๒) แนวปฏิบัติที่ได้รับ
การยอมรับขององค์การยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งกรณีเร่งด่วนและที่
เป็ นตัว แทนของมนุ ษยชาติเป็น อย่างไร (๓) แนวปฏิบัติที่ดีที่ส ามารถตอบสนองต่อกฎ กติก าขององค์การ
ยูเนสโกสาหรับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เป็นอย่างไร (๔) ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะได้รับการยอมรับคืออะไร
และ (๔) ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแห่งความสาเร็จดังกล่าว และต้อง
ทาอะไรบ้าง ภายใต้การดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีปัจ จัยนาเข้า (แหล่งข้อมูล) สนับสนุนที่เหมาะสม
สามารถนามาสู่การประมวล วิเคราะห์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แสดงในภาพที่ ๑)

๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
๒.๑ กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยเพื่อ
ตอบคาถาม เนื่องจากเป็นลักษณะของการวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และประมวล
ออกมาในรูปของผลที่ได้จากกรณีศึกษาที่นามาเป็นตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
โดยองค์การยูเนสโกในแต่ละกรณี และเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ได้
ข้อสรุปรวมที่สามารถนามาใช้เป็นเกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย
๒.๒ กำรสัมภำษณ์ (Interview) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้การวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิมีความ
สมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน ICH ของประเทศ
ไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมา ปัจจุบัน และที่จะดาเนินการต่อไป
ในอนาคตเมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

๓. ขั้นตอนและแผนปฏิบัติงำนในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินกำร (Work Plan)
ในการปฏิบัติงานภายใต้การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของการเป็นรัฐภาคีภายใต้
อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับ ต้อ งไม่ไ ด้ นั กวิ จัย ได้ คานึง ถึง ผลส าเร็ จในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง จึงได้กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดวิธีกำรศึกษำ และแผนกำรดำเนินงำน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งดูความเหมาะสมของช่ว งระยะเวลาที่กาหนดไว้ ทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Review Literature) กาหนดขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล จัดกลุ่มประเภทของข้อมูล และระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะทาการรวบรวม

๑๘
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลและประมวลผล รวบรวมข้อมูลจากขอบเขตและแหล่งที่มาของข้อมูลที่
กาหนดไว้ในขั้น ตอนที่ ๑ ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็ น ข้อมูล ทุติยภูมิที่ได้จากเว็บไซด์ขององค์การยูเนสโก เพื่อนามา
ประมวล วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบให้ได้ข้อสรุปออกมาเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการเป็นรัฐภาคีที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีภ ายใต้อนุ สั ญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ และจัดทาเป็น
รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อส่งมอบ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๕
ขั้นตอนที่ ๓ สรุป และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบการดาเนินงานของ
ประเทศไทยจากข้อมูลผลการดาเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่รวบรวมได้ในขั้นตอนที่ ๒ รวมทั้งผลการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความสาเร็จ ประมวลเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ของบทบาทประเทศไทยในการเป็นรัฐภาคีที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และจัดทาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่ง
มอบ
โดยมีแผนปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาของการวิจัย ดังนี้
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
๑. กาหนดวิธีการศึกษาและ
แผนการดาเนินงาน
๒. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
๔. ศึกษารายละเอียดของ
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ขององค์การยูเนสโก
๕. ศึกษาหลักเกณฑ์/
กระบวนการในการขึ้นทะเบียน
ICH ภายใต้อนุสัญญา
๖. ศึกษาหลักเกณฑ์/
กระบวนการ และรูปแบบแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ
รัฐภาคีที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์การยูเนสโก
๗. ประมวลปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการเป็นรัฐภาคีที่มี
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมจาก
การศึกษาในข้อ ๔ ถึงข้อ ๖
๘. จัดทารายงานความก้าวหน้า
ส่งมอบ
๙. รวบรวมข้อมูลผลการ

๑

๒

๓

๔

ระยะเวลำ (เดือนที่)
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๙
กิจกรรมกำรดำเนินงำน

๑

๒

๓

๔

ระยะเวลำ (เดือนที่)
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

ดาเนินงานตามปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์
๑๐. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จกับแนว
ทางการดาเนินงานของประเทศ
ไทยในปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้ใน
ข้อ ๙.
๑๑. สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ
๑๒. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งมอบ

ภำพที่ ๑ กรอบแนวคิดกำรวิจัย
คำถำมในกำรวิจัย

ขอบเขตกำรวิจัย

บทบาทที่พึงปฏิบัติของ
ประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

 ศึกษารายละเอียดของ
อนุสัญญาฯ ในประเด็นโครงสร้าง
การบริหารจัดการ /บทบาทของ
รัฐภาคี /สิทธิประโยชน์ / เงื่อนไข
การดาเนินงาน /แนวทางปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับในการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ
(ความจาเป็นเร่งด่วน และที่
มีผลต่อมนุษยชาติ)

 ศึกษาหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการในการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในกรณีความจาเป็นเร่งด่วน
และกรณีตัวแทนของมนุษยชาติ

ปัจจัยนำเข้ำ
 ข้อกาหนดอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
 บทบัญญัติวิธีปฎิบัติในการดาเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 ข้อบังคับการประชุมสมัชชาของรัฐภาคีตาม
อนุสัญญาฯ
 ข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาล

๒๐

แนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ที่สามารถ
ตอบสนองต่อกฏ กติกา
ภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
ยอมรับในการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมภายใต้
อนุสัญญาฯ และการมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี

ความพร้อมของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาจากปัจจัย
ความสาเร็จ /ต้องทาอะไรบ้าง

 ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการในการ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practice) ของรัฐภาคี
 ศึกษากรณีตัวอย่างจานวน ๔
กรณีศึกษาโดยพิจารณาจากลักษณะ
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ ICH ของไทย
 ประมวลผลออกมาในรูปของ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จจากบทบาท
ของรัฐภาคีที่ถูกกาหนดไว้ /
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
ขึ้นทะเบียน และยอมรับข้างต้น
 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Analysis) โดยใช้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จเป็นกรอบ เพื่อดู
สถานะความพร้อมของประเทศไทย
สาหรับนามาประมวลเป็นข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบาย

 บทบัญญัติวิธีปฎิบัติในการดาเนินงาน
ตามอนุสญ
ั ญาฯ
 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน ICH
 บทบัญญัติวิธีปฎิบัติในการดาเนินงาน
ตามอนุสญ
ั ญาฯ
 List of ICH and Register of Best
Safeguard Practices
 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน ICH

 ผลการศึกษารายละเอียดของอนุสญ
ั ญาฯ
 ผลการศึกษาหลักเกณฑ์/กระบวนการขึ้น
ทะเบียน ICH ภายใต้อนุสัญญาฯ
 กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
 ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
หลัก/การสัมภาษณ์ผู้ที่เกีย่ วข้อง
 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ศึกษารายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ
องค์การยูเนสโก
๑.๑ ความเป็น มา อนุ สั ญญาว่าด้ว ยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การ
ยูเนสโกถือกาเนิดขึ้นจากการประชุมใหญ่ขององค์การยูเนสโกครั้งที่ ๓๒ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน
ตุลาคมปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (รายละเอียดในภาคผนวก ๑)
๑.๒ วัตถุประสงค์ เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อประกันว่าจะเคารพ ICH ของ
ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศ และระดับ
นานาชาติ ถึงความสาคัญของ ICH และให้เกิดความชื่นชมร่วมกัน
๑.๓ นิยาม อนุสัญญาฯ ได้ให้คานิยามของ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ” หมายถึง การปฏิบัติ
การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอัน
เป็นผลจากสิ่งเหล่านั้ น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึง
ภาษาพูดในฐานะ ICH ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ ความรู้และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม
นอกจากนั้น ภายใต้อนุสัญญาฯ ยังได้ให้คานิยามของ “การสงวนรักษา” และ “รัฐภาคี” ไว้ว่า
การสงวนรักษา หมายถึง มาตรการเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ดารงอยู่รอดต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการแจกแจง การจั ดทาคลังข้อมูล การวิจัย อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม เชิดชู การถ่ายทอดผ่ านทาง
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฟื้นฟูมรดกดังกล่าวในด้านต่างๆ
รัฐภาคี หมายถึง รัฐซึ่งผูกพันกับอนุสัญญาฉบับนี้และที่อนุสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับ
๑.๔ รูปแบบการบริหารจัดการ (แสดงในภาพที่ ๒)
๑.๔.๑ มีการจัดตั้ง “สมัชชาของรัฐภาคี” เป็นองค์กรสูงสุดของอนุสัญญาฯ โดยมีการประชุมสมัย
สามัญทุก ๒ ปี หรือจากการร้องขอของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย ICH หรือจากรัฐภาคีจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม
๑.๔.๒ บทบาทการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้มีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ จะ
อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษา ICH (Intergovernmental Committee for
the Safeguarding of ICH)” ประกอบด้วย ผู้แทนจากรัฐภาคีจานวนครึ่งหนึ่งของจานวนรัฐภาคีในอนุสัญญาฯ
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในการประชุมสมัชชาโดยการจับสลาก โดยยึดหลักภูมิศาสตร์ (๖ ภูมิภาค จานวนทั้งสิ้น ๒๔
คน) และการดารงตาแหน่งหมุนเวียนไปตามวาระทุก ๔ ปี แต่ ๒ ปีสาหรับการดารงตาแหน่งครั้งแรก และมีการต่อ
อายุคณะกรรมการให้ครึ่งหนึ่งทุกๆ ๒ ปี แต่ไม่สามารถดารงตาแหน่งได้สองวาระติดต่อกัน ทาหน้าที่ (๑) ส่งเสริม

๒๒
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ เอื้อหนุน และติดตามการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว (๒) ชี้แนะวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุด และเสนอแนะมาตรการว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (๓) จัดทาและเสนอร่าง
แผนการใช้ทรัพยากรของกองทุน ICH ต่อสมัชชาเพื่อให้ความเห็นชอบ (๔) แสวงหาวิธีเพิ่มทรัพยากรของตน และ
ดาเนินมาตรการจาเป็นเพื่อให้บรรลุผลการดาเนินงานของกองทุนฯ (๕) จัดทาและเสนอร่างต่อสมัชชาเพื่อให้ความ
เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (๖) ตรวจสอบรายงานที่รัฐภาคีเสนอและสรุปให้
สมัชชา (๗) ตรวจสอบคาร้องขอที่ รัฐภาคีเสนอและดาเนินการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการฯ จัดทาขึ้น และได้รับ ความเห็ น ชอบจากสมัชชาสาหรับกรณีการขึ้นทะเบียนในรายการที่เป็น
ตัว แทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่ง
จาเป็น ต้องได้รับการสงวนรั กษาอย่ างเร่งด่วน และแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งการอนุมัติให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ยังสามารถจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร และ
อาจเชิญองค์กรสาธารณชน องค์กรเอกชน (NGOs) หรือบุคคลใดที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องเฉพาะต่างๆ แต่ต้องได้รับคารับรองจากสมัชชา ทั้งนี้ องค์กรเอกชนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับ
การรับรองด้านการบริการให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการฯ ตามแบบฟอร์ม (ICH-๐๙) และคาแนะนาขององค์การ
ยูเนสโกที่กาหนดขึ้น (รายละเอียดในภาคผนวก ๒)
๑.๔.๓ มี “สานักเลขาธิการ” ขององค์การยูเนสโกทาหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือการทาหน้าที่ของ
สมัชชาและคณะกรรมการฯ โดยการจัดเตรียมเอกสารพร้อมด้วยร่างระเบียบวาระการประชุมของทั้งสองคณะ และ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การด าเนิ น การตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ส านั ก เลขาธิ ก ารจะรายงานผลการด าเนิ น งานไปยั ง
ผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโกเป็นระยะๆ เพื่อรายงานต่อรัฐสมาชิกอีกทอดหนึ่ง

ภาพที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการภายใต้อนุสัญญาฯ
รายงานผล

สานักเลขาธิการ
ยูเนสโก

รายงานผล

ยูเนสโก

รัฐภาคี

จัดตั้ง
ช่วยเหลือ

สมัชชารัฐภาคี

เลือกตั้ง/รับรอง/อนุมัติ

เสนอเรื่อง

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ช่วยเหลือ

จัดตั้ง

- คณะที่ปรึกษา
- องค์กร/บุคคล
เข้าร่วมประชุม

๒๓
๑.๕ บทบาทของรัฐภาคี
อนุสัญญาฯ ได้กาหนดบทบาทของรัฐภาคีไว้ชัดเจนใน ๒ หน้าที่หลักคือ (๑) การดาเนินมาตรการที่
จาเป็นเพื่อประกันว่ามีการสงวนรักษา ICH ที่อยู่ในอาณาเขตของตน และ (๒) จาแนกและนิยามองค์ประกอบต่างๆ
ของ ICH ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตาม บทบาทของรัฐภาคีนอกจากที่ระบุไว้ดังกล่าว ยังมีบทบาทที่พึงดาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
อนุสัญญาฯ วิธีปฎิบัติตามข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล และตามบทบัญญัติในการดาเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ๓)
๑.๕.๑ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการระหว่า งรัฐบาล ในกรณีที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการระหว่างรั ฐ บาล รัฐ ภาคีต้องแต่งตั้งผู้ แทนที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้องกับ ICH เข้าร่วมประชุม ๑ คน หรือมีผู้แทนสารอง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วย โดยต้องส่งชื่อ
ผู้ แ ทนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ กั บ ส านั ก เลขาธิ ก าร ส่ ว นกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการ อาจเข้ า ร่ ว มในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได้
๑.๕.๒ การจัดทาคลังข้อมูล ICH รัฐภาคีต้องจัดทาคลังข้อมูล ICH ตามความเหมาะสม และต้องปรับ
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
๑.๕.๓ การดาเนินมาตรการเพื่อสงวนรักษา ICH โดย
๑) กาหนดเป็นนโยบายทั่วไปที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของ ICH ในสังคม และรวมเอาการสงวนรักษา
ICH เข้าไว้ในแผนงานของโครงการต่ างๆ โดยรัฐ ภาคีจ ะนามาตรการมาใช้เพื่อส่ งเสริมและกระจายแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมที่ถูกเลือกโดยคณะกรรมการฯ ที่สามารถสะท้อนหลักการและเป้าหมายของอนุสัญญาฯ ได้ดี
ที่สุด
๒) มอบหมายหรือจัดตั้งองค์กรที่มีความสามารถ ๑ องค์กรหรือมากกว่าเพื่อสงวนรักษา ICH ที่อยู่ใน
อาณาเขตของตน
๓) สนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะ รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษา ICH อย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่ง ICH ที่อยู่ในอันตราย
๔) กาหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมาย ทางเทคนิค ทางการบริหาร และทางการเงินที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ (๑) สนับสนุนการสร้างสรรค์หรือเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สถาบันต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมด้านการ
จัดการ ICH และการถ่ายทอด ICH ผ่านเวที และพื้นที่ต่างๆ ที่จัดไว้เพื่อการแสดงผลงานหรือการแสดงออกในเรื่อง
ดังกล่าว (๒) ประกันการเข้าถึง ICH ในขณะเดียวกัน เคารพต่อวิถีธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตที่ใช้บังคับการเข้าถึง
มรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะด้าน และ (๓) จัดตั้งสถาบันเพื่อการจัดทาทะเบียน ICH และให้ความสะดวกในการ
เข้าถึงสถาบันดังกล่าว
๕) สนับสนุนการศึกษา ปลูกฝังความตระหนักรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย
๕.๑) ประกันการรับรู้ เคารพ และส่งเสริม ICH ในสังคมผ่านกระบวนการ (๑) แผนงานด้านการศึกษา
ปลูกฝังความตระหนักรู้ และให้ข้อมูล ข่าวสารที่มุ่งไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (๒) แผนงาน
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ทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะเรื่ องภายในชุมชนและประชาคมที่เกี่ยวข้อง (๓) กิจกรรมเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการสงวนรักษา ICH โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ (๔) วิธี
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษานอกระบบ
๕.๒) เผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายที่กาลังคุกคามมรดกดังกล่าว และเรื่อง
กิจกรรมต่างๆ ที่กาลังดาเนินการตามแนวทางของอนุสัญญาฯ
๕.๓) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจา ซึ่ง
จาเป็นต้องมีไว้เพื่อแสดงให้เห็น ICH
๕.๔) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ICH และการใช้สัญญลักษณ์ของอนุสัญญาเพื่อปกป้อง
ICH และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเคารพ ICH ของชุมชน ประชาคม หรือปัจเจกบุคคล และสร้างความตระหนัก
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติถึงความสาคัญของ ICH และรู้คุณค่าซึ่งกันและกัน โดยสังคมจะต้องรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของ ICH ตามอนุสัญญาฯ ได้รับความมั่นใจว่าจะมีอิสระและได้รับข้อมูล ตลอดจนให้ความ
ยินยอมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ICH ของพวกเขา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความตระหนักที่จะ
เกิดขึ้น ต้องเข้าถึงมุมมองที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของความลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ICH
นอกจากนั้น ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลจะได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับ ICH ในขณะเดียวกัน กิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือรูปแบบของ ICH
หรือการแสดงออกซึ่งความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง การทาลายวิถีชีวิตปกติ หรือทาลายภาพลักษณ์ของชุมชน
กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง การแบ่งแยกในรูปแบบใดๆ ก็ตามบนพื้นฐานของเพศ ภาษา จริยธรรม
สังคมและการเมือง กิจกรรมที่ทาให้เกิดการยักยอก ICH ได้สะดวกขึ้น หรือมีการใช้ความรู้และทักษะของผู้ที่
เกี่ยวข้องในทางที่ผิด และการใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การท่องเที่ยวแบบไม่ยั่งยืน เป็นต้น ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ICH ที่เกี่ยวข้อง
๕.๕) พัฒนาและเลือกใช้คู่มือจริยธรรม (Codes of Ethics) ที่อยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาฯ
และคาแนะนาในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ICH
ในเขตของรัฐภาคี
๕.๖) สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล
หรือรูปแบบการปกป้องตามกฎหมายที่เหมาะสม
๕.๗) เลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความสาคัญของ ICH และ
อันตรายที่เกิดจากการคุกคาม และเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสนับสนุนการรณรงค์ผ่านสื่อ
ทุกรูปแบบ การจัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสาธารณะเกี่ยวกับ ICH นิทรรศการ เทศกาลวัน ICH
และการจัดประกวด สนับสนุนกรณีศึกษาและการสารวจในพื้นที่เพื่อนามาเผยแพร่ พัฒนานโยบายสาหรับการ
ตระหนักรู้ของสาธารณชนทั้งที่เป็นผู้ริเริ่มและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ICH ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งของ
สมาคมในชุมชนและให้ความช่วยเหลือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พัฒนานโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักในการมอบ ICH ให้เป็นของขวัญแก่พื้นที่หรือประเทศเพื่อความหลากลายทางวัฒนธรรม และเพื่อ
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ความมั่งคั่งของประเทศ สนับสนุน การพัฒ นาและการดาเนินการให้ บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายในระดับ
ท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมสร้างความตระหนักของ ICH
๕.๘) เลือกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความตระหนักรู้ การให้ความเคารพ
และการพัฒนา ICH ให้ดีขึ้นผ่านทางการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ หรือการใช้
เครื่องมืออย่างไม่เป็นทางการในการถ่ายโอนความรู้ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ ICH ในฐานะเครื่องมือในการรวบรวม
และกาหนดหัวข้อสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการพู ดได้หลายภาษาที่ใช้แบบ
ของเจ้าของภาษา กาหนดหลักสูตรการสอน ICH ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ และพัฒนาสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับหลักสูตร ปรับปรุงศักยภาพของครูผู้สอนด้าน ICH พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการสอน สร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาคมครูและผู้ปกครอง เพื่อมีส่วนร่ว มในการกาหนดประเด็นหัวข้อหลักสูตร และรูปแบบการสอน ICH ใน
โรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และผู้ริเริ่มในการพัฒนาหลักสูตร และเชิญให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ ICH
ของพวกเขาในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของวั ยรุ่นในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมู ล
เกี่ยวกับ ICH ในระหว่างกลุ่มวัยรุ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการของความรู้และ
ทักษะที่ถูกฝังลึกใน ICH สนับสนุนให้เกิดการนาเอาประสบการณ์ ICH และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อมาเผยแพร่ใน
ระบบผ่านทางวิธีการต่างๆ เช่น เกมส์ การติวที่บ้าน หรื อการฝึกงาน เป็นต้น พัฒนากิจกรรม อาทิ การฝึกอบรม
ภาคฤดูร้อน การเยี่ยมเยียน การประกวดภาพถ่ายและวีดิโอคลิป การท่องเที่ยวเดินทางมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียนไปในที่ที่เป็นธรรมชาติ และสถานที่แห่งความทรงจา ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใน
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรการสอน ICH ในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของสหวิชา
ระหว่างการศึกษาด้าน เทคนิค วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิธีการทาวิจัย การจัดให้มีการแนะแนวสาหรับเยาวชนโดย
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของ ICH สาหรับการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาอาชีพ การฝึกสอนชุมชน กลุ่มชน
และปัจเจกบุคคลในเรื่องของการจัดการธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวเนื่องกับ ICH
๑.๕.๔ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล ที่สร้างสรรค์ ธารงรักษา และ
ถ่ายทอด ICH และนาบุคคลเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการจัดการอย่างเต็มที่ โดย
๑) ริเริ่มให้เกิดความร่วมมือในการทางานระหว่างชุมชน กลุ่มชน กับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนศูนย์
ผู้ชานาญการ และสถาบันวิจัยต่างๆ
๒) ให้คาปรึกษา หรือจัดให้มีกลไกการประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกต่อการทางานร่วมกัน
ของชุมชน กลุ่มชน และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆ สาหรับการวินิจฉัยและระบุชี้ถึงความหมายของ
องค์ประกอบต่างๆ ของ ICH การจัดทาคลังข้อมูล ICH การเพิ่มเติมรายละเอียดและการดาเนินงานของโครงการ
และกิจกรรมในแผนการทางาน การเตรียมความพร้อมของแฟ้มข้อมูลในรายชื่อ ICH เพื่อยื่นเสนอขอรับการ
คุ้มครอง และการถอดถอน ICH ออกจากรายชื่อ หรือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
๓) ดาเนินการตามมาตรการที่จาเป็นกับชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญและคุณค่าของ ICH เช่นเดียวกับการปรึกษาหารือกันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด
๔) จัดทามาตรการที่เหมาะสมสาหรับการเข้าร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล
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๕) ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่เสร็จสิ้น
แล้วได้อย่างสะดวก และส่งเสริมให้เกิดความเคารพเพื่อดาเนินการควบคุมการเข้าถึง ICH ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๖) พัฒนาความร่วมมือร่วมกันในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค เครือข่ายชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และ
ศูนย์ผู้ชานาญการ และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการทางานร่วมกันสาหรับประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ให้ความสาคัญ
๗) นาองค์กรเอกชน (NGO) ที่สาคัญมาร่วมดาเนินการเพื่อให้เกิดผลตามอนุสัญญาฯ รวมถึงการ
ระบุและจัดทาคลังข้อมูล ICH ตลอดจนมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง NGO จะต้องมีคุณสมบัติตาม
บรรทัดฐานที่กาหนดคือ ได้รับการตรวจสอบความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการป้องกัน ICH
จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทางานของท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติตามความเหมาะสม มีเป้าหมาย
ที่ส อดคล้ องกั บ จิ ตวิญ ญาณของอนุ สั ญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับกฎ ข้อบั งคับ หรือกฎหมายที่ ส อดคล้ องกั บ
เป้าหมายเหล่านั้น สามารถทางานร่วมกับกลุ่มอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เคารพซึ่งกันและกัน และมีสมรรถนะในการ
บริหารจัดการ โดยมีบุคลากรที่ทางานอยู่แล้วในการเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่น และมีความต้องการที่จะดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสถานที่และการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ และมีการดาเนินการที่ประสบ
ความสาเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๘) ส่งเสริมบทบาทของศูนย์ชุมชนและสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ICH ได้รับการคุ้มครอง ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะดั้งเดิมให้กับชนรุ่นหลัง และเป็นศูนย์รวมข้อมูล ICH
ของชุมชน
๙) สนับสนุนให้สถาบันวิจัย ศูนย์ผู้ชานาญการ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร และ
อื่นๆ มีบทบาทสาคัญในการรวบรวม จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ จัดแสดง และเก็บรักษาข้อมูล ICH รวมถึงเป็นแหล่งใน
การจัดเตรียมข้อมูลและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของ ICH โดย (๑) นาผู้ปฏิบัติและเจ้าของ ICH มี
ส่วนร่วมในการจัดงานแสดง การจัดประชุม การบรรยาย การโต้วาที และการฝึกอบรม (๒) ให้คาแนะนาและช่วย
พัฒนาวิธีการทาให้ ICH เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (๓) เน้นกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง และการถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการคุ้มครอง ICH มากกว่ามุ่งไปที่เป้าหมาย (๔) นาเอา
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมาใช้ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักถึงคุณค่าของ ICH และ
(๕) พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและเจ้าของ ICH ในการจัดการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
๑๐) สื่อต่างๆ สามารถสนับสนุนการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าความสาคัญของ ICH ได้ ใน
ฐานะเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการทางานร่วมกันของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้น แทนที่จะให้ความสนใจเฉพาะประเด็นของความสวยงาม หรือมุมมองในแง่บันเทิง โดย
๑๐.๑) ผลิตโปรแกรมพิเศษและผลิ ตภัณฑ์ที่เจาะไปยังกลุ่ มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสาธารณชนโดยรวม
๑๐.๒) สร้างทีวีที่มีคุณภาพ และโปรแกรมวิทยุ และสารคดีต่างๆ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์
และบทบาทของ ICH สาหรับกลุ่มสังคมร่วมสมัย รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น ในการ
ปรับปรุงความรู้ของภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรม และเผยแพร่ข้อมูลวีธีปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครอง ICH ตลอดจน
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ส่งเสริมให้สถาบันเทคโนโลยีสื่อสารและข้อมูลให้การสนับสนุนวิธีการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือเกมส์สาหรับเยาวชน เป็นต้น
๑๐.๓) จัดอภิปรายในระดับท้องถิ่นและประเทศ
๑.๕.๕ นาเสนอ ICH ของประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโก ในสถานะหลัก ๓ อย่างคือ
๑) เป็นตัวแทนของ ICH ที่จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (The List of ICH
in Need of Urgent Safeguarding) โดยรัฐภาคีต้องทาเอกสารตามแบบฟอร์มและคาแนะนาที่กาหนด
ประกอบด้วย (๑) เป็น ICH ตามนิยามของอนุสัญญาฯ (๒) ระบุเหตุผลที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีความ
เสี่ยงในการดารงอยู่และกาลังเผชิญกับการคุกคามที่ร้ายแรง ถึงแม้ชุมชน กลุ่ม ชน และปัจเจกบุคคล หรือภาครัฐ
ต่างใช้ความพยายามในการคุ้มครองแล้ว (๓) มีมาตรการป้องกันที่วางแผนไว้อย่างละเอียด ซึ่งทาให้ชุมชน กลุ่ม ชน
หรือปัจเจกบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการต่อได้ (๔) เป็น ICH ที่ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลมีส่วน
ร่วม และมาตรการที่มีอยู่ได้รับความเห็นชอบและยินยอม ภายใต้บทบาทของรัฐภาคีและการจัดทาทะเบียน ICH
ของอนุสัญญาฯ และ (๕) กรณีเร่งด่วนมาก รัฐภาคีได้มีการหารืออย่างถูกต้องตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
๒) เป็นตัวแทนของ ICH ของมนุษยชาติ (The Representative List of the ICH of
Humanity) รัฐภาคีสามารถยื่นข้อเสนอรายการที่เป็นตัวแทน ICH ของมนุษยชาติได้ทุกๆ ๔ ปี เพื่อให้เกิดการ
หารือกันในระดับนานาชาติถึงความสาคัญ ซึ่งต้องให้ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ ICH นั้น
โดยต้องทาเอกสารตามแบบฟอร์มและคาแนะนาที่ประกอบด้วย (๑) เป็น ICH ตามนิยามของอนุสัญญาฯ (๒) ระบุ
เหตุผลที่ต้องยื่นเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่มนุษยชาติถึงความสาคัญของ ICH
และเพื่อกระตุ้นให้เกิดประเด็นในการนามาพิจารณาเป็น ICH ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั่วโลก
และพิสูจน์ให้เห็นได้ถึงความสร้า งสรรค์ของมนุษย์ (๓) มีมาตรการคุ้มครอง ICH อย่างละเอียดทั้งเพื่อการป้องกัน
และการส่งเสริม และ (๔) เป็น ICH ที่ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และมาตรการที่
มีอยู่ได้รับการยอมรับและยินยอม
๓) แผนงาน โครงการ และกิ จกรรมเพื่อ สงวนรั ก ษา ICH ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ดี (Best
Safeguarding Practices) ที่ส ะท้อนให้ เ ห็ นหลั กการและวั ตถุป ระสงค์ข องอนุสั ญ ญาฯ ได้ ดีที่สุ ด โดยให้
ความสาคัญเป็นพิเศษต่อความจาเป็นของประเทศกาลังพัฒนา และการกระจายความเท่าเทียมทางภูมิศาสตร์
รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างภูมิภาค โดยจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ
ตามแบบฟอร์มและคาแนะนาที่ประกอบด้วย (๑) เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ (๒)
ส่งเสริมการประสานการดาเนินงานในการคุ้มครอง ICH ในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระดับนานาชาติ (๓)
สามารถสะท้อนถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ (๔) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสร้างความ
ตระหนักในความสาคัญของ ICH (๕) ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล ด้วยการ
มองเห็นความสาคัญ ยินยอม และมีอิสระในการเข้าร่วม (๖) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมสามารถนามาเป็น
แบบอย่าง (Model) ของอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับนานาชาติ สาหรับเป็นกรณีศึกษาของกิจกรรมการคุ้มครอง
ICH (๗) มีความมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันของรัฐภาคี หน่วยปฏิบัติ ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลในการแผย
แพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดี เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (๘) สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่นาไปสู่การ
ประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจน และ (๙) สามารถนาไปปรับใช้ในเบื้องต้นตามความจาเป็นของประเทศกาลังพัฒนา
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๑.๕.๖ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีสามารถเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ทั้งใน
ระดั บ ทวิ ภ าคี อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และระดั บ นานาชาติ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การแลกเปลี่ ย นข่ า วสารและ
ประสบการณ์ กิจกรรมที่ริเริ่มร่วมกัน และการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ เป็นต้น
๑) ในฐานะผู้ให้ รัฐภาคีสามารถให้ความร่วมมือกับประเทศอื่นในการเสนอ/ขยายเนื้อหาการ
ได้รับการคุ้มครอง ICH ทั้งที่เป็นการป้องกันอย่างเร่งด่วน และการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติในกรณีที่ ICH มีการ
ค้นพบในพื้นที่ที่มากกว่าหนึ่งรัฐภาคี นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาค
และขององค์การยูเนสโก ตลอดจนการแบ่งปันเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ICH กับรัฐภาคีอื่น
๒) ในฐานะผู้รับ รัฐภาคีสามารถยื่นคาขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการฯ
หรือจากรัฐภาคีอื่นในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แบบฟอร์มและคาแนะนาตามที่องค์การยูเนสโกกาหนด (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ๔) เช่น การศึกษาค้นคว้า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การกาหนดมาตรฐาน
และมาตรการต่างๆ การจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ ความรู้ และทักษะ การเงินและเทคนิค โดย
ต้องนาไปเพื่อการสงวนรักษา ICH ที่อยู่ในรายการการสงวนรักษาโดยเร่งด่วน การจัดทาคลังข้อมูล ICH และการ
สนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่กาลังดาเนินการในระดับประเทศ อนุภูมิภาค และภูมิภาค เป็นต้น โดย
จะต้องดาเนินการยื่นคาร้องภายใต้ข้อกาหนดประกอบด้วย (๑) ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลจะต้องมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน (๒) จานวนความช่วยเหลือจะต้องมีความเหมาะสม (๓) กิจกรรมต้องเข้าใจง่าย มีเหตุและผล และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (๔) มีผลลัพธ์สุดท้ายแสดงไว้ชัดเจน (๕) สามารถร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
บางส่วน (๖) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือหรือเสริมสร้างความสามารถในการคุ้มครอง ICH และ (๗) สามารถ
ดาเนินกิจกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินประสบความสาเร็จมาแล้ว ทั้งนี้ รัฐภาคีสามารถขอความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศได้มากกว่า ๒๕,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่รวมความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการ)
๑.๕.๗ จ่ายเงินค่าบารุง และรณรงค์หาเงินเข้ากองทุน ICH รัฐภาคีต้องจ่ายเงินค่าบารุงจานวนหนึ่ง
ให้แก่กองทุน ICH อย่างน้อยทุก ๒ ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากันของทุกรัฐภาคี แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของเงินค่าบารุงที่
ให้แก่งบการเงินประจาขององค์การยูเนสโก โดยสมัชชาจะเป็นผู้กาหนดอัตรา อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีสามารถขอ
ยกเว้นในเวลาที่นาตราสารแจ้งการให้สัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติว่ารัฐนั้นจะไม่ผูกพันอยู่
กับ เงื่อ นไขของการจ่ า ยเงิน ค่า บ ารุ งดั งกล่ า ว แต่ จะไม่มี สิ ท ธิเ ป็น คณะกรรมการฯ เช่น เดี ยวกั บการค้า งช าระ
นอกจากนั้น รัฐภาคีสามารถเสนอบริจาคเงินให้แก่กองทุน ICH โดยความสมัครใจ โดยจะได้รับการเผยแพร่ชื่อทุก
๒ ปี รวมทั้งถูกกระตุ้นให้ดาเนินมาตรการชักชวนภาคเอกชนร่วมบริจาค เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี และ
เครื่องมือทางการคลังอื่นๆ ของประเทศ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าร่วมรณรงค์จัดหาทุนที่ยูเนสโกจัดขึ้น
๑.๕.๘ รายงานผลการปฏิ บั ติ รั ฐ ภาคี จ ะรายงานต่ อ คณะกรรมการฯ เรื่ อ งการออกกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ ที่ได้ทาไปเพื่อดาเนินการตามอนุสัญญาฯ ตามแบบฟอร์มและคาแนะนาขององค์การ
ยูเนสโกที่กาหนดไว้ (รายละเอียดในภาคผนวก ๕) โดยครอบคลุมกิจกรรมที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้
๑) การปรับปรุงสถานการณ์เกี่ยวกับ ICH ให้ทันสมัย พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์
ช านาญการ สถาบั น วิจั ย และกิ จ กรรมที่ ดาเนิ นการในภู มิภ าค ซึ่ งครอบคลุ ม เนื้ อหาที่ ระบุไ ว้ใ น ข้ อ ๑๓ ของ
อนุสัญญาฯ

๒๙
๒) การเข้ าร่ ว มประชุ มคณะกรรมการฯ เป็น ระยะเพื่อส่ งรายงานที่ มีรูปแบบง่า ยและอยู่บ น
พื้นฐานของการทางานร่วมกันของสานักเลขาธิการ และคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมเป็นระยะเวลา
๖ ปี
๓) การจัดประชุมในระดับชาติ ทีม่ ีเนื้อหาหลักคือ
๓.๑) ร่างรายการสถานที่ (คลังข้อมูล) ICH ในพื้นที่
๓.๒) ประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดย (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในสังคมในการวางแผนการป้องกัน ICH (๒) จัดให้มีการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความชานาญในมุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้อง ICH ได้มากขึ้น (๓) จัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ ICH ควบคู่กับการมีข้อปฏิบัติที่กากับดูแลการเข้าถึงข้อมูลด้วยเช่นกัน
๔) การวัดขีดความสามารถในการดูแลปกป้อง ICH ซึ่งประกอบด้วย
๔.๑) กาหนดหรือจัดตั้งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งองค์กรที่มีอานาจเพียงพอที่จะช่วยปกป้อง ICH
๔.๒) สนับสนุนสถาบันส่งเสริมเพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ICH
และกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
๔.๓) จัดตั้งสถาบันเพื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ ICH ตามความเหมาะสม
๕) ผลการประเมินในระดับชาติเพื่อสร้างการยอมรับรวมทั้งเพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินงาน ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น (๑) การให้ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนัก และข้อมูลของโครงการ (๒) การให้ความรู้ผ่าน
ทางโครงการจัดฝึกอบรมชุมชนภายในพื้นที่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อ
การรักษา ICH ไว้ (๔) การถ่ายทอดความรู้นอกระบบ (๕) การศึกษาเพื่อป้องกันพื้นที่และสถานที่ทางธรรมชาติ
๖) ผลการประเมินทางทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จใน
การประชุม รวมทั้งความร่วมมืออื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การคิดริเริ่มร่วมกันตามข้อกาหนดที่
๑๙ ของการประชุม เป็นต้น
๗) ผลการประเมินสถานะของสถานที่ที่เป็น ICH ปัจจุบันในทุกๆ ด้าน และจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องรับรองถึงความเป็นไปได้ทั้งในพื้นที่ชุมชน รวมถึงกลุ่มชน ภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม การประเมินศักยภาพและการประเมินระดับความเสี่ยงที่
ประสบอยู่ในปัจจุบัน ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความพยายามในการส่งเสริมและเสริมสร้าง
องค์ประกอบที่ดีเพื่อการดาเนินงานและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งกลุ่ ม
ชนที่เกี่ยวข้องเป็นเกราะในการป้องกันที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๘) รายงานไปยังสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็น ICH ในประเด็นอานาจขององค์กร
รวมทั้งการบริหารและแนวทางการป้องกัน และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง
๙) รายงานต่อคณะกรรมการฯ ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของสถานที่ที่เป็น ICH (ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การประเมินศักยภาพและความเสี่ยงที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานเพื่อ

๓๐
ปกป้อง ICH และการมีส่วนร่วมของตนในชุมชน กลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกัน ICH อย่างมีจุดมุ่งหมายและ
ต่อเนื่อง เพื่อเสนอให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในรายชื่อของสถานที่ที่เป็น ICH ที่ต้องการการป้องกัน
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐภาคีอาจเสนอปัญหาจากคาร้องของชุมชนและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการฯ ได้
๑๐) รั ฐ ภาคีส ามารถโต้ต อบในเวลาที่เ หมาะสม โดยเฉพาะการร้ องขอไปยัง บุค คลที่ ส ามใน
คณะกรรมการฯ สามารถให้ข้อมูลได้ ตามความจาเป็นภายในระยะเวลากาหนดคือ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี
๑.๕.๙ อื่นๆ ได้แก่
๑) รัฐภาคีสามารถบอกเลิกอนุสัญญาฯ ได้โดยการแจ้งเป็นตราสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เก็บรักษาไว้ที่ผู้อานวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก และจะเป็นผลต่อเมื่อพ้นกาหนด ๑๒ เดือนนับจากวันที่ได้รับ
ตราสารการบอกเลิกอนุสัญญา และจะไม่กระทบต่อพันธกรณีทางการเงินของรัฐภาคีที่บอกเลิกจนกว่าวันที่ขอเพิก
ถอนจะเป็นผล
๒) รั ฐ ภาคี ส ามารถเสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญาฯ แบบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถึ ง
ผู้อานวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก เพื่อขอคารับรองจากรัฐภาคีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ก่อนการให้สัตยาบัน การ
รับรอง การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติจากรัฐภาคี โดยการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด ๓ เดือน
หลังจากที่ได้รับตราสารการรับรอง การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติของรัฐภาคี
๓) รัฐภาคีสามารถยื่นขอเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชื่อ ICH ที่จะถูกขึ้นทะเบียนได้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๔) รัฐภาคีสามารถเพิกถอนเอกสารที่ถูกเสนอไปแล้วตอนไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินของคณะ
กรรมการฯ
๕) การนาเสนอของรัฐภาคีต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๖) รัฐภาคีสามารถขอใช้สัญญลักษณ์ในการประชุมระดับชาติ โดยต้องให้ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการการใช้ตราสัญญลักษณ์แก่สานักเลขาธิการยูเนสโก ซึ่งรัฐภาคีต้องให้ความร่วมมือกับ
สานักเลขาธิการอย่างใกล้ชิดในการประสานงานกับหน่วยงานที่ถูกเสนอชื่อให้มีอานาจใช้สัญญลักษณ์ เพื่อป้องกัน
การนาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ศึกษาหลักเกณฑ์/กระบวนการในการขึ้นทะเบียน ICH ภายใต้อนุสัญญาฯ
การขึ้นทะเบียน ICH ที่ระบุไว้ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งรัฐภาคีสามารถดาเนินการยื่นเรื่องต่อ องค์การยูเนสโก
มีอยู่ ๓ รายการหลักคือ (๑) การขึ้นทะเบียน ICH ที่จาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน (The List of ICH
in Need of Urgent Safeguarding) (๒) การขึ้นทะเบียน ICH ในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติ (The
Representative List of the ICH of Humanity) และ (๓) การขึ้นทะเบียนการมีแนวปฏิบัติ ในการสงวนรักษาที่
ดี (Best Safeguarding Practices) หรือรวมทั้งการเสนอขอความช่วยเหลือทางการเงินที่มากกว่า ๒๕,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ โดยจะต้องดาเนินการตามแบบฟอร์ม๑ (รายละเอียดในภาคผนวก ๖) และคาแนะนาตามที่กาหนดไว้
๑

- แบบฟอร์ม ICH–๐๑ ใช้สาหรับการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน ICH ที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน

๓๑
เอกสารที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ค าแนะน าจะได้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า ไม่ ส มบู ร ณ์ และจะไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดคาแนะนาที่รัฐภาคีพึงปฎิบัติประกอบด้วย
๒.๑ ลาดับความสาคัญ
รัฐภาคีสามารถส่งเอกสารการขอขึ้นทะเบียนได้มากกว่าหนึ่ง รายการในรอบที่กาหนด โดยควรระบุ
ลาดับความสาคัญของเอกสารที่ต้องการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก

๒.๒ รูปแบบและภาษา
๒.๒.๑ รัฐภาคีจะต้องส่งไฟล์เอกสารการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานของ
แต่ละรายการตามทีม่ ีอยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญา ( http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms)
๒.๒.๒ จะต้องมีลายเซ็นต์ต้นฉบับของผู้ได้รับมอบอานาจในการลงนามอย่างเป็นทางการในนามของ
รัฐภาคีรวมอยู่ด้วย การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในนามรัฐภาคี ของหลายประเทศ จะต้องมีลายเซ็นอย่างเป็น
ทางการของแต่ละรัฐภาคีที่เข้าร่วม
๒.๒.๓ รัฐภาคีจะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการทางาน
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล รัฐภาคีจะได้รับการสนับสนุนที่เป็นไปได้ในการจัดทาเอกสารทั้งสองภาษา
๒.๒.๔ การจัดทาเอกสารตามแบบฟอร์มควรมีเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีการแทรกภาพประกอบ
หรือภาพถ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยในแต่ละส่วน (Section) ได้มีการกาหนดจานวนคาต่าสุดและสูงสุดและในแต่ละส่วน
จะต้องจัดให้มีส่วนสาหรับการให้ความเห็นไว้ด้วย โดยต้องเคร่งครัดกับจานวนคาต่าสุดและสูงสุดในแต่ละส่วนที่
กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการเสนอชื่อไม่สมบูรณ์
๒.๒.๕ เอกสารการเสนอชื่ อ จะต้ อ งจั ด เตรี ย มโดยใช้ รู ป แบบตั ว อั ก ษร Arial ขนาดตั ว อั ก ษร
๑๑ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบอักษรแบบตกแต่งและอักขระพิเศษ แต่หากจาเป็นต้องใช้ ต้องใช้ตัวอักษรแบบ
Unicode มาตรฐาน
๒.๒.๖ เอกสารการนาเสนอที่มีลายเซ็นที่เป็นต้นฉบับจะต้องนาเสนอบนกระดาษขนาด A๔ หรือขนาด
จดหมาย (Letter) และปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิมพ์แบบหนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่น และ
สามารถอัพโหลดหน้าที่แตกต่างกันจานวนมากในไฟล์เดียวกัน (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก)
๒.๓ เนื้อหา

- แบบฟอร์ม ICH–๐๒ ใช้สาหรับการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน ICH ในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติ
- แบบฟอร์ม ICH–๐๓ ใช้สาหรับการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนการมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
- แบบฟอร์ม ICH–๐๗ ใช้สาหรับการจัดทาภาพถ่ายและวิดีทัศน์ประกอบการยื่นเรื่องของทุกรายการ

๓๒
ควรมีการบรรยาย อธิบ าย หรือ แสดงให้ เห็ นอย่ างเหมาะสมในแต่ล ะส่ ว นมากกว่าเป็นเพียงการ
ประกาศหรือคายืนยันถ้อยคาประกาศ ควรมีหลักฐานและคาอธิบายประกอบ เช่น หนังสือสนับสนุนหรือหนังสือ
รับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะได้รับการยอมรับให้ใช้เพื่อการตรวจสอบและการประเมินผลต่อเมื่อเป็นเอกสารที่มา
จากบรรดาภาคีสมาชิกหรือผู้แทน การเสนอชื่อจะต้องไม่อ้างอิงถึงภาคผนวก ใด ๆ หรือเอกสารแนบอื่นใดยยกเว้น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดาเนินการเสนอชื่อ และ
รายการที่รวมองค์ประกอบในคลังข้อมูล (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ICH-๐๑ ICH-๐๒ และ ICH-๐๓) โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ การขึ้นทะเบียน ICH ที่จาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน
๑) การจาแนกและนิยาม ICH รัฐภาคีจะต้องแสดงให้เห็นว่า ICH ที่นาเสนออยู่ในรายการของ
ข้อ ๒ ภายใต้อนุสัญญาฯ โดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วย การอธิบายถึงบทบาทและความหมายทางสังคม
และวัฒนธรรมภายในชุมชน คุณลักษณะของผู้ยึดถือและผู้ปฏิบัติต่อ ICH บทบาทหรือรายชื่อบุคคลที่มีความ
รั บ ผิ ด ชอบเป็ น พิเ ศษ การดาเนิ น การถ่ า ยทอดความรู้แ ละทั กษะที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น ทั้ง นี้ จะต้อ งแสดงให้ ค ณะ
กรรมการฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะอธิบายว่า
๑.๑) ICH อยู่ระหว่างการดาเนินการ การเป็นตัวแทน การแสดงออก องค์ความรู้ ทักษะ
รวมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ร่วมกับ...........
๑.๒) ชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณี ปัจเจกบุคคลตระหนักถึงความสาคัญว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา
๑.๓) มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง และมีการฟื้นฟูอย่างสม่าเสมอโดยชุมชนและกลุ่ม
ชนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของพวกเขา
๑.๔) จั ดให้ชุมชนและกลุ่มชนเข้าร่วมด้ว ยความรู้สึ กของความเป็นเอกลั กษณ์และความ
ต่อเนื่อง
๑.๕) ไม่ เ หมื อ นกั บ เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง ไม่
เหมือนกับความต้องการความเคารพร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่ มชน และปัจเจกบุคคล และความต้องการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาวิชาการมากเกินไป โดยต้องคิดเสมอว่า เป็นการนาเสนอ
ให้กับผู้อ่านที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้มาก่อน ไม่จาเป็นต้องมีรายละเอียดความเป็นมาของ
ICH มากนัก ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๗๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คา
๒) ความจาเป็นที่จะต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีความพยายามในการดาเนินการใดๆ ของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล และหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง ด้วยการบรรยายให้เห็นภาพระดับของความอยู่รอดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะความถี่และขอบเขตใน
การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของวิธีการถ่ายทอดดั้งเดิม ลักษณะทางประชากรของผู้ปฏิบัติและผู้ชม และความยั่งยืนที่
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการบรรยายให้เห็นถึงภัยคุกคามที่มีต่อการถ่ายทอด ความรุนแรงและรวดเร็วของภัยคุกคาม

๓๓
ดังกล่าวที่มีต่อความอยู่รอดของ ICH ที่ต้องระบุให้เห็นอย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่ากล่าวถึงอย่างทั่วไปถึงสาเหตุที่
เกิดขึ้นกับมรดกที่จับต้องไม่ได้ ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๗๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คา
๓) มาตรการในการสงวนรักษา รัฐภาคีต้องบรรยายให้เห็นภาพว่ามาตรการในการสงวนรักษาที่
จั ด ท าขึ้ น ท าให้ ชุ ม ชน กลุ่ ม ชน หรื อ ปั จ เจกบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถปฏิ บั ติ แ ละถ่ า ยทอดได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วย
๓.๑) ความพยายามในอดีตและปัจจุบันในการสงวนรักษา ICH ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของการสงวนรั กษาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการริเริ่มและความมุ่งมั่นของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การบรรยายถึงความพยายามของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องในอดีตและปัจจุบันจะเป็น
การสร้างความมั่นใจต่อความอยู่รอดของ ICH ซึ่งการนาเสนอจะรวมถึงความพยายามของภาครัฐในการสงวนรักษา
ภายใต้การระบุข้อจากัดทั้งภายในและภายนอก ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๓๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๓.๒) มาตรการการสงวนรักษาที่นาเสนอ ในส่วนนี้ควรนาเสนอมาตรการการสงวนรักษา
ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ที่สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นในการสงวนรักษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในความอยู่
รอดของ ICH ซึ่งต้องให้รายละเอียดข้อมูลดังนี้
๓.๒.๑) วัตถุประสงค์เบื้องต้นและผลที่เป็นรูปธรรมที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๒.๒) กิจกรรมหลักที่จะดาเนินการเพื่อบรรลุผลที่คาดว่าได้รับ โดยบรรยายกิจกรรมใน
รายละเอียดตามลาดับความสาคัญที่ดีที่สุด รวมทั้งระบุความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
๓.๒.๓) บรรยายกระบวนการสาหรับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบของชุมชน กลุ่มชน
และปัจเจกบุคคลในมาตรการการสงวนรักษาที่จะนาเสนอ ควรให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับชุมชนโดยเฉพาะผู้
ปฏิบัติและบทบาทในการนามาตรการไปสู่การปฏิบัติ การบรรยายไม่ควรครอบคลุมเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการเงิน แต่ควรรวมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการวางแผน
และการปฏิบัติในทุกกิจกรรม
๓.๒.๔) บรรยายหน่วยงานสาคัญที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการและการสงวนรักษา
ICH ในพื้นที่ และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่สาหรับการดาเนินโครงการ โดยมีการระบุในรูปของชื่อองค์กร บุคคลที่
ติดต่อพร้อมตาแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และเบอร์อีเมล์
๓.๒.๕) จัดทาตารางเวลาสาหรับกิจกรรมที่เสนอ และประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้
สาหรับการปฏิบัติ (ควรอยู่ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) และระบุแหล่งทรัพยากรที่จะหาได้ เช่น งบประมาณจาก
ภาครัฐ ปัจจัยที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินจากชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ การนาเสนอในส่วน ๓.๒ ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐
คา (ไม่รวมการระบุในรูปของชื่อองค์กร บุคคลที่ติดต่อพร้อมตาแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และเบอร์
อีเมล์)

๓๔
๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนและความยินยอมในกระบวนการสมัคร รัฐภาคีจะต้องแสดงให้
เห็นว่า การนาเสนอได้รับการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เป็นอิสระ
และได้รับความสาคัญ รวมทั้งได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
๔.๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
สมัคร โดยบรรยายให้เห็นว่าชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมการและ
จัดทาข้อเสนอในทุกกระบวนการได้อย่างไร รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้เตรียมการสมัครด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นและภูมิภาค ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบัน วิจัย ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ
ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๔.๒) ความมีอิสระ การได้รับความสาคัญ และความยิน ยอมอย่างเป็นทางการในการ
สมัค ร ที่ได้รับ จากชุมชน กลุ่ มชน และปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกบันทึกและเป็นลายลักษณ์อักษร หรือใน
รูปแบบอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐภาคี และหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในรูปแบบการประกาศที่เป็น
แบบฟอร์มมาตรฐาน ซึ่งต้องนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งภาษาของชุมชนที่เกี่ยวข้องในกรณี
ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และแนบคายินยอมดังกล่าวไปพร้อมกับแบบคาร้อง การนาเสนอควรมีความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๔.๓) ควรเคารพที่มีต่อการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีในการเข้าถึง ICH ในบางกรณี
การเข้าถึงมุมมองที่เฉพาะเจาะจงของ ICH หรือการเข้าถึงข้อมูลถูกจากัดโดยการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีของ
ชุมชน เพื่อ (ตัวอย่าง) การคงไว้ซึ่งความลับขององค์ความรู้ที่มี่อยู่ ซึ่งถ้ามีการปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น ต้องบรรยายให้
เห็นว่า การนาเสนอ ICH และการปฏิบัติของมาตรการการสงวนรักษาจะยังคงให้ความเคารพต่อการปฏิบัติที่
สืบเนื่องกันมาดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยระบุมาตรการที่จะดาเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความเคารพที่จะ
เกิดขึ้น การนาเสนอควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา แต่ถ้ากรณีที่ไม่มีการปฏิบัติดังกล่าว
เกิดขึ้น รัฐภาคีต้องจัดให้มีข้อความที่ชัดเจนว่าไม่มีการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีในการเข้า ถึง ICH อย่างน้อย
๕๐ คา
๔.๔) องค์กรชุมชน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการระบุรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และ
ข้อมูล ในการติดต่อขององค์กรชุมชน หรื อตัว แทน หรือ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ หรื อ
กิจกรรม เช่น สมาคม องค์กร คลับ คณะกรรมการกากับ เป็นต้น
๕) การรวมรายการ ICH ไว้ในคลังข้อมูล รัฐภาคีต้องแสดงให้เห็นว่า รายการที่นาเสนอได้ถูก
รวมไว้ในคลังข้อมูลของ ICH ที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีที่นาเสนอตามระบุไว้ในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของ
อนุสัญญาฯ โดยระบุวัน เวลาที่รวมไว้ การอ้างถึง และระบุคลังข้อมูลที่รวมเข้าไว้ สานักงาน หน่วยงาน องค์กรที่
รับผิดชอบต่อการดารงไว้ของคลังข้อมูล รวมทั้งความสอดคล้องของคลังข้อมูลกับหลักการที่ระบุ ไว้ในอนุสัญญาฯ
โดยเฉพาะข้อ ๑๑ (b) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนในการแจกแจงและนิยาม ICH
และข้อ ๑๒ ที่ต้องมีการปรับคลังข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

๓๕
นอกจากนั้น จะต้องมีการนาเสนอหลักฐานทางเอกสารในภาคผนวกที่แสดงว่ารายการ ICH
ที่นาเสนอได้ถูกรวมไว้ในคลังข้อมูล โดยอาจนาเสนอในรูปแบบของ Hyperlink ในการเข้าถึงคลังข้อมูล การ
นาเสนอควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๒.๓.๒ การขึ้นทะเบียน ICH ในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติ
๑) การจาแนกและนิยาม ICH รัฐภาคีจะต้องแสดงให้เห็นว่า ICH ที่นาเสนออยู่ในรายการของ
ข้อ ๒ ภายใต้อนุสัญญาฯ โดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วย
๑.๑) ICH อยู่ระหว่างการดาเนินการ การเป็นตัวแทน การแสดงออก องค์ความรู้ ทักษะ
รวมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ร่วมกับ...........
๑.๒) ชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณี ปัจเจกบุคคลตระหนักถึงความสาคัญว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา
๑.๓) มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง และมีการฟื้นฟูอย่างสม่าเสมอโดยชุมชนและกลุ่ม
ชนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของพวกเขา
๑.๔) จั ดให้ชุมชนและกลุ่มชนเข้าร่วมด้ว ยความรู้สึ กของความเป็นเอกลั กษณ์และความ
ต่อเนื่อง
๑.๕) ไม่ เ หมื อ นกั บ เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง ไม่
เหมือนกับความต้องการความเคารพร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่ มชน และปัจเจกบุคคล และความต้องการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาวิชาการมากเกินไป โดยต้องคิดเสมอว่า เป็นการนาเสนอ
ให้กับผู้อ่านที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้มาก่อน ไม่จาเป็นต้องมีรายละเอียดความเป็นมาของ
ICH มากนัก โดย
- สรุปสั้นๆ ถึง ICH ที่สามารถแนะนาให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์มาก่อน
ได้รับทราบ ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
- ระบุผู้ที่สืบทอดประเพณี และผู้ปฏิบัติ บทบาทหรือรายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบเฉพาะใน
การปฏิบัติและถ่ายทอด (ถ้ามี) ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
- ความเกี่ยวข้องของความรู้ และทักษะที่มีต่อการถ่ายทอด ICH ในปัจจุบัน ความยาวไม่
ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของ ICH สาหรับชุมชนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
- มีส่วนไหนของ ICH ที่ไม่สอดคล้องกับเครื่องมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือกับความต้องการความเคารพระหว่างชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล หรือกับการพัฒนาอย่างยั้งยืน ความ
ยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา

๓๖
๒) ผลที่มีต่อการสร้างความมั่นใจต่อการมองเห็น ความตระหนักรู้ และการกระตุ้นให้เกิดข้อ
สนทนา รัฐภาคีต้องแสดงให้เห็นว่า การขึ้นทะเบียนของ ICH จะช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อการมองเห็น ความ
ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของ ICH และการหยิ บ ยกประเด็ น การสนทนา ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก และเป็นบททดสอบสาหรับการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ ซึ่งประกอบด้วยการ
นาเสนอเนื้อหาต่างๆ ได้แก่
๒.๑) การขึ้นทะเบียน ICH ในการเป็นตัวแทนช่วยให้เกิดการมองเห็น ICH โดยทั่วไป และ
ยกระดับความตระหนักรู้ในความสาคัญทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่ างประเทศ ความยาวไม่ควรน้อย
กว่า ๑๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๑๕๐ คา
๒.๒) การขึ้นทะเบียน ICH สามารถสร้างให้เกิดข้อสนทนาระหว่างชุมชน กลุ่มชน และ
ปัจเจกบุคคล ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๑๕๐ คา
๒.๓) การขึ้น ทะเบี ย น ICH สามารถส่ งเสริมความเคารพที่มีต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการสร้างสร้างของมนุษยชาติ ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๑๕๐ คา
๓) มาตรการการสงวนรักษา รัฐภาคีจะต้องแสดงให้เห็นว่า มาตรการการสงวนรักษากาหนดขึ้น
เพื่อปกป้องและส่งเสริม ICH โดยให้ข้อมูลที่ประกอบด้วย
๓.๑) ความพยายามในอดีตและปัจจุบันในการสงวนรักษา ICH ที่ระบุถึงวิธีการที่ชุมชน
กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลสร้างให้เกิดความมั่นใจต่อความอยู่รอดของ ICH
ความยาวไม่ ค วรน้ อ ยกว่ า ๑๕๐
คา แต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา และวิธีการที่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องสงวนรักษา ICH โดยระบุข้อจากัดทั้งภายในและภายนอก
เช่น ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เป็นต้น และระบุความพยายามในการแก้ไขข้อจากัดดังกล่าวทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คา แต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๓.๒) มาตรการการสงวนรักษาที่เสนอ โดยให้แจกแจงและบรรยายเกี่ยวกับมาตรการสงวน
รักษาที่จะนามาปฏิบัติ โดยเฉพาะที่ตั้งใจจะปกป้องและส่งเสริม ICH ซึ่งประกอบด้วย
๓.๒.๑) มาตรการที่นาเสนอเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าความอยู่รอดของ ICH จะไม่มี
อันตรายในอนาคต โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังจากการขึ้นทะเบียน และการมองเห็นตลอดจนคว าม
สนใจของสาธารณชนที่เป็นผลตามมา ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คา และไม่เกิน ๒๕๐ คา
๓.๒.๒) วิธีการที่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติของมาตรการสงวนรักษาที่
ถูกนาเสนอ ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คา และไม่เกิน ๒๕๐ คา
๓.๒.๓) วิธี การที่ชุ มชน กลุ่ มชน หรือ ปัจเจกบุคคลเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการวางแผน
มาตรการสงวนรักษาที่นาเสนอ และมีส่วนร่วมในการนาไปปฏิบัติ ความยาวไม่ควรน้อยกว่า ๑๕๐ คา และไม่เกิน
๒๕๐ คา โดยให้ระบุชื่อหน่ วยงาน บุคคลที่ติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓๗
๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนและความยินยอมในกระบวนการสมัคร รัฐภาคีจะต้องแสดงให้
เห็นว่า การนาเสนอได้รับการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เป็นอิสระ
และได้รับความสาคัญ รวมทั้งได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
๔.๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
สมัคร โดยบรรยายให้เห็นว่าชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมการและ
จัดทาข้อเสนอในทุกกระบวนการได้อย่างไร รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้เตรียมการสมัครด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นและภูมิภาค ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันวิจัย ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ
ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คาแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๔.๒) ความมีอิสระ การได้รับความสาคัญ และความยิน ยอมอย่างเป็นทางการในการ
สมัค ร ที่ได้รับ จากชุมชน กลุ่ มชน และปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกบันทึกและเป็นลายลักษณ์อักษร หรือใน
รูปแบบอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐภาคี และหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในรูปแบบการประกาศที่เป็น
แบบฟอร์มมาตรฐาน ซึ่งต้องนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งภาษาของชุมชนที่เกี่ยวข้องในกรณี
ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และแนบคายินยอมดังกล่าวไปพร้อมกับแบบคาร้อง การนาเสนอควรมีความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๔.๓) ความเคารพที่มีต่อการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีในการเข้าถึง ICH ในบางกรณี
การเข้าถึงมุมมองที่เฉพาะเจาะจงของ ICH หรือการเข้าถึงข้อมูลถูกจากัดโดยการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีของ
ชุมชน เพื่อ (ตัวอย่าง) การคงไว้ซึ่งความลับขององค์ความรู้ที่มี่อยู่ ซึ่งถ้ามีการปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น ต้องบรรยายให้
เห็นว่า การนาเสนอ ICH และการปฏิบัติของมาตรการการสงวนรักษาจะยังคงให้ความเคารพต่อการปฏิบัติที่
สืบเนื่องกันมาดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยระบุมาตรการที่จะดาเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความเคารพที่จะ
เกิดขึ้น การนาเสนอควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา แต่ถ้ากรณีที่ไม่มีการปฏิบัติดังกล่าว
เกิดขึ้น รัฐภาคีต้องจัดให้มีข้อความที่ชัดเจนว่าไม่มีการปฏิบัติที่สืบเนื่องเป็นประเพณีในการเข้าถึง ICH อย่างน้อย
๕๐ คา
๔.๔) องค์กรชุมชน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการระบุรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และ
ข้อมูล ในการติดต่อขององค์กรชุมชน หรื อตัว แทน หรือ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ หรื อ
กิจกรรม เช่น สมาคม องค์กร คลับ คณะกรรมการกากับ เป็นต้น
๕) การรวมรายการ ICH ไว้ในคลังข้อมูล รัฐภาคีต้องแสดงให้เห็นว่า รายการที่นาเสนอได้ถูก
รวมไว้ในคลังข้อมูลของ ICH ที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีที่นาเสนอตามระบุไว้ในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของ
อนุสัญญาฯ โดยระบุวัน เวลาที่รวมไว้ การอ้างถึง และระบุคลังข้อมูลที่รวมเข้าไว้ สานักงาน หน่วยงาน องค์กรที่
รับผิดชอบต่อการดารงไว้ของคลังข้อมูล รวมทั้งความสอดคล้องของคลังข้อมูลกับหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ
โดยเฉพาะข้อ ๑๑ (b) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนในการแจกแจงและนิยาม ICH
และข้อ ๑๒ ที่ต้องมีการปรับคลังข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

๓๘
นอกจากนั้น จะต้องมีการนาเสนอหลักฐานทางเอกสารในภาคผนวกที่แสดงว่ารายการ ICH
ที่นาเสนอได้ถูกรวมไว้ในคลังข้อมูล โดยอาจนาเสนอในรูปแบบของ Hyperlink ในการเข้าถึงคลังข้อมูล การ
นาเสนอควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คาแต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๒.๓.๓ การขึ้นทะเบียนการมีแนวปฏิบัติที่ดใี นการสงวนรักษา ICH
๑) การบรรยายคุณลักษณะ ในส่วนนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ได้ ร วมการสงวนรั ก ษาตามที่ร ะบุ ไว้ ใ นข้อ ๒.๓ ของอนุ สั ญ ญาฯ ว่ า การสงวนรัก ษา หมายถึ ง มาตรการที่ มี
จุดมุ่งหมายในการสร้างความมั่นใจต่อความอยู่รอดของ ICH ที่รวมการแจกแจง การจัดทาเอกสาร การวิจัย การ
อนุรักษ์ การปกป้อง การส่งเสริม การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า การถ่ายทอดที่ผ่านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
รวมทั้งการฟื้นฟู บูรณะด้านต่างๆ ของมรดกดังกล่าว โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย
๑.๑) ความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ เป็นการบรรยายสถานการณ์ที่นาไปสู่การ
จัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม อาทิ อะไรคือความต้องการการสงวนรักษา โดยใคร และลาดับความสาคัญ
รวมทั้งวัตถุประสงค์หลักของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งควรนาเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐
คา
๑.๒) มาตรการการสงวนรักษาที่เกี่ยวข้อง เป็นการบรรยายมาตรการการสงวนรักษาที่
เฉพาะเจาะจง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รวมไว้ และเหตุผลของการจัดทาขึ้น รวมทั้งแจกแจงวิธีการใหม่ๆ
หรือรูปแบบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งควรนาเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๑.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุชื่อ บุคคลที่ติดต่อได้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
อีเมล์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ความร่วมมือในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และหรือระหว่างประเทศ ที่ต้องอธิบายเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือของความพยายามในการสงวนรักษา ICH ในระดับ
ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยแสดงถึงวิธีการและผลที่เกิดขึ้น สาหรับกรณีที่แผนงานถูกจัดทาขึ้น
เฉพาะระดับประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ให้ระบุอย่างชัดเจน การนาเสนอไม่ควรเกิน ๕๐๐ คา
๓) การสะท้อนหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญ ญาฯ ต้องการคาอธิบายที่แสดงให้เห็นว่า
แผนงาน โครงการ หรื อกิจ กรรมสะท้อนถึงหลั กการและวัตถุประสงค์ของอนุสั ญญาฯ โดยระบุห ลั กการและ
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของอนุสั ญญาฯ ที่กล่าวไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และให้ อธิบายว่า
สะท้อนต่อหลักการและวัตถุประสงค์ในกรอบแนวคิด การออกแบบ และการนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ซึ่งความ
ยาวต้องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๔) ประสิทธิภาพ ต้องการคาอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมในการนาไปสู่ความอยู่รอดของ ICH ที่เกี่ยวข้อง โดยบรรยายว่าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสามารถ
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมทั้งนาไปสู่ความอยู่รอดที่เข้มแข็งขึ้นของ ICH ซึ่งความยาวต้องไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา

๓๙
๕) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการให้ความยินยอม ในส่วนนี้ต้องการคาอธิบายว่าแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมได้มีการนาไปปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
ด้วยความเป็นอิสระ ได้รับความสาคัญ และการยินยอมอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
๕.๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล ซึ่งต้องมีการบรรยายให้เห็นว่า
ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในทุกขั้นตอนของการ
วางแผนและการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
๕.๒) ความเป็นอิสระ ได้รับความสาคัญ และการยินยอมอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอ
และการมีส่วนร่วมในการเตรียมการ รัฐภาคีที่นาเสนอจะต้องรวมชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมการจัดทาเอกสารด้วยความเป็นอิสระ ได้รับความสาคัญ และการยินยอมอย่างเป็นทางการสาหรับการ
นาเสนอ ซึ่งอาจแสดงในรูปของความเห็นพ้องอย่างเป็นเอกฉันท์ที่ได้รับการบันทึกหรื อเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือผ่านทางเครื่องมืออื่นตามหลักกฎหมายของรัฐภาคีและชุมชนหรือกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ จะชื่น
ชมกับการได้รับเอกสารหลักฐานในรูปแบบต่างๆ หรือเป็นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการให้ความ
ยินยอมของชุมชนตามคาประกาศที่มีรูปแบบมาตรฐาน หลักฐานแสดงความเป็นอิสระ ได้รับความสาคัญ และการ
ยินยอมอย่างเป็นทางการต้องนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นภาษาของชุมชนที่เกี่ยวข้องถ้า
สมาชิกใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส นอกจากนั้น จะต้องมีคาบรรยายที่แสดงว่าชุมชน กลุ่มชน
หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ย วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมการจัดทาเอกสารการรับรองได้อย่างไร ทั้งนี้ ควร
นาเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คา แต่ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๕.๓) องค์กรชุมชน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการระบุรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และ
ข้อมูล ในการติดต่อขององค์กรชุมชน หรื อตัว แทน หรือ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ หรื อ
กิจกรรม เช่น สมาคม องค์กร คลับ คณะกรรมการกากับ เป็นต้น
๖) แบบอย่างสาหรับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยระบุว่า แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมอาจนามาเป็นแบบอย่างในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศสาหรับกรณีการจัดทา
กิจกรรมการสงวนรักษาได้หรือไม่ อย่างไร มีการแจกแจงองค์ประกอบเฉพาะ วิธีการหรือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทในแต่ละระดับ ควรนาเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๗) ความตั้ งใจที่จะประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ การปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสงวน
รักษา โดยระบุและบรรยายให้เห็นว่า รัฐภาคีที่นาเสนอ หน่วยปฏิบัติ ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมมือในการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี ถ้าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้รับการคัดเลือก โดย
แนบหลักฐานสนับสนุนการแสดงความตั้งใจดังกล่าว โดยเฉพาะของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลนาเสนอใน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นภาษาของชุมชนที่เกี่ยวข้องถ้าสมาชิกใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
หรือฝรั่งเศส ด้วยความยาวที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๘) อ่ อ นไหวต่ อ การประเมิ น ผล โดยระบุ ว่ า แผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ที่อ่อนไหวต่อการประเมินผลที่ได้ มีการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ได้มีการดาเนินการแล้ว หรืออยู่
ระหว่างดาเนินการ นาเสนอด้วยความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา

๔๐
๙) แบบอย่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนา ให้ระบุถึงความสามารถของแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมในการนาไปประยุกต์ใช้กับความต้องการเฉพาะของประเทศกาลังพัฒนา โดยบรรยายให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่มีต่อความต้องการของประเทศกาลังพัฒนา
ตลอดจนแจกแจงองค์ประกอบเฉพาะ วิธีการหรือข้อปฏิบัติที่ นาไปใช้ได้จริง นาเสนอด้วยความยาวไม่น้อยกว่า
๓๐๐ คา แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คา
๒.๔ การจัดส่ง
เอกสารต้นฉบับที่มีลายเซ็นต์ลงนามไว้จะต้องส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ UNESCO Intangible cultural heritage section ๑, rueMiollis ๗๕๗๓๒,Paris Cedex
๑๕, France. Tel: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๓ ๙๕, Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับใช้ในการติดต่อทาง
จดหมายเท่านัน้ ไม่ใช่การส่งไฟล์เอกสาร )
๒.๔.๒ ข้อความของเอกสารจะต้องส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบมาตรฐาน RTF. หรือรูปแบบ
doc.) บันทึกในแผ่น CD-ROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่: ich-nominations@unesco.org
๒.๕ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ประกอบ และการมอบสิทธิ์
๒.๕.๑ ภาพถ่ายและวิดีทัศน์ประกอบควรแสดงถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของ ICH ในสถานะปัจจุบันที่
เน้นเฉพาะบทบาทภายในชุมชนของตัวเอง กระบวนการถ่ายทอด และความท้าทายที่เผชิญอยู่ โดยคณะกรรมการฯ
จะพิจารณาเฉพาะภาพถ่ายและวิดีทัศน์ภายใต้การมอบสิทธิ ตามแบบฟอร์ม ICH-๐๗ ภาพ และ แบบฟอร์ม ICH ๐๗ วิดีทัศน์ ทั้งนี้
กรณีภาพถ่าย
๑) เอกสารการเสนอชื่อควรมีภาพถ่ายเพียง ๑๐ ภาพเท่านั้น ภาพถ่ายควรจัดส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล
หรือ in.tiff.raw.jpeg หรือรูปแบบ pdf. ในรูปแผ่นซีดี / ดีวีดี หากไม่สามารถจัดส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลตามที่
กาหนดคณะกรรมการฯ จะยอมรับพิจารณาเฉพาะภาพถ่ายบนกระดาษถ่ายภาพเท่านั้น
๒) ความละเอียดของภาพถ่ายควรจะเหมาะสาหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดตามแนวนอนและแนวตั้ง
อย่างน้อย ๑๘๐๐ พิกเซล (หรือ ๑๕ x ๒๐ ซม. / ๖ x ๘ นิ้ว ที่มีความละเอียด ในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi)
๓) ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และไม่ควรเป็นภาพถ่ายที่ผ่านการลดหรือเพิ่ม pixel
(Resampled)
๔) ภายในเอกสารการมอบสิทธิ ควรมีข้อความอธิบายหรือบรรยายให้ข้อมูลใต้ภาพแต่ละภาพโดย
ไม่ควรใส่ข้อความหรือวันที่ไว้ภายในตัวภาพถ่าย
กรณีวิดีทัศน์
๑) ควรมี ค วามยาวระหว่ า ง ๕ ถึ ง ๑๐ นาที โดยมี เ สี ย งบรรยายและหรื อ ค าบรรยายที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาฯ สนับสนุนให้รัฐภาคีส่งวิดีทัศน์ในฉบับที่ใช้ภาษา
อื่นๆ รวมถึงในรูปแบบภาษาต้นฉบับทีม่ คี าบรรยายประกอบ และควรแยกคาบรรยายออกจากภาพ

๔๑
๒) รูปแบบวิดีทัศน์ที่ได้รับการยอมรับตามลาดับ ได้แก่ Blu-ray, HDV (DV หรือเทป MiniDV),
DVD หรือ DV (DV, MiniDV หรือเทป DVCAM)
๒.๕.๒ รัฐภาคีต้องจัดส่งภาพถ่ายและวิดีทัศน์พร้อมเอกสารการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จากัดแต่เพียง
ผู้เดียว (Non-exclusive Cession of Rights Document) ไปยังองค์การยูเนสโกเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษา
ฝรั่งเศสตามแบบฟอร์มที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อยกสิทธิให้แก่ยูเนสโกในการใช้ภาพถ่ายและวิดีทัศน์เผยแพร่ได้
ทั่วโลก
๒.๕.๓ รัฐภาคีต้องจัดส่งต้นฉบับที่มีลายเซ็น ต์การลงนามในการมอบสิทธิอย่างเป็นทางการ ยกเว้น
กรณีอื่น ๆ เช่น ช่างถ่ายภาพนิ่ง หรือช่างถ่ายภาพวิดีทัศน์ เป็นต้น ที่อาจจะยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของไว้ แต่รัฐ
จะต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อตกลงสิทธิดังกล่าวจากการลงนามของพวกเขา ทั้งนี้ การส่งภาพถ่ายและวิดีทัศน์
ภายใต้เจ้าของสิทธิที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องจัดเตรียมการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของสาหรับวัสดุแต่ละชุด
แยกออกไป
๒.๕.๔ ภาพแต่ละภาพควรมีการระบุอย่างชื่อ และคาบรรยายใต้ภาพที่ให้ข้อมูลสั้น ๆ ไม่เกิน ๔๐ คา
ที่เหมาะกับการตีพิมพ์ เช่นเดียวกับการบันทึกวิดีทัศน์ควรมีการระบุชื่อเรื่องและภาษาที่ใช้ รวมทั้งต้องระบุวันที่
ผลิต ชื่อผู้ผลิต รวมทั้งแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้ ที่เกี่ยวข้องเต็มรูปแบบ โดยควรใช้รูปแบบของ: '© [ปี] โดย [ชื่อของ
เจ้าของสิทธิ]
๒.๕.๕ การมอบสิทธิ (Cession of Rights) ควรจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐาน RTF หรือ
รูปแบบ doc.) ในแผ่น CD-ROM หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่: ich-nominations@unesco.org เพื่อง่ายต่อการ
จัดทาทะเบียนข้อมูลคาอธิบายและข้อมูลรายชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๖ สิทธิในการเสนอคาร้องเข้ารับการคัดเลือก
๒.๖.๑ รัฐภาคีมีสิทธิที่จะส่งคาร้องขอรับการขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่
จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน และหรือการเป็นตัวแทน ICH ของมนุษยชาติร่วมกับรัฐภาคีของ
ประเทศต่างๆ หากพบว่ามีองค์ประกอบของดินแดนมากกว่าหนึ่งรัฐภาคี
๒.๖.๒ รัฐภาคีอาจถอนคาร้องได้ทุกเมื่อก่อนที่คณะกรรมการฯ จะทาการประเมิน
๒.๖.๓ (ใช้ เ ฉพาะกรณี ข องค าร้ อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นรายการมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ที่
จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน) ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนสูงสุด คณะกรรมการฯ อาจเชิญรัฐ
ภาคี (หรื อ หลายรั ฐ ภาคี) ที่เกี่ ย วข้อ งให้ เ สนอชื่อเข้ ารับการคั ดเลื อ กภายในก าหนดเวลาที่เร่ งให้ เ ร็ว ขึ้น คณะ
กรรมการฯ โดยการปรึกษาหารือกับรัฐภาคี (หรือหลายรัฐภาคี) ที่เกี่ยวข้องจะประเมินคาร้องขอเข้ารับการคัดเลือก
ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเสนอชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่จะกาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการฯ
เป็นรายกรณีไป รัฐภาคี (หรือหลายรัฐภาคี) ที่มีองค์ประกอบของดินแดนที่ตั้งอยู่บนรัฐภาคีอื่น หรือโดยชุมชนที่
เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่ปรึกษาสามารถนาเสนอกรณีเร่งด่วนสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจสนใจพิจารณาได้ โดย
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม

๔๒
๒.๖.๔ (ใช้เฉพาะกรณีของคาร้องขอขึ้นทะเบียนการมีแนวปฏิบัติที่ดี) ตามที่กาหนดไว้ ในข้อ ๑๘ ของ
อนุสัญญา รัฐภาคีมีสิทธิที่จะเสนอแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ อาจต้องการจะเลือกและ
ส่งเสริมการสะท้อนให้เห็นถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ได้ดีที่สุด แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับมาตรการและกิจกรรมสงวนรักษาใดๆ ที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ซึ่งอาจดาเนินการใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ และอาจเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมีจารึกไว้ใน
ทะเบียนรายการของอนุสัญญาฯ เหล่านี้หรือไม่ก็ตาม แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่อาจจะดาเนินการเสร็จ
สมบู รณ์แล้ วหรืออยู่ร ะหว่างดาเนิน การ ในช่วงเวลาที่รัฐ ภาคีเสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่ อการ คัดเลื อกและ
ส่งเสริม
๒.๖.๕ ในการคัดเลือกและส่งเสริมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการสงวนรักษาการมีแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุด คณะกรรมการฯ จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความต้องการของประเทศกาลังพัฒนา และหลักการของการ
กระจายทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประเด็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือ ระดับภูมิภาค
South-South และ North-South-South
๒.๗ การรับเรื่อง และกระบวนการยื่นคาร้อง
๒.๗.๑ เมื่อได้รับเอกสารจากรัฐภาคี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะทาการลงทะเบียน และแจ้ง
รัฐภาคีที่ส่งข้อเสนอรับทราบว่าได้รับเรื่องแล้ว และตรวจสอบความสมบูรณ์ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ จะแจ้งรัฐภาคีให้ส่งข้อมูลที่ขาดไป
๒.๗.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะนาการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกสาหรับรอบปัจจุบันลง
บนเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ ในภาษาต้นฉบับเมื่อเอกสารการเสนอชื่อรับการคัดเลือกที่มีการแก้ไขโดยรัฐภาคีที่เสนอ
ชื่อเข้ารับการคัดเลือกตามการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ส่งถึงฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว สาหรับเอกสารการเสนอชื่อฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะ
ถูกใส่ไว้ในอินเตอร์เน็ตออนไลน์เมื่อมีการแปลเรียบร้อยแล้ว
๒.๗.๓ ข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ตาม
วรรค ๒๖ ของคาแนะนาการปฏิบัติ การตรวจสอบนี้จะรวมถึงการประเมินความสอดคล้องของข้อเสนอกับเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนและจัดทาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับการขึ้นทะเบียน

๒.๘ ตารางเวลา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยูเนสโกได้จัดตารางเวลาสาหรับการยื่นข้อเสนอขึ้นทะเบียนไว้ดังนี้
- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖: วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารข้อเสนอสาหรับการ
ขึ้นทะเบียน แต่เนื่องจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันอาทิตย์ เอกสารที่ส่งมาถึงในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๖ จะยังคงได้รับการพิจารณาสาหรับรอบการพิจารณาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๓
- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖: วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
รวมถึงการลงทะเบียนและแจ้งรัฐภาคีผู้เสนอให้รับทราบการได้รับเอกสารขององค์การยูเนสโก หากพบว่าข้อเสนอ
ไม่สมบูรณ์จะเชิญรัฐภาคีให้แก้ไขเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์
- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖: วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารที่ได้รับการแก้ไขให้
สมบูรณ์ที่รัฐภาคีต้องส่ง (หากมี) เอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์จะถูกส่งคืนไปยังรัฐภาคีที่อาจดาเนินการแก้ไขสาหรับการ
พิจารณาในรอบถัดไป
- ธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗: คณะที่ปรึกษาฯ ดาเนินการประเมินเอกสาร
- เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗: คณะที่ปรึกษาฯ ประชุมตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- ๔ สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการฯ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะส่งรายงานการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ รายงานการตรวจสอบจะนาไปลงในอินเตอร์เน็ทเพื่อการหารือโดยรัฐภาคี
- พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗:
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการจะด าเนิ น การประเมิ น ข้ อ เสนอและพิ จ ารณาตั ด สิ น

๒.๙ การให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการ
๒.๙.๑ รัฐภาคีอาจขอความช่วยเหลือในการเตรียมการ เพื่อแจกแจงรายละเอียดคาร้องขอขึ้นทะเบียน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่จาเป็นต้องการได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน และสาหรับคาร้องการมีแนว
ปฏิบัติที่ดที ี่สุด โดยใช้แบบฟอร์ม ICH–๐๕ และแบบฟอร์ม ICH-๐๖ ตามลาดับ (รายละเอียดในภาคผนวก ๗) ที่มี
อยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ (http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ
ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กาหนดเวลาสิ้นสุดสาหรับการยื่นคาขอความช่วยเหลือในการเตรียมการ คือวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖
๒.๙.๒ การขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่จาเป็นต้องการได้รับ การสงวนรักษา
อย่ างเร่ งด่ว น และการมีแนวปฏิบั ติที่ดี ที่สุ ดซึ่ง มีผลมาจากการเตรียมการให้ความช่ว ยเหลื อจะต้องส่ งก่อนถึง
กาหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อนาไปคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
สาหรับนาไปคัดเลือกในปีถัดไปคือ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑๐ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความสมบูรณ์ของการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นข้อเสนอ ยูเนสโกได้จัดทา
รายการตรวจสอบด้านเทคนิค และเงื่อนไขเพื่อรับการเสนอชื่อซึ่งได้รับการพิจารณาว่ามีความสมบูรณ์ ไว้ให้รัฐภาคี
ตรวจสอบ ดังนี้
สถานะ
แบบฟอร์มการนาเสนอ
ความพึงพอใจ ?
๑ ข้อ เสนอได้ จั ด เตรี ย มโดยใช้แ บบฟอร์ ม มาตรฐานตามที่ กาหนดไว้ ฉ บับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซต์: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms หรือไม่
๒ รัฐภาคีจะต้องส่งไฟล์เอกสารข้อเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส หรือถ้าเป็นไป
ได้เสนอทั้งสองภาษา

๔๔
แบบฟอร์มการนาเสนอ
๓
๔

๕
๖

๗

๘

๙

ข้อความของเอกสารได้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐาน RTF หรือรูปแบบ
doc.) บั น ทึ ก ใ น แ ผ่ น CD-ROM ห รื อ จั ด ส่ ง ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ :
ich-nominations@unesco.org หรือไม่
มีการส่งไฟล์เอกสารต้นฉบับข้อเสนอทีม่ ีลายเซ็นต์การลงนามโดยผู้รับมอบอานาจอย่างเป็น
ทางการในนามของรั ฐภาคีมาด้วยหรือไม่ การเสนอชื่อโดยหลายรัฐภาคีร่วมกัน จะต้อง
รวมถึงการลงนามของแต่ละรัฐภาคีที่เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ หากมีลายเซ็น ต์การลงนาม
ในเอกสารต้นฉบับที่ได้ส่งมาแล้วในครั้งแรกก็ไม่จาเป็นต้องลงนามใหม่อีกครั้ง
การกรอกข้อมูลในทุกส่วนของแบบฟอร์มข้อเสนอได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในเรื่องจานวนคา
ต่าสุดและสูงสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหมวดอย่างเคร่งครัดหรือไม่
การเสนอชื่อได้แนบหลักฐานการได้รับความยินยอมอย่างอิสระ (Evidence of Free, Prior
and Informed Consent) จากชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาด้วย
หรือไม่ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเขียนหรือบันทึก หรือผ่านวิธีการอื่นตามระบบการปกครอง
ตามกฎหมายของรั ฐ ภาคีแ ละชุม ชนที่ห ลากหลาย และกลุ่ ม ต่า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ที่ ค ณะ
กรรมการฯ ยอมรับรูปแบบการแสดงอย่างกว้างขวาง หรือการลงชื่อเป็นหลักฐานในการ
ได้รับความยินยอมจากประชาคมในรูปแบบมาตรฐานของคาประกาศ โดยจะต้องได้รับการ
จัดทาในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งภาษาของของประชาคมที่เกี่ยวข้องในกรณี
ที่รัฐภาคีสมาชิกใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส
(กรณีของการเสนอชื่อ ICH เข้ารับการคัดเลือกสาหรับความจาเป็นในการสงวนรักษาอย่าง
เร่ งด่วน และกรณีการเป็ นตัวแทนของมนุษยชาติ) ได้แนบหลักฐานขององค์ประกอบที่
รวมอยู่ในคลังข้อมูล (Inventory) ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือไม่ หลักฐาน
ดัง กล่ า วอาจใช้ รู ป แบบการทางานการเชื่ อมโยงแบบ Hyperlink ในส่ ว นที่ ๕ ของ
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ
มีการแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง จานวน ๑๐ รูปมาพร้อมกับการเสนอชื่อหรือไม่
และจัดส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล in.tiff.raw.jpeg หรือรูปแบบ pdf. โดยบันทึกภาพในแผ่นซีดี /
ดีวีดี หรือภาพพิมพ์ทอี่ ัดบนกระดาษถ่ายภาพ ความละเอียดของภาพถ่ายควรเหมาะสมกับ
สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดตามแนวนอนและแนวตั้งอย่างน้อย ๑๘๐๐ พิกเซล (หรือ ๑๕ x ๒๐ ซม. /
๖ x ๘ นิ้ว ที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi) ภาพถ่ายไม่ควรมีข้อความ
หรือวันที่ปรากฎภายในภาพถ่าย
มีวิดีทัศน์ความยาวตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๐ นาที (รวมถึงชื่อเรื่องและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิดีทัศน์) โดยมีคาบรรยายในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือไม่ ล าดับของรูปแบบ
ที่ ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการ ได้แก่: Blu-ray , HDV (DV หรือ เทป MiniDV) ,
DVD หรือ DV (DV, MiniDV หรือ เทป DVCAM) รัฐภาคีจะได้รับการสนับสนุนให้ส่ง
วิดีทัศ น์ ในเวอร์ ชั่น ที่ใช้ภ าษาต่างๆ กั น รวมทั้ง ในภาษาต้นฉบับ และสนับสนุนให้ มีค า

สถานะ
ความพึงพอใจ ?

๔๕
แบบฟอร์มการนาเสนอ

สถานะ
ความพึงพอใจ ?

บรรยาย และควรจะแยกออกจากภาพตัวอย่าง
๑๐ มีต้นฉบับที่มีลายเซ็นการลงนามในการมอบสิทธิ (Cessions of Rights) (แบบฟอร์ม ICH ๐๗) รวมอยู่ในการเสนอชื่อครอบคลุมทุกสื่อโสตทัศน์หรือไม่ ? การมอบสิทธิจะต้องส่งเป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ในข้อความของแบบฟอร์ม
โดยจะต้องส่งต้นฉบับการมอบสิทธิของภาพถ่ายแต่ละภาพ และควรมีการระบุอย่างชัดเจน
และมีเอกลักษณ์โดยมีตัวระบุ (โดยปกติ คือ ชื่อของไฟล์ ) และข้อความอธิบายให้ข้อมูลสั้น
ๆ ไม่เกิน ๔๐ คา ที่เหมาะสาหรับการตีพิมพ์ การบันทึกวิดีทัศน์ควรจะระบุอย่างชัดเจนและ
มีเอกลักษณ์ โดยให้ระบุชื่อเรื่องและภาษาที่ใช้สาหรับภาพถ่าย สาหรั บวิดีทัศน์ต้องระบุ
วันที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต และการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิดีทัศน์เต็มรูปแบบ โดยควรจะใช้รูปแบบ: '
© [ ปี ] โดย [ชื่อของเจ้าของสิทธิ] และมีการจัดส่งการมอบสิทธิในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(มาตรฐาน RTF หรือ รูปแบบ doc.) ในแผ่น CD-ROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที่:
ich-nominations@unesco.org เพื่อง่ายต่อการจดทะเบียนข้อมูล คาอธิบาย และข้อมูล
เกี่ยวกับภาพหรือวิดีทัศน์

๓. ตัวอย่างแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practices) ของรัฐภาคีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก
มีการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีของรัฐภาคีในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และหลักการ
ของอนุสัญญาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกจานวน ๔ กรณีศึกษา ได้แก่ (๑) Strategy for Training
Coming Generations of Fujian Puppetry Practitioners ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ (๒) Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage ของประเทศบราซิล ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๓) Safeguarding Intangible Cultural Heritage of Aymara Communities in Bolivia,
Chile, and Peru ของประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๔) Education and Training in
Indonesian Batik Intangible Cultural Heritage for Elementary, Junior, Senior, Vocational School
and Polytechnic Students, in Collaboration with the Batik Museum in Pekalongan ของประเทศ
อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับกรณีของประเทศไทยในการ
เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ๙)
๓.๑ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทั้ง ๔ กรณีศึกษามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการจัดทาเอกสารเพื่อ
ยื่นข้อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อองค์การยูเนสโกครบถ้วนตามข้อมูลที่องค์การยูเนสโกต้องการ รวมทั้ง ICH ที่ระบุ
ไว้ในข้อเสนออยู่ในรายการ ICH ที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๒ ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีทั้งที่ครอบคลุม ICH ทุกสาขา
ดังเช่นกรณีของประเทศบราซิล และกรณีชุมชน Aymara ของประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู และที่เป็น ICH เฉพาะ
สาขา เช่น สาขาศิลปะการแสดงของประเทศจีน (การแสดงหุ่นกระบอก) และสาขาภาษา ประเพณีทางสังคม และ
งานช่างฝีมือดั้งเดิมของผ้าบาติก ประเทศอินโดนีเซีย

๔๖
๓.๒ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นระดับประเทศ ยกเว้นกรณีชุมชน Aymara ที่เป็นความร่วมมือ
ในระดับอนุภูมิภาคของ ๓ ประเทศแถบลาตินอเมริกาคือ ประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู
๓.๓ เนื้อหาการนาเสนอ
ทั้ง ๔ กรณีศึกษาสามารถแสดงเนื้อหาให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็น รวมทั้งความมุ่งมั่นใน
การคุ้มครอง ICH ที่เสนอไว้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมาตรการและกลไกที่สามารถผลักดันให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน โดย
๓.๓.๑ การแสดงหุ่นกระบอกของ Fujian ประเทศจีน
๑) เป็น ICH ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและของประเทศ แต่ปัจจุบันขาดความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่จะเรียนรู้และสืบ
ทอดวัฒนธรรมนี้ เนื่องจาก รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลา และการฝึกฝนทักษะในการ
ทาหุ่นและการแสดงหุ่น นอกจากนั้น ยังได้ระบุถึงความพยายามของรัฐบาลและชุมชนในการจัดทากิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดในรูปของการฝึกอบรมมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
๒) วัตถุประสงค์ห ลักของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองการแสดงหุ่ น
กระบอกของ Fujian เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้การแสดงหุ่นกระบอกไปสู่คนรุ่นใหม่ ภายใต้
มาตรการต่างๆ ได้แก่ การอบรมอาชีพอย่างเป็นระบบตั้งแต่ให้การศึกษาในโรงเรียนไปจนถึงการอบรมให้เกิดคณะ
ละครและผู้ฝึกสอน การสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การผลิตสื่อเรียนรู้ การจัดให้มีสถานที่/ศูนย์การแสดง สถาบันฝึกอบรม ศูนย์
ข้อมูลและวิจัย เป็ นต้น การส่งเสริ มให้เจ้าของการแสดงหุ่นกระบอกสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนากิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเทศกาลการแสดงหุ่นกระบอกนานาชาติ (๓๐ ประเทศเข้าร่วม) การจัด
นิ ท รรศการและการแสดงความผสมผสานระหว่ า งการแสดงหุ่ น กระบอกของตะวั น ตก และตะวั น ออกของ
สถาบันการศึกษา เป็นต้น
๓) ชุม ชน กลุ่ มชน หรื อปั จเจกบุ คคล และหน่ ว ยงานต่า งๆ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนด
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยมีหน่วยงานหลักคือ กรมวัฒนธรรมจังหวัด Fujian และได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าของศิลปะ และคณะแสดงหุ่นกระบอก สถาบันการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอาชีวะ
รวมทั้งปั จเจกบุคคลและประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่การหารือและเตรียมการซึ่งใช้เวลา
ประมาณ ๓ ปี ไปจนถึงกระบวนการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะแสดงร่วมกับเจ้าของศิลปะการแสดงหุ่น
กระบอกให้การสนับ สนุนทุน และให้การสอนแก่นักเรียนที่เข้าศึกษาในสถาบันการสอนการแสดงหุ่ นกระบอก
รวมทั้งการฝึกอบรมการแสดงอย่างมืออาชีพให้กับนักแสดงที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนจัดกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอก
เป็ น ประจ าทุ กปี ในโรงเรี ย นโดยคณะแสดงหุ่ นกระบอกสมัครเล่ นที่เรียกว่า “๑๐๐ การแสดงหุ่ นกระบอกใน
โรงเรียน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความนิยมในศิลปะการแสดงประเภทนี้มากขึ้น นอกจากนั้น เจ้าของศิลปะ รวมทั้งคน
ในชุมชนร่วมมือกันเพื่อรวบรวม และทบทวนบทละครดั้งเดิมนามาประยุกต์ร่วมกับบทละครปัจจุบัน และนาส่วน
หนึ่งมาตีพิมพ์เผยแพร่

๔๗
๔) มีการประเมินผลแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้ดาเนินการใน ๓ ส่วนคือ
๔.๑) การประเมินทักษะของผู้ปฏิบัติ โดยอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนเจ้าของศิลปะจะจัดขึ้น
ทุก ๒ ปีโดยกรมวัฒนธรรมจังหวัด Fujian และโดยกระทรวงวัฒนธรรมสาหรับเจ้าของศิลปะการแสดงที่เป็น
ตัวแทนระดับชาติ นอกจากนั้น ยังมีการประเมินนักแสดงหุ่นกระบอกอาชีพร่วมกับการแสดงละครเวทีและโอเปร่า
ทุก ๓ ปี เพื่อดูในด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และความสามารถในเชิงเทคนิคการแสดง
๔.๒) การประเมินการมีส่วนร่วมในวงกว้าง โดยกรมวัฒนธรรมจังหวัด Fujian จะทาการ
รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ จานวนเจ้าของศิลปะ ชุมชน และปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมผ่านทางจดหมาย
โทรศัพท์ และอินเทอร์เนต และนามาวิเคราะห์
๔.๓) การประเมินความตระหนักของสาธารณชน ในรูปของการจัดทาแบบสอบถามโดย
สถาบันสารวจมืออาชีพเพื่อสารวจความรู้ ความตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก และการ
เข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนทั่วไป
๕) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดาเนินการสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ (๑)
จานวนนักแสดงที่เข้ารับการอบรมอาชีพ ๒๐๐ คน (๒) จานวนโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมประจาปี “๑๐๐ การ
แสดงหุ่นกระบอกในโรงเรียน” ๕๐ โรงเรียน (๓) มีกลุ่มการแสดงหุ่นกระบอกสมัครเล่นจัดตั้งขึ้นจานวน ๒๐ กลุ่ม
(๔) มีการรับรองคณะแสดงหุ่นกระบอกในการเป็นตัวแทนของเจ้าของศิลปะการแสดงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน ทั้งในระดับรัฐ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล (๕) มีการสารวจค้นพบบทละครการแสดงหุ่น
กระบอก Fujian จานวน ๕๙ เรื่อง และเจ้าของการแสดงอีก ๗๐ ราย (๖) มีการกาหนดสถานที่สาหรับเป็นศูนย์
การอบรมและจัดแสดงใหม่ๆ กว่า ๑๒ แห่ง และ (๗) มีคณะแสดงหุ่นกระบอก ๓ คณะที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
นักแสดงหุ่นกระบอกระดับนานาชาติจากการเยือนกว่า ๑๐ ประเทศ
๖) แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองการแสดงหุ่นกระบอก Fujian สามารถสะท้อนหลักการ
และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ในประเด็น (๑) สอดคล้องกับความหมายของคาว่า “การคุ้มครอง” ที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑ ในอนุสัญญาฯ ที่ ต้องการให้เกิดการถ่ายทอด ICH ไปยังคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนผ่านทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ (๒) สอดคล้องกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ที่สนับสนุนให้เกิดการศึกษา สร้างความ
ตระหนัก และเพิ่มศักยภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๗) แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองการแสดงหุ่นกระบอก Fujian สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ของภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ในประเด็นของ (๑) การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนายุทธศาสตร์และปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและสถาบัน
อาชีพในการให้ความคุ้มครอง ICH คือ ศูนย์ความคุ้มครอง ICH จังหวัด Fujian ซึ่งทาให้มั่นใจถึงความสามารถใน
การตอบหลั กการและวัตถุป ระสงค์ของการให้ ความคุ้มครอง ICH ได้เป็นอย่างดี (๒) กระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการนาเอาการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เป็นวัตถุประสงค์
หลัก และนาเอาปัจจัยอื่นทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นวัตถุประสงค์ร่วมด้วย ซึ่ง
เป็นการพัฒนาจากแนวคิดของการคุ้มครองอย่างยั่งยืน (๓) ความมั่นใจในการนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔๘
ในประเด็นด้านกฎหมายที่ต้องการความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๒ (๔) การแสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงที่จะ
สร้างความร่วมมือและแบ่งปันกับสังคมนานาชาติ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกลไกต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การ
สัมมนาและประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เป็นต้น (๕) ยุทธศาสตร์ให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพของทรัพยากรทางการศึกษาที่แ ตกต่า งกัน สามารถนาประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศกาลังพัฒนา เช่น การสนับสนุนในรูปทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของ
สถาบันอาชีพทั้งที่มีอยู่เ ดิมและที่อาจมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ การกาหนดกลไกและเครื่องมือในการอบรมอย่างเป็น
เอกภาพ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างที่เป็นผลของยุทธศาสตร์นี้คือ การจัดตั้งศูนย์การคุ้มครอง ICH ระดับจังหวัดของ
Fujian / Quanzhou และ Zhangzhou
๓.๓.๒ การพัฒนาโครงการรองรับแผนงาน ICH ระดับประเทศของบราซิล
๑) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการริเริ่มโครงการ ICH รองรับแผนงานระดับประเทศ ตามพระราช
กฤษฎีกาที่ออกโดยรัฐบาลกลางเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย The Brazillian National Historical and Artistic
Heritage Institute: IPHAN หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกของชาวบราซิล
โครงการนี้เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลกลางในการคุ้มครอง ICH ของประเทศ ซึ่ง
ครอบคลุม ICH ทุกประเภทตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการริเริ่มและให้
ความส าคัญ กับ โครงการที่มีห ลั กประกัน ในเรื่ องความยั่ งยืนในการคุ้มครอง ICH ภายใต้ข้อจากัดทางด้า น
งบประมาณ โดยที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒) มี ๔๔ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การคุ้มครอง ICH ทั้งหมดรวม ๑.๙๒๕ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนโครงการที่ขอเสนอ
มา (จานวน ๑๐๐ โครงการ แต่ได้รับเพียง ๑๒ โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
๒) วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมของ
ชนชาติบราซิล ที่มีศักยภาพ การจัดทาระบบข้อมูล คลังข้อมูล และแผนที่ทางวัฒนธรรม การผลิตและอนุรักษ์
หอสมุดทางด้านวัฒนธรรมและเอกสารพื้นฐานให้เป็นแหล่งข้อมูลถ่ายทอด ICH ไปสู่คนรุ่นใหม่ การสนับสนุนปัจจัย
เอื้อทางด้านสังคมและปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ICH สร้างความรู้ และความตระหนักถึง
ความสาคัญของการคุ้มครอง ICH ให้เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน การบริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครอง ICH อย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรการ ประกอบด้วย การปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการดารง
ชีพของผู้ผลิตและเจ้าของ ICH การสร้างให้ชุมชน กลุ่มชนมีส่วนร่วมในโครงการทุกขั้นตอน การให้ความคุ้มครอง
ต่อ ICH ที่อยู่ในภาวะอันตราย รวมถึงการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการใช้
ประโยชน์ ICH
๓) ทุก ปี IPHAN หน่ ว ยงานสั งกั ด กระทรวงวัฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รับ ผิ ด ชอบ จั ด ท า
เอกสารเผยแพร่กฎ ระเบียบในการยื่นข้อเสนอโครงการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลาโครงการ ๑๒
เดือน โครงการจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการระดับชาติที่ตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา ICH กระบวนการ
๒

การขึ้นทะเบียนยุทธศาสตร์ได้รับความยินยอมและสนับสนุนจากหลายกลุ่มอาชีพ (สถาบันการแสดงและอบรม ตัวแทนเจ้าของศิลปะการแสดงหุ่น
กระบอก ชุมชน สถาบันการศึกษาทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ ตัวแทนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์ โดยการลงนามร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔๙
คัดเลือกทั้งหมดถูกดูแลโดยกรมมรดกที่จับต้องไม่ได้ของ IPHAN ส่วนกลาง หลังจากการคัดเลือก นักวิชาการของ
IPHAN ในส่วนกลางและในรัฐที่กิจกรรมของโครงการดาเนินการต้องเข้ามารับผิดชอบในการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ประสานงานโครงการ และสาหรับการวิเคราะห์ผลของแต่ละโครงการ เพื่อดูการบรรลุ
เป้าหมายและความเหมาะสมของการใช้เงิน
๔) โครงการที่ถูกนาเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล กลุ่มชน หรือชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการฯ โดยต้องแสดงวิธีที่เจ้าของมรดกทาง
วัฒนธรรม และหรือผู้จัดทาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จะใช้หรือจัดการกับผลของโครงการที่เกิดขึ้นต่อ
ความอยู่รอดของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งเจ้าของ และหรือผู้ผลิตสุดท้าย รวมทั้งการแจกแจง
ข้อมูลที่แสดงวิธีการนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สาหรับกลุ่มชน ปัจเจกบุคคล และหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง และให้
ระบุวิธีที่พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วม และหรือแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกิจกรรมกับผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
ระหว่างการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ได้มีการแสดงออกมาในรูปของเอกสารการให้ความยินยอมและความเห็นชอบต่อ
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สุดต่อองค์การยูเนสโกร่วมกันระหว่างเจ้าของ ICH ผู้ปฏิบัติ และหรือผู้จัดทาในการ
ดาเนินโครงการทุกขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศบราซิลไม่ได้มีการระบุถึงความร่วมมือในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ เพียงแต่กล่าวถึงผลจากกระบวนการคัดเลือกโครงการที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (การเรียกประชุม การเผยแพร่ผล การพัฒนาโครงการ การนาเสนอผลที่ได้รับ การประเมินผล และ
การกระจายผลผลิ ต) ทาให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันของแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริห ารจัดการระหว่าง
รัฐบาลกลางและเอกชน และระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดีขึ้น
๕) ไม่มีการระบุวิธีการประเมินผลไว้ชัดเจน กล่าวเพียงว่ามีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลโดย
IPHAN เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ และมีการติดตามการดาเนินงานของทุกโครงการ ตลอดจนการปรับปรุง
นโยบายให้ดีขึ้นโดยนักวิชาการของ IPHAN (บรรณารักษ์ นักประวัติศาสตร์ สถาปนิก นักมนุษยวิทยา และอื่นๆ)
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ (๑) แผนงาน PNPI ช่วยให้ภาพที่ชัดเจนต่อนโยบายการคุ้มครอง ICH ของบราซิล
ที่นามาปฏิบัติ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ (๒) หลังจาก ๕ ปี แผนงาน
ได้ส่งเสริมโครงการจานวน ๕๒ โครงการทั่วประเทศ โดยมี ๒ โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ (๓) กลุ่มสังคม
หลายกลุ่มเช่น ชาวอินเดีย อัฟริกัน-บราซิลเลียน ผู้อพยพ ยิปซี เป็นต้น ต่างได้รับประโยชน์ จากความหลากหลาย
ของกิจกรรมการคุ้มครอง (๔) มีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มชน และชุมชนที่มีความเชื่อมั่นและเคารพในปัจเจกบุคคลและ
ส่วนรวม มีการยอมรับความสาคัญของการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นการแสดงออกของเอกลักษณ์และมี
การเข้าร่ ว มในวงจรทางเศรษฐกิจ และสั งคมวัฒ นธรรมกว้างขวางมากขึ้น (๕) สั งคมชาวบราซิลได้เข้าร่ว มใน
แผนงานนี้ ม ากขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจาก ความต้ อ งการเงิ น สนั บสนุ น เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี การเพิ่ ม ขึ้ น ของจานวนชุ ม ชน
ประชาคม และปัจเจกบุคคลที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วม (๖) แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการริเริ่มที่นาไปสู่การ
เพิ่มขึ้นและความเป็นประชาธิปไตยของการเข้าสู่การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล
๖) แนวปฏิบัติของการพัฒนาโครงการสามารถสะท้อนหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ
ในประเด็น (๑) แผนงาน PNPI จัดทาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีการผลักดันแผนงานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
จากการทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันระหว่างประเทศอย่างองค์การยูเนสโก ซึ่งสอดคล้องกับข้อ

๕๐
๑๓ ในอนุสัญญาฯ ที่ระบุให้รัฐภาคีแต่ละแห่งต้องรักษาสิทธิที่จะพัฒนานโยบายทั่วไปที่มุ่งมั่นต่ อการส่งเสริมการ
ทางานของ ICH ในสังคม (๒) แผนงาน PNPI ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
คุ้มครองของชุมชนและสถาบันที่อุทิศตนเพื่อการคุ้มครอง ICH ทั้งในรูปของการปรับปรุงเทคนิคให้ดีขึ้น การเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในหัวข้อ “d” ข้อ ๑๓ ของอนุสัญญาฯ ที่ให้รัฐ
ภาคีรวมการคุ้มครองไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการจัดทาแผน (๓) โครงการที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับ
ความยิ นยอมของปั จ เจกบุคคล กลุ่ มชน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงการมีส่ ว นร่ว มในทุกขั้นตอนของ
โครงการ ตั้งแต่การเตรียมการ และหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสาหรับชุมชน ซึ่ง มีการระบุไว้ในข้อ ๑๕ ของ
อนุสัญญาฯ (๔) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ICH จากผลลัพธ์ของแต่ละโครงการผ่านทางสื่อต่างๆ
เช่น ดีวีดี ซีดี หนังสือ ห้องสมุดสาธารณะของรัฐ รัฐบาลกลาง โรงเรียน และสถาบันอื่นๆ เป็นต้น ไปยังชุมชนหรือ
กลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่คาดหวังว่าจะเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการและ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อแนะนาของแผนงานและอนุสัญญาฯ สาหรับการคุ้มครอง ICH
๗) กระบวนการคัดเลือก มาตรการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
จาก PNPI สามารถนามาเป็นแบบอย่างสาหรับการริเริ่มสนับสนุนทุนระหว่างประเทศ อนุภูมิภาค และภูมิภาคที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ICH ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างและมีการกระจายของทรัพยากร
สาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากในบริบทของประเทศกาลังพัฒนา ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้สังคม
สามารถนาเสนอความต้องการในการคุ้มครองมรดกของพวกเขา และได้รับความช่วยเหลือสาหรับความมุ่งมั่นที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนงาน นอกจากนั้น PNPI สามารถให้รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบ
นโยบายทางด้านการเงิน และการกระตุ้นความต้องการรักษาสิทธิในการคุ้มครอง ICH ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศ และนานาชาติ

๓.๓.๓ การคุ้มครอง ICH ของชุมชน Aymara ในประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู
๑) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับอนุภูมิภาคที่ริเริ่มขึ้นจากการประชุมระหว่างประเทศของตัวแทน
จากภาครั ฐ และพลเรื อ นของประเทศในกลุ่ ม ลาติน อเมริก าจ านวน ๑๐ ประเทศที่ ประเทศบราซิล เมื่อ เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสาหรับการจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครอง ICH ในภูมิภาค
ลาตินอเมริกา” (Regional Center for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Latin
America : CRESPIAL) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโก เพื่อร่วมกันจัดทากิจกรรมความร่วมมือใน
ภูมิภาคทางด้าน ICH โดยชุมชน Aymara ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากชุมชน Aymara ใน ๓ ประเทศ
(๖ ชุมชนในประเทศโบลิเวีย ๓ ชุมชนในประเทศชิลี และ ๖ ชุมชนในประเทศเปรู) เปรียบเสมือนหนึ่งในวัฒนธรรม
ของเทือกเขาแอนดิสที่เก่าแก่ที่สุดของทวีป อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางวัฒนธรรมหลายอย่างเช่น ภาษา นิสัย
การแสดงออกทางดนตรี ความรู้ดั้งเดิมด้านศิลปะการทอผ้า เทคนิคการเกษตร และเทคนิคการแกะสลัก เป็นต้น
ปัจจุบันเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญสิ้นของวัฒนธรรมเหล่านี้ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้น ยังมี
ปัญหาการขาดนโยบายทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม และปัญหาการอพยพของวัยรุ่นที่เป็นอันตรายต่อการถ่ายทอด
คุณค่าทางวัฒนธรรม

๕๑
๒) วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครอง ICH ของชุมชน Aymara เพื่อ
พัฒนามาตรการคุ้มครองที่สร้างความมั่นใจในความอยู่รอดทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชนผ่านทางการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นความสาคัญของการคุ้มครอง ICH และมีโอกาสในการได้รับการ
ถ่ายทอดการแสดงออกทั้งการพูดและดนตรี เพื่อให้ภาษามีความเข้มแข็งเพียงพอสาหรับทาหน้าที่เป็นพาหนะใน
การถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการอนุรักษ์ความรู้ดั้งเดิมและการ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคของความคุ้มครองที่มีต่อ ชุมชน Aymara
ร่วมกัน และเพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาเป็นเครื่องมือในการจัดทากิจกรรมการคุ้มครองทั้งการระบุ ICH
การถ่ายทอด และการส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชน
๓) มาตรการที่กาหนดขึ้นแบ่งออกเป็น ๔ ระยะคือ
ระยะแรก เป็นการดาเนินงานโดยทีมเทคนิคของทั้ง ๓ ประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยการจัดทารายงานที่เป็นการทบทวนเอกสารและการระบุมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน Aymara ของ
แต่ละประเทศที่มีรูปภาพ การบันทึกเสียงและวีดิโอ ประกอบด้วย (๑) รายงานการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน Aymara จานวน ๑ ชุด (๒) การกาหนดผู้ประสานงานใน
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (๓) การจัดตั้งธนาคารข้อมูลในภูมิภาคสาหรับ
ชุมชน นักวิจัย สถาบันของภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไป
ระยะที่สอง สร้างความเข้มแข็งให้กับสมรรถนะของชุมชนและผู้จัดการวัฒนธรรม โดยการ
อบรมผู้สอนและสร้างความตระหนักให้กับผู้จัดการทางวัฒนธรรมจานวน ๕๐ คนจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างจุด
ร่วมและเครือข่ายสาหรับการขยายการเรียนรู้บนพื้นฐานของการใช้ ICT ซึ่งรวมถึงการผลิตเครื่องมือและคู่มือใน
การเผยแพร่วัฒนธรรมไปยังพื้นที่เป้าหมายและในระดับประเทศ
ระยะที่สาม จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประกอบด้วย (๑) จัดเทศกาลดนตรีทั้งแบบ
สัญจรและเป็นประจาทุกปี (๒) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ๓ ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย
การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนและผู้ปฏิบัติ ผู้สอน และผู้จัดการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในการอบรมระยะแรก
(๓) จัดให้มีการประกวดเรื่องสั้น และบทกวีระดับภูมิภาคผ่านทางโรงเรียนประถมใน ๑๕ ชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย
ใน ๓ ประเทศ (๔) ฟื้นฟูการแสดงออกทางภาษาในระดั บอนุภูมิภาคโดยนักเรียนรุ่นเยาว์ซึ่งจะก่อให้เกิดจุดยืน
ร่วมกันในระดับภูมิภาคสาหรับการส่งเสริมโอกาสในการสื่อสารระหว่างคนแต่ละรุ่น และการติดต่อโดยตรงกับ
เพื่อนที่แบ่งปันวัฒนธรรมเดียวกันใน ๓ ประเทศ
ระยะที่สี่ ถ่ายทอดและฟื้นฟูผลที่ได้จากการจัดแข่งขันในระดับภูมิ ภาครวมทั้งเอกสารจาก
ภายนอก ซึ่ ง เป็ น ทรั พยากรส าคัญในการน ามาใช้ ส ร้ างสื่ อทางการศึ กษาส าหรับ โรงเรียนประถมและชุ มชนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และเว็บไซด์ของ CRESPIAL นอกจากนั้น การสร้างความเข้มแข็งในความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคของทั้ง ๓ ประเทศเป็นพลังสาคัญต่อการดาเนินงานโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่างกันตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมเอากระบวนการอบรมและการศึกษาทั้งในและนอกระบบผ่านทาง
เครือข่ายสังคมและ ICT การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่ างเต็มที่
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง

๕๒
๔) หลักการพื้นฐานหนึ่งของแนวปฎิบัตินี้คือ การสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของชุมชน
Aymara สมาคมและองค์กรต่างๆ ในการจัดทาโครงการในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การทาแผน การนาแผนไปปฏิบัติ
การบริหารจัดการ จนถึงการประเมินผลโครงการ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ CRESPIALและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ องค์กรชุมชนหรือตัวแทน (Alianza Estrategica
Trinacional Aymaras sin Fronteras) ชุมชน Aymaras ของ ๓ ประเทศ นักเรียนระดับประถมและครอบครัวใน
พื้นที่เป้าหมาย ครูโรงเรียนประถม ดังนั้น กลยุทธ์การทางานได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความเหมาะสม
ของโครงการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น (๑) การจัดตั้งคณะกรรมการอนุภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบในการควบคุม
และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและพลเรือนของชุมชนของทั้ง ๓ ประเทศ (๒) การ
ปรึกษาหารือในกิจกรรมที่จะดาเนินการในระดับต่างๆ ของการประสานงานทั้งภูมิภาคและท้องถิ่นกับประชาชน
Aymara (๓) การจัดตั้งทีมสหวิทยาการที่รวมเจ้าของ ICH ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพของชุมชน Aymara ในทุก
ขั้นตอนของการดาเนินงานโครงการ (๔) การจัดทานามสงเคราะห์ ปัจเจกบุคคล กลุ่มชน และชุมชน Aymara
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ (๕) การพัฒนาเครือข่ายที่
ยอมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความก้าวหน้า การบรรลุผลสาเร็จ และความยากต่อการดาเนินงาน
โครงการที่สร้างให้เกิดความมั่นใจต่อการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (๖) สร้างกลไกทางการเงินทั้งภายใน
และภายนอกที่เป็นหลักประกันต่อการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล กลุ่มชน และชุมชนในกิจกรรมการอบรมที่
แตกต่างกัน และการแลกเปลี่ยนในระดับอนุภูมิภาค และ (๗) กระตุ้นคนรุ่นใหม่ของชุมชน Aymara ให้มีส่วนร่วม
ในการประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษาและการกาหนดคุณลักษณะของการแสดงออกทางภาษาระดับ
ภูมิภาค
การแสดงออกของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมคือ
การให้ ความเห็ น ชอบและยิ น ยอมต่อ การจัด ท าข้ อเสนอต่ อยู เนสโกจากชุม ชนท้ องถิ่ นกว่า ๕๖ แห่ งตามเขต
ภูมิศาสตร์ของทั้ง ๓ ประเทศ และมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
๕) นอกจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศโดยเฉพาะชุมชนแล้ว ยังมี
การกล่าวถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติ
ที่เกิดจากการริเริ่มร่วมกันในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยึดถือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และหลักการในอนุสัญญาฯ โดย CRESPIAL และยูเนสโก ที่ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ อนุภูมิภาค และภูมิภาค และในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน โดยแสดงออกในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่
๕.๑) ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างถาวรและการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน โดย
มีการแบ่งความรับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างให้เกิดเวทีพบปะเพื่อให้ชุมชน Aymara ได้มี
ส่วนร่วมในการนามาตรการไปสู่การปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยน การวิจัย การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมการ
เผยแพร่ร่วมกัน การจัดตั้งคณะทางานในระดับอนุภูมิภาคขึ้นโดยรวมเอาผู้ที่เกี่ยวข้องหลักของทั้ง ๓ ประเทศเพื่อ
ทาหน้าที่ประสานจัดการให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

๕๓
๕.๒) มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของทั้ง ๓ ประเทศ และ CRESPIAL เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าจะมีการทางานร่วมกันในส่วนที่รับผิดชอบ สาหรับจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพทางเทคนิค
สาหรับการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการให้บรรลุผลได้สาเร็จ
๕.๓) มีการเชื่อมกับกิจกรรมของ CRESPIAL ในฐานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสาหรับการ
คุ้มครอง ICH ในแถบลาตินอเมริกา ดังนั้น แนวปฏิบัติจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในการอบรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการจั ดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่เป็นระยะใน
รูปของสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยกระจายและส่งเสริมกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
๖) มีการระบุวิธีการประเมินผลไว้ชัดเจน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยประกอบด้ว ย
องค์กรบริ ห ารในแต่ล ะประเทศ ตัว แทนจากภาครัฐ และผู้ แทนจากชุมชน Aymara ของแต่ล ะประเทศ ส่ ว น
CRESPIAL ทาหน้าที่ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น มีการสร้างตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลแยก
ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ ๑ การระบุวัฒนธรรมการแสดงออกทางภาษาและดนตรี การขึ้นทะเบียน
การส่งเสริม และการเผยแพร่ มี ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จานวนครูและนักพูดของชุมชน Aymara จานวน ๕๐ คน
ได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการ ICH ในระดับท้องถิ่นและประทศที่เข้าร่วม (๒) มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและสถาบันเอกชนจานวน ๑๕ รายการภายในสิ้นโครงการ (๓) มีการสร้างนามสงเคราะห์และ
ฐานข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีที่สามของโครงการ (๔) การแสดงทางภาษาและดนตรีดั้งเดิมของชุมชน Aymara ได้รับการ
ระบุ บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่จานวน ๑๐๐ รายการ (๕) มีการจัดเทศกาลเพลงและดนตรีไปยังที่ ต่างๆ ใน
ภูมิภาคจานวน ๒ ครั้ง
วัตถุประสงค์ที่ ๒ การศึกษา เผยแพร่ และประเมินค่าความรู้และการใช้ประโยชน์ของ
การเกษตรแบบดั้งเดิม เทคนิคการบริบาลสัตว์ และศิลปะการทอผ้า มี ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ศิลปะการทอผ้าและ
เทคนิคด้านการเกษตรของชุมชน Aymaras จานวน ๓ รายการได้รับการขึ้นทะเบียนของประเทศ (๒) มีความ
สมดุลระดับภูมิภาค (๓) จานวนครูและนักพูดของชุมชน Aymara จานวน ๓๐๐ คน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการ โดยผลักดันให้สามารถดาเนินงานในระดับผู้จัดการวัฒนธรรม (๔) ผลิตสื่อการศึกษาเพื่อผลักดันให้เกิด
การถ่ายทอดและประเมินคุณค่าความรู้ดั้งเดิมของชุมชน Aymara
วัตถุประสงค์ที่ ๓ การใช้ประโยชน์ภาษาในการเป็นตัวขับเคลื่อนสาหรับการถ่ายทอด ICH
ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ มี ๔ ตัวชี้วัดคือ (๑) การสนทนาร่วมกันระหว่างคนแต่ละรุ่นได้รับการส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งอย่างน้อย ๖ ชุมชน (๒) จานวนครูและนักพูดอย่างน้อย ๕๐ คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ของโครงการ (๓) มีการจัดประกวดและเผยแพร่เรื่องราวและโครงกลอนระดับภูมิภาค (๔) มี
การผลิตสื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทางสังคม มี ๓ ตัวชี้วัดคือ (๑) มี
การจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับภูมิภาคจานวน ๑ เครือข่าย (๒) มีการจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่าง ๓ ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน (๓) สื่อการศึกษาที่ผลิตขึ้นจากโครงการได้รับ
การเผยแพร่

๕๔
เนื่องจาก ระยะเวลาแนวปฏิบัตินี้ ๕ ปี เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้ที่กล่าวถึงคือ การจัดตั้งทีมทางานและสิ่งอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน ได้รับเงินบริจาค
จาก CRESPAL และความช่วยเหลือด้านทุนจากนานาชาติ ซึ่งระยะเวลาของการทาข้อเสนอต่อยูเนสโก เพิ่งจะอยู่
ในช่วงการเริ่มดาเนินการระยะแรกเท่านั้น
๗) แนวปฏิบัติที่เสนอมีความสอดคล้องกับข้อ ๒ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ภายใต้
อนุสัญญาฯ ดังนี้
๗.๑) มีหลักการพื้นฐานที่ประกอบด้วย (๑) การพัฒนามาตรการการคุ้มครองเพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อความอยู่รอดของการแสดงออกทางด้านภาษา ดนตรี และความรู้ดั้งเดิมของชุมชน Aymara ที่ถูกระบุว่า
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (๒) การส่งเสริมการมองเห็นความสาคัญและยอมรับในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ประเทศ และในระดับนานาชาติ (๓) การจัดทามาตรการการคุ้มครองที่มีการปรึกษาที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (๔) การผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ๓ ประเทศสามารถช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมอย่ าง
เป็นรูปธรรมสาหรับการคุ้มครอง ICH ของชุมชน Aymara
๗.๒) ช่วยสร้างความเข้มแข็งในคุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคมให้กับชุมชน Aymara จาก
การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่าง ๓ ประเทศภาคี
๗.๓) ช่วยให้เกิดความร่วมมือและการพูดคุยร่วมกันระหว่ างวัฒนธรรม และส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ของมนุษยชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๗.๔) การดาเนินงานโครงการจะช่วยยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของการ
คุ้มครอง ICH ในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก
๗.๕) มาตรการการคุ้มครองที่ถูกนามาปฎิบั ติโดยโครงการถูกออกแบบมาเพื่อสร้างให้เกิด
ความมั่นใจของการถ่ายทอดคุณค่าของ Aymaras จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านทางการ ศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ วิธีการวิจัย และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
การเข้าสู่และการเผยแพร่ ICH โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๗.๖) การนาไปสู่การปฏิบัติสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของปัจเจกบุคคล กลุ่มชน
ชุมชน องค์กร รวมทั้งสมาคมในท้องถิ่น ในการกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การถ่ายทอด การส่งสริม และการ
เผยแพร่
๗.๗) การอบรมผู้จัดการในท้องถิ่นและผู้มีบทบาทหลักในท้องถิ่นจะช่วยสร้างให้เกิดความ
มั่นใจต่อความยั่งยืนของโครงการในสภาวะแวดล้อมที่เชื่อถือได้ และมั่นใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการมรดกของพวกเขา
๗.๘) สร้ า งสรรค์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท างานของเครื อ ข่ า ยอนุ ภู มิ ภ าคและนานาประเทศที่
ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล ชุมชน กลุ่มชน ผู้จัดการวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย NGOs และรัฐบาล ในการ
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ย นอย่ างถาวรของประสบการณ์ ข้อมูล และการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สมรรถนะในภูมิภาค บรรลุตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม

๕๕
๗.๙) เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องความร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง สามารถน าไปสู่ การริ เ ริ่ ม ที่
คล้ายกันเนื่องจาก การคุ้มครอง ICH ของ Aymara ได้ถูกนาเสนอในเวทีระดับภูมิภาคภายใต้ชื่อเรื่อง “ความสนใจ
ทั่วไปต่อมนุษยชาติ” (General Interest to Humanity)
๘) แนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ต่างๆ สามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างสาหรับภูมิภาค อนุภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก
๘.๑) เป็นการระบุ และการจัดทาเอกสารของการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้านภาษา ดนตรี
ศิลปะการทอผ้า และเทคนิคทางการเกษตรในพื้นทีต่ ิดต่อกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
๘.๒) มีการกาหนดผู้มีบทบาทสาคัญ ปัจเจกบุคคล กลุ่มชน ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย
องค์กรภาครัฐและ NGOs โดยจัดทาในรูปนามสงเคราะห์และฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการประสานงานในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
๘.๓) มีกลไกการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการคุ้มครอง ICH ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตสื่อทางการศึกษาสาหรับการเผยแพร่และอบรมในรูปดิจิตอล การสร้างหลักสูตรการ
อบรมเกี่ยวกับความสาคัญของ ICH เพื่อยกระดับความตระหนักในคุณค่าของ ICH ที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชนและการ
พัฒนาโอกาส การนา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง ICH ในทุกระดับ กระตุ้นให้เกิดเวทีสาหรับการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนแต่ละรุ่นทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ICH
๘.๔) มีการศึกษาหนทางที่จะอานวยความสะดวกต่อการเข้าถึง ICH ในทุกระดับ
๘.๕) การประเมินและบริหารจัดการความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมให้เกิดความอดทน
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม และการยอมรับจักรวาลทางวัฒ นธรรมในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในทาง
ภูมิศาสตร์การเมืองด้วยการลงนามความสัมพันธ์ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนของประเทศ
๘.๖) มีการศึกษาผลกระทบของมาตรการคุ้มครองในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๔ การศึกษาและอบรมเกี่ยวกับ ICH ผ้าบาติกของอินโดนีเซียสาหรับนักเรียนในระดับประถม
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อาชีวะ และโพลีเทคนิค
๑) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับ ชาติ ที่ดาเนินการในเมือง Pekalongan จังหวัดชวาตอนกลาง
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น ICH ที่จัดอยู่ในประเภทภาษา ประเพณีทางสังคม งานช่างฝีมือดั้งเดิม โดยมีความ
เป็นมาจากการเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าบาติกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของประเทศอินโดนีเซีย ทาให้ชุมชนวัฒนธรรมผ้าบาติก
โดยเฉพาะในเมือง Pekalongan ตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองมรดกทางวัฒ นธรรมของผ้าบาติกใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมผ้าบาติกน้อยลง ถึงแม้วัฒนธรรมผ้าบาติกในปัจจุบัน
อยู่ในสถานะที่เข้มแข็ง แต่ถ้าไม่มีการดาเนินการใดๆ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมผ้าบาติกและทักษะงาน
ฝีมือดั้งเดิมไปยังคนรุ่นใหม่ ย่อมมีความเป็นไปได้ที่วัฒนธรรมผ้าบาติกจะเลือนหายไปจากประเทศ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน
วัฒนธรรมผ้าบาติกได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งด้วยวาจาและการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เช่น

๕๖
จากผู้ปกครองสู่ลูกหลาน เป็นต้น กรมการศึกษาของชาติและเครือข่ายจึง จึงมีแนวคิดที่จะนาวัฒนธรรมด้านนี้ไปไว้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ (๙ ปี) ในระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และโพลีเทคนิค
โดยมีกฎหมายฉบับที่ ๒๐ ของปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับรองรับไว้ในมาตรา ๓๖ ที่ให้มีการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความหลากหลายของศักยภาพในท้องถิ่น และมาตรา ๓๗ ที่จัดให้มี “เนื้อหาท้องถิ่น” อยู่
ในหลักสูตรของชาติ ซึ่งรวมภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยข้อกฎหมายในฉบับที่ 20 ดังกล่าวทาให้มี
ความเป็นไปได้ที่จะรวมเอาวัฒนธรรมผ้าบาติกเข้าไว้ในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่เปลี่ยนวิธีการสอนด้ว ยวาจาแบบ
ดั้งเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีการถ่ายทอดของวัฒนธรรมผ้าบาติกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยใช้พิพิธภัณฑ์ผ้า
บาติกเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดภายใต้ความร่วมมือของครูใหญ่โรงเรียนในทุกระดับในเขตเมือง Pekalongan
๒) วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาแนวปฏิบัติ เพื่อการคุ้มครองผ้าบาติกคือ (๑) เพื่อเพิ่มความ
ตระหนั ก และการยอมรั บ ในมรดกทางวั ฒ นธรรมของผ้ าบาติ กอิ นโดนี เซี ย รวมทั้ง ประวั ติศ าสตร์ คุ ณค่ าทาง
วัฒนธรรม และทักษะดั้งเดิมให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในทุกระดับของการศึกษา (๒) เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับ
ครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนผ้าบาติกในเมือง Pekalongan ให้เห็นความสาคัญของการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ดังกล่าวไปยังคนรุ่นใหม่ และ (๓) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของพิพิธิภัณฑ์ผ้าบาติกใน
กิจกรรมการศึกษาสาหรับนักเรียนและประชาชนทั่ว ไปในการยอมรับคุณค่าวัฒนธรรมผ้าบาติกและการอบรมใน
งานฝีมือดั้งเดิมของผ้าบาติก
๓) มาตรการที่กาหนดขึ้น ประกอบด้วย
๓.๑) จัดอบรมบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ผ้าบาติก และครูในโรงเรียนเพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมของผ้าบาติกและงานฝีมือดั้งเดิม รวมทั้งเพื่อเป็นผู้สอนนักเรียนในสถาบันการศึกษา
ต่อไป ระดับของการสอนและการอบรมแตกต่างกันไปตามระดับชั้นของการศึกษาของผู้เข้าร่วม ซึ่งข้อเสนอได้รับ
การส่งเชื้อเชิญไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเมือง Pekalongan และไปยังผู้ผลิตผ้าบาติกเพื่อขอเงินสนับสนุน
การอบรมเพิ่มเติมจากที่ได้รับจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งแผนงานการอบรมได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่พิพิธภัณฑ์
๓.๒) มีการจัดแสดงนิทรรศการ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์สาหรับการเรียน
การสอนทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของผ้าบาติก
๓.๓) จัดทาหลักสูตรในโรงเรียนทุกระดับในฐานะเป็น “เนื้อหาท้องถิ่น” โดยใช้หลักทฤษฎี
คุณค่าทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติของงานฝีมือดั้งเดิมของผ้าบาติก บางโรงเรียนได้จัดทาสื่อการสอนผ้าบาติก
แทรกไว้ในวิชาอื่น ตัวอย่างเช่น บทเรียนด้านภาษาได้ใช้บทความข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับผ้าบาติก บทเรียนทางด้าน
เคมีและชีววิทยาก็จะมีการพูดคุยกันถึงสีธรรมชาติที่ใช้ในการทาผ้าบาติก เป็นต้น
๓.๔) จัดหาผู้เชี่ยวชาญผ้าบาติกมาบรรยายพร้อมการสาธิตให้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ประวัติความเป็นมา สัญญลักษณ์และลวดลายต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ และการทาผ้าบาติก
โดยใช้การพิมพ์ลายบนผ้า เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถทาได้เอง เริ่มจากการทาสีธรรมชาติ สร้างแบบ วาดภาพและ
พิมพ์บนผ้า การย้อมด้วยมือ การต้มเพื่อล้างขี้ผึ้งออก ซึ่งนักเรียนสามารถนาผ้าที่ทาเสร็จแล้วกลับบ้านไปอวด
ผู้ปกครองและเพื่อนหรือแม้แต่นาไปออกนิทรรศการและจาหน่าย

๕๗
๔) ไม่มีการระบุเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาคม และปัจเจกบุคคล
รวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และหรือระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความยินยอมในการ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในความเป็นจริง การจัดทาแผนงานมีผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ทั้งในระดับประชาคม องค์กร และปัจเจกบุคคลหลายแห่ง เช่น สถาบันพิพิธภัณฑ์ผ้าบาติกใน Pekalongan ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลัก มูลนิธิ KADIN Indonesia โรงเรียนในระดับอาชีวะ มัธยมปลาย มัธยมต้น และประถม รวมทั้ง
ครูใหญ่ ในโรงเรียนโพลิเทคนิค ครูและนักเรียนในเมือง Pekalongan ชุมชนผ้าบาติกในเมือง Pekalongan ผู้เยี่ยม
เยือนท้องถิ่นและต่างถิ่นที่มาชมพิพิธิภัณฑ์ผ้าบาติก เป็นต้น
๕) มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงานประกอบด้วย จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม จานวน
ครูทไี่ ด้รับการอบรมให้เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ผลการทดสอบประเมินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการอบรมแต่ละครั้ง และ
ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมที่ทาขึ้น ๒ ครั้ง ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
๕.๑) ผู้เฃ้าชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่คือ นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมวัฒนธรรมผ้าบาติก ที่เหลือ
คือผู้มีส่วนร่วมในการอบรม เช่น ครูที่เข้ารับการอบรมในฐานะผู้นาไปสอนต่อ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ชอบการมีส่วน
ร่วมในการอบรม จานวนของนักเรียนและครูที่มีส่วนร่วมในแผนงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นมากกว่าเนื่องจาก
การประชุมเชิงปฏิบั ติการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีกว่าและมากกว่า รวมทั้งการมีส่ว นร่วมของโรงรียนในพื้นที่
ใกล้เคีย ง จ านวนนี้ชี้ให้ เห็น ถึงความส าเร็จ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าบาติกในเมือง Pekalongan และพื้นที่
ใกล้เคียง
๕.๒) นอกเหนือจาก ๒๓๐ สถาบันการศึกษาในเมือง Pekalongan จานวนการสอนมรดก
ทางวัฒนธรรมผ้าบาติกเมือง Pekalongan ในทุกระดับเพิ่มขึ้นจากเพียง ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มาเป็น ๑๐๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ และ ๑๙๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ และสูงถึง ๒๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ นั่น
หมายถึงร้อยละ ๑๐๐ ของสถาบันการศึกษาในเมือง Pekalongan ต่างสอนมรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติกให้กับ
นักเรียนของพวกเขาทั้งหมดในปัจจุบัน
๕.๓) ทุกคนต่างพอใจกับแผนงานการอบรม โดยมองว่าผู้เข้าร่วมมีการยอมรับมรดกทาง
วัฒนธรรมผ้าบาติกและงานฝีมือดั้งเดิมมากขึ้น นักเรียนได้รับทักษะที่มีค่า เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผ้าบาติกด้วยตัวเอง เป็นต้น ที่สามารถทาให้ได้รับรายได้ในอนาคต และช่วยพัฒนาความสนใจของนักเรียน ความ
อดทน ความเชื่อมั่นในตัวเอง และทักษะการทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
๕.๔) มีการขยายขอบเขตการดาเนิ นงานไปยังผู้เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ผ้าบาติก และพื้นที่อื่น
ใกล้เคียง
๕.๕) เพิ่ ม ความตระหนั ก ระหว่ า งผู้ ป กครองและสาธารณชนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ มรดกทาง
วัฒนธรรมผ้าบาติก
๕.๖) สร้ างให้ เกิด ความสุ ขและความกระตือรือร้นระหว่างผู้ ให้การอบรม ครูผู้ สอน และ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในทุกระดับ ซึ่งต่างแสดงความจานงที่จะให้มีแผนงานนี้อย่างต่อเนื่อง และขยายในวงกว้าง
ต่อไปในอนาคต

๕๘
๖) แนวปฏิบัติที่เสนอมีความสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่
๖.๑) ความพยายามที่จะคุ้มครอง ICH โดยการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่
สร้างความมั่นใจในการให้ความสาคัญต่อ ICH โดยจัดให้ มีสถานที่ที่สามารถแสดงความสาคัญต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมของผ้าบาติกอินโดนีเซียในฐานะเนื้อหาของท้องถิ่นภายในหลักสูตรการเรียนในระบบการศึกษาทุกระดับ
ยกระดับความตระหนักในความสาคัญของ ICH ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการรวมเอา
ชุมชนที่เกี่ ย วข้ องเพื่ อสร้ างให้ เกิ ดการยอมรับของคนรุ่นใหม่ร วมทั้ งประชาชนทั่ว ไป กาหนดไว้ ในข้ อ ๑ ของ
อนุสัญญาฯ
๖.๒) ผ้าบาติกของอินโดนีเซียเป็น ICH ในประเภทวัฒนธรรมด้านภาษา ประเพณีทางสังคม
และงานฝีมือดั้งเดิมที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒ ของอนุสัญญาฯ ส่วนแผนงานสาหรับการให้การศึกษาวัฒนธรรม
ผ้าบาติกสาหรับนักเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมสาหรับการคุ้มครองที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๓ ว่า “....การถ่ายทอด โดยเฉพาะ
ผ่านทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบและการฟื้นฟู”
๖.๓) กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมมรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติกในโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาในเมือง Pekalongan สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔ (a) ว่า “แผนการให้การศึกษา ข้อมูล และ
ยกระดับความตระหนักที่มีจุดมุ่งหมายไปยังสาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และแผนงานการอบรมและให้
การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย”
๖.๔) แผนงานนี้สอดคล้องกับ ข้อ ๑๕ ของอนุสัญญาฯ เนื่องจาก ได้รวมเอาชุมชนผ้าบาติก
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมผ้าบาติกและผู้ปฏิบัติได้รับโอกาสให้การศึกษาและอบรมแก่
เยาวชน รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเพื่อมีส่วนร่วมในแผนงาน
๖.๕) แผนงานนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มความรับรู้ในมรดกทางวัฒนธรรม
ผ้าบาติกมากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมในแผนงาน นักเรียนเหล่านี้ได้บอกผู้ปกครองและเพื่อน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงผลของงานที่ทา เป็นการยกระดับความตระหนักระหว่างสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดมุง่ หมายของอนุสัญญาฯ
๗) แนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ต่างๆ สามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างสาหรับภูมิภาค อนุภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก
๗.๑) การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติกสาหรับนักเรียนในเมือง Pekalongan สามารถ
เป็นแบบอย่างสาหรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศกาลังพัฒนาที่มั่งคั่งไปด้วย ICH ลักษณะของ ICH ที่เหมาะสมควรได้รับการนาเข้ามาไว้ในหลักสูตร
การศึกษาในทุกระดับในฐานะเนื้อหาของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของท้องถิ่น
๗.๒) การดาเนินการตามแผนงานนี้สามารถนามาปรับใช้กับประเทศอื่นๆ ได้ตามขั้นตอนที่
เริมตั้งแต่(๑) การระบุ ICH ที่ถูกนามาถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ แยกตามลักษณะที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์และชุมชน (๒)
การกาหนดสถาบันที่สามารถเข้ามาดาเนินการจัดอบรม ในกรณีนี้คือ พิพิธภัณฑ์ (๓) การกาหนดผู้ฝึกสอนจาก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและการเตรียมการสาหรับหลักสูตรและรูปแบบการอบรมและการสอน ซึ่งรวมถึงการอบรมครูบน

๕๙
พื้นฐานของมรดกทางวัฒนธรรมผ่านทางการอบรมให้ เป็นผู้อบรม(๔) การกาหนดวิชาที่เหมาะสมที่หลักสูตรและ
รูปแบบการอบรมและการสอนสามารถรวมไว้ได้ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การละคร และภาษา เป็นต้น
(๕) การทาบทามหน่วยบริการทางการศึกษาและครูใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเชิญให้เข้าร่วมในการนานักเรียนเข้า
ร่วมในการอบรมและศึกษาตามแผนงาน (๖) การจัดอบรมนักเรียนในทุกระดับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสร้าง
โอกาสให้นาผลงานกลับบ้านเพื่อนาไปเผยแพร่ ซึ่งจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจอันจะส่งผลต่อการสร้างการยอมรับ
และเพิ่มโอกาสในการจดจาวัฒนธรรมที่พวกเขาชี่นชม และสุดท้ายคือ (๗) การทดสอบหรือการประเมินผลที่
สามารถนามาใช้วัดผลตอบรับที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็นรัฐภาคีที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ ๑ ถึง ๓ ข้างต้นสามารถนามาสู่ข้อสรุปของปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
เป็นรัฐภาคีที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินมาตรการในการสงวน
รักษา ICH ของประเทศไทยหลังจากเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ คือ การยึดถือปฏิบัติตามบทบาทของรัฐภาคี
ภายใต้อนุสัญญาฯ และคาแนะนาการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเสนอชื่อ ICH เพื่อขึ้นทะเบียนทั้งในกรณี
จาเป็นเร่งด่วน กรณีการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ หรือการมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
ประกอบด้วย
๔.๑ มีผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ ICH ๑ คน และหรือผู้แทนสารอง ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นการแต่งตั้ง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อองค์การยูเนสโกเข้าร่วมประชุมใน
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในกรณีที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
๔.๒ มีคลังข้อมูลและทะเบียน ICH ที่จัดทาขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยมีการปรับให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ ภายใต้การทางานของสถาบันที่กาหนดขึ้นเพื่อการจัดทาโดยเฉพาะ
๔.๓ มีการกาหนดการส่งเสริมบทบาทของ ICH ในสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศ
๔.๔ มีการกาหนดองค์กรที่มีความสามารถสาหรับดาเนินการเพื่อสงวนรักษา ICH ในประเทศ
๔.๕ มีการจัดทาแผนงาน โครงการ และการดาเนินมาตรการสงวนรักษา ICH ในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ
๔.๕.๑ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา
ICH
๔.๕.๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันจัดฝึกอบรมด้านการจัดการและการถ่ายทอด ICH
ผ่านสถานที่ที่มีการเตรียมการไว้สาหรับการแสดงผลงานหรือการแสดงออกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๕.๓ การประกันการเข้าถึง ICH อย่างทั่วถึง แต่ต้องไม่ทาลายวิถีธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของชุมชนที่
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกับที่ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ที่เสี่ยงต่อการเกิดการแบ่งแยก การ
ยักยอก การใช้ไปในทางที่ผิด ทาลายวิถีชีวิต โดยการนารูปแบบการปกป้องตามกฎหมายที่เหมาะสมมาดาเนินการ
๔.๕.๔ การสนั บ สนุ น การศึก ษาและปลู กฝั งความตระหนัก รู้ ทั้ง การศึกษาในระบบ (หลั กสู ต รใน
สถาบันการศึกษา) และการศึกษานอกระบบ (การฝึกอบรม การจัดงานประกวดและนิทรรศการการให้ข้อมูล

๖๐
ข่าวสาร การจัดทาคู่มือจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ เกมส์ การฝึกงาน การจัดทัศน
ศึกษา เป็นต้น) โดยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิถีทางธรรมชาติหรือรูปแบบ ICH ภาพลักษณ์ชุมชน กลุ่มชน หรือ
ปัจเจกบุคคล ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจาที่แสดง
ให้เห็นถึง ICH
๔.๕.๕ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา การนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิส่วนบุคคล หรือรูปแบบการปกป้องตามกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับเจ้าของ ICH และผู้ ที่เกี่ย วข้อง การจัดตั้งศูนย์และพื้นที่การแสดงออก ICH และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เป็นต้น
๔.๖ จัดให้มีกลไกและมาตรการการทางานร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลกับผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัย และศูนย์ผู้ชานาญการต่างๆ สมาคม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร สื่อต่างๆ รวมทั้ง
องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ ในประเด็นการจัดทาคลั งข้อมูลและทะเบียน ICH
การจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่รวมไปถึงการนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้
และเห็นความส าคัญของการสงวนรักษา ICH การเตรียมความพร้อมในการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นคาร้องขอขึ้น
ทะเบียนกับองค์การยูเนสโก
๔.๗ มีการจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโกที่ดาเนินการภายใต้แบบฟอร์มและคาแนะนาที่
องค์การยูเนสโกกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดตามหัวข้อ ๓.) โดย ICH ที่อยู่ในรายการคาร้องขอขึ้น
ทะเบียนกับองค์การยูเนสโกจะต้องเป็น ICH ที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ ตามอนุสัญญาฯ และที่สาคัญคือได้รับการยอมรับ
ในความสาคัญที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งมองเห็นถึงความเสี่ยงต่อความอยู่รอด
ของ ICH ถ้าไม่มีการดาเนินการใดๆ เพื่อสงวนรักษา
๔.๘ เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาคและขององค์การยูเนสโกที่เกี่ยวข้องกับ ICH โดยเฉพาะการ
แบ่งปันข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือกับรัฐภาคีอื่นในการนาเสนอคาร้องขอขึ้นทะเบียน ICH ทั้งที่
เป็นการป้องกันอย่างเร่งด่วน และการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ร่วมกัน
๔.๙ จัดทารายงานผลการปฏิบัติเรื่องการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ ที่ได้ดาเนินการตาม
อนุสัญญาฯ (ประกอบด้วย การปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของ ICH การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ การจัด
ประชุมระดับชาติ การวัดขีดความสามารถในการดูแลปกป้อง ICH ผลการประเมินระดับประเทศเพื่อสร้างการ
ยอมรับและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ผลการประเมินระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ การประเมินสถานะของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ ICH ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเสี่ยง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ความพยายามในการสงวนรักษา อานาจขององค์กรรวมทั้งการบริหารและแนวทางป้องกัน
เป็นต้น) ตามแบบฟอร์มและคาแนะนาขององค์การยูเนสโกเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างประเทศขององค์การ
ยูเนสโกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
๔.๑๐ มีกรอบการประเมินที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบางกรณีมีครอบคลุมการ
ประเมินในทุกระดับ ได้แก่ การประเมินทักษะของผู้ปฎิบัติ ซึ่งจะทาควบคู่กับประเมินการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และ
การประเมินความตระหนักของสาธารณชน

๖๑
๔.๑๑ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสามารถนาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้สาหรับรัฐภาคี
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา
๔.๑๒ อื่นๆ ได้แก่ การจ่ายเงินค่าบารุงตามจานวนเงินที่กาหนดไว้ขององค์การยูเนสโกให้กองทุนฯ อย่าง
น้อยทุก ๒ ปี และการเสนอชื่อหน่ว ยงานที่มีอานาจในการใช้สั ญญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกในการประชุม
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

๕. การดาเนินงานของประเทศไทยตามปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จากปัจจัยแห่งความสาเร็จของการเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับ ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกที่ประมวลขึ้นมาจากการศึกษาระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติที่ดีของรัฐภาคีที่เป็นสมาชิก ได้นามาเป็นกรอบการศึกษาโดยเปรียบเทียบจากข้อมูลแนวทาง
และมาตรการที่ประเทศไทยได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มให้ความสาคัญกับ ICH จาก
รายงานผลการดาเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง โดยสรุปผลการประมวลสาระสาคัญได้ดังนี้
๕.๑ ประเทศไทยมีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองและสงวนรักษา ICH มานานแล้ว แต่ส่วน
ใหญ่ร วมไว้ในรายการที่เป็น การส่งเสริมวัฒนธรรมโดยรวม ไม่ได้แยกออกมาเป็น ICH ที่ชัดเจนทั้งนโยบาย
ระดับประเทศและระดับหน่วยปฏิบัติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) จนกระทั่งปี ๒๕๔๘ ที่มีการนาเอาประเด็นของ
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกขึ้นมาพิจารณา
เป็นการเฉพาะในระดับหน่วยปฏิบัติ (ออกมาในรูปของตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน) แต่ยังขาดการจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมการสงวนรักษา ICH ในภาพรวมที่จะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับประเด็นที่องค์การ
ยูเนสโกให้ความสาคัญได้อย่างชัดเจน
๕.๒ การดาเนินงานที่ผ่านมาที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จ ของการเป็นรัฐภาคีที่มี
แนวปฏิบัติที่ดแี ละเหมาะสมทีพ่ อจะเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่
๕.๒.๑ การจัดทาคลังข้อมูลและขึ้นทะเบียน ICH ที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนครบ ๗
สาขาตามนิยามของ ICH ที่ระบุไว้ของประเทศไทย (ไม่สอดคล้องกับการจัดประเภทสาขา ICH ที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๒๒ ภายใต้อนุสัญญาฯ ขององค์การยูเนสโก) แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกรายการ ทุกประเภทอย่างครบถ้วน
รวมทั้งไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกปี ขาดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและบูรณาการที่สะดวกต่อการนามาใช้ประโยชน์
๕.๒.๒ มีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสถาบันหลักรับผิดชอบในเรื่องของ (๑) การจัดทาคลังข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียน ICH ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (กรมศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชน)๓ (๒) การจัดทา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการคุ้มครองและสงวนรักษา ICH อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งการสร้างความตะหนักรู้
การเผยแพร่ข้อมูล ICH การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
๓

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ...... ระบุให้จังหวัดจะทาหน้าขึ้นทะเบียน ICH ในพื้นที่แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๖๒
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการกาหนดเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน
เกี่ยวกับ ICH) และการจัดกิจกรรมผ่านเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายใน
ลักษณะของ Train the Trainers (๓) ฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษา ICH ขององค์การยูเนสโก แต่ยังไม่ได้มีการระบุบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน กลุ่ม
ชน และปัจเจกบุคคลไว้ชัดเจนทั้งในการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจาปี และการมีส่วนร่วมต่อการ
ดาเนินการของประเทศไทยในการเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ
๕.๒.๓ มีกลไกการทางานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับประเทศที่อยู่ใน
รูปของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา ICH ขององค์การยูเนสโก ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดให้มี
เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
ICH ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน สภาวัฒนธรรม ศูนย์
วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
และระดับท้องถิ่นที่มอี งค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการทางานร่วมกับเครือข่าย
ในรู ป ของ (๑) สภาวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อ าเภอ กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม เขตในกรุ ง เทพมหานคร
เขตกรุ งเทพมหานคร และสภาวัฒ นธรรมไทยในต่างประเทศ (๒) ศูนย์วัฒ นธรรมระดั บจังหวัด อาเภอ และ
กรุงเทพมหานคร (๓) ศิลปินแห่งชาติ (๔) ศิลปินดีเด่นระดับจังหวัด (๕) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และ
(๖) อื่นๆ ได้แก่ สมาคม/มูลนิธิ ชุมชนวัฒนธรรมไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นต้น (๗) แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แต่บทบาทของ
การทางานที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการของการเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ และการมีส่วนร่วมในแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมการคุ้มครองและสงวนรักษา ICH ยังไม่กาหนดไว้อย่างชัดเจน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
(ที่ ส าคั ญ ได้แ ก่ สภาวัฒ นธรรม และเครื อข่ า ยศู น ย์ วัฒ นธรรม) ยั งไม่ เ ข้ม แข็ง พอเนื่ อ งจากขาดการสนับ สนุ น
(งบประมาณ) และแรงจูงใจให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ขาดผู้นาเครือข่ายที่มีศักยภาพและทุ่มเทกับการ
ทางานอย่างเต็มที่
๕.๒.๔ ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา ICH ส่วนใหญ่ในรูป
ของการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าร่วมรับฟังการประชุมของ
คณะกรรมการร่วมรัฐบาลภายใต้อนุสัญญาฯ ขององค์การยูเนสโกเป็นระยะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
เชิงปฎิบั ติการระดับอนุภูมิภาคเอเซียในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และหาแนวทางการ
ทางานร่วมกับเกี่ยวกับการคุ้มครอง ICH ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
๕.๒.๕ มีการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง ICH เพื่อให้สอดรับกับการเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้
อนุสัญญาฯ ของยูเนสโก และการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง ICH
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางเข้าร่วมอนุสัญญาของยูเนสโก แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
๕.๒.๖ มีกรอบการประเมินทั้งในระดับภาพรวมตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นประจาทุกปี และระดับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นตัวชี้วัด
และผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH

๖๓
๕.๓ สิ่ งที่ยั งไม่ได้มีการดาเนิ น การเป็นกรณีกิจกรรมที่เป็นบทบาทของรัฐ ภาคีจะต้องปฏิบัติห รือควร
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ภายใต้อนุสัญญาฯ แล้ว ทั้งในเรื่องของ (๑) การระบุผู้แทน ผู้แทนสารอง ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในกรณีเป็นกรรมการ (๒) การจัดทาคาร้ องขอขึ้น
ทะเบี ย นต่อ องค์ การยู เนสโกที่ด าเนิ น การภายใต้แบบฟอร์มและคาแนะน าที่อ งค์การยูเ นสโกกาหนดไว้ อย่า ง
เคร่งครัด และ ICH ที่อยู่ในรายการคาร้องขอขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกจะต้องเป็น ICH ที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒
ตามอนุ สั ญญาฯ และที่ส าคัญคือ ได้รั บ การยอมรับในความส าคัญที่ มีต่อสั งคมและวัฒ นธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศ รวมทั้งมองเห็นถึงความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของ ICH ถ้าไม่มีการดาเนินการใดๆ เพื่อสงวนรักษา หรือมี
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสามารถนาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้สาหรับรัฐภาคีอื่นๆ โดยเฉพาะ
ประเทศกาลังพัฒนาในกรณีของการยื่นคาร้องขอมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (๓) การจ่ายเงินค่าบารุงตาม
จานวนเงินที่กาหนดไว้ขององค์การยูเนสโกให้กองทุนฯ อย่างน้อยทุก ๒ ปี และการเสนอชื่อหน่วยงานที่มีอานาจใน
การใช้สัญญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกในการประชุมระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานที่ผ่านมาแยกตามปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็นรัฐภาคีที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. มีผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับ ICH ๑ คน และหรือผู้แทนสารอง
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นการแต่งตั้งอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อองค์การยูเนสโก
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ในกรณีที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
๒. มีคลังข้อมูลและทะเบียน ICH ที่จัดทาขึ้นทั้ง
ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยมีการ
ปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ ภายใต้การ
ทางานของสถาบันที่กาหนดขึ้นเพื่อการจัดทา
โดยเฉพาะ

การดาเนินงาน
ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว

- ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดทาสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมวิถีชน
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก โดย
จัดทาในรูปของทะเบียนข้อมูลมรดกวัฒนธรรมวิถีชน (ICH)
ใน ๒ หมวดคือ ด้านศิลปะการแสดง และงานช่างฝีมือพื้นบ้าน
โดยร่วมกับนักวิชาการในท้องถิ่น และประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
“โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง” ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความ
เป็นมา ตานานเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณี หลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ รูปแบบสาระหลักของประเพณี
และสืบค้นเรื่องเล่าของท้องถิ่นชื่อ “บ้านนามเมือง” ใน
ลักษณะของการสืบค้นภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากข้อมูลงานวิจัย
ในสถาบันการศึกษา นามาจัดเก็บในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์
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การผลิตสื่อ และจัดทาเว็บเพจ
- ตรวจสอบข้อมูลด้านศิลปะการแสดงที่จัดเก็บใน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๐ และจัดพิมพ์หนังสือ
ศิลปะการแสดงในประเทศไทยที่จัดเก็บในปี พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕๔๙ พร้อมดีวีดี (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- สารวจสถานภาพและความต้องการของช่างฝีมือพื้นบ้าน
โดยส่งแบบสารวจให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ดาเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- จัดทาคู่มือการจัดเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้านพร้อมทาเนียบรายชื่อ
เพื่อเผยแพร่ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- จัดทาโครงการปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถื่นในการเก็บข้อมูล
ICH ด้านต่างๆ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- ขึ้นทะเบียน ICH จานวน ๒๕ รายการใน ๒ สาขา พร้อมพิธี
ประกาศ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- จัดทาทะเบียนบัญชี ICH ระดับจังหวัดเพื่อนามาคัดเลือกขึ้น
ทะเบียนระดับประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก ICH ใน ๒ สาขาเดิม และ ๒
สาขาใหม่ได้แก่ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน และสาขากีฬาภูมิ
ปัญญาไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- ขึ้นทะเบียน ICH ๔ สาขา ๒๕ รายการได้แก่ สาขา
ศิลปะการแสดง ๒ ประเภท ๖ รายการ สาขางานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม ๒ ประเภท ๓ รายการ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
๓ ประเภท ๑๕ รายการ และสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย
๑ รายการคือ มวยไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- จัดทาระบบฐานข้อมูลมุขปาฐะ และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในรูปแบบหนังสือชุดมวยไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- ขึ้นทะเบียน ICH ๔ สาขาเดิม ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง
๒ ประเภท ๕ รายการ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ๔ ประเภท
๕ รายการ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน ๑ ประเภท ๕ รายการ
และสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ๓ ประเภท ๕ รายการ (พ.ศ.
๒๕๕๔)
- ขึ้นทะเบียน ICH ๒ สาขาใหม่ ได้แก่ สาขาแนวทางปฏิบัติ
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ทางสังคม พิธิกรรมและงานเทศกาล ๒ ประเภท ๕ รายการ
และสาขาความรู้เกี่ยวกับะรรมชาติและจักรวาล ๒ ประเภท
๕ รายการ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ขึ้นทะเบียน ICH ๖ สาขาเดิม ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง
๒ ประเภท ๑๓ รายการ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ๔ ประเภท
๑๑ รายการ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน ๒ ประเภท
๑๔ รายการ และสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ๓ ประเภท
๘ รายการ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
- ขึ้นทะเบียน ICH สาขาใหม่ ได้แก่ สาขาภาษา ๒ ประเภท
๖ รายการ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓. มีการกาหนดการส่งเสริมบทบาทของ ICH ไว้ - ไม่ได้มีการกาหนดการส่งเสริมบทบาทของ ICH อย่าง
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศ
เฉพาะเจาะจงไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในระดับประเทศ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล) เป็น
เพียงการกล่าวถึงวัฒนธรรมโดยรวม ทั้งการสร้างค่านิยมให้คน
ไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย การยอมรับความแตกต่างของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
- ไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนของนโยบายในระดับปฏิบัติ (แผน
ของกระทรวงวัฒนธรรม) แต่มีการกาหนดเป้าหมายหลัก
ประการหนึ่งคือ ต้องการให้ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ รวมทั้งกล่าวถึงความจาเป็นต้องเร่งรัดการ
ดาเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษา ICH เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติให้ปรากฎในสังคมโลก
๔. มีการกาหนดเจ้าภาพหลักและผู้มีส่วน
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทในการดาเนินการเพื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
สงวนรักษา ICH ในประเทศที่ชัดเจน
การสงวนรักษา ICH ขององค์การยูเนสโกถือเป็นเจ้าภาพหลัก
และกาหนดไว้ในร่าง พรบ.
- ยังไม่ได้มีการกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทการเข้า
ร่วมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีเพียงการรวบรวมบทบาทที่
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๕. มีการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
การสงวนรักษา ICH ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย การสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันฝึกอบรมและสถานที่ที่มีการแสดงออก
ของ ICH การประกันการเข้าถึง ICH การ
สนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังความตระหนักรู้
ผ่านทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

การดาเนินงาน
เป็นอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICH อาทิ
กรมศิลปากร จัดทาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่ง
โบราณคดีและมรดกโลก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) จัดทาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน งานวิจัยด้านชาติ
พันธุ์ และฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จัดทาฐานข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา
สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนด้าน
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทาฐานข้อมูลการรับ
จดแจ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) มีมาตรการ
เพื่อสงวนรักษา ICH ออกมาในรูปแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมทั้งโดยตรงและแทรกไว้ในโครงการด้านวัฒนธรรม
อื่นๆ เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี หลักๆ ได้แก่
- โครงการ/กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูล ICH (รวบรวมข้อมูล
และจัดทาคู่มือการจัดเก็บ) รวมทั้งการสารวจสถานภาพ
เจ้าของ ICH และให้ความช่วยเหลือ และการจัดทาทาเนียบ
รายชื่อ ICH และเจ้าของ
- การจัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปของหนังสือและเว็บไซด์
- การสร้างกระแสการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการพิทักษ์ รักษา
ปกป้อง คุ้มครอง ICH โดยการสร้างต้นแบบและกระบวนการ
ยกย่องเชิงชูเกียรติบุคคล (ศิลปินแห่งชาติ)
- การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน
เป็นต้น) ในรูปการแสดง/ประกวดศิลปะวัฒนธรรม และ
การจัดงานวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICH (เช่น งานวันภาษาไทย
เป็นต้น)
- การสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทสาคัญในการจัดการภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน
ในรูปของการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรม
- การพัฒนากลไก/เครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน” และสภาวัฒนธรรมระดับต่างๆ เป็นต้น
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- มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่โดยการ
อบรมและจัดกิจกรรมการแสดง/ประกวด เพื่อสร้างค่านิยม
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในรูปของศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีการจัดตั้งในระดับจังหวัด
- มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบของการ
เข้าร่วมประชุม และจัดประชุม โดยเฉพาะกับประเทศในอนุ
ภูมิภาคอาเซียน
- มีกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายสื่อและชุมชนที่ทา
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้
- มีการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมไทยที่บรรจุไว้ในหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาแล้ว แต่เป็นเพียงส่วน
หนึ่งในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเนื้อหายังไม่ได้กล่าวถึง ICH เป็น
การเฉพาะและไม่ได้มีรายละเอียดในประเด็นที่จะทาให้เกิด
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่า เพียงแต่เป็นภาพรวมเพื่อให้รู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเท่านั้น
๖. จัดให้มีกลไกและมาตรการการทางานร่วมกัน - มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ระหว่างชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลกับ
ด้วยการสงวนรักษา ICH ขององค์การยูเนสโก ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย และศูนย์ผู้ชานาญการ ภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ สมาคม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด ศูนย์ สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์
เอกสาร สื่อต่างๆ รวมทั้งองค์กรเอกชนที่มี
สาระของอนุสัญญาฯ ในประเด็นผลประโยชน์และผลกระทบ
คุณสมบัติสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ ใน ที่จะได้รับในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา กาหนดแนวทางการ
ประเด็นการจัดทาคลังข้อมูลและทะเบียน ICH ดาเนินงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับการ
การจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่รวม ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)
ไปถึงการนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้าง - จัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ความตระหนักรู้และเห็นความสาคัญของการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษา ICH การเตรียมความพร้อมในการ
สงวนรักษา ICH ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
จัดทาเอกสารเพื่อยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนกับ
วัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน สภาวัฒนธรรม
องค์การยูเนสโก
ศูนย์วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน
และเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)
- ใช้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นตัวจักรสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการทางานร่วมกับเครือข่ายในรูปของ (๑) สภา
วัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร เขตกรุงเทพมหานคร และ
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สภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (๒) ศูนย์วัฒนธรรมระดับ
จังหวัด อาเภอ และกรุงเทพมหานคร (๓) ศิลปินแห่งชาติ (๔)
ศิลปินดีเด่นระดับจังหวัด (๕) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม และ (๖) อื่นๆ ได้แก่ สมาคม/มูลนิธิ ชุมชน
วัฒนธรรมไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา
และศาสนสถาน เป็นต้น (๗) แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (พ.ศ.
๒๕๕๑)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คณะ ได้แก่
คณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ICH
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก ICH คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินงานขึ้นทะเบียน ICH และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
นิยามศัพท์ความหมาย ICH เป็นภาษาไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การขึ้น
ทะเบียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เสริมสร้างบทบาทและความ
ภาคภูมิใจของชุมชน กลุ่มชน และบุคคลที่เป็นผู้ถือครอง ICH
(พ.ศ. ๒๕๕๒)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขึ้นทะเบียน ICH (พ.ศ.
๒๕๕๒)
- ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล และ
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิการจัดทาคลังข้อมูลโครงการ ICH
สาขาภาษาไทย ภาษาถื่น และภาษากลุ่มชาติพันธุ์ (พ.ศ.
๒๕๕๕)
- การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ICH พร้อมลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการฯ (พ.ศ.
๒๕๕๕)
- มีการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง ICH เพื่อให้สอดรับกับ
การเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ ของยูเนสโก
- พัฒนากลไกและกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครอง ICH ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางเข้าร่วม
อนุสัญญาของยูเนสโก
- จัดทาโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ เพื่อเก็บองค์
ความรู้ เน้นวิถีชีวิตของชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณให้
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ชุมชนร่วมกันเสนอแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
และพัฒนาต่อยอด ICH ระยะ ๓ ปี (เงื่อนไขของปี ๒๕๕๖๒๕๕๗)
๗. มีการจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การ - ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียน เนื่องจาก
ยูเนสโกที่ดาเนินการภายใต้แบบฟอร์มและ
ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ
คาแนะนาที่องค์การยูเนสโกกาหนดไว้อย่าง
ศึกษาคาร้องขอขึ้นทะเบียน และสรรหา ICH ที่เหมาะสมต่อ
เคร่งครัด โดย ICH ที่อยู่ในรายการคาร้องขอขึ้น การขอขึ้นทะเบียนในแต่ละประเภท
ทะเบียนกับองค์การยูเนสโกจะต้องเป็น ICH ที่ - การจัดแบ่ง ICH ของประเทศไทยแตกต่างจากขององค์การ
ระบุไว้ในข้อ ๒๒ ตามอนุสัญญาฯ และที่สาคัญ ยูเนสโก โดย ICH ประเทศไทยแบ่งเป็น ๗ สาขาหลัก ได้แก่
คือได้รับการยอมรับในความสาคัญที่มีต่อสังคม สาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม สาขา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้ง วรรณกรรมพื้นบ้าน สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย สาขาแนวปฏิบัติ
มองเห็นถึงความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของ ICH ทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาความรู้และแนว
ถ้าไม่มีการดาเนินการใดๆ เพื่อสงวนรักษา
ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขาภาษา ในขณะ
ที่องค์การยูเนสโกแบ่งเป็น ๕ สาขาหลัก ได้แก่ สาขา
ศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม สาขาแนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขาประเพณีหรือการ
แสดงออกทางการพูด (ภาษา)
๘. เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาคและ - ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Intergovernmental Committee
ขององค์การยูเนสโกที่เกี่ยวข้องกับ ICH
on Intellectual Property and Genetic Resources,
โดยเฉพาะการแบ่งปันข้อมูล ช่าวสารที่เกี่ยวข้อง Traditional Knowledge and Folklore ร่วมกับองค์การ
และความร่วมมือกับรัฐภาคีอื่นในการนาเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จานวน ๓ ครั้ง (พ.ศ.
คาร้องขอขึ้นทะเบียน ICH ทั้งที่เป็นการป้องกัน ๒๕๔๘-๒๕๕๐)
อย่างเร่งด่วน และการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ - จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับอนุภูมิภาคเอเซียเรื่อง มรดก
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ร่วมกัน
ร่วมทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (Sub-regional Workshop
on Common Intangible Cultural Heritage) เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ICH ที่มีร่วมกันในอนุภูมิภาคเอเซีย
สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ ICH
แสวงหาแนวทางความร่วมมือเพื่อคุ้มครองและจัดทา
ฐานข้อมูลด้าน ICH ร่วมที่มีประสิทธิภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Intergovernmental Committee
on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore ร่วมกับองค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จานวน ๒ ครั้ง (พ.ศ.
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๒๕๕๒)
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการสงวนรักษา ICH สมัยสามัญครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔
เพื่อกาหนดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศ
ภาคีอนุสัญญาและประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโก และ
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการคุ้มครอง ICH
และเอื้ออานวยความสะดวกให้องค์กรอิสระสามารถเข้าร่วม
ดาเนินงานกับฝ่ายรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- การประชุมปฏิบัติการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๓ เพื่อการ
คุ้มครอง ICH และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน อภิปรายเรื่องนโยบาย
ระดับชาติ สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทาย และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH (พ.ศ.
๒๕๕๒)
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การสงวนรักษา ICH สมัยสามัญครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

๙. จัดทารายงานผลการปฏิบัติเรื่องการออก
ยังไม่มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ ที่ได้
ทีจ่ ะต้องดาเนินการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว
ดาเนินการตามอนุสัญญาฯ (ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของ ICH การเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ การจัดประชุม
ระดับชาติ การวัดขีดความสามารถในการดูแล
ปกป้อง ICH ผลการประเมินระดับประเทศเพื่อ
สร้างการยอมรับและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ผลการประเมินระดับทวิภาคี อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และระดับนานาชาติ การ
ประเมินสถานะของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ ICH
ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเสี่ยง การ
มีส่วนร่วมของชุมชน ความพยายามในการสงวน
รักษา อานาจขององค์กรรวมทั้งการบริหารและ
แนวทางป้องกัน เป็นต้น) ตามแบบฟอร์มและ
คาแนะนาขององค์การยูเนสโกเสนอต่อ
คณะกรรมการระหว่างประเทศขององค์การ
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ยูเนสโกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
สม่าเสมอ
๑๐. มีกรอบการประเมินที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบางกรณีมีครอบคลุมการ
ประเมิน ในทุกระดับ ได้แก่ การประเมิน ทักษะ
ของผู้ปฎิบัติ ซึ่งจะทาควบคู่กับประเมินการมีส่วน
ร่วมในวงกว้าง และการประเมินความตระหนัก
ของสาธารณชน
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มีกรอบการประเมินทั้งในระดับภาพรวมตามรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการเป็นประจาทุก
ปี และระดับโครงการ โดยมีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานภาครัฐ (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH (แต่ไม่ได้
ระบุไว้ชัดเจน) อาทิ การเสริมสร้างค่านิยม ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย การเผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีการวัด
ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน
๑๑. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสามารถ
ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะ
นาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้สาหรับ ดาเนินการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว โดยเป็น
รัฐภาคีอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา
ส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น ICH
๓ ประเภท ได้แก่ ICH ที่ต้องการการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน
ICH ที่เป็นตัวแทนมนุษยชาติ และ ICH ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
๑๒. อื่นๆ ได้แก่ การจ่ายเงินค่าบารุงตามจานวน ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะต้อง
เงินที่กาหนดไว้ขององค์การยูเนสโกให้กองทุนฯ ดาเนินการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว
อย่างน้อยทุก ๒ ปี และการเสนอชื่อหน่วยงานที่
มีอานาจในการใช้สัญญลักษณ์ขององค์การ
ยูเนสโกในการประชุมระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากวัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย ที่ป ระกอบด้ว ย (๑) เพื่อการศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศภาคีภ ายใต้
อนุ สั ญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ และแนวปฏิบัติที่ดีอันเป็นที่ยอมรับจาก
องค์การยูเนสโก (๒) เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย ทั้งใน
รูปของแนวนโยบาย และการปฏิบัติเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ และ (๓) เพื่อให้ข้อเสนอในเชิง
นโยบายรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ นามาสู่คาถามหลักในการวิจัยได้แก่ บทบาทที่พึงปฏิบัติของภาคีภายใต้
อนุสัญญาฯ เป็นอย่างไร แนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกในการขึ้นทะเบียน ICH ทั้งกรณีเร่งด่วน
กรณีเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ และกรณีมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นอย่างไร ปัจจัยแห่งความสาเร็จคืออะไร และสุดท้าย
คือประเทศมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแห่งความสาเร็จดังกล่าว และต้องทาอะไรบ้าง
ดังนั้น เพื่อตอบคาถามหลักดังกล่าว วิธีการวิจัยและที่มาของข้อมูล รวมทั้งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. ศึกษารายละเอียดของอนุสัญญาฯ ในประเด็นโครงสร้างการบริหารจัดการ บทบาทของรัฐภาคี สิทธิ
ประโยชน์ เงื่อนไขการดาเนินงาน และแนวทางปฏิบัติจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากองค์การยูเนสโก อาทิ ข้อกาหนด
อนุสัญญาฯ บทบัญญัติวิธีปฏิบัติในการดาเนินงานตามอนุสัญญาฯ ข้อบังคับการประชุมสมัชชาของรัฐภาคี และ
ข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล สรุปประเด็นสาคัญได้ว่า
๑.๑ “สมัชชารัฐภาคี” เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารจัดการภายใต้อนุสัญญาฯ ทาหน้าที่เลือกตั้ง
รับรอง อนุมัติ และรับเรื่องจาก “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษา ICH” (Intergovernmental
Committee for the Safeguarding of ICH) ซึ่งทาหน้าที่ผลักดันให้มีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาฯ ในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การประกันว่าจะเคารพ ICH ของชุมชน กลุ่มชน
และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มความตระหนักในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติถึงความสาคัญของ
ICH และให้เกิดความชื่นชมร่วมกัน โดยมี “สานักเลขาธิการ” ขององค์การยูเนสโกทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือการ
ทาหน้าที่ของทั้งสององค์กร
๑.๒ บทบาทหลักของรัฐภาคีตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ คือ (๑) การดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อ
ประกันว่ามีการสงวนรักษา ICH ที่อยู่ในอาณาเขตของตน ซึ่งควรกาหนดออกมาเป็นนโยบายทั่วไปที่มุ่งส่งเสริม
บทบาทของ ICH ในสังคมผ่านทางมาตรการต่างๆ เช่น การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค ศิลปะ มาตรการ
ทางด้านกฎหมาย การบริหาร และการเงิน การจั ดตั้งสถาบันเพื่อการจัดทาทะเบียน ICH ปลูกฝังความตระหนักรู้
และเสริมสร้างขีดความสามารถ (๒) การจาแนก นิยามองค์ประกอบต่างๆ ของ ICH ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีบทบาทที่ เป็นเงื่อนไขสาหรับ
รัฐภาคีที่พึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับได้แก่ (๓) การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล (๔) การ
จัดทาคลังข้อมูล ICH (๕) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลในการบริหารจัดการ การ
สร้างสรรค์ ธารงรักษา และถ่ายทอด ICH อย่างเต็มที่ (๖) การนาเสนอ ICH ของประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนต่อ
องค์การยูเนสโกในการเป็นตัวแทนของ ICH ที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (The List of ICH in Need
of Urgent Safeguarding) เป็นตัวแทนของ ICH ของมนุษยชาติ (The Representative List of the ICH of
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Humanity) และการมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อสงวนรักษา ICH ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best
Safeguarding Practices) (๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ประสบการณ์ผ่านทางการทากิจกรรมร่วมกันและการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ (๘) รัฐภาคีต้องจ่ายเงินค่าบารุงและ
รณรงค์หาเงินเข้ากองทุน ICH อย่างน้อยทุก ๒ ปี (๙) รายงานผลการปฏิบัติในการสงวนรักษา ICH ในรูปของการ
ออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ (เช่น การปรับปรุงสถานการณ์เกี่ยวกับ ICH การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ การจัดประชุมในระดับชาติ การวัดชีดความสามารถในการดูแลปกป้อง ICH ผลการประเมินการ
ดาเนินงานเพื่อสงวนรักษา ICH ในระดับประเทศ ผลการประเมินความร่วมมือที่เกิดขึ้นในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ผลการประเมินสถานะของสถานที่ที่เป็น ICH เป็นต้น)
๑.๓ รัฐภาคีจะได้รับประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาฯ จากการยื่นขอความช่ วยเหลือระหว่างประเทศต่อ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล หรือจากรัฐภาคีอื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาค้น คว้า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฎิบัติ
การ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การกาหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ การจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหา
อุปกรณ์ ความรู้และทักษะ การเงินและเทคนิคเฉพาะเพื่อการสงวนรักษา ICH ที่อยู่ในรายการการสงวนรักษาอย่าง
เร่งด่วน การจัดทาคลังข้อมูล ICH และการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่กาลังดาเนินการทั้งใน
ระดับประเทศ อนุภุมิภาค และภูมิภาคภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
๒. ศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการขึ้นทะเบียนเป็น ICH จากข้อมูลที่ระบุไว้ในบทบัญญัติวิธี
ปฏิบัติในการดาเนินงานตามอนุสัญญาฯ และจากแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ICH เพื่อขึ้นทะเบียนกรณีความจาเป็น
เร่งด่วน และกรณีการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนประกอบด้วย (๑) รูปแบบและ
ภาษาต้องเป็นไปตามแบบฟอร์ม ขนาดและประเภทตัวอักษรตามที่กาหนดโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษากลาง (๒) เนื้อหาควรอยู่ในรูปของการบรรยาย อธิบาย หรือแสดงให้เห็นอย่างเหมาะสมในแต่ละส่วน
มากกว่าการประกาศหรือคายืนยันถ้อยคาประกาศ ควรมีหลักฐานและคาอธิบายประกอบ แต่จานวนคาต้อ งไม่เกิน
ตามที่กาหนดไว้ โดยมีขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วย การอธิบายนิยามและลักษณะข้อมูลในปัจจุบันของ ICH
พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจาเป็นของการขอขึ้นทะเบียน ICH ดังกล่ าวในแต่ล ะกรณี (ความ
จาเป็นต้องสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน หรือผลที่มีต่อการสร้างความมั่นใจต่อการตระหนักรู้ถึงความสาคัญและการเกิด
ข้อสนทนาที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก) ความพยายามในการสงวนรักษา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของชุมชนและความยินยอมในการสมัคร เป็น ICH ที่มีรายการอยู่ใน
คลังข้อมูล
ในขณะที่ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาที่ดี มีส่วนที่เหมือนกับสองกรณี
ข้างต้นในประเด็นรูปแบบและภาษาที่ใช้ แต่เนื้อหาเป็นการอธิบายถึงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
(๑) ความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มาตรการการสงวนรักษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) ความร่วมมือในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และหรือระหว่างประเทศ (๓) ความสามารถใน
การสะท้อนหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ (๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะ
นาไปสู่ความอยู่รอดของ ICH (๕) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดทาและปฏิบัติตามแผน และการให้
ความยินยอมต่อการเสนอเรื่องต่อองค์การยูเนสโก (๖) สามารถเป็นแบบอย่างสาหรับภูมิภาค อนุภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ (๗) แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือในการเผยแพร่การปฏิบัติที่ดีที่สุดของ
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การสงวนรักษา ICH โดยเฉพาะชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล (๘) มีความอ่อนไหวต่อการประเมินผลที่ได้ และ
(๙) เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับนาไปประยุกต์ใช้กับประเทศกาลังพัฒนา
ทั้งนี้ กระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กาหนด รวมทั้งภาพถ่าย
วิดีทัศน์ประกอบตามหลักเกณฑ์การจัดทาที่กาหนดไว้ ซึ่งมีการมอบสิทธิ (Cession of Rights) จากผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนิ นการไปยังองค์การยูเนสโก ณ ประเทศฝรั่งเศส ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกในแผ่น CD-Rom หรือ
ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเป็นไปตามระยะเวลาที่ประกาศ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องจัดส่งภายใน ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๖) นอกจากนั้น รัฐภาคีสามารถขอความช่วยเหลือในการเตรียมการสาหรับการขึ้นทะเบียน ICH ใน ๒ กรณี
คือ กรณีที่เป็นความจาเป็นเร่งด่วน และกรณีของการมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
๓. ศึกษากรณีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของ ๔ กรณีศึกษา ได้แก่ (๑) Strategy for Training Coming
Generations of Fujian Puppetry Practitioners ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒)
Call for Projects of the National Programme of Intangible Heritage ของประเทศบราซิล ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ (๓) Safeguarding Intangible Cultural Heritage of Asmara Communities in Bolivia, Chile, and
Peru ของประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๔) Education and Training in Indonesian Batik
Intangible Cultural Heritage for Elementary, Junior, Senior, Vocational School and Polytechnic
Students, in Collaboration with the Batik Museum in Pekalongan ของประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งสรุปได้ว่า
๓.๑ ทั้ง ๔ กรณีศึกษามีส่วนที่เหมือนกันคือ
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ องค์การ
ยูเนสโกครบถ้วนตามข้อมูลที่องค์การยูเนสโกต้องการ รวมทั้ง ICH ที่ระบุไว้ในข้อเสนออยู่ในรายการ ICH ที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๒๒ ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีทั้งที่ครอบคลุม ICH ทุกสาขา ดังเช่นกรณีของประเทศบราซิล และกรณีชุมชน
Aymara ของประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู และที่เป็น ICH เฉพาะสาขา เช่น สาขาศิลปะการแสดงของประเทศจีน
(การแสดงหุ่ น กระบอก) และสาขาภาษา ประเพณีทางสั งคม และงานช่ างฝี มือดั้งเดิมของผ้ าบาติก ประเทศ
อินโดนีเซีย
๓.๑.๒ ICH ของทุกประเทศต่างเป็นที่รู้จักและยอมรับถึงความสาคัญในระดับประเทศโดยมีชุมชน
เป็นเจ้าของ
๓.๑.๓ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นระดับประเทศ ยกเว้นกรณีชุมชน Aymara ที่เป็น
ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคของ ๓ ประเทศแถบลาตินอเมริกาคือ ประเทศโบลิเวีย ชิลี และเปรู
๓.๑.๔ วั ตถุ ป ระสงค์ คือ การคุ้ม ครอง ICH โดยการถ่า ยทอดและสร้า งความตระหนั กใน
ความสาคัญให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ความสาคัญต่อความสามารถในการดารงชีพของชุมชนและผู้ ดาเนินธุรกิจ
จาก ICH ที่มีอยู่
๓.๑.๕ ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
สงวนรักษา ICH ตั้งแต่การพัฒนาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งการจัดทาคาขอขึ้นทะเบียน ICH ภายใต้
อนุสัญญาฯ อย่างเป็นระบบและมีการกาหนดบทบาทไว้ชัดเจน

๘๓
๓.๑.๖ ทั้ง ๔ กรณีศึกษาสามารถแสดงเนื้อหาให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็น รวมทั้งความ
มุ่งมั่นในการคุ้มครอง ICH ที่เสนอไว้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมาตรการและกลไกที่สามารถผลักดันให้เกิดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่
สาคัญคือ เยาวชนและคนรุ่นใหม่ และที่สาคัญคือ สามารถแสดงให้เห็นถึงรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในกระบวนการสมัครขอขึ้นทะเบียน ICH กระบวนการจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจ กรรม รวมทั้งกระบวนการให้การจัดทาคลังข้อมูลภายใต้การทางานของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
บทบาทที่ชัดเจน ตลอดจนมีการประเมินผลแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้ดาเนินการครอบคลุมทุกมิติทักษะ
ของผู้ปฎิบัติ
๓.๒ แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองการแสดงหุ่นกระบอก Fujian สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่
ดีในประเด็นของ (๑) การมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์และปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและสถาบันอาชีพในการให้ความคุ้มครอง ICH (๒) กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการนาเอาการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เป็นวัตถุประสงค์หลัก และนาเอา
ปัจจัยอื่นทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นวัตถุประสงค์ร่วมด้วย (๓) ความมั่นใจในการ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นด้านกฎหมายที่ต้องการความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (๔) การ
แสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงที่จะสร้างความร่วมมือและแบ่งปันกับสังคมนานาชาติ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกลไก
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การสัมมนาและประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เป็นต้น (๕) ยุทธศาสตร์ให้ความสาคัญกับ
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การสนั บ สนุ น ในรู ป
ทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสถาบันอาชีพทั้ งที่มีอยู่เดิมและที่อาจมีการจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ การกาหนดกลไกและเครื่องมือในการอบรมอย่างเป็นเอกภาพ เป็นต้น
๓.๓ กรณีแ นวปฏิบั ติที่ ดีข องประเทศบราซิ ล กระบวนการคัด เลื อก มาตรการติ ด ตาม และการ
ประเมินผลลัพธ์โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ (PNPI) สามารถนามาเป็นแบบอย่าง
สาหรับการริเริ่มสนับสนุนทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ICH ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างและมี
การกระจายของทรัพยากรสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้สังคมสามารถนาเสนอความ
ต้องการในการคุ้มครองมรดกของพวกเขา และได้รับความช่วยเหลือสาหรับความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับจุด มุ่งหมาย
ของแผนงาน นอกจากนั้น PNPI สามารถให้รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบนโยบายทางด้านการเงิน และ
การกระตุ้นความต้องการรักษาสิทธิในการคุ้มครอง ICH ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
๓.๔ แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง ICH ของชุมชน Aymara เป็นแบบอย่างที่ดีในกรณีการจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมในพื้น ที่ติดต่อกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดย (๑) การกาหนดผู้มีบทบาทส าคัญ
ปัจเจกบุคคล กลุ่มชน ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย องค์กรภาครัฐและ NGOs โดยจัดทาในรูปนามสงเคราะห์และ
ฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการประสานงานในระดับท้องถิ่น ประเทศ อนุภูมิภาค ภู มิภาค และระหว่างประเทศ (๒) มี
กลไกการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการคุ้มครอง ICH ในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตสื่อ
ทางการศึกษาสาหรับการเผยแพร่และอบรมในรูปดิจิตอล การสร้างหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับความสาคัญของ
ICH เพื่อยกระดับความตระหนักในคุณค่าของ ICH ที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาโอกาส การนา ICT มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง ICH ในทุกระดับ กระตุ้นให้เกิดเวทีสาหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๘๔
ระหว่างคนแต่ละรุ่นทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH (๓) มีการศึกษาหนทางที่จะ
อานวยความสะดวกต่อการเข้าถึง ICH ในทุกระดับ (๔) การประเมินและบริหารจัดการความร่วมมือระดับภูมิภาคที่
ส่งเสริมให้เกิดความอดทน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการยอมรับจักรวาลทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกันในทางภูมิศาสตร์การเมืองด้วยการลงนามความสัมพันธ์ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ใน
พื้นที่ชายแดนของประเทศ (๕) มีการศึกษาผลกระทบของมาตรการคุ้มครองในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ กรณีผ้าบาติกในประเทศอินโดนีเซีย แนวปฏิบัติที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีคือ (๑) การนา
การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติกเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับในฐานะเนื้อหาของท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับระบบการศึกษาของท้องถิ่นสาหรับนักเรียนในเมือง Pekalongan (๒) มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอนที่
เริมตั้งแต่การระบุ ICH ที่จะถ่ายทอดแยกตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และชุมชน การกาหนดสถาบันที่เข้ามา
ดาเนินการจัดอบรม การกาหนดผู้ฝึกสอนจากชุมชนที่เกี่ยวข้องและการเตรียมการสาหรับหลักสูตรและรูปแบบการ
อบรมและการสอน การกาหนดวิชาที่เหมาะสมที่หลักสูตรและรูปแบบการอบรมและการสอนสามารถรวมไว้ได้
การทาบทามหน่วยบริการทางการศึกษาและครูใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเชิญให้เข้าร่วมในการนานักเรียนเข้าร่วม
ในการอบรมและศึกษาตามแผนงาน การจัดอบรมนักเรียนในทุกระดับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสร้างโอกาสให้นา
ผลงานกลับบ้านเพื่อนาไปเผยแพร่ ซึ่งจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจอันจะส่งผลต่อการสร้างการยอมรับ และเพิ่ม
โอกาสในการจดจาวัฒนธรรมที่พวกเขาชี่นชม และการทดสอบหรือการประเมินผลที่สามารถนามาใช้วัดผลตอบรับ
ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ของการเป็นรัฐภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี จากผลการศึกษานามาสู่บทสรุปของ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ในการดาเนินบทบาทรัฐภาคีที่เหมาะสม อาทิ การแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล การจัดทาคลังข้อมูลและทะเบียน ICH
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การกาหนดการส่งเสริมบทบาทของ ICH ในสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายประเทศ การกาหนดองค์กรที่มีความสามารถสาหรับดาเนินการเพื่อสงวนรักษา ICH ในประเทศ มีการ
จัดทาแผนงาน โครงการ และการดาเนินมาตรการสงวนรักษา ICH ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องในประเด็นที่ระบุ
ไว้ การจัดให้มีกลไกและมาตรการการทางานร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลกับผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัย และศูนย์ผู้ชานาญการต่างๆ สมาคม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร สื่อต่างๆ รวมทั้ง
องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ การจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโก
ที่ดาเนินการภายใต้แบบฟอร์มและคาแนะนาที่องค์การยูเนสโกกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด การเข้าร่วมกิจกรรมความ
ร่วมมือในภูมิภาคและขององค์การยูเนสโกที่เกี่ยวข้องกับ ICH การจัดทารายงานผลการปฏิบัติเรื่องการออก
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการตามอนุสัญญาฯ การประเมินที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม การจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สามารถนาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้สาหรับรัฐ
ภาคีอื่นๆ และอื่นๆ ได้แก่ การจ่ายเงินค่าบารุงตามจานวนเงินที่กาหนดไว้ขององค์การยูเนสโกให้ก องทุนฯ อย่าง
น้อยทุก ๒ ปี และการเสนอชื่อหน่ว ยงานที่มีอานาจในการใช้สั ญญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกในการประชุม
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

๘๕
๕. วิเ คราะห์เ ปรี ยบเทียบ โดยใช้ปัจจัยแห่ งความส าเร็จเป็นกรอบในการวิเคราะห์จากข้อมูล ผลการ
ดาเนิ นงานของหน่ว ยงานหลักคือ กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุป
ออกมาว่า ประเทศไทยมีการดาเนินมาตรการเกี่ยวกับการสงวนรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ยังไม่ได้แยก
เฉพาะออกมาเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการสาหรับการสงวนรักษา ICH อย่างชัดเจน ที่เห็นได้ชัดคือ การจัดทา
คลังข้อมูลและขึ้นทะเบียน ICH แต่ยังไม่ครบถ้วน การมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่ยังขาดการกาหนดหน่วยงาน
ร่วมและบทบาทที่ชัดเจน การมีกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งองค์ประกอบและโครงสร้างการดาเนินงานไม่ได้มุ่งไปที่การสงวนรักษา ICH อย่างเป็น
ระบบ การจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ยังขาดนโยบายและแผนการสงวนรักษา
ICH โดยเฉพาะทั้งในระดับนโยบายของประเทศและระดับปฏิบัติ ทาให้การประเมินความสาเร็จด้วยตัวชี้วัดขาด
ความชัดเจนที่เป็นรูปธรรม) ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการภายหลังการเป็นรัฐภาคี
ผลการวิจัยโดยใช้วิธีการดังกล่าวนามาสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสาหรับการดาเนินงานของประเทศ
ไทยในบทบาทของรั ฐภาคีภ ายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ของ
องค์การยูเนสโกเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นรัฐภาคีที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อ
ปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองและสงวนรักษา ICH ของประเทศไทยต่อไปดังนี้
๑. กาหนดให้การสงวนรักษา ICH เป็นนโยบายทั้งในระดับประเทศ (ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ) ที่ชั ดเจนเป็ น การเฉพาะจากแนวทางและมาตรการทางวัฒ นธรรมโดยทั่ว ไป และมีการจั ดทาแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ICH ในภาพรวมที่กาหนดแผนงาน โครงการของระดับหน่วยปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ชัดเจน
(กระทรวงและกรม) โดยให้ความสาคัญไม่เพียงประเด็นของการคุ้มครอง สงวนรักษาทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติจากบทบาทความเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ แต่ควรรวมถึงวิธีการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจภายใต้ความยินยอมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใต้อนุสัญญาฯ และการมีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่
๒.๑ การแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมฯ
๒.๒ จัดทาฐานข้อมูล ICH ให้ครบทั่วประเทศในลักษณะของการทาสามะโน (Census) และแผนที่
ทางวัฒนธรรม (ICH Mapping) และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุก 2-3 ปี นามาขึ้นทะเบียน ICH ในแต่ละประเภท
โดยการสานต่อ “โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจก
บุคคลที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ICH รวมทั้งวางระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานตลอดจนสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง
๒.๓ ศึกษาเพื่อจัดกลุ่มสถานภาพ ICH ที่ขึ้นทะเบียนแยกตามความจาเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองและ
สงวนรักษา และความสาคัญในเชิงเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีต่อชุมชน กลุ่มชน และปัจเจก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสู่กระบวนการคัดเลือกและจัดลาดับ ICH ที่ควรนาเสนอต่อองค์การยูเนสโกสาหรับขึ้ น
ทะเบียนในแต่ละกรณี (จาก ๓ กรณีคือ ICH ที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน ICH ที่เป็นตัวแทนของ
มนุษยชาติ และ ICH ที่มีแผนการปฏิบัติที่ดี) ทีม่ ีชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลเข้าร่วมทุกกระบวนการ และเพื่อ
เป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริม ICH ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มสถานภาพของ ICH

๘๖
๒.๔ จัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริม ICH ที่มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ โดยมีเป้าหมาย
ชัดเจนในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เกิดภาพการส่งเสริม ICH ที่มีความเป็นบูรณาการทั้งในระดับของแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม และบูรณาการระดับการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งการ
คุ้มครอง สงวนรักษา และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สาหรับประเด็นสาคัญที่พึงปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ
โดยสามารถประเมินผลออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ตัวชี้วัดทั้งในภาพรวมของการส่งเสริม ประเด็นสาคัญ
และระดับโครงการตามยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงการส่งเสริม ICH ที่ชัดเจน
๒.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานส่งเสริม ICH โดยการกาหนดเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วมที่
มีบทบาทชัดเจนทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ (NGOs สถาบันวิจัย ศูนย์ผู้ชานาญการ สมาคม
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร และสื่อต่างๆ) รวมทั้งกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และ
ปัจ เจกบุ คคลที่เกี่ย วข้อง ในขณะเดีย วกับ ที่มีการพัฒ นาศักยภาพของหน่ว ยงาน และกลไกต่างๆ เหล่ านั้น ให้
สามารถดาเนินการตามบทบาทที่ กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในเรื่องของโครงสร้างการ
ทางาน การสนับสนุนองค์ความรู้ที่ออกมาในรูปของคู่มือ การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เว็บไซด์ที่อยู่ใน
ลักษณะของเครือข่ายการเชื่อมต่อถึงกัน (Two-way Communication) อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อ ง และการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการที่เพียงพอ
๒.๖ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับ AEC ในประเด็นของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการสงวนรักษา ICH ของแต่ละประเทศ การสร้างความร่วมมือใน ICH ที่สามารถ
ดาเนินการสงวนรักษาร่วมกัน หรือสามารถเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกัน ออกมาในรูปของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบแนวทางการดาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และคาแนะนาภายใต้อนุสัญญาฯ ของ
องค์การยูเนสโกภายในระยะเวลาที่กาหนด และอื่นๆ เช่น การจ่ายเงินค่าบารุงตามจานวนเงินที่กาหนดให้กองทุนฯ
อย่ า งน้ อ ยทุก ๒ ปี และการเสนอชื่ อหน่ ว ยงานที่มีอ านาจใช้สั ญ ญลั กษณ์ ขององค์ การยูเ นสโกในการประชุ ม
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. เร่งศึกษาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ICH
ของประเทศในฐานะกลไกหนึ่งของการคุ้มครองและสงวนรักษา ICH
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ภาคผนวก ๑
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ที่มา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่ประชุมใหญ่ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในที่นี้เรียกว่า ยูเนสโก ได้
ประชุมกันที่กรุงปารีสเป็นครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง ๑๗ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓)
โดยอ้างถึง ตราสารระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ เฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๖) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง ปี พ.ศ.
๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๖)
โดยพิจารณาถึง ความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นสิ่งประกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่เน้นให้เห็นไว้ในข้อเสนอแนะของยูเนสโกว่า
ด้วยการสงวนรักษาวัฒนธรรมแนวประเพณีนิยมและคติชน ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙) ในปฏิญญาสากลของ
ยูเนสโกว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) และในปฏิญญาอิสตันบูล ปี พ.ศ.
๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) รับรอง ณ การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓
โดยพิจารณาถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มรดก
วัฒนธรรม จับต้องได้และมรดกทางธรรมชาติ
โดยยอมรับว่า กระบวนการโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนรูปของสังคม ควบคู่กับเงื่อนไขที่กระบวนการ
เหล่านั้นสร้างขึ้นเพื่อรื้อพื้นการเสวนาระหว่างชุมชนทั้งหลาย เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ที่ไร้ขันติธรรม ยังก่อให้เกิด
การคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการเสื่อมโทรม การสูญหาย หรือการทาลายมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เฉพาะ
อย่างยิ่ง เนื่องจากการขาดทรัพยากรที่จะนามาสงวนรักษามรดกดังกล่าว
โดยตระหนักถึง เจตนารมณ์ที่เป็นสากล และความห่วงใยร่วมกันในอันที่จะสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
โดยยอมรับว่า ชุมชนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม กลุ่มชน และในบางกรณี ปัจเจก
บุคคล มีบทบาทสาคัญในการผลิต สงวนรักษา ธารงไว้ และสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
เพราะ เหตุนั้น จึงทาให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของมนุษย์มั่งคั่งขึ้น
โดยสังเกตว่า ผลกระทบอันกว้างไกลของบรรดากิจกรรมของยูเนสโก ในการสร้างตราสารเพื่อเป็นบรรทัด
ฐานกาหนดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒)
โดยสังเกตต่อไปว่า ยังไม่มีตราสารในระดับพหุภาคีเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
โดยพิจารณาว่า ข้อตกลง ข้อเสนอแนะ และมติระหว่างประเทศที่มีอยู่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ จาเป็นต้องทาให้เกิดผลสมบูรณ์ขึ้น และเสริมด้วยบทบัญญัติใหม่ๆที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับ
ต้องไม่ได้

โดยพิจารณาถึง ความจาเป็นต้องสร้างความตระหนักให้มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นเยาว์ ถึง
ความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการสงวนรักษามรดกเหล่านั้น
โดยพิจารณาว่า ชุมชนนานาชาติร่วมกับรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ควรมีส่วนในการสงวนรักษามรดกดังกล่าว
ด้วยจิตใจของความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยคานึงถึง โครงการต่างๆของยูเนสโกที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เฉพาะอย่างยิ่ง คา
ประกาศผลงานชิ้นเอกของมรดกมุขปาถะและที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
โดยพิจารณา บทบาทที่หาค่ามิได้ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในฐานะปัจจัยหนึ่งที่นามนุษย์เข้า
มาใกล้ชิดกันขึ้นและประกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจระหว่างกัน
จึงรับเอา อนุสัญญาฉบับนี้ในวันที่สิบเจ็ด เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓)
๑. บททั่วไป
ข้อ ๑ - ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา
ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้มีดังต่อไปนี้ :
(ก) เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(ข) เพื่อประกันว่าจะความเคารพมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
(ค) เพื่อเพิ่มความตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ถึงความสาคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และให้เกิดความชื่นชมร่วมกัน
(ง) เพื่อให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ข้อ ๒ - นิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้,
๑. “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ” หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้
ทักษะ ตลอดจน เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน
และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งเป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่ม
ชนสร้ างขึ้นใหม่อย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสั มพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึง
ก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เท่าที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่มีอยู่ ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเท่านั้น รวมทั้งข้อกาหนดให้มีการเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ชุมชนทั้งหลาย กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล และต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ดังนิยามไว้ในวรรค ๑ ข้างบนนั้น แสดงให้รู้ได้จากสิ่งต่อไปนี้ :
(ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้
(ข) ศิลปะการแสดง
(ค) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
(ง) ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(จ) ฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม
๓. “การสงวนรักษา” หมายถึง มาตรการเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดารงอยู่รอดต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการจาแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม เชิดชู การถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผ่านทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฟื้นฟูมรดกดังกล่าวในด้านต่างๆ
๔. “รัฐภาคี” หมายถึง รัฐซึ่งผูกพันกับอนุสัญญาฉบับนี้และที่อนุสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับ
๕. ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้โดยอนุโลมแก่ดินแดนที่เอ่ยถึงในข้อ ๓๓ ซึ่งได้เป็นภาคีกับอนุสัญญาฉบับนี้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อนั้น ในกรณีนั้น คาว่า “รัฐภาคี” หมายถึงอาณาเขตดังกล่าวด้วย
ข้อ ๓ - ความสัมพันธ์กับตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ
ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตีความไปได้ว่า :
(ก) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือลดระดับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญา ปี ค.ศ. ๑๙๗๒
เกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของทรัพย์สินอันเป็นมรดกโลกซึ่งหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยโดยตรง หรือ
(ข) กระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีอันเกิดจากสิ่งที่เป็นตราสารระหว่างประเทศในเรื่อง
สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาหรือการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศเหล่านั้นเป็นภาคี
๒. องค์กรของอนุสัญญา
ข้อ ๔ - สมัชชาของรัฐภาคี
๑. มีการจัดตั้งสมัชชาของรัฐภาคีขึ้น ซึ่งจากนี้เรียกว่า “สมัชชา” สมัชชานี้เป็นองค์กรสูงสุดของอนุสัญญา
นี้
๒. สมัชชาจะประชุมสมัยสามัญทุกสองปี อาจประชุมวิสามัญ หากตกลงใจให้จัดขึ้นหรือเพราะมีการร้อง
ขอจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือจากรัฐภาคี
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
๓. สมัชชาจะกาหนดใช้ระเบียบปฏิบัติของตนเอง
ข้อ ๕ - คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งในที่นี้
เรียกว่า “คณะกรรมการ” ภายในยูเนสโก คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากรัฐภาคี ๑๘ ประเทศ
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในการประชุมสมัชชา เมื่ออนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วตามข้อ ๓๔
๒. เมื่อจานวนรัฐภาคีในอนุสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ จานวนรัฐสมาชิกของคณะกรรมการจะเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔
ข้อ ๖ – การเลือกตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของรัฐสมาชิกของคณะกรรมการ
๑. การเลือกตั้งรัฐสมาชิกของคณะกรรมการจะกระทาตามหลักการของการเลือกผู้ แทนโดยยึดหลัก
ภูมิศาสตร์และการดารงตาแหน่งหมุนเวียนไป
๒. รัฐสมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นวาระสี่ปีโดยที่ประชุมอนุสัญญาใน
การประชุมสมัชชา
๓. อย่างไรก็ตาม วาระการดารงตาแหน่งของจานวนครึ่งหนึ่งของรัฐสมาชิกของคณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งแรกจากัดไว้แค่สองปี รัฐเหล่านี้จะได้รับเลือกด้วยการจับสลากในการเลือกตั้งครั้งแรก
๔. ทุกๆ สองปี สมัชชาจะต่ออายุคณะกรรมการรัฐภาคีขึ้นครึ่งหนึ่ง
๕. สมัชชาจะเลือกตั้งรัฐสมาชิกให้เข้ามาดารงตาแหน่งที่ว่างอยู่ในคณะกรรมการตามจานวนที่ยังขาดอยู่
๖. รัฐสมาชิกของคณะกรรมการมิอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกัน
๗. รัฐสมาชิกของคณะกรรมการจะเลือกผู้แทนซึ่งมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้
ข้อ ๗ - หน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยไม่กระทบอานาจพิเศษอื่นๆของคณะกรรมการตามที่อนุสัญญานี้มอบให้ หน้าที่ของคณะกรรมการ มี
ดังต่อไปนี้ :
(ก) ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา เอื้อหนุน และติดตามการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
(ข) ชี้แนะวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และเสนอแนะมาตรการว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ ต้อง
ไม่ได้
(ค) จัดทาและเสนอร่างแผนการใช้ทรัพยากรของกองทุนให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ ต่อสมัชชาเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
(ง) แสวงหาวิธีเพิ่มทรัพยากรของตน และดาเนินมาตรการจาเป็นเพื่อให้บรรลุผล ตามข้อ ๒๕
(จ) จัดทาและเสนอร่างต่อสมัชชาเพื่อให้ ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อการปฏิบัติตาม
อนุสัญญานี้
(ฉ) ตรวจสอบรายงานที่รัฐภาคีเสนอขึ้นมาและสรุปให้สมัชชาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๙

(ช) ตรวจสอบคาร้องขอที่รัฐภาคีเสนอ และดาเนินการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ตามเกณฑ์การคัดเลือก
อย่างเป็นวัตถุวิสัย ที่คณะกรรมการจัดทาขึ้น และได้รับการเห็นชอบโดยสมัชชา เพื่อ :
(๑) การขึ้นทะเบียนในรายการและข้อเสนอดังระบุไว้ในข้อ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘
(๒) การอนุมัติให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศดังที่ระบุไว้ตามข้อ ๒๒

ข้อ ๘ – วิธีการทางานของคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการจะต้องรายงานต่อสมัชชา โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอรายงานเพื่อรับทราบกิจกรรม
และการตัดสินใจทุกอย่าง
๒. คณะกรรมการมีมติรับระเบียบปฏิบัติของตนโดยคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกสองในสาม
๓. คณะกรรมการอาจจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเฉพาะกิจใดๆ เป็นการชั่วคราวตามที่เห็นสมควร เพื่อ
ดาเนินการตามภาระหน้าที่ของตน
๔. คณะกรรมการอาจเชิญองค์กรสาธารณะ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาต่างๆ เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมของตน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง
เฉพาะต่างๆ
ข้อ ๙ - การรับรององค์กรที่ปรึกษา
๑. คณะกรรมการจะเสนอสมัชชาให้รับรององค์กรเอกชนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในเรื่องมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
๒. คณะกรรมการจะต้องเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบวิธีการสาหรับการรับรองดังกล่าวต่อสมัชชาด้วย
ข้อ ๑๐ - สานักเลขาธิการ
๑. คณะกรรมการจะได้รับความช่วยเหลือจากสานักเลขาธิการของยูเนสโก
๒. สานักเลขาธิการจะต้องจัดเตรียมเอกสารของสมัชชาและของคณะกรรมการ พร้อมด้วยร่างระเบียบ
วาระการประชุมของทั้งสองคณะ และประกันการดาเนินการตามมติของที่ประชุม
๓. การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติ
ข้อ ๑๑ - บทบาทของรัฐภาคี
แต่ละรัฐภาคีจะมีบทบาทดังต่อไปนี้ :
(ก) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อประกันว่า มีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่อยู่ใน
อาณาเขตของตน
(ข) ในบรรดามาตรการเพื่อการสงวนรักษาดังที่เอ่ยถึงในข้อ ๒ วรรค ๓ รัฐภาคีจะจาแนกและนิยาม
องค์ประกอบต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตน ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ - ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

๑. เพื่อประกันว่ามีการจาแนกเพื่อการสงวนรักษา แต่ละรัฐภาคีจะจัดทาทะเบียนไว้หนึ่งรายการหรือ
มากกว่านั้น ตามความเหมาะสมสภาพของตนเพื่อแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในอาณาเขตของ
ตน โดยทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่าเสมอ
๒. เมื่อแต่ละรัฐภาคีเสนอรายงานตามระยะเวลาที่กาหนดต่อคณะกรรมการ ตามข้อ ๒๙ รัฐภาคีควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องทะเบียนดังกล่าว
ข้อ ๑๓ - มาตรการอื่นๆ เพื่อการสงวนรักษา
เพื่อประกันว่า มีการสงวนรักษา พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในอาณาเขต
ของตน แต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายามที่จะ :
(ก) กาหนดใช้นโยบายทั่วไปที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในสังคม และเพื่อ
รวมการสงวนรักษามรดกดังกล่าวไว้ในแผนงานของโครงการต่างๆ
(ข) มอบหมายหรือจัดตั้งองค์กรที่มีความสามารถหนึ่งองค์กรหรือมากกว่านั้นเพื่อสงวนรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของตน
(ค) สนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะ รวมทั้ง ระเบียบวิธีวิจัยโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในอันตราย
(ง) กาหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมาย ทางเทคนิค ทางการบริหาร และทางการเงินที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ:
(๑) สนับสนุนการสร้างสรรค์หรือเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สถาบันต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการถ่ายทอดมรดกดังกล่าวผ่านเวที และพื้นที่ต่างๆ ที่จัดไว้ เพื่อการแสดง
ผลงานหรือการแสดงออกในเรื่องดังกล่าว
(๒) ประกันการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็เคารพต่อวิถีธรรมเนียมปฏิบัติ
ตามจารีตที่ใช้บังคับการเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมเฉพาะด้านด้วย
(๓) จัดตั้งสถาบันเพื่อการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และให้ความสะดวกใน
การเข้าถึงสถาบันดังกล่าว
ข้อ ๑๔ - การศึกษา ปลูกฝังความตระหนักรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
แต่ละรัฐภาคีจะต้องดาเนินการทุกวิถีทางที่เหมาะสม เพื่อ :
(ก) ประกันการรับรู้ เคารพ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในสังคม เฉพาะอย่างยิ่ง ผ่าน
กระบวนการต่อไปนี้ :
(๑) แผนงานด้านการศึกษา ปลูกฝังความตระหนักรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งไปสู่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

(๒) แผนงานทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องภายในชุมชนและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง
(๓) กิจกรรมสร้างเสริมขีดความสามารถในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
(๔) วิธีถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษานอกระบบ
(ข) เผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายที่กาลังคุกคามมรดกดังกล่าวอยู่ และเรื่อง
กิจกรรมต่างๆ ที่กาลังดาเนินไปตามแนวทางของอนุสัญญาฉบับนี้
(ค) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจา ซึ่งจาเป็นต้องมีไว้
เพื่อแสดงให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
ข้อ ๑๕ - การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
ภายในกรอบของกิจกรรมการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายาม
ดาเนินการเพื่อให้ชุมชน และกลุ่มชน มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุด และกลุ่มชน และหากเป็นการเหมาะสมให้มี
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสร้างสรรค์ ธารงรักษา และถ่ายทอดมรดกดังกล่าวเข้าร่วมด้ วย และนาบุคคลเหล่านั้น เข้ามามี
บทบาทในการจัดการอย่างแข็งขันด้วย
๔. การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับนานาชาติ
ข้อ ๑๖ - รายการที่เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
๑. เพื่อ ประกัน ในทัศ นวิสั ย ที่ชั ดเจนดีขึ้ นของมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จับ ต้องไม่ไ ด้และตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของมรดกนั้น และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหารือกัน ซึ่งให้ความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยข้อเสนอของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะจัดหา ปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ และตีพิมพ์รายการ
ที่เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
๒. คณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์สาหรับการจัดทารายการ ปรับปรุงให้ทันสมัย และตีพิมพ์รายการที่เป็น
ตัวแทนนี้ขึ้น และจะนาเสนอต่อสมัชชาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๗ - รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
๑. โดยคานึงถึงการดาเนินมาตรการสงวนรักษาที่เหมาะสม คณะกรรมการจะจัดทา ปรับปรุงให้ทันสมัย
และตีพิมพ์รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจาเป็นต้องสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน และจารึกมรดก ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นไว้ในรายการตามคาขอของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๒. คณะกรรมการจัดร่างหลักเกณฑ์การจัดทา ปรับให้ทันสมัย และตีพิมพ์รายการดังกล่าว และเสนอให้
สมัชชาให้ความเห็นชอบ

๓. ในกรณีเร่งด่วนอย่างที่สุด คณะกรรมการอาจพิจารณาจารึกมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ดั งกล่าว
ไว้ในรายการที่เอ่ยถึงในวรรค ๑ โดยหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ยึดหลักเกณฑ์อย่างเป็นวัตถุวิสัย ที่
คณะกรรมการเสนอและสมัชชาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๘ - แผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๑. จากการที่รัฐภาคีได้ยื่นข้อเสนอไว้และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะกาหนดขึ้นโดยได้รับ ความ
เห็นชอบจากสมัชชา คณะกรรมการจะคัดเลือกและสนับสนุนแผนงานโครงการและกิจกรรมในระดับชาติ อนุ
ภูมิภาค และภูมิภาค เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพิจารณาแล้วว่า สะท้อนให้เห็นหลักการ
และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ได้ดีที่สุด โดยคานึงถึงความต้องการพิเศษของประเทศกาลังพัฒนา
๒. เพื่อให้เป็นไปตามนี้ คณะกรรมการจะรับ ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบคาร้องขอความช่วยเหลือ
ระหว่างชาติของรัฐภาคีเพื่อเตรียมการตามข้อเสนอดังกล่าว
๓. คณะกรรมการจะร่วมติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการเผยแพร่
วิธีปฏิบัติที่ดีเด่น โดยใช้วิธีที่คณะกรรมการได้ตกลงไว้
๕. ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๙ - ความร่วมมือ
๑. เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์ กิจกรรมที่ริเริ่มร่วมกัน และการจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือ
ให้รัฐภาคีในความพยายามของรัฐภาคีที่จะสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๒. โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติข องกฎหมายของประเทศและ กฎจารีตประเพณี และการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม รัฐภาคียอมรับว่าการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นประเด็นที่สนใจทั่วไป
สาหรับมนุษยชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามนั้น จึงให้ความร่วมมือในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ
ข้อ ๒๐ - ความมุ่งประสงค์ของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
อาจมีการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้วยความมุ่งประสงค์ต่อไปนี้
(ก) การสงวนรักษามรดกที่จารึกไว้ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้องการการสงวนรักษา
อย่างเร่งด่วน
(ข) การเตรียมทาทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๑ และ ๑๒
(ค) การสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดาเนินอยู่ในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค และระดับ
ภูมิภาค ที่มุ่งสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(ง) ความมุ่งประสงค์อื่นใดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจาเป็น
ข้อ ๒๑ - รูปแบบการช่วยเหลือระหว่างประเทศ

ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการให้แก่รัฐภาคี จะเป็นไปตามระเบียบในแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดไว้
แล้วในข้อ ๗ และตามข้อตกลงที่กล่าวถึงในข้อ ๒๔ และอาจเป็นรูปแบบต่อไปนี้
(ก) การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสงวนรักษาในแง่มุมต่างๆ
(ข) การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการ
(ค) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นทั้งหมด
(ง) การขยายขอบเขตการกาหนดมาตรฐานและมาตรการอื่นๆ
(จ) การสร้างและดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉ) การจัดหาอุปกรณ์ ความรู้และทักษะ
(ช) รูปแบบอื่นๆของการช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิค รวมทั้งให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่า และให้เงิน
บริจาค หากเป็นการเหมาะสม
ข้อ ๒๒ - เงื่อนไขเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
๑. คณะกรรมการจะจัดทาระเบียบขั้นตอนการดาเนินงานตรวจสอบคาขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
และจะระบุว่าควรมีข้อมูลใดรวมอยู่ในคาขอ เป็นต้นว่า มาตรการที่คาดการณ์ไว้ และการแทรกแซงที่ต้องการ
รวมทั้งการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้อีกด้วย

๒. ในกรณีฉุกเฉินคณะกรรมการจะตรวจสอบคาขอความช่วยเหลือโดยถือเป็นเรื่องอันดับต้น
๓. เพื่อให้ได้ซึ่งมติ คณะกรรมการควรทาการศึกษาค้นคว้าและปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นว่า
จาเป็น
ข้อ ๒๓ - คาขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
๑. แต่ละรัฐภาคีอาจยื่นคาขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตน
๒. รัฐภาคีสองรัฐหรือมากกว่านั้นอาจร่วมกันเป็นผู้ยื่นคาขอดังกล่าวได้
๓. คาขอจะต้องมีข้อมูลดังระบุไว้ในข้อ ๒๒ วรรค ๑ รวมทั้งเอกสารที่จาเป็น
ข้อ ๒๔ - บทบาทของรัฐภาคีผู้รับความช่วยเหลือ
๑. เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่ให้จะต้องได้รับ
การควบคุมด้วยข้อตกลงระหว่างรัฐภาคีผู้รับความช่วยเหลือและคณะกรรมการ
๒. ตามกฎทั่วไปรัฐภาคีผู้รับจะร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการการสงวนรักษาซึ่งได้รับความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศภายในขอบเขตของทรัพยากรที่รัฐนั้นมีอยู่
๓. รัฐภาคีผู้รับจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการแจ้งการใช้เงินช่วยเหลือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๖. กองทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ข้อ ๒๕ - ลักษณะและทรัพยากรของกองทุน
๑. “กองทุนว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ” ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กองทุน”
ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว
๒. กองทุนจะประกอบไปด้วยกองทุนในรูปทรัสต์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อกาหนดทางการเงินขององค์การ
ยูเนสโก
๓. ทรัพยากรของกองทุนจะประกอบไปด้วย
(ก) เงินค่าบารุงที่รัฐภาคีทั้งหลายจ่ายมาให้
(ข) กองทุนที่ได้รับการจัดสรรมาเพื่อความมุ่งประสงค์นี้โดยที่ประชุมทั่วไปขององค์การยูเนสโก
(ค) เงินค่าบารุง เงินกานัล หรือเงินที่ยกให้โดย :
(๑) รัฐอื่นๆ
(๒) องค์การและแผนงานของระบบงานของสหประชาชาติ เฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานเพื่อการพัฒนาของ
สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ

(๓) องค์กรของรัฐหรือของเอกชนหรือปัจเจกบุคคล
(ง) ดอกเบี้ยที่ได้จากทรัพยากรของกองทุน
(จ) การระดมทุนที่ได้มาด้วยการรวบรวมและรายได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(ฉ) ทรัพยากรอื่นใดที่กฎของกองทุนให้อานาจไว้โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตราขึ้น
๔. การใช้ทรัพยากรโดยคณะกรรมการจะตัดสินให้ใช้ได้โดยยึดหลักแนวทางที่สมัชชาได้วางไว้
๕. คณะกรรมการอาจยอมรับเงินค่าบารุงและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นด้วยความมุ่งประสงค์ทั่วไป
หรือความมุ่งประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเฉพาะใดๆ หากโครงการเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว
๖. ต้องไม่มีเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเงื่อนไขอื่นใด ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาฉบับนี้มาผูกพันอยู่กับเงินค่าบารุงที่มอบให้กองทุน
ข้อ ๒๖ – เงินค่าบารุงที่รัฐภาคีให้กองทุน
๑. โดยไม่กระทบถึงเงินค่าบารุงโดยสมัครใจที่เพิ่มเติมเข้ามา รัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ยินยอมจ่ายเงิน ค่า
บารุงจานวนหนึ่งให้แก่กองทุนอย่างน้อยทุกสองปี จานวนเงินนี้คิดเป็นร้อยละเท่าเทียมกันต่อทุกรัฐภาคี โดยที่
สมัชชาจะตัดสินว่าเป็นร้อยละเท่าใด การตัดสินใจของสมัชชาในข้อนี้จะกระทากันโดยถือเสียงส่วนใหญ่ของรัฐภาคี
ที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งมิได้ทาการประกาศที่กล่าวถึงในวรรค ๒ ของข้อนี้ เงินค่าบารุงของรัฐภาคีต้อง
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินค่าบารุงที่ให้แก่งบการเงินประจาขององค์การยูเนสโก
๒. อย่างไรก็ตาม แต่ละรัฐที่กล่าวถึงในข้อ ๓๒ หรือข้อ ๓๓ ของอนุสัญญาฉบับนี้อาจประกาศในเวลาที่ นา
ตราสารแจ้งการให้สัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ ว่ารัฐนั้นจะไม่ผูกพันอยู่กับเงื่อนไขของ
วรรค ๑ ของข้อนี้
๓. รัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งได้ประกาศดังกล่าวถึงในวรรค ๒ ของข้อนี้ จะพยายามถอนคาประกาศ
ดังกล่าวได้โดยการแจ้งต่อผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโก อย่างไรก็ตาม การขอถอนประกาศดังกล่าวจะไม่มีผลใช้
บังคับในแง่เงินค่าบารุงที่รัฐถึงกาหนดต้องให้ จนกว่าจะถึงวันที่มีการเปิดประชุมครั้งต่อมาของสมัชชา
๔. เพื่อให้คณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ เงินค่าบารุงของรัฐภาคีในอนุสัญญา
นี้ซึ่งได้ประกาศแล้วดังที่กล่าวถึงในวรรค ๒ ของข้อนี้ จะต้องจ่ายตามปกติอย่างน้อยทุกสองปี และควรมีจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับเงินค่าบารุงที่ควรต้องให้ หากถูกผูกพันตามบทบัญญัติของวรรค ๑ ของข้อนี้
๕. รัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ รัฐใดซึ่งค้างชาระเงินค่าบารุงที่จาเป็นต้องให้และเงินค่าบารุงที่ให้โดยสมัคร
ใจสาหรับปีปัจจุบันและปีตามศักราชก่อนหน้าปีปัจจุบัน จะไม่มีสิทธิเป็นกรรมการ บทบัญญัตินี้จะไม่ใช้สาหรับการ
เลือกตั้งครั้งแรก การดารงตาแหน่งของรัฐดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมการอยู่แล้วจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งที่บัญญัติ
ไว้ในข้อ ๖ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๒๗ - การให้เงินค่าบารุงเพิ่มเติมแก่กองทุนโดยสมัครใจ

รัฐภาคีที่ปรารถนาจะให้เงินค่าบารุงเพิ่มเติมแก่กองทุนโดยสมัครใจ นอกเหนือไปจากเงินค่าบารุงที่ทราบ
ล่วงหน้าตามข้อ ๒๖ จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอย่างเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ เพื่อจะได้วางแผนปฏิบัติการตามนั้น
ข้อ ๒๘ - การรณรงค์หาทุนระหว่างประเทศ
เท่าที่เป็นไปได้ รัฐภาคีจะให้การสนับสนุนต่อการรณรงค์จัดหาทุนที่จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของกองทุนภายใต้ความ
อนุเคราะห์ของยูเนสโก
๗. รายงาน
ข้อ ๒๙ - รายงานโดยรัฐภาคี
รัฐภาคีจะรายงานต่อคณะกรรมการเรื่องการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆที่ได้ทาไปเพื่อ
เป็นการดาเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรูปแบบและส่งให้ตามกาหนดเวลาที่คณะกรรมการ
เป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ ๓๐ - รายงานโดยคณะกรรมการ
๑. โดยยึดหลักกิจกรรมและรายงานของรัฐภาคีดังกล่าวไว้ในข้อ ๒๙ คณะกรรมการจะส่งรายงานต่อ
สมัชชาในการประชุมแต่ละครั้ง
๒. รายงานจะนาเสนอต่อที่ประชุมทั่วไปของยูเนสโก

๘. บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ - ความสัมพันธ์ต่อประกาศเรื่องงานชิ้นเอกของมรดกมุขปาฐะ และที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติ
๑. คณะกรรมการจะรวมงานชิ้นต่างๆที่ได้ประกาศแล้วว่าเป็น “งานชิ้นเอกของมรดกมุขปาฐะและที่จับ
ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ” เข้าไว้ในรายการตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ก่อนที่
อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ
๒. การรวมงานเหล่านี้ไว้ในรายการตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จั บต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจะไม่นา
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจารึกในครั้งหน้าซึ่งจะตกลงให้มีขึ้นตาม ข้อ ๑๖ วรรค ๒ มาตัดสิน
๓. จะไม่มีประกาศอื่นใดหลังจากอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
๙. ข้อบทสุดท้าย
ข้อ ๓๒ - การให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ

๑. อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบโดยรัฐสมาชิกของยูเนสโก
ตามระเบียบวิธีทางรัฐธรรมนูญของรัฐดังกล่าว
๒. สัตยาบันสาร หนังสือยอมรับ หรือหนังสือให้ความเห็นชอบจะต้องเก็บรักษาไว้ที่ผู้อานวยการใหญ่ของ
ยูเนสโก
ข้อ ๓๓ - การภาคยานุวัติ
๑. อนุสัญญาฉบับนี้เปิดให้รัฐทั้งปวงที่มิได้เป็นสมาชิกของยูเนสโกซึ่งได้รับเชิญจากที่ประชุมใหญ่ของ
ยูเนสโกให้เข้าร่วมเป็นภาคี เข้าทาการภาคยานุวัติได้
๒. อนุสัญญาฉบับนี้เปิดให้ดินแดนซึ่งอุปโภคการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจาก
สหประชาชาติแต่มิได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ตามมติสมัชชา ที่ ๑๕๑๔ (๑๕) และมีอานาจเหนือกรณีที่อยู่ภายใต้
บังคับอนุสัญญานี้ รวมทั้งอานาจในการเข้าทาสนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับกรณีดังกล่าว เข้าทาการภาคยานุวัติได้
๓. ภาคยานุวัติสารจะต้องเก็บรักษาไว้ที่ผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโก
ข้อ ๓๔ - การมีผลบังคับใช้
อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดสามเดือนนับจากวันที่มีการจัดเก็บรักษาสัตยาบันสาร หนังสือ
ยอมรับ หนังสือให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ฉบับที่สามสิบไว้ แต่จะมีผลเฉพาะรัฐที่ได้ส่งมอบสัตยาบัน
สาร หนังสือยอมรับ หนังสือให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ดังกล่าว เก็บรักษาไว้ในหรือก่อนวันนั้น สาหรับ
รัฐอื่นๆ นั้น อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดสามเดือนนับจากวันที่ได้เก็บรักษาสัตยาบันสาร หนังสือ
ยอมรับ หนังสือให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ไว้
ข้อ ๓๕ - ระบบรัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐหรือรัฐที่มิใช่เป็นรัฐเดียว
บทบัญญัติต่อไปนี้จะใช้ต่อรัฐภาคีที่มีระบบรัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐหรือรัฐที่มิใช่เป็นรัฐเดียว
(ก) ในเรื่องบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ การดาเนินการภายใต้อานาจทางกฎหมายของสหพันธรัฐหรือ
ฝุายนิติบัญญัติกลาง ข้อผูกพันที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ ต้องกระทาตามจะเป็นแบบเดียวกับรัฐภาคีที่
มิได้เป็นสหพันธรัฐ
(ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ การดาเนินการภายใต้อานาจมลรัฐ ประเทศ จังหวัด
หรือมณฑลแต่ละแห่งแยกจากกันซึ่งมิได้อยู่ภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ทางกฎหมายนั้นๆ รัฐบาลสหพันธรัฐจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอานาจของมลรัฐ ประเทศ จังหวัด หรือมณฑล ถึง
บทบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการรับเอาของตน
ข้อ ๓๖ - การบอกเลิกอนุสัญญา
๑. แต่ละรัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ได้
๒. การบอกเลิกอนุสัญญาต้องแจ้งเป็นตราสารที่เป็นลายลั กษณ์อักษรและเก็บรักษาไว้ที่ผู้อานวยการใหญ่
ของยูเนสโก

๓. การบอกเลิกอนุสัญญาจะเป็นผลก็ต่อเมื่อพ้นกาหนดสิบสองเดือนนับจากวันที่ได้รับตราสารการบอก
เลิกอนุสัญญา การบอกเลิกจะไม่กระทบต่อพันธกรณีทางการเงินของรัฐภาคีที่บอกเลิกจนกว่าวันที่ขอเพิกถอนจะ
เป็นผล
ข้อ ๓๗ - หน้าที่ผู้เก็บรักษา
ผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโก ในฐานะผู้เก็บรักษาอนุสัญญาดังกล่าว จะรายงานต่อรัฐสมาชิกขององค์การ
รัฐที่มิได้เป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าวถึงในข้อ ๓๓ ตลอดจนสหประชาชาติ ถึงการรับฝากตราสารทั้งหมดในการ
ให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๒ และ ๓๓ และการบอกเลิกอนุสัญญา
ดังกาหนดไว้ในข้อ ๓๖
ข้อ ๓๘ - การแก้ไขเพิ่มเติม
๑. รัฐภาคีอาจเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับ นี้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการใหญ่แจ้งเวียนข้อเสนอดังกล่าวไปยังรัฐภาคีทั้งปวง หากรัฐภาคีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งตอบเห็นด้วยกับคา
ขอดังกล่าวภายในหกเดือนนับจากวันที่ได้มีการเวียนหนังสือนั้น ผู้อานวยการใหญ่จะนาข้อเสนอดังกล่าวเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไปของสมัชชาเพื่อการอภิปรายและการรับรอง
๒. การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่สองในสามของรัฐภาคีที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียง
๓. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว การแก้ไขเพิม่ เติมต่ออนุสัญญาฉบับนี้จะถูกนาเสนอต่อรัฐภาคีเพื่อให้สัตยาบัน
การรับรอง การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ
๔. การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดสามเดือนหลังจากที่ได้รับตราสาร ตามที่ได้อ้างถึงใน
วรรค ๓ จากรัฐภาคีจานวนสองในสาม ที่ได้ให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติต่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้แต่ละรัฐภาคีที่ได้ให้สัตยาบัน รับรอง เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติต่อการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนั้น
ให้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติ มข้อนั้ น มีผ ลใช้บั งคับ เมื่อพ้นกาหนดสามเดือนนับจากวันที่มีการจัดเก็บรักษาสั ตยาบันสาร
หนังสือยอมรับ หนังสือให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารของรัฐภาคีนั้น
๕. วิธีดาเนินการที่กาหนดไว้ในวรรค ๓ และ ๔ จะไม่ใช้กับการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๕ ซึ่งเกี่ยวกับจานวน
รัฐสมาชิกของคณะกรรมการ โดยข้อแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๕ จะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อได้มีการรับรอง
๖. หากรัฐที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้หลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งสอดคล้องกับวรรค ๔ ของข้อนี้ มิได้
มีการแสดงออกว่ามีความเจตจานงเป็นอื่นใด จะได้รับการพิจารณาว่า:
(ก) เป็นภาคีของอนุสัญญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และ
(ข) เป็นภาคีของอนุสัญญาที่ยังมิได้แก้ไขเพิ่มเฉกเช่นรัฐใดๆ ที่ไม่ผูกมัดกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ข้อ ๓๙ - ตัวบทที่ใช้เป็นหลักฐานได้
อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ตัวบททั้งหกฉบับใช้
เป็นหลักฐานได้เท่าเทียมกัน

ข้อ ๔๐ - การจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐๒ แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญาฉบับนี้จะนาไปจดทะเบียนไว้กับสานัก
เลขาธิการของสหประชาชาติตามคาขอของผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโก

ภาคผนวก ๒
แบบฟอร์มและคาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอคารับรององค์กรเอกชนที่ให้บริการ
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลขององค์การยูเนสโก

NGO accreditation
ICH-09 – Form

REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE
ACCREDITED TO PROVIDE ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE
DEADLINE 31 MAY 2013
Instructions for completing the request form are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms

1. Name of the organization
1.a. Official name
Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the
supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

1.b. Name in English and/or French
Please provide the name of the organization in English and/or French.

2.a. Address of the organization
Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact information
such as its telephone or fax numbers, e-mail address, website, etc. This should be the postal address where
the organization carries out its business, regardless of where it may be legally domiciled (see section 8).
Organization:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Website:
Other relevant
information:
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2.b

Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for
correspondence concerning this request. If an e-mail address cannot be provided, the information should
include a fax number.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

3.

Country or countries in which the organization is active

Please identify the country or countries in which the organization actively operates. If it operates entirely
within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it
operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out
activities.

national
international (please specify: )
worldwide
Africa
Arab States
Asia & the Pacific
Europe & North America
Latin America & the Caribbean
Please list the primary country(ies) where it is active:

4.

Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence.
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5. Objectives of the organization
Please describe the objectives for which the organization was established, which should be ‘in conformity
with the spirit of the Convention’ (Criterion C). If the organization’s primary objectives are other than
safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those
larger objectives.
Not to exceed 350 words; do not attach additional information

6. The organization’s activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage
Sections 6.a to 6.c are the primary place to establish that the NGO satisfies the criterion of having ‘proven
competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention)
intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains’ (Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active
Please tick one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its
activities involve domains other than those listed, please tick ‘other domains’ and indicate which domains are
concerned.

oral traditions and expressions
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship
other domains - please specify:

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved
Please tick one or more boxes to indicate the organization’s primary safeguarding activities. If its activities
involve safeguarding measures not listed here, please tick ‘other safeguarding measures’ and specify which
ones are concerned.

identification, documentation, research (including inventory-making)
preservation, protection
promotion, enhancement
transmission, formal or non-formal education
revitalization
other safeguarding measures – please specify:
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6.c. Description of the organization’s activities
Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and their relevant
experience in safeguarding intangible cultural heritage. Please provide information on the personnel and
membership of the organization, describe their competence and expertise in the domain of intangible cultural
heritage and explain how they acquired such competence. Documentation of such activities and
competences may be submitted, if necessary, under section 8.c below.
Not to exceed 750 words; do not attach additional information

7. The organization’s experiences cooperating with communities, groups and intangible
cultural heritage practitioners
The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation ‘cooperate in a spirit of mutual respect
with communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit intangible
cultural heritage’ (Criterion D). Please briefly describe such experiences here.
Not to exceed 350 words; do not attach additional information

8. Documentation of the operational capacities of the organization
The Operational Directives (paragraph 97) require that an organization requesting accreditation submit
documentation proving that it possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting
documents may take various forms, in light of the diverse legal regimes in effect in different States.
Submitted documents should be translated whenever possible into English or French if the originals are in
another language. Please label supporting documents clearly with the section (8.a, 8.b or 8.c) to which they
refer.

8.a. Membership and personnel
Proof of the participation of the members of the organization, as requested under Criterion E (i), may take
diverse forms such as a list of directors, list of personnel and statistical information on the quantity and
categories of members; a complete membership roster usually need not be submitted.
Please attach supporting documents, labelled ‘Section 8.a’.

8.b. Recognized legal personality
If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing documents, a copy
should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality
recognized through some means other than an establishing document (for instance, through a published
notice in an official gazette or journal), please provide documentation showing how that legal personality was
established.
Please attach supporting documents, labelled ‘Section 8.b’.

8.c. Duration of existence and activities
If it is not already indicated clearly from the documentation provided for section 8.b, please submit
documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests
accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding
activities during that time, including those described above in section 6.c. Supplementary materials such as
books, CDs or DVDs, or similar publications cannot be taken into consideration and should not be submitted.
Please attach supporting documents, labelled ‘Section 8.c’.
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9. Signature
The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the
organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.
Name:
Title:
Date:
Signature:

Form ICH-09-2013-EN -05/03/2013 – page 5

คำแนะนำในกำรจัดทำคำร้องขอกำรรับรอง องค์กรเอกชน (NGO) เป็นผูใ้ ห้บริกำร
คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ตำมแบบฟอร์มที่ ICH-๐๙
------------------------------------------------------โปรดให้ความสาคัญตามคาแนะนาดังต่อไปนี้ เอกสารใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกาหนดจะไม่เป็นที่ยอมรับ
ก. ภำพรวมของขึ้นตอนกำรร้องขอ
๑. องค์กรเอกชนที่คิดว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองที่กาหนดขึ้นในวรรค ๙๑ ของคู่มือการ
ปฏิบัติ (The Operation Directives) สามารถจัดทาคาร้องเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ ในการเป็น
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาได้ โดยสามารถขอค าปรึ ก ษาจากคู่ มื อ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ ของอนุ สั ญ ญาฯ
http://www.unesco.org/culture/ich/en/directives/ คณะกรรมการฯ จะให้ ค าแนะน า NGO ที่ มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เสนอไปยังสมัชชาทั่วไปขององค์การยูเนสโก ซึ่งคำร้องขออาจถูกเสนอไปยัง
สานักเลขาธิการเมื่อใดก็ได้
๒. NGO ที่ต้องกำรให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบคำร้ องขอกำรรับรองควรใช้ แบบฟอร์ ม ICH-09 ในกำรยื่นเรื่ อง
และต้ องเป็ นภำษำอังกฤษหรื อภำษำฝรั่งเศสเท่ำนัน้ โดยส่งเอกสำรฉบับจริ งที่มีกำรลงนำมแล้ วไปที่

UNESCO Intangible Heritage Section
๗, place de Fontenoy
๗๕๓๕๒ PARIS ๐๗
France
Tel. +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๒ ๗๕ Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับการติดต่อ
เท่านั้น)
E-mail: ICH-NGO@unesco.org
นอกจากนั้น คาร้องควรส่งในรูปแบบสื่ออิเล็กโทรนิค ได้แก่ CD-ROM หรือทางอินเตอร์เน็ตตาม
ความเหมาะสม โดยส่งในรูปแบบไฟล์ .rtf หรือ .doc ด้วยขนาดอักษร ๑๐ หรือ Arial ๑๑ และหลีกเลี่ยงการ
ใช้อักษรและสัญลักษณ์อื่นๆ เอกสารสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ E (ข้อ ๘ ในแบบฟอร์ม) สามารถนาเสนอใน
รูปแบบของการถ่ายเอกสาร หรือสแกนภาพบันทึกไว้ในรูปของ .pdf .jpg หรือ .tif ส่วนเอกสารที่มีการลงนาม
ควรนาเสนอบนกระดาษขนาด A4 หรือขนาดจดหมาย และสามารถแกะออกได้เป็นแผ่นๆ
๓. การยื่นขอคาร้องต่อคณะกรรมการควรยื่นส่งเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นและมีความสาคัญเท่านั้น ไม่
จาเป็นต้องยื่นส่งเอกสารอื่นๆ เช่น จดหมายหรือหนังสือรับรอง CD-ROM หรือ DVD เป็นต้น เพราะจะไม่ได้รับ
การพิจารณา

ข. กำรได้รับ (Receipt) และกระบวนกำรยื่นคำร้อง
๑. เมื่อได้รับเอกสารคาร้องขอแล้ว ฝ่ายเลขาธิการจะเป็นผู้ลงบันทึกเอกสาร รับรอง และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย หลังจากนั้น แจ้งไปยังองค์กรที่ร้องขอถึงความคืบหน้าทั้งในกรณีที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม และ
กรณีที่เอกสารเป็นไปตามข้อกาหนดเรียบร้อย

๒. สาหรับในปี ๒๕๕๖ คาร้องที่ได้รับภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการภายในในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยการรับรองจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนและเข้า สมัย
ประชุม ๒ ปี เพื่อการตัดสินขั้นสุดท้าย (ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้น)
๓. คาขอการรับรองและการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถูกจัดเป็นเอกสารสาธารณะหลังจากที่
คณะกรรมการได้มีคาตัดสินใจแล้ว โดยก่อนหน้านั้นจะถือเป็นเอกสารลับขององค์การยูเนสโก
ค. แบบฟอร์มคำร้องและคำอธิบำย
แบบฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ข้อมูลแก่คณะกรรมการพิจารณาถึง ความสอดคล้องของคุณสมบัติ
NGO กับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรค ๙๑ ของคู่มือการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เป็นองค์กรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ได้การยอมรับในด้านการสงวนรักษา
ICH (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒.๓ ของอนุสัญญาฯ)
๒. มีความเกี่ยวข้องกับการทางานตามธรรมชาติของท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติตาม
ความเหมาะสม
๓. มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของอนุสัญญาฯ และตามบทบัญญัติหรือกฎหมาย
๔. สามารถทางานร่วมกับชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่สร้าง ดารงไว้ และถ่ายทอด ICH ด้วยจิต
วิญญาณ และเคารพซึ่งกันและกัน
๕. มีสมรรถนะในการดาเนินงาน โดย (๑) การมีสมาชิกที่ยังคงดาเนินกิจกรรมอย่างสม่าเสมอในการ
เชื่อมต่อการทางานกับกลุ่มอื่น และมีความต้องการที่จะดาเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ (๒) มีสถานที่ และ
การจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น และ (๓) ยังคงมีกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ ในปัจจุบัน และได้ดาเนิน
กิจกรรมที่เหมาะสมมาแล้วอย่างน้อย ๔ ปีเมื่อได้รับการพิจารณาให้การรับรอง
NGO ที่ยื่นคาร้อขอการรับรองควรปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์ และกระบวนการตามวรรค ๙๒-๙๙ ของ
คู่มือการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการและการจัดทาเอกสารที่มีรายละเอียดตามวรรค ๙๗

ตำรำงตรวจสอบข้อมูลในตำรำงนี้เพื่อให้แน่ใจว่ำคำร้องของคุณมีควำมเหมำะสมตำมแบบฟอร์ม ICH-๐๙
โดยทั่วไป
๑

เป็นคาร้องทีเ่ กี่ยวกับการรับรอง NGO ในฐานะผู้ให้บริการคาปรึกษาแก่คณะกรรมการหรือไม่

๒

การจัดเตรีย มคาร้ องได้ใช้แบบฟอร์มล่ าสุดตามมาตรฐาน ICH-๐๙
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms หรือไม่

๓

คาร้องมีการลงนามจริงอย่างเป็นทางการจากผู้มีอานาจลงนามขององค์กรหรือไม่

๔

แบบคาร้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือไม่

๕

มีการใส่ข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ในแบบฟอร์มครบถ้วน และมีจานวนคาตามที่ระบุไว้ในแต่ละ

ที่ปรากฎในเว็บไซด์

หัวข้อหรือไม่
๖

คาร้องมีการเตรียมการโดยใช้ขนาดอักษร ๑๐ หรือมากกว่า (Arial ๑๑) และหลีกเลี่ยงการใช้
อักษรตกแต่งอื่นๆ หรือไม่

๗

เอกสารสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ E (ข้อ ๘a/ ๘b /๘c ของแบบฟอร์ม) และนาเสนอใน
รูปของภาพถ่ายเอกสาร หรือภาพสแกนที่เก็บไว้รูปของ .pdf, .jpg or.tif หรือไม่

๘

คาร้องได้เสนอเนื้อหาของข้อมูลเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเท่านั้นหรือไม่

๙

คาร้ อ งได้ ร วมเอาข้ อ มูล ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ ข องคณะกรรมการฯ ที่ น าเสนอใน
ลักษณะของบทสรุปหรือไม่

๑๐

คาร้องที่มีการลงนามอย่างเป็นทางการได้นาเสนอในกระดาษ A4 หรือขนาดจดหมาย และมี
การเตรียมการในรูปแบบที่สามารถแกะออกได้ในแต่ละแผ่นหรือไม่

๑๑

คาร้องที่มีการลงนามอย่างเป็นทางการมีความพร้อมที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานด้าน ICH ของ
องค์การยูเนสโกทางไปรษณีย์หรือไม่

๑๒

คาร้องที่อยู่ในรูปของอิเล็คทรอนิคได้มีการเตรียมการไว้ตามรูปแบบมาตรฐานของ .rtf หรือ
.doc และพร้อมที่จะส่งไปยัง e-mail: ICH-NGO@unesco.org or ในรูป CD-ROM หรือไม่

ภาคผนวก ๓
บทบาทของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และวิธีปฏิบัตติ ามคาแนะนาในการดาเนินงาน

บทบาทรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
และวิธีปฏิบัตติ ามคาแนะนาในการดาเนินงาน
บทบาทรัฐภาคี
การมีส่วนในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล (ข้อ
๕ ถึงข้อ ๗)
๑. เป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวน
รักษา ICH ภายในองค์การยูเนสโก (จากการ
เลือกตั้ง) วาระครั้งละ ๔ ปี โดยเพียง ๒ ปีสาหรับ
ครั้งแรก (ด้วยการจับสลาก) และไม่สามารถดารง
ตาแหน่งสองวาระติดกัน ซึ่งมีหน้าที่
๑.๑ ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา เอื้อ
หนุน และติดตามการดาเนินงานตามวัตถุ
ประสงค์ดังกล่าว
๑.๒ ชี้แนะวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และเสนอแนะ
มาตรการว่าด้วยการสงวนรักษา ICH
๑.๓ จัดทาและเสนอร่างแผนการใช้ทรัพยากร
ของกองทุนให้เป็นไปตามกาหนดในอนุสัญญา
๑.๔ แสวงหาวิธีเพิ่มทรัพยากรของตน และ
ดาเนินงานเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญา
๑.๕ จัดทาและเสนอร่างต่อสมัชชาเพื่อให้ความ
เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฯ
๑.๖ ตรวจสอบรายงานที่รัฐภาคีเสนอขึ้นมา
และสรุปให้สมัชชาตามที่กาหนดไว้ในอนุสัญญา
๑.๗ ตรวจสอบคาขอร้องขอที่รัฐภาคีเสนอ และ
ดาเนินการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ตามเกณฑ์
การคัดเลือกอย่างเป็นวัตถุวิสัยที่คณะ กรรมการฯ
จัดทาขึ้น และได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชา
การดาเนินตามบทบาทของรัฐภาคี (ข้อ ๑๑)
๒. ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อประกันว่า มีการ
สงวนรักษา ICH ที่อยู่ในอาณาเขตของตน
๓. จาแนก และนิยามองค์ ประกอบต่างๆ ของ
ICH ที่มีอยู่ในอาณาเขตของตน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กลุ่มชน และองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
การจัดทาคลังข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ (ข้อ ๑๒)
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ผู้แทนรัฐภาคีในคณะกรรมการฯ
๑. รัฐสมาชิกของคณะกรรมการฯ แต่ละรัฐจะต้องมีผู้แทน
๑ คนเข้าร่วมการประชุม โดยอาจได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้แทนสารอง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้แทนที่คัดเลือก
ควรมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ICH
๒. รัฐสมาชิกของคณะกรรมการฯ จะต้องส่งรายชื่อ
ตาแหน่ง และคุณสมบัติของผู้แทนแห่งรัฐของตนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้กับสานักเลขาธิการ
๓. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการฯ อาจเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้

๑. รัฐภาคีจะนามาตรการ มาใช้เพื่อส่งเสริมและกระจาย
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกเลือกโดย
คณะกรรมการฯ ขององค์การยูเนสโก ที่สามารถสะท้อน
หลักการและเป้าหมายของอนุสัญญาได้ดีที่สุด
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๔. จัดทาคลังข้อมูลไว้หนึ่งรายการหรือมากกว่า
ตามความเหมาะสมของตน เพื่อแสดง ICH ที่มี
อยู่ในอาณาเขตของตน โดยต้องปรับให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ และควรเป็นส่วนหนึ่งใน
รายงานตามระยะเวลาที่กาหนดต่อคณะ
กรรมการฯ
ดาเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อสงวนรักษา (ข้อ
๑๓)
๕. กาหนดใช้นโยบายทั่วไปที่มุ่งส่งเสริมบทบาท
ของ ICH ในสังคม และเพื่อรวมการสงวนรักษา
ICH ดังกล่าวไว้ในแผนงานของโครงการต่างๆ
๖. มอบหมายหรือจัดตั้งองค์กรทีม่ ีความสามารถ
๑ องค์กรหรือมากกว่านั้นเพื่อสงวนรักษา ICH ที่
อยู่ในอาณาเขตของตน
๗. สนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปะ รวมทั้งระเบียบ
วิธีวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษา ICH
อย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่ง ICH ที่อยู่ใน
อันตราย
๘. กาหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมาย
ทางเทคนิค ทางการบริหาร และทางการเงินที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ
๘.๑ สนับสนุนการสร้างสรรค์หรือเพิ่มความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม
ด้านการจัดการ ICH และการถ่ายทอด ICH ผ่าน
เวที และพื้นที่ต่างๆ ที่จัดไว้เพื่อการแสดงผลงาน
หรือการแสดงออกในเรื่องดังกล่าว
๘.๒ ประกันการเข้าถึง ICH ในขณะเดียวกัน
เคารพต่อวิถีธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตที่ใช้
บังคับการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะด้าน
ด้วย
๘.๓ จัดตั้งสถาบันเพื่อจัดทาคลังข้อมูลเกี่ยวกับ
ICH และให้ความสะดวกในการเข้าถึงสถาบัน
ดังกล่าว
การสนับสนุนการศึกษา ปลูกฝังความตระหนัก ๑. รัฐภาคีต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ICH และการใช้
รู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถ (ข้อ ๑๔)
สัญญลักษณ์ของอนุสัญญาเพื่อป้องกัน ICH และเพื่อสร้าง
๙. ประกันการรับรู้ เคารพ และส่งเสริม ICH ใน ความมัน่ ใจในการเคารพ ICH ของชุมชน กลุ่มชน หรือ
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สังคม เฉพาะอย่างยิ่งผ่านกระบวนการดังนี้
๙.๑ แผนงานด้านการศึกษา ปลูกฝังความ
ตระหนักรู้ และให้ข้อมูล ข่าวสารที่มุ่งไปสู่
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
๙.๒ แผนงานทางด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องภายในชุมชนและกลุ่มชนที่
เกี่ยวข้อง
๙.๓ กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
สงวนรักษา ICH โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
๙.๔ วิธีถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษานอก
ระบบ
๑๐. เผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
อันตรายที่กาลังคุกคามมรดกทางวัฒนธรรมของ
พวกเขาอยู่ และเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่กาลัง
ดาเนินการตามแนวทางของอนุสัญญาฯ
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ทาง
ธรรมชาติและสถานที่แห่งความทรงจา ซึ่ง
จาเป็นต้องมีไว้เพื่อแสดงให้เห็น ICH
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ปัจเจกบุคคล และสร้างความตระหนักในระดับท้องถิ่น
ประเทศและนานาชาติ ถึงความสาคัญของ ICH และรู้คุณค่า
ซึ่งกันและกัน โดย
๑.๑ สังคมจะต้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของ ICH
ตามอนุสัญญาฯ
๑.๒ สังคมจะได้รับความมั่นใจว่าจะมีอิสระและได้รับ
ข้อมูล ตลอดจนให้ความยินยอมเพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับ ICH ของพวกเขา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างความตระหนักที่จะเกิดขึ้น
๑.๓ การลงมือปฏิบัติสร้างความตระหนักต้องให้ความ
สาคัญกับการเคารพอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงมุมมองที่
เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของความลี้ลับ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ICH
๑.๔ ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลจะได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับ ICH
๒. ทุกภาคส่วนถูกกระตุ้นให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ
กิจกรรมสร้างความตระหนักที่จะต้องไม่ก่อให้เกิด
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือรูปแบบของ ICH
หรือการแสดงออกซึ่งความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๒ การทาลายวิถีชีวิตปกติ หรือทาลายภาพลักษณ์ของ
ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ การแบ่งแยกในรูปแบบใดๆ ก็ตามบนพื้นฐานของเพศ
ภาษา จริยธรรม สังคม และการเมือง
๒.๔ ทาให้เกิดการยักยอก ICH ได้สะดวกขึ้น หรือมีการใช้
ความรู้และทักษะของผู้ที่เกี่ยวข้องในทางที่ผิด
๒.๕ การใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การท่องเที่ยวแบบไม่ยั่งยืน
เป็นต้น จนทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ ICH ที่เกี่ยวข้อง
๓. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้พัฒนาและเลือกใช้คู่มือจริยธรรม
(Codes of Ethics) ที่อยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญา และ
คาแนะนาในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็น
แนวทางที่เหมาะสมที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ICH
ในเขตของรัฐภาคี
๔. รัฐภาคีจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ทางทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล หรือรูปแบบการ
ปกป้องตามกฎหมายที่เหมาะสม
๕. รัฐภาคีจะพยายามโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูล
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แก่สาธารณะเกี่ยวกับความสาคัญของ ICH และอันตรายที่
เกิดจากการคุกคาม และเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมักจะดาเนินการดังนี้
๕.๑ สนับสนุนการรณรงค์ผ่านสื่อ และการเผยแพร่ ICH
ลงในทุกรูปแบบของสื่อ
๕.๒ สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เวทีสาธารณะเกี่ยวกับ ICH นิทรรศการ
เทศกาลวัน ICH และการจัดประกวด
๕.๓ สนับสนุนกรณีศึกษา และการสารวจในพื้นที่เพื่อ
นามาเผยแพร่
๕.๔ พัฒนานโยบายสาหรับการตระหนักรู้ของสาธารณชน
ทั้งที่เป็นผู้ริเริ่ม และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ICH
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งของสมาคมในชุมชน
และให้ความช่วยเหลือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
๕.๖ พัฒนานโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในการมอบ ICH ให้เป็นของขวัญแก่พื้นที่หรือ
ประเทศเพื่อความหลากลายทางวัฒนธรรม และเพื่อความ
มั่งคั่งของประเทศ
๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและการดาเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายของนโยบายในระดับท้องถิ่นด้วยการส่งเสรสิมส
ร้างความตระหนักของ ICH
๖. รัฐภาคีจะพยายามทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในความตระหนักรู้ การให้ความเคารพ และการพัฒนา
ICH ให้ดีขึ้นผ่านทางการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ หรือการใช้เครื่องมืออย่างไม่
เป็นทางการในการถ่ายโอนความรู้ เพื่อจุดประสงค์คือ
๖.๑ ส่งเสริมบทบาทของ ICH ในฐานะเครื่องมือในการ
รวม และกาหนดหัวข้อสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่าง
วัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการพูดได้หลายภาษาที่
ใช้แบบของเจ้าของภาษา
๖.๒ กาหนดหลักสูตรการสอน ICH ในโรงเรียนให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ และพัฒนาสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับหลักสูตร
๖.๓ ปรับปรุงศักยภาพของครูผู้สอนด้าน ICH พร้อมทั้ง
จัดทาคู่มือการสอน
๖.๔ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาคมครูและผู้ปกครอง
เพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นหัวข้อหลักสูตร และ
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รูปแบบการสอน ICH ในโรงเรียน
๖.๕ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และผู้ริเริ่มในการ
พัฒนาหลักสูตร และเชิญให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ ICH ของ
พวกเขาในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
๖.๖ สร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในการรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมุลเกี่ยวกับ ICH ในระหว่างกลุ่มวัยรุ่น
๖.๗ ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการถ่ายทอดอย่างไม่
เป็นทางการของความรู้และทักษะที่ถูกฝังลึกใน ICH
๖.๘ สนับสนุนให้เกิดการนาเอาประสบการณ์ ICH และ
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อมาเผยแพร่ในระบบผ่านทางวิธีการ
ต่างๆ เช่น เกมส์ การติวที่บ้าน หรือการฝึกงาน เป็นต้น
๖.๙ พัฒนากิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภาคฤดูร้อน การ
เยี่ยมเยียน การประกวดภาพถ่ายและวีดิโอคลิป การ
ท่องเที่ยวเดินทางมรดกทางวัฒนธรรม หรือการจัดทัศน
ศึกษาของโรงเรียนไปในที่ที่เป็นธรรมชาติ และสถานที่แห่ง
ความทรงจา เป็นต้น
๖.๑๐ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
๖.๑๑ การพัฒนาหลักสูตรการสอน ICH ในมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบของสหวิชาระหว่างการศึกษาด้าน เทคนิค
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิธีการทาวิจัย
๖.๑๒ การจัดให้มีการแนะแนวสาหรับเยาวชนโดยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของ ICH สาหรับการพัฒนาบุคคล และ
การพัฒนาอาชีพ
๖.๑๓ การฝึกสอนชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลใน
เรื่องของการจัดการธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวเนื่องกับ ICH
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน
๑. รัฐภาคีควรริเริ่มให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
และปัจเจกบุคคล (ข้อ ๑๕)
ระหว่างชุมชน กลุ่มชน เพื่อการสร้างสรรค์ การดารงไว้ และ
๑๒. ภายใต้กรอบของกิจกรรมการสงวนรักษา
การถ่ายทอด ICH รวมทั้งการทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ICH รัฐภาคีจะต้องพยายามดาเนินการเพื่อให้
ตลอดจนศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันวิจัยต่างๆ
ชุมชน และกลุ่มชน รวมถึงปัจเจกบุคคลซึ่ง
๒. รัฐภาคีได้รับการสนับสนุนในการให้คาปรึกษา หรือจัดให้
สร้างสรรค์ ธารงรักษา และถ่ายทอดมรดก
มีกลไกการประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
ดังกล่าวเข้าร่วมด้วย และนาบุคคลเหล่านั้นเข้ามา ทางานร่วมกันของชุมชน กลุ่มชน และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
มีบทบาทในการจัดการอย่างเต็มที่ด้วย
สถาบันวิจัยต่างๆ สาหรับ
๒.๑ การวินิจฉัยและระบุชี้ถึงความหมายขององค์
ประกอบต่างๆ ของ ICH
๒.๒ การรวบรวมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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๒.๓ การเพิ่มเติมรายละเอียดและการดาเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมในแผนการทางาน
๒.๔ การเตรียมความพร้อมของแฟ้มข้อมูลในรายชื่อ ICH
เพื่อยื่นเสนอขอรับการคุ้มครอง
๒.๕ การถอดถอน ICH ออกจากรายชื่อ หรือการเปลี่ยน
แปลงรายชื่อ
๓. รัฐภาคีจะดาเนินการตามมาตรการที่จาเป็นกับชุมชน
กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
และคุณค่าของ ICH เช่นเดียวกับการปรึกษาหารือกันเพื่อให้
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด
๔. รัฐภาคีจะรับหน้าที่จัดทามาตรการที่เหมาะสมสาหรับ
การเข้าร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคล
๕. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ชุมชน
กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่เสร็จสิ้น
แล้วได้อย่างสะดวก และส่งเสริมให้เกิดความเคารพเพื่อ
ดาเนินการควบคุมการเข้าถึง ICH ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๖. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้มีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันใน
ระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค เครือข่ายชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
และศูนย์ผู้ชานาญการ และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการ
ทางานร่วมกันสาหรับประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ให้
ความสาคัญในองค์ประกอบของ ICH
๗. รัฐภาคีสามารถนา NGO ที่สาคัญมาร่วมดาเนินการ
เพื่อให้เกิดผลตามอนุสัญญา รวมถึงการระบุ ICH ตลอดจน
มาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง NGO จะต้องมี
คุณสมบัติตามบรรทัดฐานที่กาหนดคือ
๗.๑ ได้รับการตรวจสอบความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการป้องกัน ICH
๗.๒ จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทางานของท้องถิ่น
ประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติตามความเหมาะสม
๗.๓ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของอนุสัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกฎ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่
สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น
๗.๔ สามารถทางานร่วมกับกลุ่มอื่นด้วยจิตวิญญาณที่
เคารพซึ่งกันและกัน
๗.๕ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ โดยมีบุคลากรที่
ทางานอยู่แล้วในการเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่น และมีความ
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ต้องการที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสถานที่
และการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่น และมีการ
ดาเนินการที่ประสบความสาเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดย
ข้อมูลที่จะต้องมีตามแบบฟอร์ม ICH-๐๙ คือ
- ชื่อเป็นทางการ และความเป็นมา
- เป้าหมายหลัก
- ที่อยู่
- วันก่อตั้ง และถือกาเนิด
- ชื่อประเทศที่ยื่น หรือประเทศที่ก่อตั้ง
- เอกสารที่แสดงถึงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ICH
- คาบรรยายประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชุมชน
กลุ่มชน และผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ ICH
๘. ศูนย์ชุมชนและสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนสามารถ
ดาเนินบทบาทเป็น
๘.๑ พื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ซึ่ง ICH ได้รับการสงวนรักษา
ผ่านทางเครื่องมือในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
๘.๒ สถานที่สาหรับถ่ายทอดความรู้และทักษะดั้งเดิม
ให้กับชนรุ่นหลัง
๘.๓ ศูนย์รวมข้อมูลของ ICH ของชุมชน
๙.สถาบันวิจัย ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร และอื่นๆ มีบทบาทสาคัญในการ
รวบรวม จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ จัดแสดง และเก็บรักษาข้อมูล
ICH รวมถึงเป็นแหล่งในการจัดเตรียมข้อมูลและสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของ ICH ซึ่งจะต้องดาเนินการ
ในลักษณะ
๙.๑ นาผู้ปฏิบัติและผู้.ริเริ่ม ICH เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดงานแสดง การจัดประชุม การบรรยาย การโต้วาที และ
การฝึกอบรมใน ICH ที่เกี่ยวข้อง
๙.๒ ให้คาแนะนาและช่วยพัฒนาวิธีการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อทาให้ ICH เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
๙.๓ เน้นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และการถ่ายทอดความรู้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการสงวนรักษา ICH มากกว่ามุ่งไปที่
เป้าหมาย
๙.๔ นาเอาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมาใช้ตามความ
เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักถึงคุณค่าของ
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๑๓. รัฐภาคีสามารถยื่นข้อเสนอรายการที่เป็น
ตัวแทนของ ICH ของมนุษยชาติได้ เพื่อให้เกิด
การหารือกันในระดับนานาชาติถึงความสาคัญ
ซึ่งต้องให้ความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของ ICH นั้น

วิธีปฏิบัติในการดาเนินงานตามอนุสัญญาฯ
ICH
๙.๕ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และผู้ริเริ่ม
ICH ในการจัดการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
๑๐. สื่อต่างๆ สามารถสนับสนุนการสร้างความตระหนักให้
เห็นคุณค่าความสาคัญของ ICH ได้ ในฐานะเครื่องมือ
กระตุ้นให้เกิดการทางานร่วมกันของสังคม การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น แทนที่จะ
ให้ความสนใจเฉพาะประเด็นของความสวยงาม หรือมุมมอง
ในแง่บันเทิง โดย
๑๐.๑ ผลิตโปรแกรมพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เจาะไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในหมู่สาธารณชนกลุ่มใหญ่
๑๐.๒ สร้างทีวีที่มีคุณภาพ และโปรแกรมวิทยุ และสาร
คดีต่างๆ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และบทบาทของ ICH
สาหรับกลุ่มสังคมร่วมสมัย เครือข่ายออกอากาศในท้องถิ่น
และวิทยุชุมชนสามารถมีบทบาทสาคัญในการปรับปรุง
ความรู้ของภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรม และเผยแพร่ข้อมูล
วีธีปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครอง ICH
๑๐.๓ มีการจัดอภิปรายในระดับท้องถิ่น และประเทศ
๑๐.๔ สถาบันเทคโนโลยีสอื่ สารและข้อมูลให้การสนับ
สนุนวิธีการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือเกมส์สาหรับเยาวชน เป็นต้น
๑๑. กิจกรรมทางการค้าสามารถสร้างให้เห็นคุณค่าของ ICH
ที่มีต่อเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ริเริ่ม ผู้ปฏิบัติ
และสังคม แต่ต้องระวังปัญหาการนาไปใช้ในทางที่เหมาะสม
ทางการค้า ซึ่งจะทาลายธรรมชาติและภาพลักษณ์ของ ICH
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ริเริ่มและผู้ปฏิบัติ
ICH กับผู้บริหารในชุมชนในการแสวงหาประโยชน์จาก ICH
รัฐภาคีต้องทาเอกสารตามข้อกาหนด - ICH-๐๒ ดังนี้
๑. ต้องเป็น ICH ตามนิยามของอนุสัญญาข้อ ๖
๒. ระบุเหตุผลที่ต้องยื่นเสนอ เพื่อทาให้แน่ใจว่า สามารถ
สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่มนุษยชาติถึงความสาคัญ
ของ ICH และเพื่อกระตุ้นให้เกิดประเด็นในการนามา
พิจารณา เป็น ICH ที่สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั่วโลก และพิสูจน์ให้เห็นได้ถึงความสร้าง สรรค์
ของมนุษย์
๓. มีมาตรการสงวนรักษา ICH อย่างละเอียดทั้งเพื่อการ
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ป้องกัน และการส่งเสริม
๔. ต้องเป็น ICH ที่ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวาง และมาตรการที่มีอยู่ได้รับการยอมรับ
และยินยอม
๕. รัฐภาคีสามารถเสนอในการเป็นตัวแทนของ ICH สาหรับ
มนุษยชาติได้อีกรอบหลังจาก ๔ ปีไปแล้ว

การเสนอรายการที่เป็นตัวแทนของ ICH ซึ่ง
จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
(ข้อ ๑๗)
๑๔. รัฐภาคีสามารถยื่นข้อเสนอรายการ ICH ซึง่
จาเป็นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน

รัฐภาคีต้องทาเอกสารตามข้อกาหนด - ICH-๐๑ ดังนี้
๑. ต้องเป็น ICH ตามนิยามของอนุสัญญาข้อ ๒
๒. ระบุเหตุผลที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก มีความ
เสี่ยงในการดารงอยู่ และกาลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ร้ายแรง
ถึงแม้ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล หรือภาครัฐต่างใช้
ความพยายามในการสงวนรักษา
๓. มีมาตรการป้องกันที่วางแผนไว้อย่างละเอียด ซึ่งทาให้
ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการต่อ
๔. ต้องเป็น ICH ที่ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลมีส่วน
ร่วม และมาตรการที่มีอยู่ได้รับความเห็นชอบ และยินยอม
ภายใต้บทบาทของรัฐภาคี และการจัดทาทะเบียน ICH ตาม
ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ ของอนุสัญญา
๕. กรณีเร่งด่วนมาก รัฐภาคีได้มีการหารืออย่างถูกต้องตาม
ข้อ ๑๗.๓ ทีร่ ะบุไว้ในอนุสัญญา
๖. อาจมีการพิจารณาร่วมกับการประเมินความสามารถใน
การดารงไว้ซึ่งองค์ประกอบของ ICH รวมทั้งความเป็นไปได้
และความเพียงพอของแผนการสงวนรักษา
๑. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้จัดทาแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ สาหรับการสงวนรักษา ICH ไปยังคณะ
กรรมการฯ เพื่อคัดเลือกตามข้อกาหนด- ICH-๐๓ สาหรับ
นามาส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยสิ่งที่คณะกรรมการฯ
จะให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ เป็นความจาเป็นของประเทศ
กาลังพัฒนา และการกระจายความเท่าเทียมทางภูมิศาสตร์
รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาค
๒. การเลือกแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต้องดาเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

การจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อ
สงวนรักษา ICH (ข้อ ๑๘)
๑๕. รัฐภาคีสามารถยื่นข้อเสนอในรูปแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมเพื่อสงวนรักษา ICH ที่
สะท้อนให้เห็นหลักการ และวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาได้ดีที่สุด โดยคานึงถึงความต้องการ
พิเศษของประเทศกาลังพัฒนา

๑๐
บทบาทรัฐภาคี
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๒.๑ เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา ICH ตามที่ระบุไว้ในข้อ
๒.๓ ของอนุสัญญา
๒.๒ ส่งเสริมการประสานการดาเนินงานในการสงวนรักษา
ICH ในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระดับนานาชาติ
๒.๓ สามารถสะท้อนถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญา
๒.๔ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสร้างให้เกิดการ
เห็นความสาคัญของ ICH
๒.๕ ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือของชุมชน กลุ่มชน
หรือปัจเจกบุคคล ด้วยการมองเห็นความสาคัญ ยินยอม
และมีอิสระในการเข้าร่วม
๒.๖ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมอาจออกมาในรูป
แบบ (Model) ของอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ
สาหรับเป็นกรณีศึกษาของกิจกรรมการคุ้มครอง ICH
๒.๗ มีความมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันของรัฐภาคี หน่วย
ปฏิบัติ ชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลในการแผยแพร่
แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ถ้าได้รับการคัดเลือกแล้ว
๒.๘ สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่นาไปสู่การ
ประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจน
๒.๙ สามารถนาไปปรับใช้ในเบื้องต้นตามความจาเป็นของ
ประเทศกาลังพัฒนา
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ข้อ ๑๙) ๑. หลายรัฐภาคีถูกกระตุ้นให้เข้าร่วมกันเสนอการได้รับการ
๑๖. รัฐภาคีให้ความร่วมมือในการสงวนรักษา
สงวนรักษา ICH ทั้งที่เป็นการป้องกันอย่างเร่งด่วน และการ
ICH ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ เป็นตัวแทนของมนุษยชาติกับประเทศต่างๆ ในกรณีที่ ICH
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
มีการค้นพบในพื้นที่ที่มากกว่าหนึ่งรัฐภาคี หรือสามารถ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์ กิจกรรม ร่วมกันขยายเนื้อหาที่เคยขอเสนอไว้เดิมตามความตกลง
ที่ริเริ่มร่วมกัน และการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ ร่วมกัน แต่ต้องดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งถ้า
เป็นต้น
คณะกรรมการฯ เห็นชอบก็จะนามาใช้แทนของเก่า แต่ถ้าไม่
ผ่านจะยังคงของเดิมไว้
๒. รัฐภาคีที่ร่วมกันสามารถเรียกร้องความช่วยเหลือในการ
เตรียมการสาหรับการจัดทาเอกสารการเสนอชื่อของ ICH
ในความต้องการการป้องกันอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการจัดทา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนหลักการ
และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาได้ดีที่สุด
๓. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้เข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือใน
ภูมิภาค และของ category II Centre for ICH ของ
องค์การยูเนสโกที่จะสร้างขึ้น เพื่อที่จะสามารถทางาน

๑๑
บทบาทรัฐภาคี

การขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (ข้อ
๒๐-๒๔)
๑๗. รัฐภาคีสามารถยื่นคาขอความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการฯ หรืออาจยื่น
ร่วมกับรัฐภาคีอื่น ภายใต้แบบฟอร์มคาขอที่
กาหนดไว้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ (๑)
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสงวนรักษาในแง่มุม
ต่างๆ (๒) การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการ
(๓) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นทั้งหมด (๔)
การขยายขอบเขตการกาหนดมาตรฐานและ
มาตรการอื่นๆ (๕) การสร้างและดาเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (๖) การจัดหาอุปกรณ์ ความรู้
และทักษะ และ (๗) อื่นๆ ทางการเงินและ
เทคนิค รวมทั้งให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่า และให้เงิน
บริจาคหากเป็นการเหมาะสม โดยต้องอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์หลักเพื่อ
๑๗.๑ การสงวนรักษา ICH ที่จารึกไว้ใน
รายการ ICH ที่ต้องการสงวนรักษาโดยเร่งด่วน
๑๗.๒ การเตรียมทาทะเบียน ICH
๑๗.๓ การสนับสนุนแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมที่ดาเนินอยู่ในระดับชาติ อนุภูมิภาค
ภูมิภาคที่มุ่งสงวนรักษา ICH
๑๗.๔ อื่นๆ ตามคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ รัฐภาคีผู้รับความช่วยเหลือจะร่วมจ่าย
ค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการการสงวนรักษาซึ่ง
ได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใน
ขอบเขตของทรัพยากรที่รัฐนั้นมีอยู่ และต้อง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการฯ แจ้งการใช้เงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว
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ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๔. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งปันเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวกับ ICH กับรัฐภาคีอื่นที่มีส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของ ICH ซึ่งจะทาให้ข้อมูลนั้นไปสู่ชุมชน กลุ่มชน และ
ปัจเจกบุคคล รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ผู้ชานาญการ และ
สถาบันวิจัย
๑. รัฐภาคีมีสิทธิเรียกร้องขอความช่วยเหลือ โดยคณะ
กรรมการฯ จะให้ความสาคัญกับการให้ความช่วยเหลือ
ภายใต้ข้อ ๒๐ และ ๒๑ ของอนุสัญญา ในประเด็น
๑.๑ เป็น ICH ที่อยู่ในรายการของความต้องการการ
คุ้มครองอย่างเร่งด่วน
๑.๒ มีการเตรียมการสาหรับรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ
๑๒ และ ๑๓ ของอนุสัญญา
๑.๓ สนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
ดาเนินการในระดับชาติ ภูมิภาค อนุภูมิภาค โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครอง ICH
๑.๔ เป็นความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อม
๑.๖ คาช่วยเหลือส่งผลกระทบทวีคูณ และกระตุ้นให้เกิด
การแบ่งปันทางเทคนิคและการเงินจากแหล่งอื่นๆ
๑.๗ เป็นไปตามความต้องการเร่งด่วนตามข้อ ๒๒ ของ
อนุสัญญา
๒. ในการยื่นคาร้องขอความช่วยเหลือ รัฐภาคีจะต้อง
ดาเนินการภายใต้ข้อกาหนด - ICH-๐๕ สาหรับความ
ช่วยเหลือในการเตรียมการกรณีการคุ้มครอง ICH อย่าง
เร่งด่วน - ICH-๐๖ สาหรับความช่วยเหลือในการเตรียมการ
จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
๒.๑ การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจแจกบุคคล
ในการเตรียมตัวจัดทาคาร้อง และการเข้าร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ขอ ตลอดจนการประเมินและติดตามผล
๒.๒ ความเหมาะสมของจานวนความช่วยเหลือที่ขอ
๒.๓ กิจกรรมต้องเข้าใจได้ง่าย มีเหตุและผล และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๒.๔ ควรมีผลลัพธ์สุดท้ายแสดงชัดเจน
๒.๕ รัฐภาคีสามารถแบ่งปันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบางส่วน
ตามข้อจากัดของทรัพยากรที่มี
๒.๖ จุดมุ่งหมายของการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างหรือเพิ่ม
ความสามารถในการคุ้มครอง ICH

๑๒
บทบาทรัฐภาคี
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๒.๗ สามารถดาเนินกิจกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินมาแล้วภายใต้ข้อกาหนดต่างๆ
๓. รัฐภาคีสามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศที่มากกว่า US$ ๒๕,๐๐๐ (ไม่รวมความช่วยเหลือ
เพื่อเตรียมการ)
การจ่ายเงินค่าบารุง และรณรงค์หาเงินเข้า
๑. รัฐภาคีสามารถเสนอบริจาคเงินให้แก่กองทุน ICH โดย
กองทุน ICH (ข้อ ๒๖-๒๘)
ความสมัครใจ โดยจะได้รับการเผยแพร่ชื่อทุก ๒ ปี รวมทั้ง
๑๘. รัฐภาคีต้องจ่ายเงินค่าบารุงจานวนหนึ่ง
ถูกกระตุ้นให้ดาเนินมาตรการชักชวนภาคเอกชนร่วมบริจาค
ให้แก่กองทุน ICH อย่างน้อยทุก ๒ ปี คิดเป็นร้อย เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี และเครื่องมือทางการคลัง
ละเท่ากันของทุกรัฐภาคี แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของ อื่นๆ ของประเทศ เป็นต้น
เงินค่าบารุงที่ให้แก่งบการเงินประจาขององค์การ
ยูเนสโก โดยสมัชชาจะเป็นผู้กาหนดอัตรา
อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีสามารถขอยกเว้นในเวลาที่
นาตราสารแจ้งการให้สัตยาบัน การยอมรับ การ
เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติว่ารัฐนั้นจะไม่ผูกพันอยู่
กับเงื่อนไขของการจ่ายเงินค่าบารุงดังกล่าว แต่
จะไม่มีสิทธิเป็นคณะกรรมการฯ เช่นเดียวกับการ
ค้างชาระ
๑๙. รัฐภาคีสามารถจ่ายเงินค่าบารุงที่ให้โดย
สมัครใจเพิ่มเติมได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า
๒๐. รัฐภาคีจะให้การสนับสนุนเท่าที่เป็นไปได้ต่อ
การรณรงค์จัดหาทุนที่ยูเนสโกทาขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนฯ
การรายงานผล (ข้อ ๒๙)
๑. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้มีการรายงานและปรับปรุง
๒๐. รัฐภาคีจะรายงานต่อคณะกรรมการฯ เรื่อง สถานการณ์เกี่ยวกับ ICH ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นแหล่ง
การออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรการอื่นๆ รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กลางของความชานาญการ
ที่ได้ทาไปเพื่อดาเนินการตามอนุสัญญา เป็นไป สถาบันวิจัย และกิจกรรมที่ดาเนินการในภูมิภาค ซึ่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดไว้โดย
ครอบคลุมเนื้อหาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓ ของอนุสัญญา
คณะกรรมการฯ
๒. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องเข้าร่วมประชุมเป็นระยะ เพื่อส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฏหมาย
มาตรการกากับดูแล และอื่นๆ
๓. รัฐภาคีต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ใน
รูปแบบที่ง่ายและอยู่บนพื้นฐานของการทางานร่วมกันของ
สานักเลขาธิการ และคณะกรรมการภายในวันที่ ๑๕
ธันวาคมเป็นระยะเวลา ๖ ปี
๔. รัฐภาคีรายงานผลเพื่อวัดผลการดาเนินงานการประชุมใน
ระดับชาติดังนี้
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๔.๑ ระบุรายการสถานที่ ICH ในพื้นที่
๔.๒ ประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ
โดย (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการวาง
แผนการป้องกัน ICH (๒) จัดให้มีการศึกษาและทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความชานาญในมุมมองใหม่ๆ
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้อง ICH ได้มากขึ้น
(๓) จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ ICH
ควบคู่กับการมีข้อปฏิบัติที่กากับดูแลการเข้าถึงข้อมูลด้วย
เช่นกัน
๕. รัฐภาคีรายงานผลเพื่อวัดขีดความสามารถในการดูแล
ปกป้อง ICH ดังนี้
๕.๑ กาหนดหรือจัดตั้งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งองค์กรที่มี
อานาจมากพอเพื่อช่วยปกป้อง ICH
๕.๒ สนับสนุนสถาบันส่งเสริมเพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ICH และกระบวนการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น
๕.๓ จัดตั้งสถาบันเพื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ
ICH ตามความเหมาะสม
๖. รัฐภาคีรายงานการประเมินผลในระดับชาติเพื่อสร้างการ
ยอมรับรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ดังนี้
๖.๑ การให้ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนัก และ
ข้อมูลของโครงการ
๖.๒ การให้ความรู้ผ่านทางโครงการจัดฝึกอบรมชุมชน
ภายในพื้นที่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการรักษา
ICH ไว้
๖.๔ การถ่ายทอดความรู้นอกระบบ
๖.๕ การศึกษาเพื่อป้องกันพื้นที่และสถานที่ทางธรรมชาติ
๗. รัฐภาคีรายงานผลการประเมินทางทวิภาคี อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการ
ประชุม รวมทั้งความร่วมมืออื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน การคิดริเริ่มร่วมกันตามข้อกาหนดที่ ๑๙ ของ
การประชุม
๘. รัฐภาคีรายงานผลการประเมินถึงสถานะของสถานที่ที่
เป็น ICH ปัจจุบันในทุกๆ ด้าน และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องรับรองถึงความเป็นไปได้ทั้งใน
พื้นที่ชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง
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ประกอบด้วย
๘.๑ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
๘.๒ การประเมินศักยภาพและการประเมินระดับความ
เสี่ยงที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน
๘.๓ ร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
๘.๔ ความพยายามในการส่งเสริมและเสริมสร้าง
องค์ประกอบที่ดีเพื่อการดาเนินงานและประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจน
๘.๕ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งกลุ่มชนที่
เกี่ยวข้องเป็นเกราะในการป้องกันที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๙. รัฐภาคีทารายงานไปยังสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ที่เป็น ICH ดังนี้
๙.๑ อานาจขององค์กร รวมทั้งการบริหารและแนว
ทางการป้องกัน
๙.๒ ทุกๆ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนและ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑๐. รัฐภาคีทารายงานต่อคณะกรรมการฯ ถึงสถานการณ์
ในปัจจุบันของสถานที่ที่เป็น ICH เพื่อเสนอให้มีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรลงในรายชื่อของสถานที่ที่เป็น ICH ที่
ต้องการการป้องกันอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐภาคีอาจเสนอ
ปัญหาจากคาร้องของชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะ
กรรมการฯ ได้
๑๑. รัฐภาคีจัดทารายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้
๑๑.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๒ การประเมินถึงศักยภาพและความเสี่ยงที่ประสบ
ปัญหาในปัจจุบัน
๑๑.๓ ผลกระทบของการดาเนินเพื่อป้องกัน ICH ในช่วง
ที่มีการดาเนินงาน
๑๑.๔ การมีส่วนร่วมของตนในชุมชน กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกัน ICH อย่างมีจุดมุ่งหมายและ
ต่อเนื่อง
๑๒. รัฐภาคีอาจทารายงานไปยังสถาบันต่างๆ ในเรื่องของ
การป้องกัน ICH โดยกล่าวถึงอานาจภายในองค์กร รวมถึง
แนวทางป้องกันองค์กรชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ICH
๑๓. รัฐภาคีสามารถโต้ตอบในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
การร้องขอไปยังบุคคลที่สามในคณะกรรมการฯ สามารถให้
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ข้อมูลได้ ตามความจาเป็นภายในระยะเวลากาหนดคือ 15
ธันวาคม

การบอกเลิกอนุสัญญา (ข้อ ๓๖)
๒๑. รัฐภาคีสามารถบอกเลิกอนุสัญญาฯ ได้โดย
การแจ้งเป็นตราสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เก็บรักษาไว้ที่ผู้อานวยการใหญ่ของยูเนสโก และ
จะเป็นผลต่อเมื่อพ้นกาหนด ๑๒ เดือนนับจาก
วันที่ได้รับตราสารการบอกเลิกอนุสัญญา และจะ
ไม่กระทบต่อพันธกรณีทางการเงินของรัฐภาคีที่
บอกเลิกจนกว่าวันที่ขอเพิกถอนจะเป็นผล
การแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา (ข้อ ๓๘)
๒๒. รัฐภาคีสามารถเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
อนุสัญญาฯ แบบเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
ผู้อานวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก เพื่อขอคา
รับรองจากรัฐภาคีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ก่อนการ
ให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติจากรัฐภาคี โดยการแก้ไขเพิ่มเติมจะ
มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด ๓ เดือน หลังจากที่
ได้รับตราสารการรับรอง การเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติของรัฐภาคี
อื่นๆ
๑. รัฐภาคีสามารถยื่นขอเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชื่อ
ICH ที่จะถูกขึ้นทะเบียนได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓
เดือน
๒. รัฐภาคีสามารถเพิกถอนเอกสารที่ถูกเสนอไปแล้วตอน
ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินของคณะกรรมการฯ
๓. การนาเสนอของรัฐภาคีต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่
กาหนดคือ
- ICH-๐๑ สาหรับความต้องการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน
- ICH-๐๒ สาหรับ ICH ของมนุษยชาติ
- ICH-๐๓ สาหรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สะท้อน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาได้ดีที่สุด
- ICH-๐๕ สาหรับความช่วยเหลือในการเตรียมการกรณี
การคุ้มครอง ICH อย่างเร่งด่วน
- ICH-๐๖ สาหรับความช่วยเหลือในการเตรียมการจัดทา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- ICH-๐๔ สาหรับข้อเรียกร้องอื่นๆ
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๔. รัฐภาคีสามารถขอใช้สัญญลักษณ์ในการประชุม
ระดับชาติ โดยต้องให้ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบใน
การจัดการการใช้ตราสัญญลักษณ์แก่สานักเลขาธิการ
องค์การยูเนสโก ซึ่งรัฐภาคีต้องให้ความร่วมมือกับสานัก
เลขาธิการอย่างใกล้ชิดในการประสานงานกับหน่วยงานที่ถูก
เสนอชื่อให้มีอานาจใช้สัญญลักษณ์ เพื่อป้องกันการนาไปใช้
อย่างไม่ถูกต้อง

ภาคผนวก ๔
แบบฟอร์มและคาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์มคาร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

International Assistance
ICH-04 – Form

REQUEST FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE FROM THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE FUND
For amounts greater than US$25,000:
deadline 31 March 2013 for a possible approval in 2014
For amounts up to US$25,000:
submit at any time
Instructions for completing the request form are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
1.

State(s) Party(ies)

For multi-national requests, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

2. Contact person for correspondence
Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning the
request. If an e-mail address cannot be provided, indicate a fax number.
For multi-national requests provide complete contact information for one person designated by the States Parties as the
main contact person for all correspondence relating to the request and for one person in each State Party involved.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:
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3. Project title
This is the official title of the project in English or French that will appear in published material.
Not to exceed 200 characters

4. Budget overview
Amount requested from the Fund: US$
State Party contribution: US$

5. Is this an emergency request that might receive expedited processing?
Indicate if this is an emergency request that might warrant expedited evaluation by the Bureau. You will be asked to
describe the nature and severity of the emergency in item 12.

emergency request
non-emergency request

6. Duration of the project
Indicate the total number of months required for implementation of the proposed project.

7. Name of the implementing agency
Indicate the name of the body (agency or institution) responsible for implementing the project if it is selected for funding.

Instructions for completing the request form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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8. Scope of the project
Tick only one box.

local (sub-national)
national
sub-regional/regional (more than one country)
international (including geographically non-continuous areas)

9. Location of the project
Identify the location(s) in which the project will be carried out.
Not to exceed 100 words

10. Purpose of request
Tick one box to identify the purpose for which international assistance is requested.
This form is not to be used for requesting preparatory assistance. States Parties wishing to request preparatory
assistance for the elaboration of nominations for inscription on the Urgent Safeguarding List should use Form ICH-05,
and States Parties wishing to request preparatory assistance for elaborating proposals for the Register of best practices
should use Form ICH-06.

safeguarding heritage inscribed on the Urgent Safeguarding List
safeguarding heritage being nominated for inscription on the Urgent Safeguarding List
elaboration of inventories
implementation of programmes, projects and activities for safeguarding

11. Forms of assistance requested
Tick one or several box(es) to identify the forms that the international assistance will take.

studies concerning various aspects of safeguarding
the provision of experts and practitioners
the training of all necessary staff
the elaboration of standard-setting and other measures
the creation and operation of infrastructures
the supply of equipment and know-how
other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting of lowinterest loans and donations

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Form ICH-04-2014-EN – revised on 25/02/13 – page 3

12. Background and rationale
Provide a brief description of the current situation and the need that the proposed assistance would address. For
safeguarding of a particular element, provide a description of the element, its viability and why safeguarding measures
are required. For programmes or activities not focused on a particular element (e.g., preparation of inventories,
strengthening of capacities, awareness-raising, visibility), describe existing related programmes and activities, if any,
and identify gaps to be addressed. For emergency assistance requests, describe the nature and severity of the
emergency.
Not to exceed 500 words

13. Objectives and results
Describe what middle-term effects would be provided by the implementation of the project (objectives) and what kind of
positive impacts and concrete accomplishments would be seen after implementing the proposed project (expected
results). Both need to be clearly identified and the concrete results need to be spelled out in detail and linked to the
activities described under item 14.
Not to exceed 250 words

14. Activities
What are the key activities to be carried out in order to achieve the expected results identified in item 13 (Objectives and
results)? Describe the activities in their best sequence, addressing their feasibility. Each activity needs to be explained
in a detailed and narrative manner. The information demonstrated in this section should be consistent with that provided
under item 21 (Timetable) and item 22 (Budget).
Not to exceed 500 words

15. Community involvement
Identify clearly the community(ies), group(s) or, if appropriate, individuals concerned with the proposed project. Describe
the mechanisms for fully involving them in the proposed activities. This section should describe not only the participation
of the communities as beneficiaries of financial support, but also their active participation in the planning and
implementation of all of the activities.
Not to exceed 500 words

Instructions for completing the request form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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16. Implementation strategy
Describe the implementing organization or body that will be responsible for implementing the project including its
background, structure, etc. Identify the human resources available for implementing the project and indicate their
division of tasks. (Contact information is to be provided under item 23.)

17. Partners
Describe, if applicable, coordination arrangements with any other partners and their responsibilities in the
implementation of the project. Identify human resources available in each of the entities involved.

18. Monitoring, reporting and evaluation
Describe how the implementing organization plans to carry out monitoring, reporting and evaluation of the project. For
larger or more complex projects, external monitoring and evaluation are preferable. Standard formats for reporting and
evaluation will be available from the Secretariat.
Not to exceed 250 words

19. Capacity-building
Describe how the project may contribute to building up capacities or strengthening existing resources, for instance in
the communities and/or in the implementing organization concerned.
Not to exceed 250 words

20. Sustainability and multiplier effects
Describe how the results and benefits of the project are expected to last beyond the end of the project. If the
mechanisms established by the project will continue functioning after the implementation of the project, describe how
and by whom they would continue.
Describe how this assistance may stimulate financial and technical contributions from other sources or may stimulate
similar efforts elsewhere. When the overall project benefits from contributions of other funding sources, indicate by
whom, how much and for what purpose the contributions are granted.
Not to exceed 250 words

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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21. Timetable of the project
Provide a month-by-month timetable for the proposed activities. The information provided in this section should be in
conformity with that in item 6 (Duration of the project) as well as item 14 (Activities). Please note that the activities can
only begin approximately three months after approval of the request at the earliest. A sample timetable is available in
Annex 1 of the instructions.

22. Budget
The budget should reflect only the activities and expenses for which international assistance from the Intangible Cultural
Heritage Fund is requested, including the State contribution, if any. Clearly distinguish the amount requested from the
Intangible Cultural Heritage Fund from the amount to be contributed by the State Party.
Provide a detailed budget breakdown in US dollars of the amount requested, by type of cost (e.g. personnel, travel,
fees, etc.) with enough specificity and detail so as to provide sufficient justification and to allow actual expenses to be
matched directly against the projections. Sample budgets are available in Annex 2 of the instructions.
The budget breakdown demonstrated in this section should be in conformity with the detailed narrative description
provided under item 14 (Activities).

23. Previous financial assistance from UNESCO for similar or related activities
Has the State Party ever received any financial assistance from UNESCO or any of its offices or programmes to
implement an activity similar to or related to the project that you are currently proposing (e.g. for safeguarding the same
or similar intangible heritage elements, inventorying intangible cultural heritage in the same or other regions, etc.)? If so,
provide below detailed information on the project(s) (title, period, contract number, funding source, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

Instructions for completing the request form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Form ICH-04-2014-EN – revised on 26/02/13 – page 6

24. Implementing agency (contracting party, if assistance is provided)
24.a. Name and contact information
Provide the name, address and other contact information of the implementing agency that would be contracted by
UNESCO to carry out the project and the name and title of the contact person.

Name of the agency:
Name and title of the
contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

24.b. Default on any previous contract with UNESCO
Is the implementing agency in default of any previous contract with UNESCO, because it has not settled amounts due
or has otherwise failed to carry out its obligations there under? If so, provide below detailed information about the
contract (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

24.c. On-going contract with UNESCO
Is the implementing agency now under contract with UNESCO for any purpose? If so, provide below detailed
information about the contract(s) (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Form ICH-04-2014-EN – revised on 25/02/13 – page 7

25. Signature on behalf of the State Party
The request should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State Party,
together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national requests, the document should contain the name, title and signature of an official of each
State Party submitting the request.

Name:
Title:
Date:
Signature:

Instructions for completing the request form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Form ICH-04-2014-EN – revised on 26/02/13 – page 8

Annex
REQUEST FOR VENDOR CREATION FORM
In order that we may proceed quickly to establish a contract once the Bureau or Committee has made its
decisions, please fill in this Vendor Creation Form with your bank information.
Thank you for your co-operation.

VENDOR INFORMATION
Title (Mr, Mrs, Ms, Organization, etc.)
Name / Company name
Date and place of birth
Nationality
Profession / Area of expertise
Street name / House number
Postal code / City
P.O. Box
Country
Telephone
Fax
Email
Language of correspondence
Tax code 1 / Tax code 2 (if applicable)
Contact 1
Contact 2

BANK INFORMATION (please attach copy of bank details which you should obtain from your
bank)
Full bank name
Full agency name
Full bank address
Bank postal code / Bank city
Bank country
SWIFT/BIC code
IBAN
Bank code & branch code
Bank account number
Control key (if applicable)
Account holder name
Account currency
Intermediary bank (if applicable)
Additional banking information :
(i.e. CHIPS UID, ABA, PayThru, etc…)

ADDITIONAL INFORMATION (Please add any comment that may facilitate your identification)

Form ICH-04-2011/12-EN – revised on 11/02/11 – page 9

คำแนะนำกำรจัดทำคำรัองขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตำมแบบฟอร์ม ICH-๐๔
----------------------------------------------------โปรดพิจารณาคาแนะนาด้านล่างอย่างถี่ถ้วนไฟล์เอกสารที่ไม่สอดคล้องจะได้รับการพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์และ
ไม่ได้รับการยอมรับ
กำหนดเวลำกำรส่งคำร้อง
๑. สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐภาคีที่ต้องการยื่นคาร้อง ให้ยื่นต่อองค์การยูเนสโกรับภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ การเสนอ
ชื่อรับการคัดเลือกที่ได้รับภายหลังจากกาหนดเวลาดังกล่าวจะได้รับการประเมินในรอบถัดไป และเนื่องจาก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันอาทิตย์ และวันที่ ๑ เมษายนเป็นวันหยุดของสานักงานใหญ่ขององค์การ
ยูเนสโก เอกสารสามารถส่งมาถึงองค์การยูเนสโกก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น ของวันอังคารที่ .๒ เมษายน ๒๕๕๖ จะ
ยังคงได้รับการพิจารณาในรอบปี ๒๕๕๗
๒. รัฐภาคีสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนได้ทุกเมื่อในวงเงินสูงสุด ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ และอาจขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ไม่จากัดวงเงิน
กำรยื่นคำขอ
ลาดับความสาคัญเมื่อมีการยื่นคาร้องหลายรายการ
๓. รัฐภาคีที่ส่งเอกสารคาร้องในแต่ละรอบการพิจารณารวมกันมากกว่าหนึ่ง รายการเพื่อขึ้นทะเบียน
การสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน ทะเบียนการเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ทะเบียนแนวปฏิบัติที่ดี หรือการขอรับ
ความช่วยเหลือที่มีวงเงินมากกว่า ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ควรระบุลาดับความสาคัญเพื่อการพิจารณา
รูปแบบและภาษาที่ใช้ในไฟล์เอกสารเดียวกัน
๔. รัฐภาคีต้องส่งเอกสารคาร้องโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ICH–๐๔ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ
(http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms)
๕. เอกสารต้องมีลายเซ็นต์ต้นฉบับของผู้ได้รับมอบอานาจในการลงนามอย่างเป็นทางการในนามของ
รัฐภาคีรวมอยู่ด้วย การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในนามรัฐภาคีหลายประเทศจะต้องมีลายเซ็น ต์อย่างเป็น
ทางการของแต่ละรัฐภาคีที่เข้าร่วมเสนอคาร้อง
๖. รัฐภาคีต้องส่งเอกสารคาร้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ เป็นทางการของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล รัฐภาคีจะได้รับการสนับสนุนทุกเมื่อที่เป็นไปได้ในการส่งเอกสารการเสนอชื่อทั้ง
สองภาษา

รูปแบบการจัดทาคาร้อง
๗. แบบฟอร์ม ICH -๐๔ ควรมีเฉพาะข้อความเท่านั้นโดยไม่มีการแทรกภาพประกอบหรือภาพถ่าย
โดยหลายๆ หมวดได้กาหนดจานวนคาต่าสุดและสูงสุดไว้ อย่างไรก็ตาม สาหรับหมวดที่ไม่ได้กาหนดจานวนคา

๒
สูงสุด รัฐภาคีผู้ยื่นคาร้องควรให้ข้อมูลเฉพาะที่คณะกรรมการต้องการใช้ในการประเมิน โดยเป็นการสรุปอย่าง
สั้นที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้
๘. เอกสารเสนอคาร้องต้องจัดเตรียมโดยใช้รูปแบบตัวอักษรArial ขนาด ๑๑ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยง
รูปแบบอักษรแบบตกแต่งและอักขระพิเศษ แต่หากจาเป็นต้องใช้ ต้องใช้ตัวอักษรแบบ Unicode มาตรฐาน
๙. เอกสารเสนอคาร้องต้นฉบับที่มี ลายเซ็นต์ต้องนาเสนอบนกระดาษขนาด A๔ หรือขนาดจดหมาย
และปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิมพ์หนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่น และสามารถดึงเอาเฉพาะ
หน้าที่ต้องการออกมาดูได้ (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก)
เนื้อหาของเอกสาร
๑๐. เอกสารคาร้องควรเสนอข้อมูลเฉพาะที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม ICH-๐๔ เท่านั้น และได้รับการ
จัดทาขึ้นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแต่ละหมวด
๑๑. รัฐภาคีควรอธิบายหรือแสดงให้เห็นอย่างเหมาะสมในส่วนต่างๆ ของแต่ละแบบฟอร์มมากกว่า
เพียงการประกาศ คายืนยัน หรือถ้อยคาประการ แต่ควรมีหลักฐานและคาอธิบายประกอบด้วย
๑๒. วัสดุอื่นๆ เช่น หนังสือสนับสนุนหรือหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นต้น จะไม่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินรับรอง จึงไม่ควรแนบมาด้วย
.
๑๓. โครงการที่เสนอควรแจกแจงรายละเอียดโดยคานึงถึง ความสามารถในการเริ่มดาเนินงานได้
ประมาณสามเดือนหรือเร็วที่สุดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสาร
๑๔. เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามต้องส่งไปยังที่อยู่ต่อไปนี้
UNESCO Intangible Cultural Heritage Section
๑, rueMiollis, ๗๕๗๓๒ Paris Cedex ๑๕, France
Tel: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๓ ๙๕, Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับใช้ในการ
ติดต่อทางจดหมายเท่านั้นไม่ใช่การส่งเอกสาร)
๑๕. เอกสารต้องส่งทางอิเล็คทรอนิกส์รูปแบบมาตรฐาน RTF หรือรูปแบบ doc. บันทึกในแผ่นCDROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่: ich-nominations@unesco.org
สิทธิในกำรยื่นคำร้อง
๑๖. รัฐภาคีมีสิทธิยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ใน
กรณีการดาเนินการเพื่อ
๑๖.๑ การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนในบัญขีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ที่ต้องมีการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของคลังข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในข้อ ๑๑ และ ๑๒ ของอนุสัญญาฯ

๓
๑๖.๓ สนับสนุนการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในระดับประเทศ ระดับอนุ
ภูมิภาค และระดับภูมิภาคที่มุ่งสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๑๖.๔ อาจขอความช่วยเหลือจากกองทุน ฯ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใดๆ ที่อธิบายไว้ในข้อ ๒๑
ของอนุสัญญาฯ ได้แก่
(ก) การศึกษาเกี่ยวกับการสงวนรักษาด้านต่างๆ
(ข) การให้ความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกอบรมพนักงานที่จาเป็นทั้งหมด
(ง) การจัดทารายละเอียดการกาหนดค่ามาตรฐาน และมาตรการอื่น ๆ
(จ) การสร้างและการทางานของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และความรู้
(ฉ) ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการให้
เงินกู้ดอกเบี้ยต่าและเงินบริจาค
๑๗. รัฐภาคีจานวนสองรัฐภาคีหรือมากกว่าอาจร่วมกันส่งคาร้องสาหรับการขอรับความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศไปยังคณะกรรมการฯ
๑๘. รัฐภาคีผู้ส่งคาร้องอาจถอนการร้องขอก่อนที่จะถึงเวลาที่คณะกรรมการฯ จะทาการพิจารณา
กำรรับเรื่องและกระบวนกำรเสนอคำร้อง
๑๙. เมื่อได้รับเอกสารจากรัฐภาคี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะทาการลงทะเบียน และแจ้ง
รัฐภาคีที่ส่งข้อเสนอรับทราบว่าได้รับเรื่องไว้แล้ว และตรวจสอบความสมบูรณ์ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะแจ้งรัฐภาคีให้ส่งข้อมูลที่ยังขาดไป
๒๐. การขอความช่วยเหลือในวงเงินสูงถึง ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในวงเงินที่มากกว่าจะได้รับการประเมินโดยสานัก (Bureau) โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งให้รัฐภาคีที่ส่ง
คาขอทราบถึงวันที่ที่ที่เป็นไปได้ในทาการประเมินคาร้องขอรับความช่วยเหลือ
๒๑. คาร้องขอรับความช่วยเหลือที่มีวงเงินมากกว่า ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับการตรวจสอบ
โดยคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ซึ่งสอดคล้องกับย่อหน้าที่ ๒๖ ของข้อกาหนดการปฏิบัติการและการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ
๒๒. หากสานักงานหรือคณะกรรมการอนุมัติการขอความช่วยเหลือสาหรับนานาชาติ ฝ่ายเลขานุการ
จะต้องจัดทาร่างข้อตกลงกับรัฐภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อดาเนินงานตามข้อเสนอในคาร้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การรายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่เหมาะสม
๒๓. เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือจะถือว่าเป็นความลับภายใต้นโยบายการจัดการและระเบียบ
ข้อบังคับของการเข้าใช้แฟ้มบันทึกข้อมูลโดยบุคคลภายนอก โดยจะเก็บ ไว้ที่องค์การยูเนสโกจนกว่าจะถึงวันที่
คาขอถูกส่งไปให้คณะกรรมการฯ หรือจนกว่าจะถึงวันที่มีรายงานและมีผลการพิจารณา หลังจากนั้น จะถือว่า
รายงานของคณะที่ปรึกษาและการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาเป็นเอกสารสาธารณะ
ตำรำงเวลำสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำหรับคำร้องที่มีวงเงินมำกกว่ำ ๒๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ)

๔
๒๔. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารคาร้องที่มีวงเงิน
มากกว่า ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๒๕. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดาเนินการเกี่ยวกับคาร้อง
รวมถึงการลงทะเบียนและแจ้งรัฐภาคีผู้เสนอคาร้องให้รับทราบถึงการได้รับเอกสารขององค์การยูเนสโก หาก
พบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ก็จะแจ้งให้รัฐภาคีแก้ไขเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์
๒๖. ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารที่ได้รับการแก้ไข
ให้สมบูรณ์ หากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ จะถูกส่งคืนไปยังรัฐภาคีที่อาจดาเนินการแก้ไขสาหรับการพิจารณาใน
รอบถัดไป
๒๗. ธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะที่ปรึกษาฯ ดาเนินการประเมินคาร้อง
๒๘. เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะที่ปรึกษาประชุมตรวจสอบขั้นสุดท้าย
๒๙. ๔ สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะส่งรายงานการ
ประเมินให้กับสมาชิกในคณะกรรมการฯ ซึ่งรายงานการประเมินจะนาไปลงในอินเตอร์เน๊ทเพื่อใช้ในการหารือ
ของรัฐภาคี
๓๐. พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ จะดาเนินการประเมินและพิจารณาตัดสินคาร้อง
กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรเตรียมกำร
๓๑. รัฐภาคีอาจขอความช่วยเหลือในการเตรียมการเพื่อแจกแจงรายละเอียดของข้อเสนอสาหรับเป็น
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องส่งในปี ๒๕๕๗ หรือภายหลังปี ๒๕๕๗ กาหนดสิ้นสุดเวลาสาหรับการ
ยื่นคาร้องขอความช่วยเหลือเพื่อการเตรียมการ คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้แบบฟอร์ม ICH - ๐๖ ที่มี
อยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญา http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
๓๒. ข้อเสนอเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนการปฏิบัติเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีผลมาจาก
การให้ความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการจะต้องส่งโดยใช้แบบฟอร์ม ICH – ๐๓ ก่อนถึงกาหนดสิ้นสุดเวลาในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่ออาจนาไปคัดเลือกในปี ๒๕๕๘ หรือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ตำรำงเวลำ (สำหรับคำขอในวงเงินไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ)
ไม่กาหนดระยะเวลา
กาหนดสิ้นสุ ดเวลาที่ฝ่ ายเลขานุการฯ จะต้องได้รับคา
ร้องขอรับความช่วยเหลือสาหรับนานาชาติที่มีวงเงินไม่
เกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ ๒ เดือนหลังจากวันส่งคาร้อง
กาหนดสิ้ น สุ ด เวลาที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ จะด าเนิ น การ
ประมวลผลค าร้ อ งขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง การ
ลงทะเบียน และแจ้งรัฐภาคีผู้เสนอคาร้องให้รับทราบ
หากพบว่าอกสารยังไม่สมบูรณ์ จะเชิญรัฐภาคีให้แก้ไข
ประมาณ ๒-๔ เดือนหลังจากการส่งคาร้อง
วันสุดท้ายที่รัฐภาคีต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็นไปให้
ฝ่ายเลขานุการฯ
๒ สัปดาห์ก่อนที่จะส่งให้สานักเลขาธิการ
สานัก (Bureau) จัดส่งคาร้องที่สมบูรณ์ให้กับสมาชิก
๑-๔ เดือนหลังการส่งเอกสารคาร้องที่สมบูรณ์
สานักประเมินคาร้องและตัดสินใจคัดเลือก
๓ เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ
สานักเลขาธิการร่างสัญญากับรัฐภาคีที่ส่งคาร้อง

๕
ตัวอย่ำงตำรำงเวลำ
เดือนที่
จัดเตรียมโครงการ
กิจกรรม ๑
กิจกรรม ๒
กิจกรรม ๓
ประเมินผล / รายงาน
ปิดการบริหารโครงการ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ตัวอย่ำงงบประมำณ
ตัวอย่างที่ ๑
ระยะที่ ๑: กำรกำหนดประเด็น ควำมตระหนัก และกำรจัดทำเอกสำรของผู้ปฏิบัติงำน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรคลังข้อมูล
ระยะเวลา: ๕ วัน (๓ วันสาหรับทฤษฎี และ ๒ วัน สาหรับการฝึกปฏิบัตินอกพื้นที่)
ผู้ร่วมประชุม ๒๐ คน (ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ๑ คน และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
๑ คน)
● ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน
● ค่าบริการและต่อเบี้ยเลี้ยงสาหรับผู้แปล ๒ คน
● ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ๑ คน
● ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ๑ คน
● ค่าใช้จ่ายในองค์กร
กำรสืบค้นและกำรสัมภำษณ์ศิลปินระดับครูและผู้ปฏิบัติงำนระดับสูง
● ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
● ที่พักและอาหารในพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน (รวม ๒๐ วัน)
● ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุสาหรับการเตรียมการแก้ไขและจัดทารายงาน
ค่ำซึ้ออุปกรณ์สำหรับกำรสำรวจในพิ้นที
● คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจานวน ๑ เครื่อง
● เครื่องพิมพ์ จานวน ๑ เครื่อง
● กล้องดิจิตอล จานวน ๒ ตัว
● บันทึกเสียง จานวน ๒ เครื่อง
ค่ำประชุมประเมินผลและรำยงำน
จำนวน ๑ วัน ผู้ร่วมประชุม ๓๐ คน
กำหนดเกณฑ์กำรเลือกศิลปินระดับอำจำรย์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ของสำธำรณชน และกำร
สร้ำงรำยชื่อศิลปินระดับอำจำรย์

จำนวนเงิน
(ดอลล่ำร์สหรัฐ)

๔,๕๐๐
๔๐๐
๖๕๐
๓,๘๕๐
๑,๖๐๐ ๑๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๕๐๐

๗,๕๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๖๐๐
๒๐๐

๒,๐๐๐

๖
ระยะที่ ๑: กำรกำหนดประเด็น ควำมตระหนัก และกำรจัดทำเอกสำรของผู้ปฏิบัติงำน
● ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ๒ คน
● ค่าใช้จ่ายสานักงาน (ค่าเช่าอุปกรณ์ ห้องประชุม เครื่องเขียน)
● ค่าใช้จ่ายดูงานในพื้นที่
จัดทำคลังข้อมูลศิลปินและกำรรักษำคุณค่ำ
ค่าเอกสารการเรียนรู้ ค่าจัดทานโยบายรักษาคุณค่าของศิลปินระดับอาจารย์และรายชื่อ
ให้แก่รัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้และได้รับการยอมรับในระดัประเทศ การให้รางวัลแก่ศิลปิน
อาจารย์
รวมรำยกำรย่อยของระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒: กิจกรรมกำรสงวนรักษำและกำรฟื้นฟู
สนับสนุนชมรม/สโมสร และหมู่บ้ำน (ประมาณ ๑๔ หมู่บ้ำน)
● จัดซื้อเครื่องดนตรีสาหรับชมรมที่ขาดแคลน ประมาณ 20 ชิ้น
● ประชุมกับชมรม
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
- รวม ๒ วัน ผู้เข้ำร่วม ๔๐ คน
- กำหนดค่ำนิยมของกำรร้องเพลงประเภท XXX และมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้
- ค่ำจัดกำรของประธำนชมรม/สโมสรพนักงำนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้ำน ชุมชน และ
อำเภอ
● การเดินทาง เบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน x ๒ วัน
● ค่าใช้จ่ายสานักงาน (ห้องโถงประชุม อุปกรณ์ เอกสารการทางาน)
● ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกอบรม ๔ คน
● ค่าทัศนศึกษาไปยังหมู่บ้านต่างๆ สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน
● ค่าธรรมเนียมสาหรับการสาธิตและการแสดงของศิลปิน
ค่ำศึกษำเพื่อฟื้นฟูเทศกำล/ พิธีกรรมต่ำงๆ
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับกำรประเมินโครงกำรกับจังหวัดใกล้เคียง
ผู้เข้ำร่วมประชุม ๔๐ คน รวม ๑ วัน
● ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงต่อสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
● ค่าใช้จ่ายสานักงาน (ห้องโถงประชุม เครื่องเขียน เอกสาร และการสื่อสารอื่น ๆ )
รวมรำยกำรย่อยของระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓ : กำรเผยแพร่และส่งเสริม
ค่ำสิ่งพิมพ์
● แผ่นพับ
● หนังสือรูปภาพ
กำรบรรยำยที่โรงเรียนประถมศึกษำและมัธยม
ชุดการบรรยายที่จะต้องดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน ๒ คน

จำนวนเงิน
(ดอลล่ำร์สหรัฐ)
๘๐๐
๑,๓๐๐
๑,๒๐๐ ๓,๓๐๐
๑,๕๐๐
๒๕,๓๐๐
๖,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕,๔๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๘,๐๐๐

๖,๖๐๐
๕,๐๐๐

๗,๔๐๐
๒๗,๐๐๐

๔,๐๐๐

๗
จำนวนเงิน
(ดอลล่ำร์สหรัฐ)
๓,๐๐๐

ระยะที่ ๑: กำรกำหนดประเด็น ควำมตระหนัก และกำรจัดทำเอกสำรของผู้ปฏิบัติงำน
● การเดินทางแบบเหมาจ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าธรรมเนียม และการแจกจ่ายวัสดุ/เอกสาร)
กำรจัดเทศกำลให้กับชมรม/สโมสรและจังหวัดต่ำงๆ
รวม 1 วัน / ผู้เข้ำร่วมงำนประมำณ 300 คน
๑๐,๐๐๐
● ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
๑,๐๐๐
● ค่าโฆษณา (การเชิญและ โปรชัว)
๑,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐
● ค่าใช้จ่ายสานักงาน (อุปกรณ์เครื่องเสียง แสง และวัสดุอุปกรณ์อื่น)
รวมรำยกำรย่อยของระยะที่ ๓I
๑๙,๕๐๐
รวมทุกรำยกำร
๗๑,๘๐๐
ตัวอย่างที่ 2
กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกหมู่บ้ำน ก ไปหมู่บ้ำน ข. ของคนงำน
ภำคสนำม ๓ คน
ค่าเดินทางไปและกลับหมู่บ้าน ข. (๓ คน)
ค่าเดินทางโดยรถขนส่งในท้องถิ่น
ที่พักของนักดนตรี (๓ คน x ๔๐ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕ วัน)
ต่อเบี้ยเลี้ยงของนักดนตรี (๓ คน x ๓๕ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕
วัน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกหมู่บ้ำน ก ไปหมู่บ้ำน ค ของคนงำน
ภำคสนำมจำนวน ๑ ครั้ง รวม ๓ คน
ค่าเดินทางไปและกลับหมู่บ้าน ข (๓ คน)
ค่าเดินทางโดยรถขนส่งในท้องถิ่น
ที่พักของนักดนตรี (๓ คน x ๔๐ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕ วัน)
ค่าเบี้ยเลี้ยงของนักดนตรี (๓ คน x ๓๕ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕
วัน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์
กำรปรึกษำหำรือของนักมนุษยวิทยำดนตรี )
ค่าเดินทางจากในเมือง ง ไปหมู่บ้าน ก
ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑ คน x ๓๕ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕ วัน)
ค่าที่พัก (/ คน x ๔๐ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๕ วัน)
ค่าปรึกษา
ค่ำบันทึกเสียง
ค่าจ้างช่างบันทึกเสียง (๒ คน x ๒๕ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๒๐ วัน)
ค่าผลิตซึดี (๓ ดอลล่าร์สหรัฐ/วัน x ๑,๐๐๐ แผ่น)

จำนวนเงิน
จำนวน
มูลค่ำรวม
(ดอลล่ำร์สหรัฐ) หน่วย (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
๑,๓๕๐
๑๐๐
๖๐๐

๒
๒
๒

๒,๗๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐

๕๒๕

๒

๑,๐๕๐

๕๖๐

๒

๑,๑๒๐

๑,๓๕๐
๑๐๐
๖๐๐

๑
๑
๑

๑,๓๕๐
๑๐๐
๖๐๐

๕๒๕

๑

๕๒๕

๖๐

๑

๖๐

๔๕๐
๑๗๕
๒๐๐
๒,๕๐๐

๒
๒
๒
๑

๙๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๒,๕๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑
๑

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๘
กิจกรรม
ค่าเช่าอุปกรณ์
รวมค่ำใช้จ่ำยโครงกำร

จำนวนเงิน
จำนวน
มูลค่ำรวม
(ดอลล่ำร์สหรัฐ) หน่วย (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
๒,๐๐๐
๑
๒,๐๐๐
๑๘,๐๔๕

แบบตรวจสอบความถูกต้องของคาร้องว่าดาเนินการตามรายการแนะนาตามแบบฟอร์ม ICH-๐๔ หรือไม่
เรื่องทั่วไป
๑
การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเพื่อดาเนินงานโครงการ โดย
ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือเพื่อการจัดทาเอกสารเสนอชื่อขึ้นทะเบียนหรือไม่
๒
ค าร้ อ งได้ จั ด เตรี ย มโดยใช้ แ บบฟอร์ ม ICH-๐๔ ฉบั บ ล่ า สุ ด ที่ ส ามารถหาได้ จ าก:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms? หรือไม่
๓
เอกสารคาร้องได้รวมต้นฉบับที่มีลำยเซ็นต็ของผู้ได้รับมอบอานาจการลงนามอย่างเป็น
ทางการในนามของรัฐภาคีหรือไม่
๔
เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือจัดทาโดยใช้ ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาฝรั่งเศส
หรือไม่
๕
ทุกหมวดของแบบฟอร์มที่กรอกได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนคาที่ระบุไว้ในแต่ละ
หมวดหรือไม่
๖
เอกสารคาร้องได้จัดเตรียมโดยใช้ตัวอักษรแบบ Arial ขนาด ๑๑ (หากระบบมีตัวอักษร
ดังกล่าว) และหลีกเลี่ยงตัวอักษรแบบตกแต่งหรือไม่
๗
มีการกรอกแบบฟอร์มเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีภาพใด ๆ รวมอยู่ด้วยหรือไม่
๘
เอกสารต้ น ฉบั บ ที่ มี ล ายเซ็ น ต์ ล งนามได้ น าเสนอบนกระดาษขนาด A๔ หรื อ ขนาด
จดหมาย และเตรียมในรูปแบบที่พิมพ์ ๑ หน้าต่อ ๑ แผ่น โดยไม่ใช่จัดทาแบบเข้าเล่ม
หรือไม่
๙
มีตารางเวลาทางานแบบรายเดือน หรือไม่
๑๐ มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยระบุเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และ
แยกตามประเภทของค่าใช้จ่ายหรือไม่
๑๑ คาร้ องขอรับ ความช่วยเหลือได้บรรจุเฉพาะข้อมูลที่ต้องการตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
หรือไม่
๑๒ ได้แนบแบบฟอร์ มการสร้ างผู้ จ าหน่าย (Vendor Creation Form) ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วรวมอยู่ในเอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือหรือไม่
๑๓ พร้ อมที่จ ะส่ ง ต้ น ฉบั บ คาร้ อ งที่ มี ล ายเซ็ น ต์ ล งนามไปยั ง ส านั กงานยูเ นสโกมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยไปรษณีย์หรือไม่
๑๔ มีเอกสารการขอรับ ความช่ว ยเหลือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ได้จัดทาตามแบบ rtf.
หรือ doc. และพร้อมส่ง e-mail ไปยัง ich-assistance@unesco.org หรือบน CDROM หรือไม่
กำรขอรับควำมช่วยเหลือโดยรัฐภำคีหลำยประเทศร่วมกัน (ถ้ำมี)
๑
รายชื่อของรัฐภาคีที่ระบุไว้ภายใต้หมวดที่ ๑ ได้จัดเรียงตามที่ได้ตกลงร่วมกันแล้วหรือไม่

๙
๒

เรื่องทั่วไป
เอกสารคาขอรับความช่วยเหลือมีต้นฉบับที่มีลายเซ็น ต์อย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐ
ภาคีที่เข้าร่วมหรือไม่

ภาคผนวก ๕
แบบฟอร์มและคาแนะนาการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามอนุสญ
ั ญาฯ ของรัฐภาคี

Urgent Safeguarding List Report
ICH-11 – Form

REPORT ON THE STATUS OF AN ELEMENT INSCRIBED ON THE LIST OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NEED OF URGENT
SAFEGUARDING
DEADLINE 15 DECEMBER 2014
FOR EXAMINATION IN 2015
Instructions for completing the report are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
A.

COVER SHEET

A.1. State Party

A.2. Date of deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession
This information is available online at www.unesco.org/culture/ich.

A.3. Element inscribed on the Urgent Safeguarding List that is the subject of this report
For multinational elements, please indicate the other States concerned.
Name of element:
Inscribed in:
A.4. Reporting period covered by this report
Please indicate the period covered by this report.
Beginning date:

Ending date:

A.5. Other elements inscribed on the Urgent Safeguarding List, if any
Please list all other elements from your country inscribed on the Urgent Safeguarding
List, together with the year of inscription; for multinational elements, please indicate the
other States concerned.

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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A.6. Executive summary of the report
Please provide an executive summary of the report that will allow general readers to
understand the current status of the element, any positive or negative impacts of
inscription, and the implementation of safeguarding measures during the reporting period.
Between 400 and 600 words

A.7. Contact person for correspondence
Provide the name, address and other contact information of the person responsible for
correspondence concerning the report. If an e-mail address cannot be provided, indicate
a fax number.
Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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B.

STATUS OF ELEMENT INSCRIBED ON THE URGENT SAFEGUARDING LIST
This report is normally submitted to the Secretariat by 15 December of the fourth year
following the year of inscription, and each fourth year thereafter. At the time of inscription,
the Committee may have established a specific timetable for reporting that takes
precedence over the normal four-year cycle. Refer therefore to the nomination file as
basis for reporting on the current status of the element and report only on relevant
changes since the date of inscription on the List or since the last previous report.
Nomination files, specific timetables and earlier reports, if any, are available at
www.unesco.org/culture/ich or on request from the Secretariat.
The State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of the
communities, groups and, where applicable, individuals concerned during the process of
preparation of each report, and is asked in point B.6 below to describe how it has done
so.

B.1. Social and cultural functions
Please explain the social and cultural functions and meanings of the element today,
within and for its community, the characteristics of the bearers and practitioners, and any
specific roles or categories of persons with special responsibilities towards the element,
among others. Attention should be given to any relevant changes related to inscription
criterion U.1 (‘the element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of
the Convention’).
Between 200 and 500 words

B.2. Assessment of its viability and current risks
Please describe the current level of viability of the element, particularly the frequency and
extent of its practice, the strength of traditional modes of transmission, the demographics
of practitioners and audiences and its sustainability. Please also identify and describe the
threats, if any, to the element’s continued transmission and enactment and describe the
severity and immediacy of such threats, giving particular attention to any strengthening or
weakening of the element’s viability subsequent to inscription.
Between 200 and 500 words

B.3. Implementation of safeguarding measures
Please report on the safeguarding measures that were described in the nomination file.
Describe how they have been implemented and how they have contributed substantially
to the safeguarding of the element during the reporting period, taking note of external or
internal constraints such as limited resources. Include, in particular, information on the
measures taken aiming to ensure the viability of the element by enabling the community
to continue its practice and transmission. Include the following detailed information
concerning the implementation of the set of safeguarding measures or safeguarding plan:
B.3a. Objectives and results
Indicate what primary objective(s) were addressed and what concrete results were
attained during the reporting period.
Between 200 and 500 words
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B.3b. Safeguarding activities
List the key activities that were carried out during this reporting period in order to achieve
these expected results. Please describe the activities in detail and make note of their
effectiveness or any problems encountered in implementing them.
Between 500 and 1000 words

B.3c. Participation of communities, groups or individuals in the safeguarding activities
Describe how communities, groups or, if appropriate, individuals have effectively
participated in the safeguarding measures. Describe the role of the implementing
organization or body (name, background, etc.) and the human resources that were
available for implementing the project.
Between 200 and 500 words

B.3d. Timetable and budget
Indicate in a timetable when each activity was implemented and the funds that were used
for its implementation, identifying the source of funding for each (governmental sources,
in-kind community inputs, etc.).
Between 200 and 500 words

B.3e. Overall effectiveness of the safeguarding activities
Provide an overall assessment of the effectiveness of the activities taken to achieve the
expected result and of the efficiency of use of funds for implementing the activities.
Please indicate how the activities contributed to achieving the results and whether other
activities could have contributed better to achieving the same results. Also indicate
whether the same results could have been achieved with less funding, whether the
human resources available were appropriate and whether communities, groups and
individuals could have been better involved.
Between 400 and 600 words

B.4. Community participation
Please describe the participation of communities, groups and individuals in safeguarding
the element and their commitment to its further safeguarding.
Between 200 and 500 words

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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B.5. Institutional context
Please report on the institutional context for the element inscribed on the Urgent
Safeguarding List, including:
a.

the competent body(ies) involved in its management and/or safeguarding;

b.

the organization(s) of the community or group concerned with the element and its
safeguarding.
Not to exceed 150 words

B.6. Participation of communities in preparing this report
Describe the measures taken to ensure the widest possible participation of the
communities, groups and, where applicable, individuals concerned during the process of
preparation of this report.
Between 150 and 250 words

C. SIGNATURE ON BEHALF OF THE STATE PARTY
The report should conclude with the original signature of the official empowered to sign it
on behalf of the State, together with his or her name, title and the date of submission.
Name:
Title:
Date:
Signature:
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ข้อแนะนำเพิ่มเติมในกำรจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำฯ และสถำนะของ ICH
ที่จำรึกไว้ในรำยกำรตัวแทนมรดกทำงวัฒนธรรมทีจ่ ับต้องไม่ได้ของมนุษยชำติ
(ตำมแบบฟอร์ม CH-๑๐)
----------------------------------------------โดยทั่วไป
๑. จากประสบการณ์ของรัฐภาคีที่มีการส่งรายงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการฯ มี
ข้อแนะนาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทารายงานของรัฐภาคีประกอบกับคาแนะนาพื้นฐานผ่านทาง
เว็บไซด์ http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ICH-10-2014-EN-instructions.doc.
๒. รัฐภาคีต้องให้ความสาคัญกับการส่งรายงานด้วยการใช้แบบฟอร์ม ICH-๑๐ ฉบับล่าสุดจากเว็บไซด์
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ICH-10-2014-EN.doc. โ ด ย จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รูปแบบหรือลบคาแนะนาที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ เพื่อช่วยให้ผู้กรอกได้รู้ถึงเนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรบรรจุไว้ใน
แต่ละหัวข้อ โดยไม่ต้องใส่ภาคผนวกเพิ่มเติม เช่น วัสดุ ภาพ และเสียง เป็นต้น ที่ไม่สามารถจัดส่งไปยังคณะ
กรรมการฯ ได้
๓. รัฐภาคีควรคานึงถึงความสาคัญของการส่งสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานในรูปแบบ doc. และ
RTF. โดยน าเสนอเป็ น ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาฝรั่ ง เศส เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การท างานของฝ่ า ย
เลขานุการฯ
รูปแบบและภำษำ
๔. รั ฐภาคีควรตระหนั ก ว่าการทารายงานเป็นระยะ ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ มีโอกาสในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฯ สาหรับ
ความร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสามารถในการการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการ
ตรวจสอบ ICH ทีจ่ ารึกไว้ในรายการตัวแทน
๕. รายงานยังสามารถใช้อ้างอิงสาหรับรัฐภาคีอื่น ๆ และช่วยให้เป็นตัวอย่างและข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกัน รายงานจะต้องมีการจัดทาด้วยความใส่ใจ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
และสามารถให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ง่าย
๖. รัฐภาคีที่จัดทารายงานได้รับการส่งเสริมให้ใช้ ข้อกาหนดที่ตกลงร่วมกันตามอนุสัญญาฯ คาแนะนา
การปฏิบั ติ และแหล่ งข้อมูล อื่น ๆ ขององค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการ และเพื่อหลี กเลี่ยงความสั บสน
แนะนาไม่ให้ใช้คาว่า “Authenticity” และหรือคาว่า “Unique” ตามมุมมองของการประชุมอนุสัญญามรดก
โลกปี ๒๕๑๕ ซึ่งขัดแย้งกับจิตวิญญาณของอนุสัญญาปี ๒๕๔๖ รัฐภาคียังได้รับการเชื้อเชิญให้ใช้ชื่ออย่างเป็น
ทางการสาหรับสถานทีท่ างภูมิศาสตร์และภูมทิ ัศน์ เช่นเดียวกับ ICH ที่ถูกจารึกไว้
เนื้อหำและองค์กร
๗. ในรายงานของรัฐภาคีควรหลีกเลี่ยงการจากัดการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ICH ที่มีการจารึกไว้
ในทางตรงกันข้าม เป็นสิ่งสาคัญที่รัฐ ภาคีต้องรายงานและอธิบายในส่วนแรกของรายงาน (ส่วน B) เกี่ยวกับ
มาตรการที่ เ หมาะสมทางกฎหมาย ทางด้ า นเทคนิ ค การบริ ห าร และการเงิ น ที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การใน
ระดับประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ ICH เฉพาะด้านไว้ในส่วนที่สองของรายงาน (หนึ่ง

๒
หรือมากกว่าหนึ่งในส่วน C) ซึ่งอาจมีข้อมูลบางส่วนในรายงานทั่วไปที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงโดยสรุปในแต่ละ
ICH (ส่วน B) แต่แสดงรายละเอียดไว้ในส่วน C ที่เกี่ยวข้อง
๘. องค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการนาเสนอข้อมูลที่ส่งมาในรายงานจะทาให้ยากต่อการแจกแจงและ
แยกแยะประเด็ น ส าคั ญ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มากที่ ข้ อ มู ล จะต้ อ งถู ก จั ด วางไว้ ใ นส่ ว นที่ ถู ก ต้ อ งของแบบฟอร์ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน B และควรหลีกเลี่ยงการซ้าซ้อนของข้อมูลเดียวกันในส่วนที่ต่างกัน
๙. โดยหลักเกณฑ์ทั่วไป จะเป็นประโยชน์สาหรับรัฐภาคีที่ปฏิบัติตามโครงสร้างแบบฟอร์มอย่างใกล้ชิด
และใช้รูปแบบของหัวข้อย่อยที่กาหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม รัฐภาคีควรมีข้อจากัดในการกาหนดรูปแบบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดมากเกินไป (เช่น รายละเอียดของการศึกษาวิจัยจานวนมาก ตัวอย่างของ
สิ่งพิมพ์ ชื่อผู้จัดทาเนื้อหา เป็นต้น) การให้ข้อมูลมากเกินไปทาให้ยากต่อการอ่าน ส่งผลให้ละเลยในส่วนสาคัญ
ในขณะเดียวกัน รัฐภาคีไม่ควรใส่ข้อความทั่วๆ ไป โดยไม่มีรายละเอียด และหรือคาอธิบายที่จาเป็นในการ
สนับสนุน โดยเฉพาะในส่วน B.๓ และ B.๔
ส่วน A: หน้ำปก
A. หน้ำปก
A.๒ วันทีใ่ ห้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ หรือการเข้าเป็นภาคี
หาข้อมูลได้ที่ www.unesco.org/culture/ich.
๑๐. ในส่วนนี้รัฐภาคีต้องรวมวันที่องค์การยูเนสโกได้รับ โดยไม่ใช่เฉพาะวันที่รัฐภาคีมีการดาเนินการ
ภายในเท่านั้น ข้อมูลนี้สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของ The Office of International Standards and Legal
Affairs คือ http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=17116&language=E&order=alpha.
A.๓ ICH ทีจ่ ำรึกไว้ในรำยกำรสงวนรักษำอย่ำงเร่งด่วน (ถ้ำมี)
ระบุ ICH ทั้งหมดของประเทศที่จารึกไว้ในรายการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนร่วมกันกับปีที่มีการ
บันทึกไว้ และสาหรับ ICH ที่ร่วมกันหลายประเทศ ให้ระบุรัฐภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง
A.๔ ICH ทีจ่ ำรึกไว้ในรำยกำรตัวแทน (ถ้ำมี)
ระบุ ICH ทั้งหมดของประเทศที่จารึกไว้ในรายการตัวแทนร่วมกันกับปีที่มีการบันทึกไว้ และสาหรับ
ICH ที่ร่วมกันหลายประเทศ ให้ระบุรัฐภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ในส่วน A.๓ และ A.๔ รัฐภาคีควรตรวจสอบปีที่ถูกต้องของการจารึก ICH ไว้ในรายการ e ใน
กรณีของ ICH ที่เคยได้รับการประกาศเป็นงานชิ้นเอกด้านภาษา และ ICH ของมนุษยชาติซึ่งเป็นผลให้ได้รับ
รวมเข้าไว้ในรายการตัวแทน ปีที่ถูกบันทึกควรเป็นปี ๒๕๕๑ รัฐภาคีควรใช้ชื่ออย่างเป็นทางการของ ICH ตามที่
จารึกไว้ในรายการ และกรณีเป็น ICH ที่มีหลายประเทศร่วมกัน ชื่อของรัฐภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับการนา
มาร่วมด้วย สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists/.
A.๕ แผนงำน โครงกำร หรื อกิจ กรรมที่ไ ด้รั บกำรคัดเลือกว่ำ สะท้อนหลักกำรและวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญำฯ ได้ดีที่สุด (ถ้ำมี)
ระบุชื่อทุกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของประเทศทีไ่ ด้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในการ
ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการสงวนรั ก ษาที่ ดีที่ สุ ด ร่ ว มกั บ ปี ที่ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก และส าหรั บ
แผนงานระหว่างประเทศให้ระบุรัฐภาคีอื่นที่เกีย่ วข้อง

๓
๑๒. เฉพาะในส่วน A.๕ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐภาคีเพื่อการสงวนรักษา ICH ควรระบุไว้ในรายการ
A.๖ สรุปสำหรับผู้บริหำรของรำยงำน
ระบุชื่อบทสรุปสาหรับผู้บริหารของรายงานที่ช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจสถานะโดยรวมของมาตรการที่ได้
ดาเนินการในระดับประเทศที่เป็นไปตามอนุสัญญาฯ
ระหว่าง ๔๐๐ และ ๖๐๐ คา
๑๓. ในส่วน A.๖ ควรแสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์โดยรวมของรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ
การสงวนรักษาโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (ส่วน B) และไม่ควรขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ICH ที่จารึกไว้เพียง
อย่างเดียวทั้งหมด ไม่ควรรวมข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในส่วน B และ C ของรายงาน นอกจากนี้ ควรสรุปสถานการณ์
ในปัจจุบันมากกว่า กล่าวถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมา รัฐภาคีควรจัดทารายงานตามลาดับหัวข้อ สาหรับรัฐบาล
สหพันธรัฐ ถึงแม้จะมีความแตกต่างระหว่างเขตการปกครอง แต่จะเป็นประโยชน์ถ้ามี การสังเคราะห์รายการ
มาตรการและกิจกรรมทั้งหมดในส่วนนี้มากกว่าการแยกจากกันของแต่ละเขต
ส่วน B: มำตรกำรในกำรจัดกำรประชุมระดับชำติ
B.๑ สมรรถนะด้ำนสถำบันสำหรับกำรสงวนรักษำ ICH
รายงานเกี่ยวกับมาตรการเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่ง ของสมรรถนะด้านสถาบัน สาหรับการสงวนรักษา
ICH ตามที่อธิบายไว้ในข้อ ๑๓ ของอนุสัญญาและวรรค ๑๕๔ ของคาแนะนาการปฏิบัติ
B.๑a หน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรสงวนรักษำ ICH
แต่ละรัฐภาคีจะกาหนดหรือจัดตั้งหน่วยงานที่มีอานาจหนึ่งหรือมากกว่าเพื่อทาหน้าที่สงวนรักษา ICH ที่
มีอยู่ในเขตแดนของตน (ข้อ ๑๓) โดยให้ระบุหน่วยงานดังกล่าวและข้อมูลที่ติดต่อได้อย่างครบถ้วน
ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๑๔. ในส่วน B.๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนากรอบการทางานทางด้านสถาบัน แต่ไม่ใช่เป็นการระบุ
มาตรการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่โดยหน่วยงานที่มีอานาจ (เพิ่มเติมจากการสรุปขอบเขตความรับผิดชอบ)
ซึ่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอยู่ในส่วน B.๒, B.๓ และ B.๔ ตามความเหมาะสม ส่วนย่อย
B.๑a ควรให้ข้อมูลการแนะนาโดยย่อถึงบริบทของสถาบันในการสงวนรักษา ICH ที่เกิดขึ้น (เช่น หน่วยงานที่มี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการสงวนรักษา ICH และหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในภูมิภาค เป็นต้น) รัฐภาคีได้รับการสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่า หน่วยงานที่มีอานาจถูกจัดวางไว้อย่าง
ถูกต้องในส่วนย่อย B.๑ (a, b หรือ c) และกิจกรรมของหน่วยงานเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในส่วน B
ในขณะที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการกล่าวถึงภายหลังในส่วน B.๒ B.๓ และ B.๔ ซึ่งควรจะถูกรวมไว้ใน
ส่วน B.๑ นี้เช่นกันในพื้นที่ที่เหมาะสม ในกรณีทมี่ สี ถาบันเกี่ยวข้องในรูปแบบดังเช่น เทศบาล หมู่บ้าน หัวหน้า
ชุมชน เป็นต้น ควรได้รับการกล่าวถึงและอธิบายบทบาทของพวกเขา รัฐภาคีควรให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล์) ของสถาบันทั้งหมดที่กล่าวถึงในส่วนนี้
B.๑b สถำบันสำหรับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ICH
ระบุสถาบันฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้น มีการส่งเสริม ความเข้มแข็ง และการพัฒนาจากภาครัฐ พร้อมทั้งให้
ข้อมูลที่ติดต่อได้อย่างครบถ้วน
ไม่เกิน ๒๕๐ คา

๔
๑๕. รัฐภาคีควรระบุในส่วน B.๑b ถึงสถาบันที่รับผิดชอบในการบริหาร ICH (เช่นมหาวิทยาลัยและ
องค์กรต่างๆ) ที่มหี ลักสูตรและการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติในการสงวนรักษา ICH และอธิบายประเภทของ
การฝึกอบรมที่มีอยู่ ซึ่งควรระบุชื่อผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบ สาหรับสถาบันทีไ่ ม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน
การฝึกอบรม ICH จะนาไปไว้ใน B.๑a และถ้ามีการจัดทาเอกสารต่างๆ จะนาไประบุไว้ใน B.๑c ด้วย
B.๑C สถำบันจัดทำเอกสำรสำหรับ ICH
ระบุสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ และให้ข้อมูลติดต่อได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งอธิบายมาตรการต่างๆ ที่
จัดทาขึ้นโดยรัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ไม่เกิน ๒๕๐ คา
๑๖. ในส่วน B.๑c รัฐภาคีได้รับการย้าเตือนถึงการกาหนดมาตรการที่อนุญาตให้สาธารณชนเข้าถึง
ข้อมูลที่เก็บไว้ในสถาบันจัดทาเอกสารที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่ สร้างให้เกิดความมั่นใจ
ต่อการเข้าถึงเอกสารเกี่ยวกับ ICH ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
B.๒ คลังข้อมูล
ให้จัดทารายงานคลังข้อมูล ICH ที่มีอยู่ในเขตแดนตามที่กล่าวถึงในข้อ ๑๑ และ ๑๒ ของอนุสัญญาฯ
และวรรคที่ ๑๕๓ ของคาแนะนาการปฏิบัติ ซึ่งรวมข้อมูลดังนี้
ก. ชื่อของคลังข้อมูลและผู้รับผิดชอบ
ข. หลักการจัดระเบียบที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างของคลังข้อมูล เช่น มีความสอดคล้องกับชุมชน
หรือกลุ่มผู้ยึดถือประเพณี ขอบเขตของ ICH หรือหลักอาณาเขต (ประเทศ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น) เป็น
ต้น
ค. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรวมคุณลักษณะ ICH เข้าไว้ในคลังข้อมูล
ง. เป็นคลังข้อมูลที่อาจมี ICH ทีย่ ังคงดารงอยู่หรือไม่ก็ตามร่วมด้วย
จ. รูปแบบหรือวิธีการเช้าถึงคลังข้อมูล
ฉ. วิธีและความถี่ของการปรับคลังข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ช. วิธีที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการระบุ ICH ที่รวมไว้ในคลังข้อมูล การเตรียมการ และการปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
ซ. การเข้าร่วมขององค์กรเอกชนในการระบุ ICH
ระหว่าง ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ คา
๑๗. รัฐภาคีได้รับการสนับสนุนในส่วน B.๒ ให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับคลังข้อมูล
และชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนของกระบวณการจัดทา (การกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ และหรือการจัดเตรียมความ
พร้อมทางด้านสถาบั น การให้คานิ ยาม ระบบการจัดประเภท การวางแผนระยะเวลาการดาเนินงานและ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผน กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและองค์กรเอกชน เป็นต้น) โดยอนุสัญญา
ฯ ไม่ได้มีการกาหนดนิยามของคลังข้อมูลไว้ ดังนั้น รัฐภาคีมีอิสระในการบริหารจัดการคลังข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ตามสถานการณ์ ที่เหมาะสม ในกรณีที่มีคาที่ใช้หลากหลายเช่น คลังข้อมูล (Inventory) การขึ้นทะเบียน
(Register) หรือรายการ (List) เป็นต้น รัฐภาคีสามารถอธิบายความแตกต่างได้ถ้าจาเป็น
๑๘. รัฐภาคีถูกร้องขอให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการช้อเสนอแนะในการจัดทาคลังข้อมูล การมี
ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และองค์กรเอกชน การแสดงความยินยอมของผู้ปฏิบัติ และการให้
ความเคารพต่อการปฏิบัติที่เป็นปกติวิสัยที่นาไปสู่การเข้าถึง ICH สาหรับกระบวนการภายในของการจัดทา

๕
คลังข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่ ควรได้รับการบรรยาย เช่น การพัฒนาระบบการจาแนกคลังข้อมูล ขอบเขต ของ
คลังข้อมูล (แยกตามประเภท) หน่วยการแบ่งเขต ICH ของกลุ่มสังคม เป็นต้น) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรวม
องค์ประกอบที่อยู่ในคลังข้อมูล โดยเฉพาะลักษณะการใช้ชีวิต สถานะและบทบาททางสังคมปัจจุบันที่มีต่อ
ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล การคานึงถึงความอยู่รอดของ ICH และท้ายสุดคือมาตรการที่เหมาะสม
สาหรับการปรับคลังข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
๑๙. เนื่องจาก ส่วนนี้ของแบบฟอร์ม มีการลงรายละเอียดมาก รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้ จัดทาข้อมูลใน
วิธีการรูปแบบที่ชัดเจนที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีคาแนะนาให้จัดทาหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ ข้อมูลควร
ถูกจัดเตรียมไว้ภายใต้ หัวข้อที่ถูกต้อง เช่น คาอธิ บายของรูปแบบคลังข้อมูลไม่ควรเอาไว้ภายใต้หัวข้อสาหรับ
หลักการจัดลาดับ (b) หรือหลักการจัดลาดับภายใต้หัวข้อ (c) เป็นต้น
๒๐. ควรมีการแยกแยะที่ชัดเจนระหว่างการจัดทาคลังข้อมูลและกิจกรรมการจัดทาเอกสารอื่นๆ โดย
กรณีหลังควรนาไปกล่าวไว้ในส่วน B.๓ นอกจากนี้ รัฐภาคีที่จัดทารายงานได้รับการส่งเสริมให้สร้างความ
ชัดเจนว่ามีคลังข้อมูล อยู่ เป็น จ านวนเท่าไร ชื่อของแต่ล ะคลั งข้อมูล พร้อมทั้งระบุหน่ว ยงานหรือองค์กรที่
รับผิดชอบ สิ่งที่ส่วนนี้ให้ความสาคัญคือ “กระบวนการ” มากกว่า “ผลผลิต” ดังนั้น ความเป็นปัจจุบันของ
คลังข้อมูลจึงมีความสาคัญต่อการได้รับความช่วยเหลือระหว่ างประเทศภายใต้อนุสัญญาฯ ที่สนับสนุนการ
จัดทาคลังข้อมูล ICH ซึ่งรัฐภาคีต้องคานึงถึงและระบุไว้ในส่วน B.๒
B.๓ มำตรกำรกำรสงวนรักษำอื่นๆ
บรรยายถึงมาตรการการสงวนรักษาอื่นๆ ที่รวมสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๑๓ ของอนุสัญญาฯ และวรรค
๑๕๓ ของคาแนะนาการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ก. ส่งเสริมบทบาทของ ICH ในสังคมและการผสมผสานการสงวนรักษาเข้าไว้ในแผนงาน
ข. เร่งรัดให้มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และศิลปกรรมในมุมมองของการสงวนรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. อานวยความสะดวกตามความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ICH ในขณะที่ให้มีการเคารพ
ต่อการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาในการดูแลการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะด้าน
ระหว่าง ๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ คา
๒๑. ในส่วน B.๓ จะมีประโยชน์ สาหรับรัฐภาคีถ้ามีการจัดเตรียมข้อมูล เฉพาะด้านที่ระบุถึงการ
ปรับปรุงนโยบายทางวัฒนธรรมและนโยบายอื่นๆ โดยให้รวมประเด็นการสงวนรักษาเข้าไว้ด้วย (หัวข้อ a)
ส่วนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเส่วนนี้หมายรวมถึงเนื้อหาของมาตรการทางกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ การสงวนรั ก ษา ICH โดยมี ก ารจั ด ท าการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วออนไลน์ ต าม
ความสามารถที่จะทาได้
๒๒. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้จัดเตรียมตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการสงวนรักษา
อย่างอิสระ โดยครอบคลุมรายละเอียดของสถาบัน และบุคลากรที่ทาการศึกษา วิธีที่ชุมชนและหรือผู้ยึดถือ
ประเพณีมีส่วนเกี่ยวข้อง และวิธีที่การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้วิจัย สาธารณชน และชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสนับสนุนทางการเงินของสถาบัน การศึกษา
สาหรับการศึกษาอย่างอิสระ มีการระบุข้อมูลกฏและการปฏิบัติที่ยึดถือกันมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
วิจัยในปัจจุบัน เช่น โดยหลักจริยธรรม เป็นต้น ทีส่ ามารถนาไปกล่าวถึงในส่วน B.๓
๒๓. ในหัวข้อ (c) ของส่วนนี้ จุดเน้นจะแตกต่างจากในส่วนย่อย B.๑c ซึ่งอ้างถึงเฉพาะสถาบันจัดทา

๖
เอกสาร เช่น หอสมุด ห้องสมุด และพิพิธภัณธ์ เป็นต้น ในประเด็นความสามารถของสาธารณชนในการเข้าถึง
ข้อมูล ICH ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เป็น ผู้ยึดถือประเพณีดั้งเดิมเหล่านั้น นอกเหนือจากบริบท
ของสถาบันจัดทาเอกสาร รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้จัดทารายการมาตรการการบริหาร หรือด้านเทคนิค หรือด้าน
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกต่อการเข้าสู่ข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชุมชนและผู้ยึดถือประเพณี
ดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลประโยชน์และได้รับความเคารพ และที่สาคัญควรมีการกล่าวถึงมาตรการที่
อนุญาตให้ชุมชนหรือปัจเจกบุคคลสามารถจากัดการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกตามที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงกรณี
ของชุมชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลด้วย
๒๔. รัฐภาคีถูกกระตุ้นอย่างเคร่งครัดให้หลีกเลี่ยงการจัดเตรียมข้อมูลในส่วน B.๓ ที่เกี่ยวข้องกับส่วน
B.๔ และอื่นๆ และต้องเป็นไปตามคาแนะนาที่ให้ไว้ ณ ที่นี่ และส่วนบนของแต่ละส่วนอย่างเข้มงวดเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยในเรื่อง ICH จะอยู่ในส่วน
B.๓ ในขณะที่ การสอนระดับมหาวิทยาลัยและกิจกรรมการอบรมจะอยู่ในส่วน B.๔ เป็นต้น
๒๕. นอกจากนั้น รัฐภาคีควรพยายามจัดเตรียมข้อมูล ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือกิจกรรมเฉพาะ
ด้าน และไม่สอดคล้องกับสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ICH หลาย
แห่งทีส่ ามารถเติมเต็มความหลากหลายของบทบาทที่มีความแตกต่างกัน
B.๔ มำตรกำรเพื่อให้แน่ใจต่อกำรรับรู้ กำรให้ควำมเคำรพ และกำรพัฒนำให้ดีขึ้นของ ICH
อธิบายมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า ICH ได้รับการยอมรับ ความเคารพ และการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ทีอ่ ้างถึงในข้อ ๑๔ ของอนุสัญญาฯ และวรรค ๑๕๕ ของคาแนะนาการปฏิบัติ ดังนี้
ก. แผนงานทางด้านข้อมูล การสร้างความตระหนัก และทางด้านการศึกษา ต่างมุ่งไปที่สาธารณชน
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน (อาจยกตัวอย่างเช่นที่ระบุเฉพาะเจาะจงถึง ICH และวิธีการใน
หลักสูตรของโรงเรียน)
ข. แผนงานด้านการอบรมและการศึกษาในชุมชนและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง
ค. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการสงวนรักษา ICH
ง. เครื่องมืออย่างไม่เป็นทางการในการถ่ายทอดความรู้ (อาจบันทึกในประเด็นว่า วิธีที่ไม่เป็นทางการ
ของการถ่ายทอดมีการรับรู้และการยอมรับจากสาธารณชนทั่วไปและในระดับประเทศได้อย่างไร)
จ. การศึกษาเพื่อการปกป้องพื้นที่และสถานที่ทางธรรมชาติของความทรงจาซึ่งจาเป็นต้องดารงอยู่
สาหรับการแสดงออกของ ICH
ระหว่าง ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ คา
๒๖. ในส่วน B.๔ รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แผนงานและกิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนักและความเคารพในมรดกที่จับต้องไม่ได้ทั่วไป ซึง่ เกี่ยวกับบุคคลและหรือสถาบันที่จัดทาแผนงาน
และกิจกรรมนั้นและที่เกี่ยวกับสาธารณะ รัฐภาคีที่มี ICH หนึ่งหรือมากกว่าที่อยู่ในรายการตัวแทน อาจสรุปไว้
ในส่วนนี้ถึงความหลากหลายของมาตรการและกิจกรรมเหล่านี้ของ ICH ต่างๆ ไว้เช่นเดียวกัน (เช่น แผนงาน
ด้านการศึกษา การสร้างความตระหนัก แผนเกี่ยวกับข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสื่อ เป็นต้น) การจัด
งานเทศกาลมักเติมเต็มบทบาทการส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในส่วน B.๔
๒๗. ในส่วนนี้ รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้ครอบคลุมมาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการประสบความสาเร็จ
ยกตัวอย่างหนึ่งหรือสองตัวอย่างในแต่ละมาตรการและกิจกรรมดังกล่าว แต่ ไม่จาเป็นต้องแสดงทุกรายการที่มี
ในกรณีของแผนงานด้านการศึกษาและข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่ระบุไว้ควรประกอบด้วย เนื้อหาและวิธีการ

๗
ผู้รับประโยชน์ (เช่น อายุ เป็นต้น) และผู้ จัดเตรียม (เช่น โรงเรียน NGO หรืออื่นๆ เป็นต้น) รวมถึงงานวิจัยที่
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สุด โดยยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงว่า ICH เข้าไปมีส่วนในการสอนใน
ห้องเรียนซึ่งมีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าการมองไปที่บทบาทของผู้ยึดถือประเพณี และที่สาคัญคือ การจาแนก
รูปแบบและระดับการศึกษาที่มี ความแตกต่างกัน (เช่น อย่างไม่เป็นทางการกับที่เป็นทางการ ระดับของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมโดยชุมชนกับการอบรมที่จัดภายในชุมชน เป็นต้น)
๒๘. รายการบั น ทึกกิจ กรรมการเพิ่มศักยภาพพร้อมด้ว ยประเภทของกิจกรรมและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้องสามารถนามารวมไว้ในส่วน B.๔. (เช่น ผู้ยึดถือประเพณีดั้งเดิม องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น) รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้คานึงถึงวิธีการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการที่ถูกรับรู้และจดจาภายใน
ชุมชนและในระดับประเทศ รัฐภาคีอาจคาดหวัง เช่น ที่จะจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองของโรงเรียนที่
มีตอ่ ความสาเร็จในการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ หรือถ้าผู้สูงอายุนั้นกาลังสูญเสียบทบาททางประเพณีของ
เขาในยุคที่ทันสมัย และหรือการอพยพทีอ่ าจทาให้ขั้นตอนของการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการอ่อนแอลง
๒๙. เป็นสิ่งสาคัญในส่วนนี้ที่จะมีการอภิปรายถึงพื้นที่ทางกายภาพ เนื่องจาก ICH จานวนมากที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ ชิด กับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งต้องการการอนุรักษ์ เพื่อความอยู่รอด ซึ่ง สิ่ งแวดล้อม
เหล่านี้สามารถเป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น กรณีขององค์ประกอบที่เชื่อมโยง
กับพิธีกรรมทางการเกษตร ศิลปะการแสดงที่อาจต้องการพื้นที่ทางกายภาพมากเพื่อความคงอยู่ อาทิ จตุรัส
ของหมู่บ้าน หรือโรงละครดั้งเดิม เป็นต้น
๓๐. นอกจากนี้ สิ่งที่จับต้องได้ที่จาเป็นสาหรับการประกาศใช้กฏหมายและการปฏิบัติของ ICH นั้น
อาจขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง หรือวัตถุดิบที่ความอยู่รอดอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม และที่มากกว่านั้นคือ
ความทรงจาและเอกลักษณ์ของกลุ่มสังคมมักจะยึดติดกับสถานที่ เฉพาะที่ซึ่งกาลังตกอยู่ในภาวะอันตราย รัฐ
ภาคีถูกเรียกร้องให้ จัดทาแผนงานด้านการศึกษาหรือกิจกรรมเพิ่มความตระหนัก ดังกล่าวไว้ในส่วนนี้ เพื่อ
จุดประสงค์ในการส่งเสริมการปกป้องพื้นที่ทางกายภาพที่ ICH นั้นใช้ในการแสดงออก
B.๕ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ภูมิภำค อนุภูมิภำค และทวิภำคี
รายงานเกี่ย วกับ มาตรการที่ถูกน าไปใช้ ใ นระดั บทวิภ าคี อนุภู มิภ าค ภูมิภ าค และระดับ ระหว่า ง
ประเทศส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาฯ รวมถึง มาตรการของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
อย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ และการริเริ่มความร่วมมืออื่นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
ข้อ ๑๙ ของอนุสัญญาฯ และวรรค ๑๕๖ ของคาแนะนาการปฏิบัติ ในประเด็นดังต่อไปนี้:
ก. การแลกเปลี่ยนเอกสารที่เกี่ยวกับ ICH ที่เสนอบนขอบเขตของรัฐภาคีอื่นๆ (วรรค ๘๗ ของ
คาแนะนาการปฏิบัติ)
ข. การเช้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ความร่วมมือในภูมิภาคที่รวมถึง ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์
สาหรับ ICH ที่จะถูกสร้างขึ้นมาภายใต้การอุปถัมก์ขององค์การยูเนสโก (วรรค ๘๘ ของคาแนะนาการ
ปฏิบัติ)
ค. การพัฒนาเครือข่ายชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เชี่ยวชาญ และสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาวิธีการเข้าร่วมและสหวิทยาการที่เกี่ยวกับ ICH ที่มีอยู่ทั่วไป (วรรค ๘๖ ของ
คาแนะนาการปฏิบัติ)
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คา
๓๑. ในส่วน B.๕ รัฐภาคีถูกเร่งรัดให้คานึงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ว่าได้มีการ

๘
ดาเนินการในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศที่ไหนบ้าง ซึ่ง รวมถึงการเข้าร่วมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ การและการสัมมนาขององค์กร การเข้าร่วมงานโครงการงานวิจัย การเสนอชื่อเข้าร่วมใน
ระดับนานาประเทศ หรือผ่านช่องทางเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรเอกชน และผู้ยึดถือประเพณี เป็นต้น
ในบางกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกจัดเตรียมขึ้นไว้ ในส่วน C ของแบบฟอร์มที่สามารถกล่าวถึงได้อย่างเป็น
ประโยชน์ในส่วน B.๕ ด้วยเช่นกัน
๓๒. รัฐภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่กับระบบสหพันธรัฐ ควรจะบันทึก ไว้ว่าส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้น ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในระดับประเทศ เช่น การสัมมนาหรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับประเทศจะไปอยู่ในส่วนอื่น เช่น ส่วน B.๓ and B.๔ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ส่วน C: สถำนะของ ICH ทีจ่ ำรึกไว้ในรำยกำรตัวแทน
๓๓. ในกรณีของ ICH ที่ถูกประกาศเมื่อก่อนนี้ให้เป็นผลงานชิ้นเอกก่อนที่จะมีการรวมกั บรายการเป็น
ตัวแทนในปี ๒๕๕๑ รัฐภาคีถูกร้องขอให้อ้างอิงปี ๒๕๕๑ เป็นจุดเริ่มต้น
C.๑ หน้าที่ทางวัฒนธรรมและทางสังคม
อธิบายการทาหน้าที่ทางวัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งความหมายของ ICH ในปัจจุบัน ทั้งภายในและ
สาหรับชุมชน คุณลักษณะของผู้ยึดถือประเพณีและผู้ปฏิบัติ และบทบาทเฉพาะด้าน หรือประเภท
บุคคลที่มีความรับผิดชอบพิเศษต่อ ICH ควรให้ความใส่ใจกับ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฏเกณฑ์
บรรทัดฐานที่จารึกไว้ใน R.๑ (ICH ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของอนุสัญญาฯ)
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๓๔. รัฐภาคีถูกเชิญชวนในส่วน C.๑ เพื่อจัดหาข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ ICH เพื่อที่ผู้อ่านที่ไม่
คุ้นเคยสามารถชื่นชมคุณลักษณะได้ ซึ่งต้องจัดทาอย่างสรุปและมีโครงร่างที่ประกอบเฉพาะคุณลักษณะหลัก
กิจกรรม เทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบที่จับต้องได้ที่มีส่วนร่วม เป็นต้น ความยาวของการนาเสนอจะ
ไม่รวมส่วนของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจุดประสงค์หลักของส่วนนี้เพื่ออธิบาย
ความสาคัญของ ICH ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมไปถึงคุณลักษณะและบทบาทของผู้ยึดถือประเพณีและ
ผู้ปฏิบัติ (เพศ และอายุ เป็นต้น) ตลอดจนประเภทของบุคคลที่มีความรับผิดชอบพิเศษต่อ ICH นอกจากนี้
คาถามในเรื่องบทบาทของเพศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การแสดงออก หรือการประกาศใช้กฏหมายควรได้รับ
การกล่าวถึงในที่นี้หรือไม่
C.๒ กำรประเมินควำมอยู่รอดและควำมเสี่ยงในปัจจุบัน
บรรยายระดับความสามารถในการดารงอยู่ของ ICH ในปัจจุบัน โดยเฉพาะความถี่และขอบเขตของ
การปฏิบัติ ความแข็งแรงของวิธีการทางประเพณี ในการถ่ายทอด จานวนผู้ปฏิบัติและผู้ชม รวมทั้ง
ความยั่งยืน ให้ระบุและบรรยายภัยคุกคาม (ถ้ามี) ที่มีต่อการถ่ายทอดและการประกาศใช้กฏหมายที่
ยังคงดาเนินการต่อเนื่อง พร้อมทั้งบรรยายความรุนแรงและความเร่งด่วนของภัยคุกคามนั้น
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๓๕. รัฐภาคีถูกร้องขอให้ความสนใจในส่วน C.๒ เฉพาะกรณีของการถ่ายทอด ซึ่งในส่วนนี้ ควร
บรรยายให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อการถ่ายทอด โดยเฉพาะที่มีผลต่อการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ
และระบุวิธีที่อาจทาให้เกิดความอ่อนแอลงที่เกิดจาก การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและความสัมพั นธ์ระหว่าง
คนในแต่ละรุ่น การพัฒนาการศึกษาในระบบ ชุมชนเมืองและการอพยพถิ่นฐาน รัฐภาคีอาจคานึงถึงความ

๙
ท้าทายที่เกิดขึ้นต่อการคัดเลือกผู้ปฏิบัติรายใหม่ร่วมด้วย เช่น โดยการประเมินความสนใจของบุคคล สังคม
และเศรษฐกิจที่มีการปฏิบัติสาหรับคนรุ่นหนุ่มสาว ความแข็งแกร่งของวิธีการทางประเพณีในการถ่ายทอดที่
ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้นับเป็นคาถามสาคัญและควรจะถูกบรรยายไว้ในส่วนนี้
๓๖. รัฐภาคีถูกเชิญชวนให้กล่าวถึงความอยู่รอดในมุมมองที่จับต้องได้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่จับต้อง
ไม่ได้ นอกเหนือจากการดารงอยู่อย่างต่อเนื่องของสถานที่และพื้นที่ที่สาคัญสาหรับการแสดงออก มุมมองที่
สาคัญอื่นๆ คือ การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือ เครื่องแต่งกาย หน้ากาก และ
อุปกรณ์ เป็นต้น ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติของพิธีทางศาสนาและงานฉลองต่างๆ การแสดงออกทางวาจา
ศิลปะการแสดง และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมดั้งเดิมและความรู้
๓๗. มุมมองอีกอย่างหนึ่งที่รัฐภาคีถูกเชิญชวนให้พิจารณารวมเข้าไว้คือ ภัย คุกคามที่มีศักยภาพที่จะ
เพิ่มความสนใจของสาธารณะและสื่อในการนาเสนอต่อ ICH ซึ่งถ้ามีความเกี่ยวข้องกันแล้ว รัฐภาคี อาจต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดของภัยคุกคามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเฉพาะด้านของมาตรการที่ถูกนาไป
เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้ควรนาไปไว้ในส่วน C๔ ถึงแม้คาชี้แจงเหตุผลอาจจัดเตรียมไว้ในส่วนนี้
นอกจากนั้น ในส่วนนี้ยังครอบคลุมประเด็นคาถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ ICH ในการตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมใหม่ๆ รวมทั้งมุมมองทั้งในแง่ลบและบวกของวิวัฒนาการดังกล่าว
C.๓. กำรมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยของรำยกำร
ระบุว่า การจารึก ICH มีส่วนช่วยต่อการทาให้แน่ใจถึงความอยู่รอด และเพิ่มความตระหนักรู้ใน
ความสาคัญทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ การจารึกมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการเคารพ
ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวมทั้งความเคารพซึ่งกันและกัน
ในชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๓๘. ในส่วน C.๓. รัฐภาคีถูกเชิญชวนให้บรรยายในส่วนวิธีปฏิบัติเกี่ย วกับ ICH ตัวอย่างเช่น การ
ยอมรับการกระทาที่สืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษและจากผู้ปฏิบัติที่มีเพิ่มขึ้น อย่างกว้างขวางในชุมชน และใน
ระดับประเทศ หรืออธิบายว่า การจารึก ICH ในรายการตัวแทน และมาตรการการสงวนรักษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มความสนใจ และความเคารพในวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะ และวัฒนธรรมของ
คนกลุ่มน้อยโดยทั่วไป หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งในประเทศและภูมิภาค. ตัวอย่างเช่น การจารึกอาจกระตุ้นให้
ชุมชนในท้องถิ่นหันมาจัดกิจกรรมการสงวนรักษามากขึ้น หรือชุมชนอื่นในการตระหนักรู้ถึง คุณค่าของ ICH
ของพวกเขา นอกจากนี้ เป็นสิ่งสาคัญที่จะพิจารณาว่าการจารึก ICH ไว้ในรายการตัวแทนจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้อย่างไร
C.๔ ควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมหรือบังคับใช้ ICH
บรรยายถึงมาตรการที่ถูกนามาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและบังคับใช้ ICH โดยเฉพาะการให้รายละเอียดของ
มาตรการที่อาจมีความจาเป็นในฐานะผลที่เกิดขึ้นจากการจารึก
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๓๙. รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้รวมการอธิบายถึงมาตรการที่ถูกนาไปใช้เพื่อให้แน่ใจถึงการดารงอยู่ของ ICH
และเพื่อ ปกป้องหรื อดารงไว้ซึ่งมุมมองที่จับต้องได้ที่เกี่ยวข้องกันไว้ในส่ว น C.๔ และอธิบายเพิ่มเติมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ยึดถือประเพณีว่าสามารถจัดการกับการเพิ่มขึ้นของความสนใจจากสาธารณชน
และสื่อที่เป็นผลจากการจารึกได้อย่างไร

๑๐
๔๐. ประเด็นสาคัญที่ควรกล่าวถึงในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทของพื้นที่ทางกายภาพที่ ICH ต้องการ
สาหรับการแสดง และการกระทาเพื่อดารงไว้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ วิธีการสร้างความมั่นใจถึงการได้มาอย่าง
ต่อเนื่องของวัสดุทางธรรมชาติที่ใช้ในการสร้างองค์ประกอบที่จับต้องได้ที่เกี่ยวข้อง รัฐภาคีได้รับคาเตือนว่า
ข้อมูลบางอย่างที่ถูกจัดเตรียมไว้ เช่น การศึกษา การวิจัย การจัดทาเอกสาร และกิจกรรมการส่งเสริม เป็นต้น
สามารถเกี่ยวข้องกับ ทั้งในส่วน B.๓ and B.๔ ดังเช่นตัวอย่าง กิจกรรมการสงวนรักษาโดยทั่วไป ถ้ามี
แผนปฏิบัติการสาหรับการสงวนรักษา รายละเอียดบางอย่างควรระบุไว้ในส่วนนี้
C.๕ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
อธิบายการเข้าร่วมของชุมชน กลุ่ม ชน และปัจเจกบุคคลในการสงวนรักษาองค์ประกอบและคามั่น
สัญญาที่มตี ่อการสงวนรักษาในอนาคต
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๔๑. เป็นสิ่งสาคัญที่ควรคานึงถึง ICH ที่จารึกไว้ซึ่งรัฐภาคีได้แสดงให้เห็นไว้อย่างชัดเจนถึงการมีส่วน
ร่วมโดยตรงของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลในการสงวนรักษา ICH การจัดเตรียมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมในอดีตและปัจจุบันเท่านั้นที่ควรได้รับการกล่าวถึง
แต่ยังรวมถึง คามั่นสัญญาที่จะสงวนรักษาต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจแสดงในรูปตัวอย่างเช่น การจัดตั้งสมาคม
คณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน
๔๒. การริเริ่มของชุมชนเกี่ยวกับการถ่ายทอด ICH เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก แต่ข้อมูลที่นาเสนอใน
ส่วนนี้ ควรกล่าวถึงมุมมองของการสงวนรักษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การจัดทาเอกสาร การ
จัดทาคลังข้อมูล กิจกรรมการส่งเสริม การศึกษาและการอบรม เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการกล่าวถึงองค์กรบน
พื้นฐานของชุมชน หรือองค์กรที่มีลักษณะเดียวกันร่วมด้วย โดยรายละเอียดควรรวมไว้ในส่วน C.๖ สาหรับส่วน
นี้ รัฐภาคีถูกกระตุ้นให้กล่าวถึงประเด็นทางด้านบทบาทของเพศภายในชุมชนที่สอดคล้องกับการสงวนรักษา
C.๖ บริบททำงสถำบัน
รายงานในบริบททางสถาบันสาหรับองค์ประกอบที่จารึกไว้ในรายการเป็นตัวแทน รวมถึง:
ก. หน่วยงานที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและหรือการสงวนรักษา
ข. องค์กรของชุมชนหรือกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและการสงวนรักษา
ไม่เกิน ๑๕๐ คา
๔๓. ในส่วน C.๖ รัฐภาคีถูกร้องขอให้สร้างความมั่นใจว่าสถาบัน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อไว้ที่นี่ มี
รายละเอียดข้อมูลในการติดต่อครบถ้วน (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์) สาหรับบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันในการสงวนรักษาหรือการบริหาร ICH นั้นควรอธิบายโดยสรุป
๔๔. ในส่วนนี้ มุ่งประเด็นไปที่การแสดงกรอบการทางานของสถาบันเท่านั้น สาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้มีการดาเนินการจะนาไปไว้ในส่วน C.๔ โดยรัฐภาคีถูกร้องขอให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
ของแต่ละองค์กรและสมาชิกภาพ (จานวน เพศ และอายุ) ถึงแม้การมีรายชื่อผู้ติดต่อของแต่ละองค์กรจะเป็น
ประโยชน์ก็ตาม แต่โดยทั่วไป ไม่จาเป็น จัดเตรียมข้อมูลสาหรับผู้ปฏิบัติรายบุคคล ส่วนสมาคมของชุมชนและ
องค์กรที่เหมือนกันซึง่ เคยได้รับการกล่าวถึงในส่วน C.๔ and C.๕ ควรระบุไว้อย่างครบถ้วนด้วย
C.๗ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเตรียมกำรจัดทำรำยงำน
อธิบายมาตรการที่ใช้เพื่อทาให้แน่ใจว่า ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในกระบวนการเตรียมการจัดทารายงานนี้สาหรับแต่ละ ICH ที่เกี่ยวข้อง

๑๑
ระหว่าง ๑๕๐ และ ๒๕๐ คา
๔๕. ในการจัดทาส่วน C.๗ ให้มีความสมบูรณ์ รัฐภาคี ถูกกระตุ้นในการแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วม
ของชุมชนในการเตรียมการจัดทารายงานมีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง และเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการให้
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ทาได้ ถ้า (ตัวอย่างเช่น) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการของการปรึกษาหารือ ควร
อธิบายว่าใครเป็นคนได้รับคาปรึกษา โดยใคร บ่อยแค่ไหน และมีการติดตามผลอย่างไร

ข้อแนะนำในกำรจัดทำรำยงำนสถำนะของ ICH ทีจ่ ำรึกในรำยกำรควำมต้องกำรกำรสงวนรักษำอย่ำง
เร่งด่วน ตำมแบบฟอร์ม ICH-๑๐
และรำยงำน ICH ที่จำรึกในรำยกำรตัวแทน ICH ของมนุษยชำติ ตำมแบบฟอร์ม ICH-๑๑
-------------------------------------------------ภำพรวม
๑. แต่ละรัฐภาคีจะต้องส่งรายงานสถานะของ ICH ที่อยู่ในเขตแดนและได้รับการจารึกไว้ในรายการการสงวนรักษา
อย่างเร่งด่วนแล้วต่อคณะกรรมการฯ ตามกาหนด
๒. รายงานควรส่งถึงองค์การยูเนสโกเพื่อได้รับก่อนหรือในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของปีที่สี่หลังจากปีที่ ICH ได้ถูกจารึกไว้
และทุกๆ สี่ปีหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจัดทาตารางเวลาเป็นการเฉพาะแต่ละกรณี สาหรับการ
รายงานที่จะใช้กระบวนการมากกว่าปกติ ซึ่งทาให้กาหนดเวลาในการรับโดยองค์การยูเนสโกคือ อย่างน้อยสามเดือน
ก่อนการประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
เวลำสิ้นสุดของกำรส่งรำยงำน
๓. รายงานตามแบบฟอร์ ม นั้ น ควรได้รั บ ก่อนหรือในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อที่จะนาไปพิจารณาโดย
คณะกรรมการในเดือนพฤศจิการยน ๒๕๕๘ และสาหรับรายงานที่ส่งมาหลังจากวันที่กาหนดจะถูกพิจารณาในรอบ
ต่อไป
กำรจัดส่งรำยงำน
๔. รัฐ ภาคีต้องเสนอรายงานเป็น ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่คณะกรรมการฯ ใช้ในการทางาน ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด โดยรัฐภาคีได้รับการกระตุ้นให้เสนอรายงานทั้งสองภาษา
๕. ในรายงานควรสรุปด้วยการมีลายเซ็นต์จริงของผู้ที่ได้รับการมอบอานาจลงนามในฐานะตัวแทนของประเทศ
๖. สาเนาเอกสารต้องนาเสนอในรูปแบบกระดาษ A๔ หรือขนาดจดหมาย และเป็นไปตามแบบฟอร์มมาตรฐานอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดเตรียมในรู ปแบบที่แยกออกได้แต่ละแผ่น และเป็นการพิมพ์หน้าเดียวต่อแผ่น และจัดส่งไปที่
UNESCO Intangible cultural heritage section
๑, rueMiollis ๗๕๗๓๒,Paris Cedex ๑๕, France.
Tel: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๓ ๙๕, Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับใช้ในการติดต่อทางจดหมายเท่านั้น
ไม่ใช่การส่งไฟล์เอกสาร)
ทั้งนี้ ข้อความของเอกสารจะต้องส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบมาตรฐาน RTF หรือรูปแบบ doc.) บันทึกใน
แผ่น CD-ROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่: ich-nominations@unesco.org
๗. การใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มควรมีเฉพาะข้อความ ไม่รวมภาพประกอบ จานวนคามากสุดและน้อยสุดกาหนดไว้ในแต่
ละส่วนของคาแนะนาเพิ่มเติม โดยจานวนคาสาหรับภาษาฝรั่งเศษมากกว่าภาษาอังกฤษร้อยละ ๑๕ และในกรณีที่ไม่มี
การกาหนดจานวนคา รัฐภาคีควรนาเสนอเฉพาะเข้อมูลที่ซึ่งมีความต้องการสาหรับการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ
โดยสรุปเท่าที่จะทาได้
๘. รายงานควรรวมเฉพาะข้อมูลที่ถูกร้องขอในแบบฟอร์ม และถูกจัดเตรียมตามคาแนะนาในแต่ละส่วน

๙. รายงานจะต้องถูกจัดเตรียมไว้ในรูปแบบอักษร Arial ๑๑ ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรรูปแบบพิเศษ หากจาเป็นควรใช้
รูปแบบมาตรฐานแบบ Unicode
๑๐. รัฐภาคีควรบรรยาย อธิบาย และแสดงให้เห็นตามความเหมาะสมในแต่ละส่วนของแบบฟอร์มมากกว่าการยืนยัน
รับรองธรรมดา คาแถลงการณ์ที่เปิดเผยควรได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานและคาอธิบายต่างๆ
๑๑. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่ง การริเริ่มค้นหาข้อมูลและปัญหาอุปสรรคที่พบควรมีการระบุ
และบรรยายให้ทราบ
กำรได้รับและกระบวนกำรของรำยงำน
๑๒. เมื่อองค์การยูเนสโกได้รับรายงานจากรัฐภาคี ฝ่ายเลขานุการฯ จะลงทะเบียนพร้อมแจ้งให้รัฐภาคีทราบ โดยมี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงาน ซึ่งถ้ารายงานยังขาดความสมบูรณ์เพียงพอที่จะอนุญาตให้คณะกรรมการฯ
ทดสอบ ฝ่ายเลขานุการฯ จะให้คาปรึกษาต่อรัฐภาคีถึงการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์
๑๓. ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งต่อให้คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ
ภาพรวมของรายงานทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐภาคีจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมและรายงานทั้งหมดดังกล่าวด้วย
๑๔. หลังจากมีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ แล้ว รายงานต่างๆ จะถูกนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะสาหรับ
ข้อมูล ยกเว้นมีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่นโดยคณะกรรมการฯ เป็นกรณีๆ ไป
รัฐภำคีจำเป็นต้องยื่นรำยงำน
- การปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ และสถานะของ ICH ที่จารึกไว้ในรายการตัวแทน ICH ของมนุษยชาติ (แบบฟอร์ม
๑๐)
- สถานะของ ICH ที่จารึกไว้ในรายการ ICH ที่ต้องการการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (แบบฟอร์ม ๑๑)

Urgent Safeguarding List Report
ICH-11 – Form

REPORT ON THE STATUS OF AN ELEMENT INSCRIBED ON THE LIST OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NEED OF URGENT
SAFEGUARDING
DEADLINE 15 DECEMBER 2014
FOR EXAMINATION IN 2015
Instructions for completing the report are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
A.

COVER SHEET

A.1. State Party

A.2. Date of deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession
This information is available online at www.unesco.org/culture/ich.

A.3. Element inscribed on the Urgent Safeguarding List that is the subject of this report
For multinational elements, please indicate the other States concerned.
Name of element:
Inscribed in:
A.4. Reporting period covered by this report
Please indicate the period covered by this report.
Beginning date:

Ending date:

A.5. Other elements inscribed on the Urgent Safeguarding List, if any
Please list all other elements from your country inscribed on the Urgent Safeguarding
List, together with the year of inscription; for multinational elements, please indicate the
other States concerned.

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms

Form ICH-11-2015-EN - revised on 26/11/2013 – page 1

A.6. Executive summary of the report
Please provide an executive summary of the report that will allow general readers to
understand the current status of the element, any positive or negative impacts of
inscription, and the implementation of safeguarding measures during the reporting period.
Between 400 and 600 words

A.7. Contact person for correspondence
Provide the name, address and other contact information of the person responsible for
correspondence concerning the report. If an e-mail address cannot be provided, indicate
a fax number.
Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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B.

STATUS OF ELEMENT INSCRIBED ON THE URGENT SAFEGUARDING LIST
This report is normally submitted to the Secretariat by 15 December of the fourth year
following the year of inscription, and each fourth year thereafter. At the time of inscription,
the Committee may have established a specific timetable for reporting that takes
precedence over the normal four-year cycle. Refer therefore to the nomination file as
basis for reporting on the current status of the element and report only on relevant
changes since the date of inscription on the List or since the last previous report.
Nomination files, specific timetables and earlier reports, if any, are available at
www.unesco.org/culture/ich or on request from the Secretariat.
The State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of the
communities, groups and, where applicable, individuals concerned during the process of
preparation of each report, and is asked in point B.6 below to describe how it has done
so.

B.1. Social and cultural functions
Please explain the social and cultural functions and meanings of the element today,
within and for its community, the characteristics of the bearers and practitioners, and any
specific roles or categories of persons with special responsibilities towards the element,
among others. Attention should be given to any relevant changes related to inscription
criterion U.1 (‘the element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of
the Convention’).
Between 200 and 500 words

B.2. Assessment of its viability and current risks
Please describe the current level of viability of the element, particularly the frequency and
extent of its practice, the strength of traditional modes of transmission, the demographics
of practitioners and audiences and its sustainability. Please also identify and describe the
threats, if any, to the element’s continued transmission and enactment and describe the
severity and immediacy of such threats, giving particular attention to any strengthening or
weakening of the element’s viability subsequent to inscription.
Between 200 and 500 words

B.3. Implementation of safeguarding measures
Please report on the safeguarding measures that were described in the nomination file.
Describe how they have been implemented and how they have contributed substantially
to the safeguarding of the element during the reporting period, taking note of external or
internal constraints such as limited resources. Include, in particular, information on the
measures taken aiming to ensure the viability of the element by enabling the community
to continue its practice and transmission. Include the following detailed information
concerning the implementation of the set of safeguarding measures or safeguarding plan:
B.3a. Objectives and results
Indicate what primary objective(s) were addressed and what concrete results were
attained during the reporting period.
Between 200 and 500 words

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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B.3b. Safeguarding activities
List the key activities that were carried out during this reporting period in order to achieve
these expected results. Please describe the activities in detail and make note of their
effectiveness or any problems encountered in implementing them.
Between 500 and 1000 words

B.3c. Participation of communities, groups or individuals in the safeguarding activities
Describe how communities, groups or, if appropriate, individuals have effectively
participated in the safeguarding measures. Describe the role of the implementing
organization or body (name, background, etc.) and the human resources that were
available for implementing the project.
Between 200 and 500 words

B.3d. Timetable and budget
Indicate in a timetable when each activity was implemented and the funds that were used
for its implementation, identifying the source of funding for each (governmental sources,
in-kind community inputs, etc.).
Between 200 and 500 words

B.3e. Overall effectiveness of the safeguarding activities
Provide an overall assessment of the effectiveness of the activities taken to achieve the
expected result and of the efficiency of use of funds for implementing the activities.
Please indicate how the activities contributed to achieving the results and whether other
activities could have contributed better to achieving the same results. Also indicate
whether the same results could have been achieved with less funding, whether the
human resources available were appropriate and whether communities, groups and
individuals could have been better involved.
Between 400 and 600 words

B.4. Community participation
Please describe the participation of communities, groups and individuals in safeguarding
the element and their commitment to its further safeguarding.
Between 200 and 500 words

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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B.5. Institutional context
Please report on the institutional context for the element inscribed on the Urgent
Safeguarding List, including:
a.

the competent body(ies) involved in its management and/or safeguarding;

b.

the organization(s) of the community or group concerned with the element and its
safeguarding.
Not to exceed 150 words

B.6. Participation of communities in preparing this report
Describe the measures taken to ensure the widest possible participation of the
communities, groups and, where applicable, individuals concerned during the process of
preparation of this report.
Between 150 and 250 words

C. SIGNATURE ON BEHALF OF THE STATE PARTY
The report should conclude with the original signature of the official empowered to sign it
on behalf of the State, together with his or her name, title and the date of submission.
Name:
Title:
Date:
Signature:

Instructions for completing the report are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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ภาคผนวก ๖
แบบฟอร์มในการจัดทาคาร้องขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาฯ
พร้อมทั้งแบบฟอร์มและคาแนะนาภาพถ่ายและวีดิทัศน์ประกอบคาร้อง

Urgent Safeguarding List
ICH-01 – Form

LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
IN NEED OF URGENT SAFEGUARDING
DEADLINE 31 MARCH 2013
FOR A POSSIBLE INSCRIPTION IN 2014
Instructions for completing the nomination form are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Nominations not complying with those instructions and
those found below cannot be accepted for examination.

A. State(s) Party(ies)
For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B. Name of the element
B.1. Name of the element in English or French
This is the official name of the element that will appear in published material.
Not to exceed 200 characters

B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned, if
applicable
This is the official name of the element in the vernacular language, corresponding to its official name in English or
French (point B.1).
Not to exceed 200 characters

B.3. Other name(s) of the element, if any
In addition to the official name(s) of the element (point B.1), mention alternate name(s), if any, by which the element is
known.
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C.

Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated
element.
Not to exceed 150 words

D.

Geographical location and range of the element

Provide information on the distribution of the element within the territories of the submitting State(s), indicating if
possible the location(s) in which it is centred.
Not to exceed 150 words

E. Domain(s) represented by the element
Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which
might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘others’, specify the
domain(s) in brackets.

oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship
other(s) (

F.

)

Contact person for correspondence

Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning
the nomination. If an e-mail address cannot be provided, indicate a fax number.
For multi-national nominations provide complete contact information for one person designated by the States Parties
as the main contact person for all correspondence relating to the nomination and for one person in each State Party
involved.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
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Other relevant
information:

1.

Identification and definition of the element

For Criterion U.1, the States shall demonstrate that ‘the element constitutes intangible cultural heritage as defined in
Article 2 of the Convention’.
This section should address all the significant features of the element as it exists at present, and should include:
a.

an explanation of its social and cultural functions and meanings today, within and for its community,

b.

the characteristics of the bearers and practitioners of the element,

c.

any specific roles or categories of persons with special responsibilities towards the element,

d.

the current modes of transmission of the knowledge and skills related to the element.

The Committee should receive sufficient information to determine:
a.

that the element is among the ‘practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as
the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —’;

b.

‘that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural heritage’;

c.

that it is being ‘transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by communities
and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history’;

d.

that it provides communities and groups involved with ‘a sense of identity and continuity’; and

e.

that it is not incompatible with ‘existing international human rights instruments as well as with the
requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable
development’.

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must
explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not
address in detail the history of the element, or its origin or antiquity.
Not fewer than 750 or more than 1,000 words

2.

Need for urgent safeguarding

For Criterion U.2, the States shall demonstrate that ‘the element is in urgent need of safeguarding because its
viability is at risk despite the efforts of the community, group or, if applicable, individuals and State(s) Party(ies)
concerned’.
Describe the current level of viability of the element, particularly the frequency and extent of its practice, the strength
of traditional modes of transmission, the demographics of practitioners and audiences and its sustainability.
Identify and describe the threats to the element’s continued transmission and enactment and describe the severity
and immediacy of those threats. The threats described here should be specific to the element concerned, but not a
generic cause that would be applicable to any intangible heritage.
Not fewer than 750 or more than 1,000 words

Form ICH-01-2014-EN - revised on 21/12/2012 – page 3

3.

Safeguarding measures

For Criterion U.3, the States shall demonstrate that ‘safeguarding measures are elaborated that may enable the
community, group or, if applicable, individuals concerned to continue the practice and transmission of the element’.

3.a. Past and current efforts to safeguard the element
The feasibility of safeguarding depends in large part on the aspirations and commitment of the community, group or, if
applicable, individuals concerned. Describe past and current efforts of the concerned communities, groups or, if
applicable, individuals to ensure the viability of the element.
Describe also past and current efforts of the concerned State(s) Party(ies) to safeguard the element, taking note of
external or internal constraints, such as limited resources.
Not fewer than 300 or more than 500 words

3.b. Safeguarding measures proposed
This section should identify and describe a coherent set of safeguarding measures that, within a time-frame of
approximately four years, could respond the need for urgent safeguarding and substantially enhance the viability of
the element, if implemented, and provide detailed information as follows:
a.

What primary objective(s) will be addressed and what concrete results will be expected?

b.

What are the key activities to be carried out in order to achieve these expected results? Describe the
activities in detail and in their best sequence, addressing their feasibility.

c.

Describe the mechanisms for the full participation of communities, groups or, if appropriate, individuals in
the proposed safeguarding measures. Provide as detailed as possible information about the communities, in
particular, practitioners and their roles in implementing safeguarding measures. The description should cover
not only the participation of the communities as beneficiaries of technical and financial support, but also their
active participation in the planning and implementation of all of the activities.

d.

Describe the competent body with responsibility for the local management and safeguarding of the element,
and its human resources available for implementing the project. (Contact information is to be provided in
point 3.c below.)

e.

Provide evidence that the State(s) Party(ies) concerned has the commitment to support the safeguarding
effort by creating favourable conditions for its implementation.

f.

Provide a timetable for the proposed activities and estimate the funds required for their implementation (if
possible, in US dollers), identifying any available resources (governmental sources, in-kind community inputs,
etc.).
Not fewer than 1,000 or more than 2,000 words

3.c. Competent body(ies) involved in safeguarding
Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and
title of the contact person(s), with responsibility for the local management and safeguarding of the element.

Name of the body:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
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Other relevant
information:

4.

Community participation and consent in the nomination process

For Criterion U.4, the States shall demonstrate that ‘the element has been nominated following the widest possible
participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed
consent’.

4.a. Participation of communities, groups and individuals concerned in the nomination
process
Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in preparing
and elaborating the nomination at all stages.
States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of all concerned parties,
including where appropriate local and regional governments, communities, NGOs, research institutes, centres of
expertise and others.
Not fewer than 300 or more than 500 words

4.b. Free, prior and informed consent to the nomination
The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable,
individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means,
according to the legal regimen of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The
Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to
standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working
languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members
use languages other than English or French.
Attach to the nomination form information showing such consent and indicate below what documents you are
providing and what form they take.
Not fewer than 150 or more than 250 words

4.c. Respect for customary practices governing access to the element
Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage or to information about it is sometimes restricted by
customary practices enacted and conducted by the communities in order, for example, to maintain the secrecy of
certain knowledge. If such practices exist, demonstrate that inscription of the element and implementation of the
safeguarding measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such
heritage (cf. Article 13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such
respect.
If no such practices exist, please provide a clear statement that there are no customary practices governing access to
the element in at least 50 words.
Not fewer than 50 or more than 250 words
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4.d. Concerned community organization(s) or representative(s)
Provide the name, address and other contact information of community organizations or representatives, or other nongovernmental organizations, that are concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds,
steering committees, etc.

Organization/
Community:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

5.

Inclusion of the element in an inventory

For Criterion U.5, the States shall demonstrate that ‘the element is included in an inventory of the intangible cultural
heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies) as defined in Articles 11 and 12 of the
Convention’.
Indicate below when the element has been included in the inventory, its reference and identify the inventory in which
the element has been included and the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory.
Demonstrate below that the inventory has been drawn up in conformity with the Convention, in particular Article 11 (b)
that stipulates that intangible cultural heritage shall be identified and defined ‘with the participation of communities,
groups and relevant non-governmental organizations’ and Article 12 requiring that inventories be regularly updated.
The nominated element’s inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies)
should have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of
completing or updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an inventoryin-progress.
Documentary evidence shall also be provided in an annex demonstrating that the nominated element is included in an
inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined
in Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence may take the form of a functioning hyperlink through which
such an inventory may be accessed.
Not fewer than 150 or more than 250 words
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6.

Documentation

6.a. Appended documentation (mandatory)
The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of examining and evaluating the
nomination. The photographs and the video will also be helpful for visibility activities if the element is inscribed. Tick
the following boxes to confirm that related items are included with the nomination and that they follow the instructions.
Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.

documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or
French if the language of concerned community is other than English or French
documentary evidence of the inclusion of the element in an inventory (except if a funcionning
hyperlink to a webpage providing such evidence has been provided)
10 recent photographs in high definition
cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English
or French) if the language utilized is other than English or French
cession(s) of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)

6.b. Principal published references (optional)
Submitting States may wish to list, using a standard bibliographic format, principal published references providing
supplementary information on the element, such as books, articles, audiovisual materials or websites. Such published
works should not be sent along with the nomination.
Not to exceed one standard page.

7.

Signature on behalf of the State(s) Party(ies)

The nomination should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State
Party, together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national nominations, the document should contain the name, title and signature of an official of
each State Party submitting the nomination.

Name:
Title:
Date:
Signature:
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Representative List
ICH-02 – Form

REPRESENTATIVE LIST OF
THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY
DEADLINE 31 MARCH 2013
FOR A POSSIBLE INSCRIPTION IN 2014
Instructions for completing the nomination form are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Nominations not complying with those instructions and
those found below cannot be accepted for examination.

A.

State(s) Party(ies)

For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B.

Name of the element

B.1. Name of the element in English or French
This is the official name of the element that will appear in published material.
Not to exceed 200 characters

B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned,
if applicable
This is the official name of the element in the vernacular language corresponding to the official name in English or
French (point B.1).
Not to exceed 200 characters

B.3. Other name(s) of the element, if any
In addition to the official name(s) of the element (point B.1) mention alternate name(s), if any, by which the element is
known.
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C.

Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated
element.
Not to exceed 150 words

D.

Geographical location and range of the element

Provide information on the distribution of the element within the territory(ies) of the submitting State(s), indicating if
possible the location(s) in which it is centred.
Not to exceed 150 words

E. Contact person for correspondence
Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning
the nomination. If an e-mail address cannot be provided, indicate a fax number.
For multi-national nominations provide complete contact information for one person designated by the States Parties
as the main contact person for all correspondence relating to the nomination, and for one person in each State Party
involved.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address :
Other relevant
information:
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1.

Identification and definition of the element

For Criterion R.1, the States shall demonstrate that ‘the element constitutes intangible cultural heritage as defined in
Article 2 of the Convention’.
Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which
might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘others’, specify the
domain(s) in brackets.
oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship
other(s) (

)

This section should address all the significant features of the element as it exists at present.
The Committee should receive sufficient information to determine:
a.

that the element is among the ‘practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as
the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —’;

b.

‘that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural
heritage’;

c.

that it is being ‘transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by communities
and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history’;

d.

that it provides communities and groups involved with ‘a sense of identity and continuity’; and

e.

that it is not incompatible with ‘existing international human rights instruments as well as with the
requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable
development’.

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must
explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not
address in detail the history of the element, or its origin or antiquity.

(i)

Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or
experienced it.
Not fewer than 150 or more than250 words

(ii)

Who are the bearers and practitioners of the element? Are there any specific roles or categories of persons
with special responsibilities for the practice and transmission of the element? If yes, who are they and what
are their responsibilities?
Not fewer than 150 or more than250 words
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(iii)

How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?
Not fewer than 150 or more than250 words

(iv) What social and cultural functions and meanings does the element have today for its community?
Not fewer than 150 or more than250 words

(v)

Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or
with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable
development?
Not fewer than 150 or more than250 words

2.

Contribution to ensuring visibility and awareness and
to encouraging dialogue

For Criterion R.2, the States shall demonstrate that ‘Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and
awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural
diversity worldwide and testifying to human creativity’.
(i)

How can inscription of the element on the Representative List contribute to the visibility of the intangible
cultural heritage in general and raise awareness of its importance at the local, national and international
levels?
Not fewer than 100 or more than 150 words

(ii)

How can inscription encourage dialogue among communities, groups and individuals?
Not fewer than 100 or more than 150 words

(iii) How can inscription promote respect for cultural diversity and human creativity?
Not fewer than 100 or more than 150 words
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3.

Safeguarding measures

For Criterion R.3, the States shall demonstrate that ‘safeguarding measures are elaborated that may protect and
promote the element’.

3.a. Past and current efforts to safeguard the element
(i)

How is the viability of the element being ensured by the concerned communities, groups or, if applicable,
individuals? What past and current initiatives have they taken in this regard?
Not fewer than 150 or more than 250 words

Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the
communities, groups or individuals concerned:
transmission, particularly through formal and non-formal education
identification, documentation, research
preservation, protection
promotion, enhancement
revitalization
(ii)

How have the concerned States Parties safeguarded the element? Specify external or internal constraints, such
as limited resources. What are its past and current efforts in this regard?
Not fewer than 150 or more than 250 words

Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the
State(s) Party(ies) with regard to the element:
transmission, particularly through formal and non-formal education
identification, documentation, research
preservation, protection
promotion, enhancement
revitalization

3.b. Safeguarding measures proposed
This section should identify and describe safeguarding measures that will be implemented, especially those intended
to protect and promote the element.
(i)

What measures are proposed to help to ensure that the element’s viability is not jeopardized in the future,
especially as an unintended result of inscription and the resulting visibility and public attention?
Notfewer than 500 or more than 750 words
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(ii)

How will the States Parties concerned support the implementation of the proposed safeguarding measures?
Not fewer than 150 or more than 250 words

(iii)

How have communities, groups or individuals been involved in planning the proposed safeguarding measures
and how will they be involved in their implementation?
Not fewer than 150 or more than 250 words

3.c. Competent body(ies) involved in safeguarding
Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and
title of the contact person(s), with responsibility for the local management and safeguarding of the element.

Name of the body:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

4.

Community participation and consent in the nomination process

For Criterion R.4, the States shall demonstrate that ‘the element has been nominated following the widest possible
participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed
consent’.

4.a. Participation of communities, groups and individuals concerned in the nomination
process
Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in preparing and
elaborating the nomination at all stages.
States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of all concerned parties,
including where appropriate local and regional governments, communities, NGOs, research institutes, centres of
expertise and others.
Not fewer than 300 or more than 500 words
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4.b. Free, prior and informed consent to the nomination
The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable,
individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means,
according to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The
Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to
standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working
languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members
use languages other than English or French
Attach to the nomination form information showing such consent and indicate below what documents you are
providing and what form they take.
Not fewer than 150 or more than 250 words

4.c. Respect for customary practices governing access to the element
Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage or to information about it is sometimes restricted by
customary practices enacted and conducted by the communities in order, for example, to maintain the secrecy of
certain knowledge. If such practices exist, demonstrate that inscription of the element and implementation of the
safeguarding measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such
heritage (cf. Article 13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such
respect.
If no such practices exist, please provide a clear statement that there are no customary practices governing access to
the element in at least 50 words
Not fewer than 50 or more than 250 words

4.d. Concerned community organization(s) or representative(s)
Provide the name, address and other contact information of community organizations or representatives, or other
non-governmental organizations, that are concerned with the element such as associations, organizations, clubs,
guilds, steering committees, etc.

Organization/
community:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:
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5.

Inclusion of the element in an inventory

For Criterion R.5, the States shall demonstrate that ‘the element is included in an inventory of the intangible cultural
heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the
Convention’.
Indicate below when the element has been included in the inventory, its reference and identify the inventory in which
the element has been included and the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory.
Demonstrate below that the inventory has been drawn up in conformity with the Convention, in particular Article 11(b)
that stipulates that intangible cultural heritage shall be identified and defined ‘with the participation of communities,
groups and relevant non-governmental organizations’ and Article 12 requiring that inventories be regularly updated.
The nominated element’s inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies)
should have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of
completing or updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an
inventory-in-progress.
Documentary evidence shall also be provided in an annex demonstrating that the nominated element is included in an
inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined
in Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence may take the form of a functioning hyperlink through which
such an inventory may be accessed.Not fewer than 150 or more than 250 words

6.

Documentation

6.a. Appended documentation (mandatory)
The documentation listed below is mandatory, except for the edited video, and will be used in the process of
examining and evaluating the nomination. The photographs and the video will also be helpful for visibility activities if
the element is inscribed. Tick the following boxes to confirm that related items are included with the nomination and
that they follow the instructions. Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not
be returned.

documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or
French if the language of concerned community is other than English or French
documentary evidence of the inclusion of the element in an inventory (except if a funcionning
hyperlink to a webpage providing such evidence has been provided)
10 recent photographs in high definition
cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee
(English or French) if the language utilized is other than English or French (strongly encouraged
for evaluation and visibility)
cession(s) of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)

6.b. Principal published references (optional)
Submitting States may wish to list, using a standard bibliographic format, principal published references providing
supplementary information on the element, such as books, articles, audiovisual materials or websites. Such published
works should not be sent along with the nomination.
Not to exceed one standard page.
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7.

Signature on behalf of the State(s) Party(ies)

The nomination should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State
Party, together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national nominations, the document should contain the name, title and signature of an official of
each State Party submitting the nomination.

Name:
Title:
Date:
Signature:
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Register of Best
Safeguarding Practices
ICH-03 – Form

PROGRAMMES, PROJECTS AND ACTIVITIES BEST REFLECTING THE
PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF THE CONVENTION
Deadline 31 March 2013
for a possible selection in 2014
Instructions for completing the proposal form are available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
Nominations not complying with those instructions and
those found below cannot be accepted for examination.

A. State(s) Party(ies)
For multi-national proposals, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B. Contact person for correspondence
Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning
the proposal. If an e-mail address cannot be provided, indicate a fax number.
For multi-national proposals provide complete contact information for one person designated by the States Parties as
the main contact person for all correspondence relating to the proposal and for one person in each State Party
involved.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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C. Title
This is the official title of the programme, project or activity, in English or French, that will appear in published
material.
Not to exceed 200 characters

D. Geographic scope
Tick one box to identify whether the geographic scope of the programme, project or activity is essentially national,
sub-regional, regional or international (the last category includes projects carried out in geographically non-continuous
areas).

national (within a single country)
sub-regional (more than one country)
regional (more than one country)
international (including geographically non-continuous areas)

E.

Geographical location

Identify the locations in which the programme, project or activity was or is being carried out.
Not to exceed 150 words

F.

Status

Tick one box to identify whether the programme, project or activity is completed or in progress at the time the
proposal is submitted.

completed
in progress

G. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned
Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the proposed
programme, project or activity.
Not to exceed 150 words

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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H. Domain(s)
Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage covered by the programme, project or
activity, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘others’,
specify the domain(s) in brackets.

oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship

)

other(s) (

1.

Description

Criterion P.1 requires that ‘the programme, project or activity involves safeguarding, as defined in Article 2.3 of the
Convention.’ Article 2.3 states that ‘“Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible
cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion,
enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the
various aspects of such heritage’.
For sections 1.a and 1.b together, provide succinct descriptions of the programme, project or activity and its main
components, describing what actually happened or is underway.

1.a. Background, rationale and objectives
Describe the situation that led to the creation of the programme, project or activity – what safeguarding needs were
identified and by whom, and how priorities were identified and established. Identify the programme, project and
activity’s primary objectives.
Not fewer than 300 or more than 500 words

1.b. Safeguarding measures involved
Describe the specific safeguarding measures the programme, project or activity includes and why they were adopted.
Identify what innovative methods or modalities were involved, if any.
Not fewer than 300 or more than 500 words

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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1.c. Competent body(ies) involved
Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and
title of the contact person(s), with responsibility for the local management of the programme, project or activity.

Name of the body:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

2.

Coordination on regional, sub-regional and/or international levels

Criterion P.2 requires that ‘the programme, project or activity promotes the coordination of efforts for safeguarding
intangible cultural heritage on regional, subregional and/or international levels’. Explain, if applicable, how the
programme, project or activity has promoted such coordination. If the programme was or is conducted exclusively at a
national level and has not involved such coordination, state so clearly.
Not to exceed 500 words

3.

Reflection of the principles and objectives of the Convention

Criterion P.3 requires that ‘the programme, project or activity reflects the principles and objectives of the Convention’.
Identify the specific principles and objectives of the Convention that are addressed by the programme, project or
activity and explain how it reflects those principles and objectives in its conception, design and implementation.
Not fewer than 300 or more than 500 words

4.

Effectiveness

Criterion P.4 requires that ‘the programme, project or activity has demonstrated effectiveness in contributing to the
viability of the intangible cultural heritage concerned’. Describe how the programme, project or activity has
demonstrated such effectiveness and how it has contributed concretely to the strengthened viability of the heritage.
Not fewer than 300 or more than 500 words

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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5.

Community participation and consent

Criterion P.5 requires that ‘the programme, project or activity is or has been implemented with the participation of the
community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent’.

5.a. Participation of the community, group or individuals
Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated in the programme,
project or activity at all stages of its planning and implementation.

5.b. Free, prior and informed consent to this proposal and involvement in its preparation
Submitting States Parties shall involve the community, group or, if applicable, individuals concerned in the preparation
of the file Their free, prior and informed consent for its submission may be demonstrated through written or recorded
concurrence, or through other means, according to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of
communities and groups concerned. The Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of
community consent in preference to standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent
shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French), as well as the language of
the community concerned if its members use languages other than English or French..
Attach information showing such consent and indicate below what documents you are providing and what form they
take. Describe below how the community, group or individuals concerned have been involved in the

preparation of this file.
Not fewer than 150 or more than 250 words

5.c. Concerned community organization(s) or representative(s)
Provide the name, address and other contact information of community organizations or representatives, or other nongovernmental organizations, that are concerned with the programme, project or activity such as associations,
organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.

Organization/
Community:
Name and title of
the contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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6.

Regional, sub-regional and/or international model

Criterion P.6 requires that ‘the programme, project or activity may serve as a subregional, regional or international
model, as the case may be, for safeguarding activities’. Describe how the programme, project or activity may serve as
such a model for safeguarding activities, identifying the particular components, methods or practices that would be
relevant in other contexts.
Not fewer than 300 or more than 500 words

7.

Willingness to cooperate in the dissemination of best safeguarding practices

Criterion P.7 requires that ‘the submitting State(s) Party(ies), implementing body(ies), and community, group or, if
applicable, individuals concerned are willing to cooperate in the dissemination of best practices, if their programme,
project or activity is selected’. Describe its(their) willingness to cooperate in such dissemination.
If you attach supporting evidence demonstrating such willingness, especially expressed by the community, group or, if
applicable, individuals concerned, indicate below what evidence you are providing and what form it takes . Such

evidence, if any, shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French),
as well as the language of the community concerned if its members use languages other than English or
French.
Not fewer than 300 or more than 500 words

8.

Susceptibility to an assessment of results

Criterion P.8 requires that ‘the programme, project or activity features experiences that are susceptible to an
assessment of their results’. Provide concrete examples of assessments that have been or are being carried out.
Not fewer than 300 or more than 500 words

9.

Model for developing countries

Criterion P.9 requires that ‘the programme, project or activity is primarily applicable to the particular needs of
developing countries’. Describe how the programme, project or activity may be relevant to the needs of developing
countries and appropriate to their circumstances, identifying the particular components, methods or practices that
would be relevant to them.
Not fewer than 300 or more than 500 words

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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10. Documentation
The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of evaluating and examining the
proposal. It will also be helpful for visibility activities if the programme, project and activity is selected. Tick the
following boxes to confirm that related items are included with the proposal and that they follow the instructions.
Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.

10 recent photographs in high definition
cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English
or French) if the language utilized is other than English or French
cession of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)

11. Signature on behalf of the State(s) Party(ies)
The proposal should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State
Party, together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national proposals, the document should contain the name, title and signature of an official of each
State Party submitting the proposal.

Name:
Title:
Date:
Signature:

Instructions for completing the proposal form are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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Preparatory Assistance
Nomination to the Urgent Safeguarding List
ICH-05 – Form

REQUEST FOR PREPARATORY ASSISTANCE FOR
ELABORATING A NOMINATION FOR INSCRIPTION ON THE
URGENT SAFEGUARDING LIST
DEADLINE 31 MARCH 2012
Instructions for completing the request form is available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
1.

State(s) Party(ies)

For multi-national requests, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

2.

Contact person for correspondence

Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning
the request. If an e-mail address cannot be provided, the information should include a fax number.
For multi-national requests provide complete contact information for the person designated by the submitting States
Parties as the main contact person for all correspondence with the Secretariat of the Convention relating to the
request as well as one person in each State Party concerned.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:
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3.

Name of element to be nominated for inscription

This is the official name of the element in English or French that will appear in documents concerning the requested
assistance.
Not to exceed 200 characters

4.

Amount of assistance requested

Preparatory assistance will normally be in the range of US$5,000 to US$10,000; requests submitted jointly by at least
two States Parties and involving greater costs may reach the top of this range.

Amount requested from the Fund: US$
State Party contribution: US$

5.

Identification of the community, group or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned by the element to be
nominated.
The information provided should be mutually coherent with the information in other sections below.
Not to exceed 200 words

6.

Geographic location and range of the element to be nominated

Provide information on the range of distribution of the element, indicating if possible the locations in which it is centred.
If related elements are practised in neighbouring areas, please so indicate.
Not to exceed 100 words

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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7.

Domain(s) represented by the element to be nominated

Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which might
include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘others’, specify the domain(s)
in brackets.

oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship
others (

8.

)

Implementing agency (contracting party, if assistance is provided)

8.a. Name and contact information
Provide the name, address and other contact information of the implementing agency that would be contracted by
UNESCO to prepare the nomination for inscription on the Urgent Safeguarding List.

Name of the agency:
Name and title of the
contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

8.b. Default on any previous contract with UNESCO
Is the implementing agency in default of any previous contract with UNESCO, because it has not settled amounts due
or has otherwise failed to carry out its obligations there under? If so, provide below detailed information about the
contract (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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8.c. On-going contract with UNESCO
Is the implementing agency now under contract with UNESCO for any purpose? If so, provide below detailed
information about the contract(s) (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

9.

Process of elaborating the nomination

Describe the process that will be used to elaborate the nomination. Indicate whether the communities, groups, or if
applicable, individuals concerned by this nomination have already given their prior consent to the submission of the
nomination for inscription on the Urgent Safeguarding List. Explain the mechanisms planned for fully involving them in
the preparation of the nomination.
Describe the body with primary responsibility for preparing the nomination (implementing agency identified under
item 8) as well as the human resources available to this body. Identify additional expertise that may be needed or
other bodies that may assist.
Not to exceed 250 words

10.

Preparatory measures to be supported financially by this request

Within the nomination elaboration process described in section 9 above, what are the specific activities necessary for
the preparation of the nomination that cannot be carried out using the resources of the submitting State Party? Please
indicate the nature and sequence of such activities.
Preparatory assistance may be used to pay, for instance, for a film or photos necessary for the submission of a
nomination, the organization of consultations with communities, expert services for the preparation of a nomination,
translation services, etc. Please note that the Secretariat may not provide technical assistance regarding a specific
nomination; therefore funds should not be requested for travel or other expenses of UNESCO personnel.
Provide information concerning only the specific measures that are to be funded by this preparatory assistance
request.
Not to exceed 250 words

11.

Timetable of the project

Provide a month-by-month timetable for the proposed activities keeping in mind that the deadline for submission of
nominations to the Urgent Safeguarding List is 31 March 2012 for possible inscription in 2013. Please also note that
the activities can only begin approximately three months after the approval of the request, at the earliest. A sample
timetable is available in Annex 1 of the instructions.

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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12.

Budget

The budget should reflect only the activities and expenses for which preparatory assistance is requested, including the
State contribution, if any. Clearly distinguish the amount requested from the Intangible Cultural Heritage Fund from the
amount to be contributed by the State Party.
Provide a detailed budget breakdown in US dollars of the amount requested, by type of cost (e.g. personnel, travel,
fees, etc.) with enough specificity and detail so as to provide sufficient justification and to allow actual expenses to be
matched directly against the projections. Sample budgets are available in Annex 2 of the instructions.
The budget breakdown in this section should be in conformity with the detailed narrative description provided under
section 10 (Preparatory measures to be supported financially by this request).

13.

Previous financial assistance from UNESCO for similar or related activities

Has the State Party ever received any financial assistance from UNESCO or any of its offices or programmes to
implement an activity similar to or related to the project that you are currently proposing? If so, provide below detailed
information on the project(s) (title, period, contract number, funding source, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

14.

Signature on behalf of the State Party

The request should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State
Party, together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national requests, the document should contain the name, title and signature of an official of each
State Party submitting the request.

Name:
Title:
Date:
Signature:

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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Annex
REQUEST FOR VENDOR CREATION FORM
In order that we may proceed quickly to establish a contract once the Bureau has made its decisions, please
fill in this Vendor Creation Form with your bank information.
Thank you for your co-operation.

VENDOR INFORMATION
Title (Mr, Mrs, Ms , Organization, etc.)
Name / Company name
Date and place of birth
Nationality
Profession / Area of expertise
Street name / House number
Postal code / City
P.O. Box
Country
Telephone
Fax
Email
Language of correspondence
Tax code 1 / Tax code 2 (if applicable)
Contact 1
Contact 2

BANK INFORMATION (please attach copy of bank details which you should obtain from your bank)
Full bank name
Full agency name
Full bank address
Bank postal code / Bank city
Bank country
SWIFT/BIC code
IBAN
Bank code & branch code
Bank account number
Control key (if applicable)
Account holder name
Account currency
Intermediary bank (if applicable)
Additional banking information

:

(i.e. CHIPS UID, ABA, PayThru, etc…)

ADDITIONAL INFORMATION (Please add any comment that may facilitate your identification)
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Preparatory Assistance
Proposal for the Register of Best Practices
ICH-06 – Form

REQUEST FOR PREPARATORY ASSISTANCE FOR
ELABORATING A PROPOSAL FOR THE REGISTER OF BEST PRACTICES
DEADLINE 31 MARCH 2012
Instructions for completing the request form is available at:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
1.

State(s) Party(ies)

For multi-national requests, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

2.

Contact person for correspondence

Provide the name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning
the request. If an e-mail address cannot be provided, the information should include a fax number.
For multi-national requests provide complete contact information for the person designated by the submitting States
Parties as the main contact person for all correspondence with the Secretariat of the Convention relating to the
request as well as one person in each State Party concerned.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:
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3.

Title of the programme, project or activity to be proposed for selection and
promotion

This is the official name of the programme, project or activity in English or French that will appear in documents
concerning the requested assistance.
Not to exceed 200 characters

4.

Amount of assistance requested

Preparatory assistance will normally be in the range of US$5,000 to US$10,000; requests submitted jointly by at least
two States Parties and involving greater costs may reach the top of this range.

Amount requested from the Fund: US$
State Party contribution: US$

5. Identification of the community, group or, if applicable, individuals concerned and
their location
Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned by the programme, project
or activity to be proposed.
Not to exceed 200 words

6.

Geographic scope of the programme, project or activity to be proposed for selection
and promotion

Tick one box to identify whether the geographic scope of the programme, project or activity is essentially national,
sub-regional, regional or international (the last category includes projects carried out in geographically non-continuous
areas).

national
sub-regional (more than one country)
regional (more than one country)
international (including geographically non-continuous areas)

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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7.

Status of the programme, project or activity to be proposed for selection and
promotion

Tick one box to indicate if the programme, project or activity is completed or in progress at the time you submit this
request, and what its status will be at the time you submit the proposal.

At the time this preparatory assistance request is submitted:
completed
in progress
At the time the proposal resulting from this preparatory assistance will be submitted
completed
in progress

8. Domain(s) represented by the programme, project or activity, if applicable
Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage included within the programme, project
or activity, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘other’,
specify the domain(s) in brackets.

oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
performing arts
social practices, rituals and festive events
knowledge and practices concerning nature and the universe
traditional craftsmanship
other(s) (

)

9. Implementing agency (contracting party, if assistance is provided)
9.a. Name and contact information
Provide the name, address and other contact information of the implementing agency that will receive the requested
funds and have the responsibility for preparing the proposal for the Register of Best Practices. The Annex (Request
for Vendor Information) should be completed with the banking information of this agency.

Name of the agency:
Name and title of the
contact person:
Address:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
Other relevant
information:

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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9.b. Default on any previous contract with UNESCO
Is the implementing agency in default of any previous contract with UNESCO, because it has not settled amounts due
or has otherwise failed to carry out its obligations there under? If so, provide below detailed information about the
contract (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

9.c. On-going contract with UNESCO
Is the implementing agency now under contract with UNESCO for any purpose? If so, provide below detailed
information about the contract(s) (contract number, contract period, UNESCO Division or Office concerned, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

10.

Process of elaborating the proposal

Describe the process that will be used to elaborate the proposal. Please indicate whether the communities, groups, or
if applicable, individuals concerned by this programme, project or activity have already given their prior consent to the
submission of the proposal for the Register of Best Practices. Explain the mechanisms planned for fully involving them
in the preparation of the proposal.
Describe the body with primary responsibility for preparing the proposal and describe the human resources available
to this body. Identify additional expertise that may be needed or other bodies that may assist.
Not to exceed 250 words

11.

Preparatory measures to be supported financially by this request

Within the proposal elaboration process described in section 10 above, what are the specific activities necessary for
the preparation of the proposal that cannot be carried out using the resources of the submitting State Party? Please
indicate the nature and sequence of such activities.
Preparatory assistance may be used to pay, for instance, for a film or photos necessary for the submission of a
proposal, the organization of consultations with communities, expert services for the preparation of a proposal,
translation services, etc. Please note that the Secretariat may not provide technical assistance regarding a specific
proposal; therefore funds should not be requested for travel or other expenses of UNESCO personnel.
Provide information concerning only the specific measures that are to be funded by this preparatory assistance
request.
Not to exceed 250 words

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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12. Timetable of the project
Provide a month-by-month timetable for the proposed activities keeping in mind that the deadline for submission of
proposal for the Register of Best Practices is 31 March 2012 for possible selection in 2013 and 31 March 2013 for
possible selection in 2014. Please also note that the activities can only begin approximately three months after the
approval of the request, at the earliest. A sample timetable is available in Annex 1 of the instructions.

13. Budget
The budget should reflect only the activities and expenses for which preparatory assistance is requested, including the
State contribution, if any. Clearly distinguish the amount requested from the Intangible Cultural Heritage Fund from the
amount to be contributed by the State Party.
Provide a detailed budget breakdown in US dollars of the amount requested, by type of cost (e.g. personnel, travel,
fees, etc.) with enough specificity and detail so as to provide sufficient justification and to allow actual expenses to be
matched directly against the projections. Sample budgets are available in Annex 2 of the instructions.
The budget breakdown in this section should be in conformity with the detailed narrative description provided under
section 11 (Preparatory measures to be supported financially by this request).

14. Previous financial assistance from UNESCO for similar or related activities
Has the State Party ever received any financial assistance from UNESCO or any of its offices or programmes to
implement an activity similar to or related to the project that you are currently proposing? If so, provide below detailed
information on the project(s) (title, period, contract number, funding source, etc.).

No
Yes (if so, please provide details below:)

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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15. Signature on behalf of the State Party
The request should conclude with the original signature of the official empowered to sign it on behalf of the State
Party, together with his or her name, title and the date of submission.
In the case of multi-national requests, the document should contain the name, title and signature of an official of each
State Party submitting the request.

Name:
Title:
Date:
Signature:

Instructions for completing the request format are available at: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
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Annex
REQUEST FOR VENDOR CREATION FORM
In order that we may proceed quickly to establish a contract once the Bureau has made its decisions, please
fill in this Vendor Creation Form with your bank information.
Thank you for your co-operation.

VENDOR INFORMATION
Title (Mr, Mrs, Ms , Organization, etc.)
Name / Company name
Date and place of birth
Nationality
Profession / Area of expertise
Street name / House number
Postal code / City
P.O. Box
Country
Telephone
Fax
Email
Language of correspondence
Tax code 1 / Tax code 2 (if applicable)
Contact 1
Contact 2

BANK INFORMATION (please attach copy of bank details which you should obtain from your bank)
Full bank name
Full agency name
Full bank address
Bank postal code / Bank city
Bank country
SWIFT/BIC code
IBAN
Bank code & branch code
Bank account number
Control key (if applicable)
Account holder name
Account currency
Intermediary bank (if applicable)
Additional banking information

:

(i.e. CHIPS UID, ABA, PayThru, etc…)

ADDITIONAL INFORMATION (Please add any comment that may facilitate your identification)
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Cession of Rights and
Register of Photos
ICH-07-photo – Form

A signed cession of rights is required for all documentation that is submitted to accompany form
ICH-01, ICH-02 or ICH-03. Photos should be submitted according to the technical specifications in the
instructions for the corresponding nomination or proposal form.

1. I, the undersigned,
, hereby grant to UNESCO the
non-exclusive rights to use, publish, reproduce, distribute, display, communicate or make
available to the public, in any language or form and by any means including digital, the
following material(s), in whole or in part. I grant these rights to UNESCO irrevocably, for an
unlimited period of time and for the entire world.
Identifier

Brief informative caption

(for instance
file name)

(no more than 40 words
in English or French)

Date

Credit

Photographer

(‘© -----------, year’)

(if not mentioned
in the credit)

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

2. I further grant to UNESCO the non-exclusive right to sub-license third parties to use the
material(s) in whole or in part, solely for non-profit educational or public information uses.
3. These rights are granted subject to the condition that the respective above mentioned credit, or
its equivalent, is provided if and when the material(s) is/are used.

ICH-07-photo-EN-08/04/2012 – page 1

Form ICH-07 – Cession of rights and register of photos
4. I certify that I am entitled to grant all the rights under paragraphs 1 and 2 of this agreement and
that, to the best of my knowledge and belief, the material(s):
a) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing copyright or licence;
and
b) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any customary practices
governing access to the heritage depicted or incorporated, and contain(s) nothing
obscene, libellous or defamatory.
Name:

Date:

Address:

Signature:

ICH-07-photo-EN-08/04/2012 – page 2

ภาคผนวก ๗
แบบฟอร์มและคาแนะนาในการจัดทาคาร้องขอความช่วยเหลือในการเตรียมการขอขึ้นทะเบียน
ภายใต้อนุสัญญาฯ

คำแนะนำกำรปฏิบัติสำหรับกำรขอรับควำมช่วยเหลือเพื่อเตรียมกำรเสนอ
ขึ้นทะเบียนรำยกำรสงวนรักษำ ICH อย่ำงเร่งด่วน ตำมแบบฟอร์ม ICH-๐๕
-------------------------------------------------------------กำหนดเวลำสิ้นสุดของกำรส่งคำร้อง
๑. องค์การยูเนสโกจะต้องได้รับเอกสารคาร้องขอความช่วยเหลือเตรียมการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน
รายการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนในวันที่หรือก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือ
เพื่อเตรียมการที่ได้รับภายหลังจากกาหนดเวลาดังกล่าวจะได้รับการประเมินในรอบถัดไป
๒. การเสนอชื่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนรายการสงวนรักษาเร่งด่วนที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือ ในการ
เตรียมการนี้จะต้องดาเนินการตามแบบฟอร์ม ICH–๐๑ ก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อ
อาจทันกับการพิจารณาในรอบปี ๒๕๕๗ หรือก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่ออาจนาไป
พิจารณาในปี ๒๕๔๘
กำรยื่นคำขอ
รูปแบบและภำษำที่ใช้ในคำร้องขอรับควำมช่วยเหลือ
๓. รัฐภาคีจะต้องส่งเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ICH –๐๕ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ
(http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms/ )
๔. ไม่ให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือเตรียมการสาหรับการขึ้นทะเบียนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใช้
แบบฟอร์มนี้ แต่ให้ใช้แบบฟอร์ม ICH -๐๖ แทน
๕. ไม่ให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะขอรับเงินทุนสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสงวนรักษา ICH รวมทั้งการจัดทา
รายละเอียดคลังข้อมูลใช้แบบฟอร์มนี้ แต่ให้ใช้แบบฟอร์ม ICH –๐๔ แทน
๖. เอกสารต้นฉบับต้องมีลายเซ็น ต์การลงนามผู้ได้รับมอบอานาจในนามของรัฐภาคีอย่างเป็นทางการ
กรณีที่มีหลายรัฐภาคีร่วมกันจัดทาคาร้องขอรับความช่วยเหลือ จะต้องมีลายเซ็นต์การลงนามของผู้รับมอบอานาจ
อย่างเป็นทางการของรัฐภาคีแต่ละประเทศที่เข้าร่วม
๗. รัฐภาคีต้องส่งเอกสารที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่ งเศสซึ่งเป็นภาษาการทางานของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาล รัฐภาคีจะได้รับการสนับสนุนทุกเมื่อที่เป็นไปได้ในการส่งเอกสารทั้งสองภาษา
กำรจัดทำ
๘. แบบฟอร์ม ICH –๐๕ ควรมีเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีภาพประกอบหรือรูปภาพใดๆ และมีการ
ระบุจานวนคาสูงสุดสาหรับการกรอกข้อมูลในแต่ละหมวดไว้ หากหมวดใดที่ไม่ได้ระบุจานวนคาสูงสุดที่ใช้ในหมวด
นั้นๆ รัฐภาคียังควรให้ข้อมูลเฉพาะที่จาเป็นสาหรับการประเมิน โดยต้องสรุปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้

ICH -05 Instruction for Preparatory Assistance
Nomination to the Urgent Safeguarding List

๒
๙. เอกสารคาร้องต้องจัดเตรียมโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Arial ขนาด ๑๑ หากระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้ตัวอักษรนี้ได้ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบอักษรแบบตกแต่งและอักขระพิเศษ แต่หากจาเป็น ต้องใช้ตัวอักษร
แบบ Unicode มาตรฐาน
๑๐. เอกสารคาร้องต้องจัดทาโดยใช้กระดาษชนาด A๔ หรือขนาด Letter และปฏิบัติตามรูปแบบ
มาตรฐานอย่างเคร่ งครัดโดยต้องพิมพ์ในรูปแบบหนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่น และสามารถอัพโหลดหน้าที่แตกต่างกัน
จานวนมากในไฟล์เดียวกัน (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก)
เนื้อหำของกำรคำร้อง
๑๑. เอกสารควรมีเฉพาะข้อมูล ที่ระบุในแบบฟอร์ม ICH -๐๕ และได้รับการจัดทาขึ้นตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละส่วน
๑๒. รัฐภาคีควรอธิบาย หรือแสดงให้เห็นอย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนของแบบฟอร์ม มากกว่าเพียงการ
ประกาศหรือคายืนยัน ถ้อยคาประกาศควรมีหลักฐานและคาอธิบายประกอบด้วย
๑๓. วัสดุอื่น เช่น จดหมายสนับสนุนหรือรับรอง เป็นต้น จะไม่ได้รับการยอมรับ ประกอบการประเมิน
และไม่ควรแนบมาด้วย
๑๔. โครงการที่เ สนอควรแจกแจงรายละเอีย ดโดยคานึง ถึงว่ าจะสามารถเริ่ม ดาเนิน การได้ เ ร็ว ที่สุ ด
ประมาณสามเดือนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ที่อยู่สำหรับกำรส่ง
๑๕. เอกสารต้นฉบับที่มีลายเซ็นต์การลงนามจะต้องส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้
UNESCO Intangible Cultural Heritage Section
๑, rueMiollis, ๗๕๗๓๒ Paris Cedex ๑๕, France
Tel: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๓ ๙๕, Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับใช้ในการติดต่อ
ทางจดหมายเท่านั้นไม่ใช่การส่งไฟล์เอกสาร)
๑๖. ข้อความของเอกสารต้องส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบมาตรฐาน RTF. หรือรูปแบบ doc.)
บันทึกในแผ่น CD-ROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ :ich-nominations@unesco.org
สิทธิในกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
๑๗. รั ฐ ภาคีจ านวน ๒ รั ฐ ภาคีห รือมากกว่าอาจร่ว มกันส่ งคาร้องขอรับความช่ว ยเหลือไปยัง คณะ
กรรมการฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการเตรียมการ
๑๘. รัฐภาคีผู้ส่งคาร้องอาจถอนการคาร้องก่อนถึงเวลาที่คณะกรรมการฯ จะทาการประเมิน
กำรรับเรื่องและกระบวนกำรเสนอคำร้อง

๓
๑๙. เมื่อได้รับเอกสารจากรัฐภาคี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะทาการลงทะเบียน และแจ้งรัฐภาคีที่
ส่งข้อเสนอรับทราบว่าได้รับเรื่องไว้แล้ว และตรวจสอบความสมบูรณ์ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ จะแจ้งรัฐภาคีให้ส่งข้อมูลที่ยังขาดไป
๒๐. หากสานัก (Bureau) หรือคณะกรรมการฯ อนุมัติการขอรับความช่วยเหลือเพื่ อเตรียมการ ฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้รับการร้องขอให้จัดทาร่างข้อตกลงกับรัฐภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อดาเนินงานตามข้อเสนอ
ในคาร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การร้องขอในระหว่างรอบการขอรับ
ความช่วยเหลือคาดหวังว่าจะมีการส่งการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถึงกาหนด
วันสิ้นสุดการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๑. เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือจะถือว่าเป็นความลับภายใต้นโยบายการจัดการและระเบียบ
ข้อบังคับของการเข้าใช้แฟ้มบันทึกข้อมูลโดยบุคคลภายนอก โดยจะเก็บไว้ที่องค์การยูเนสโกจนกว่าจะถึงวันที่คาขอ
ถูกส่งไปให้คณะกรรมการฯ หรือจนกว่าจะถึงวันที่มีรายงานและมีผลการพิจารณา หลังจากนั้น จะถือว่ารายงาน
ของคณะที่ปรึกษาและการตัดสินใจของสานักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาเป็นเอกสารสาธารณะ
ตำรำงเวลำสำหรับปี พงศ. ๒๕๕๖
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารคาขอ
ความช่วยเหลือในการเตรียมการ

สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕

วั น สุ ด ท้ า ยที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จะด าเนิ น การ
เกี่ยวกับคาขอ รวมถึงการลงทะเบียนและแจ้งรัฐภาคีผู้เสนอชื่อ
ให้รับทราบถึงการได้รับเอกสารขององค์การยูเนสโก หากพบว่า
เอกสารไม่ ส มบู ร ณ์ ก็ จ ะเชิ ญ รั ฐ ภาคี ใ ห้ แ ก้ ไ ขเอกสารให้ เ สร็ จ
สมบูรณ์

สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

วันสุ ด ท้ายที่ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับ เอกสารที่
แก้ไขแล้ว และหากมีเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์จะถูกส่งคืนไปยังรัฐ
ภาคีที่อาจดาเนินการแก้ไขสาหรับการพิจารณาในรอบถัดไป

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕

สานักจะดาเนินการประเมินคาร้องขอและตัดสิน

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือมิถุนายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะรับการเสนอชื่อเพื่อขึ้น
ทะเบียนบัญชีรายการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน

๔
ตัวอย่ำงตำรำงเวลำ
เดือนที่
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
รายงานผล
ปิดการบริหารโครงการ

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวอย่ำงงบประมำณ
ตัวอย่ำงที่ ๑
๑. ค่ำตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดทำเอกสำรและกำรสร้ำงภำพยนต์ (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
- ค่าตอบแทนสาหรับคนทางาน ๑๐ คน x ๒๐ x ๕ วัน
๑,๐๐๐
- ค่าตอบแทนสาหรับศิลปินวัยเยาว์ จานวน ๒๐ คน x ๑๕ x ๔ วัน
๑,๒๐๐
๒. กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ ๑ ครั้ง รวม ๒ วัน
ผู้ร่วมประชุมจานวน ๕๐ คน ( ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน จากกรมวัฒนธรรม ๕ คน สถาบันการดนตรี ๕ คน เจ้าหน้าที่จาก
จังหวัด ก. ผู้แทนจากชุมชน ๓๘ คน และผู้ปฏิบัติ)
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
๒๐๐
จานวน ๗ คน
- ค่าที่พักอาหารและค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ สาหรับผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงจานวน
๖๓๐
๗ คนx ๓๐ x ๓ วัน
- ความช่วยเหลือพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่ วมประชุมและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่
๒๐๐
ชนบท
- ค่าที่พัก อาหารและค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๕๐ คน
๔๐๐
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
จานวน ๗ คน
- ความช่วยเหลือพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชนบท
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
จานวน ๗ คน
๓. ค่าใช้จ่ายซื้อเอกสารเกี่ยวกับเพลง จานวน XXX เพลง
ซื้อหนังสือเก่า หนังสือพิมพ์ และบทความ (รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับเครื่องดนตรีจานวน XXX เพลง

๔๗๐

๕
๔. ค่าแปลเอกสารการเสนอคาร้องขอรับความช่วยเหลือจากภาษา ก. เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส (รวมบท
บรรณาธิการและการปรับปรุงแก้ไข)
๒๕ หน้า x ๑๒/ หน้า/ ๓๕๐ คา
๓๐๐
๕. ค่าใช้จ่ายสานักงาน
๓๐๐
รวมทั้งสิ้น
๔,๗๐๐
ตัวอย่างที่ ๒
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
กิจกรรม
จำนวน (หน่วย)
งานวิจัย: ๑ งาน เป็นเวลา ๓ เดือน
๑,๐๐๐
ระยะเวลาทางาน ๓ ช่วง จานวน ๑๕ คน (เจ้าหน้าที่จาก
๒๐๐.๖๗
สมาคมวัฒนธรรมต่างๆ)
การประชุมปฏิบัติการจานวน ๓ ครั้งๆ ๑ วัน จานวนผู้ร่วม
๔๑๑
ประชุม ๒๐ คน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแนวทางปฏิบัติใน
การสงวนรั ก ษาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น (เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสมาคม
วัฒนธรรมต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่น)
การตัดต่อวิดีทัศน์ (๑๐ นาที) ในภาษาถิ่น, ภาษาหลักของ
ประเทศ และภาษาอังกฤษ
ค่าสนับสนุนการเดินทางถ่ายภาพ จานวน ๑ คน รวม ๓ วัน
๘๐
การแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ
รวมทั้งสิ้น
งบประมำณสนับสนุนร่วมจำกรัฐภำคี
กระทรวง
รวมย่อย
๑.
ความประสานความร่ ว มมื อ ในการแจกแจงใน
๑๒,๓๔๕
เอกสารการขอ รับการสนับสนุน
๒.
ค่าเดินทางไปเมือง ก.
๑,๙๓๕
๓.
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพิธีการ ข.
๑,๐๐๐
๔.
ค่าใช้จ่ายการทาสื่อประชาสัมพันธ์
๓๐๐
๕.
ค่าใช้จ่ายเครื่องใช้ในสานักงาน
๓๐๐
รวมย่อย
สถำบัน ค.
๑.
การถ่ายทาพิธีการ ข.
๕,๐๐๐
๒.
การตัดต่อภาพยนต์ ประมาณ ๑๐ นาที
๑,๐๐๐
รวมย่อย

จานวน
๓
๓

รวม
๓,๐๐๐
๖๐๒

๓

๑,๒๓๓

๑

๑,๗๐๐

๓
๑

๒๔๐
๑๒๕
๖,๙๐๐

จำนวน
๑

รวมทั้งสิ้น

๑
๑
๑
๑
๑๕,๘๘๐
๑
๑
๖,๐๐๐

๖
เพื่อให้แน่ใจว่าคาร้องขอได้ดาเนินการตามคาแนะนาสาหรับการให้แบบฟอร์ม ICH-๐๕ อย่างเหมาะสม มีการ
กาหนดตารางใช้ตรวจสอบการดาเนินการตามรายการด้านล่างก่อนการส่งเอกสาร
ทั่วไป
๑.

๓.

คาขอเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับการแจกแจงการเสนอชื่อเพื่อขึ้น
ทะเบียนในบัญชีรายชื่อการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน หรือไม่
คาขอได้จัด เตรี ยมขึ้นโดยใช้มาตรฐานของแบบฟอร์ม ICH-๐๕ ที่สามารถใช้ได้เมื่อ:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms หรือไม่
ไม่ขอสรุปกับลายเซ็นอย่างเป็นทางการเดิมของอานาจที่จะลงนามในนามของรัฐภาคี?

๔.

มีการขอจัดทาในภาษาอังกฤษและ / หรือภาษาฝรั่งเศส

๕.

ทุกหมวดของแบบฟอร์มได้กรอกโดยมีจานวนคาที่กาหนดไว้ในแต่ละหมวดหรือไม่

๖.

คาขอได้จัดเตรียมโดยใช้รูปแบบตัวอักษรแบบ Arial ขนาด ๑๑ ถ้าระบบคอมพิวเตอร์
ของคุณมีรูปแบบตัวอักษรดังกล่าว และหลีกเลี่ยงรูปแบบตัวอักษรแบบตกแต่ง หรือไม่
การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ICH–๐๕ มีเพียงข้อความ โดยไม่มีภาพใด ๆ รวมอยู่ด้วย
ใช่หรือไม่
ต้นฉบับคาขอมีลายเซ็นการลงนามที่นาเสนอบนกระดาษขนาด A๔ และขนาด letter
และในรูปแบบ loose-leaf and one-sided format(not in bound volume)(
หนึ่ ง หน้ า ต่ อ หนึ่ ง แผ่ น และสามารถอั พ โหลดหน้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น จ านวนมากในไฟล์
เดียวกัน (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก) ใช่หรือไม่
มีตารางเวลาแบบรายเดือน (เดือนชนเดือน) หรือไม่

๒.

๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณรายละเอียดที่ระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย หรือไม่
คาขอรับความช่วยเหลือได้กรอกเฉพาะข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มหรือไม่
ได้กรอกและแบบฟอร์ม Vender Creationไว้ในคาขอรับความช่วยเหลือของคุณที่จะ
ส่งมาหรือไม่
ต้นฉบับคาที่มีการเซ็นชื่อลงนามพร้อมที่จะถูกส่งไปยังส่วนงานมรดกทางวัฒนธรรมของ
ยูเนสโก ทางไปรษณีย์ หรือไม่
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคาขอจัดทาในรูปแบบ rtf มาตรฐาน. หรือรูปแบบ. doc
และพร้อมที่จะส่ง e-mail ไป ich-assistance@unesco.org หรือบน CD-ROM?

กำรขอรับควำมช่วยเหลือโดยรัฐภำคีหลำยชำติร่วมกัน (ถ้ำมี)
๑. รายชื่อของรัฐ ภาคีที่ร ะบุ ไว้ภ ายใต้ส่ หมวดที่ 1 ได้จัดเรียงตามที่รัฐภาคีที่เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือทั้งหมดได้ตกลงร่วมกัน ใช่หรือไม่

๗
๒.

เอกสารคาขอรับความช่วยเหลือมีต้นฉบับที่มีลายเซ็นอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐ
ภาคีที่เข้าร่วมหรือไม่

คำแนะนำกำรจัดทำคำร้องขอควำมช่วยเหลือเพื่อเตรียมกำรจัดทำเอกสำร
สำหรับกำรขึ้นทะเบียนแนวปฏิบัติทดี่ ีที่สุด ตำมแบบฟอร์ม ICH -๐๖
---------------------------------------------------------กำหนดเส้นตำยของกำรส่งคำขอ
๑. องค์การยูเนสโกจะต้องได้รับเอกสารคาร้องขอความช่วยเหลือเตรียมการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน
รายการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนในวันที่หรือก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือ
เพื่อเตรียมการที่ได้รับภายหลังจากกาหนดเวลาดังกล่าวจะได้รับการประเมินในรอบถัดไป
๒. การเสนอชื่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนรายการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือในการ
เตรียมการนี้จะต้องดาเนินการตามแบบฟอร์ม ICH–๐๓ ก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อ
อาจทันกับการพิจารณาในรอบปี ๒๕๕๗ หรือก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่ออาจนาไป
พิจารณาในปี ๒๕๔๘
กำรยื่นคำขอ
รูปแบบและภำษำที่ใช้ในคำร้องขอรับควำมช่วยเหลือ
๓. รัฐภาคีจะต้องส่งเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ICH –๐๖ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ
(http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms/ )
๔. ไม่ให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือเตรียมการสาหรับการขึ้นทะเบียนรายการสงวนรักษา
อย่างเร่งด่วนใช้แบบฟอร์มนี้ แต่ให้ใช้แบบฟอร์ม ICH -๐๕ แทน
๕. ไม่ให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะขอรับเงินทุน สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสงวนรักษา ICH รวมทั้งการจัดทา
รายละเอียดคลังข้อมูลใช้แบบฟอร์มนี้ แต่ให้ใช้แบบฟอร์ม ICH –๐๔ แทน
๖. เอกสารต้นฉบับต้องมีลายเซ็น ต์การลงนามผู้ได้รับมอบอานาจในนามของรัฐภาคีอย่างเป็นทางการ
กรณีที่มีหลายรัฐภาคีร่วมกันจัดทาคาร้องขอรับความช่วยเหลือ จะต้องมีลายเซ็นต์การลงนามของผู้รับมอบอานาจ
อย่างเป็นทางการของรัฐภาคีแต่ละประเทศที่เข้าร่วม
๗. รัฐภาคีต้องส่งเอกสารที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาการทางานของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาล รัฐภาคีจะได้รับการสนับสนุนทุกเมื่อที่เป็นไปได้ในการส่งเอกสารทั้งสองภาษา
กำรจัดทำ
๘. แบบฟอร์ม ICH –๐๖ ควรมีเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีภาพประกอบหรือรูปภาพใดๆ และมีการ
ระบุจานวนคาสูงสุดสาหรับการกรอกข้อมูลในแต่ละหมวดไว้ หากหมวดใดที่ไม่ได้ระบุจานวนคาสูงสุดที่ใช้ในหมวด
นั้นๆ รัฐภาคียังควรให้ข้อมูลเฉพาะที่จาเป็นสาหรับการประเมิน โดยต้องสรุปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้
๙. เอกสารคาร้องต้องจัดเตรียมโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Arial ขนาด ๑๑ หากระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้ตัวอักษรนี้ได้ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบอักษรแบบตกแต่งและอักขระพิเศษ แต่หากจาเป็น ต้องใช้ตัวอักษร
แบบ Unicode มาตรฐาน

๑๐. เอกสารคาร้องต้องจัดทาโดยใช้กระดาษชนาด A๔ หรือขนาด Letter และปฏิบัติตามรูปแบบ
มาตรฐานอย่างเคร่งครัดโดยต้องพิมพ์ในรูปแบบหนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่น และสามารถอัพโหลดหน้าที่แตกต่างกัน
จานวนมากในไฟล์เดียวกัน (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก)
เนื้อหำของกำรคำร้อง
๑๑. เอกสารควรมีเฉพาะข้อมูล ที่ระบุในแบบฟอร์ม ICH -๐๖ และได้รับการจัดทาขึ้นตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้ในแต่ละส่วน
๑๒. รัฐภาคีควรอธิบาย หรือแสดงให้เห็นอย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนของแบบฟอร์ม มากกว่าเพียงการ
ประกาศหรือคายืนยัน ถ้อยคาประกาศควรมีหลักฐานและคาอธิบายประกอบด้วย
๑๓. วัสดุอื่น เช่น จดหมายสนับสนุนหรือรับรอง เป็นต้น จะไม่ได้รับการยอมรับ ประกอบการประเมิน
และไม่ควรแนบมาด้วย
๑๔. โครงการที่เ สนอควรแจกแจงรายละเอีย ดโดยคานึง ถึงว่ าจะสามารถเริ่ม ดาเนิน การได้เ ร็ว ที่สุ ด
ประมาณสามเดือนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ที่อยู่สำหรับกำรส่ง
๑๕. เอกสารต้นฉบับที่มีลายเซ็นต์การลงนามจะต้องส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้
UNESCO Intangible Cultural Heritage Section
๑, rueMiollis, ๗๕๗๓๒ Paris Cedex ๑๕, France
Tel: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๔๓ ๙๕, Fax: +๓๓ (๐) ๑ ๔๕ ๖๘ ๕๗ ๕๒ (สาหรับใช้ในการติดต่อ
ทางจดหมายเท่านั้นไม่ใช่การส่งไฟล์เอกสาร)
๑๖. ข้อความของเอกสารต้องส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบมาตรฐาน RTF. หรือรูปแบบ doc.)
บันทึกในแผ่น CD-ROM หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ :ich-nominations@unesco.org
สิทธิในกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
๑๗. รั ฐ ภาคีจ านวน ๒ รั ฐ ภาคีห รือมากกว่าอาจร่ว มกันส่ งคาร้องขอรับความช่ว ยเหลือไปยัง คณะ
กรรมการฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการเตรียมการ
๑๘. รัฐภาคีผู้ส่งคาร้องอาจถอนการคาร้องก่อนถึงเวลาที่คณะกรรมการฯ จะทาการประเมิน
กำรรับเรื่องและกระบวนกำรเสนอคำร้อง
๑๙. เมื่อได้รับเอกสารจากรัฐภาคี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะทาการลงทะเบียน และแจ้งรัฐภาคีที่
ส่งข้อเสนอรับทราบว่าได้รับเรื่องไว้แล้ว และตรวจสอบความสมบูรณ์ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ จะแจ้งรัฐภาคีให้ส่งข้อมูลที่ยังขาดไป
๒๐. หากสานัก (Bureau) หรือคณะกรรมการฯ อนุมัติการขอรับความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการ ฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้รับการร้องขอให้จัดทาร่างข้อตกลงกับรัฐภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อดาเนินงานตามข้อเสนอ
ในคาร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การร้องขอในระหว่างรอบการขอรับ

ความช่วยเหลือคาดหวังว่าจะมีการส่งการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถึงกาหนด
วันสิ้นสุดการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๑. เอกสารคาร้องขอรับความช่วยเหลือจะถือว่าเป็นความลับภายใต้นโยบายการจัดการและระเบียบ
ข้อบังคับของการเข้าใช้แฟ้มบันทึกข้อมูลโดยบุคคลภายนอก โดยจะเก็บไว้ที่องค์การยูเนสโกจนกว่าจะถึงวันที่คาขอ
ถูกส่งไปให้คณะกรรมการฯ หรือจนกว่าจะถึงวันที่มีรายงานและมีผลการพิจารณา หลังจากนั้น จะถือว่ารายงาน
ของคณะที่ปรึกษาและการตัดสินใจของสานักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาเป็นเอกสารสาธารณะ
ตำรำงเวลำสำหรับปี พงศ. ๒๕๕๖
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

วันสุดท้ายที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับเอกสารคาขอ
ความช่วยเหลือในการเตรียมการ

สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕

วั น สุ ด ท้ า ยที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จะด าเนิ น การ
เกี่ยวกับคาขอ รวมถึงการลงทะเบียนและแจ้งรัฐภาคีผู้เสนอชื่อ
ให้รับทราบถึงการได้รับเอกสารขององค์การยูเนสโก หากพบว่า
เอกสารไม่ ส มบู ร ณ์ ก็ จ ะเชิ ญ รั ฐ ภาคี ใ ห้ แ ก้ ไ ขเอกสารให้ เ สร็ จ
สมบูรณ์

สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

วันสุ ด ท้ายที่ ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรับ เอกสารที่
แก้ไขแล้ว และหากมีเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์จะถูกส่งคืนไปยังรัฐ
ภาคีที่อาจดาเนินการแก้ไขสาหรับการพิจารณาในรอบถัดไป

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕

สานักจะดาเนินการประเมินคาร้องขอและตัดสิน

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือ มิถุนายน ๒๕๕๗ วั น สุ ด ท้ า ยที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ จะรั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ตัวอย่ำงตำรำงเวลำ
เดือนที่
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
รายงานผล
ปิดการบริหารโครงการ

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวอย่ำงงบประมำณ
ตัวอย่ำงที่ ๑
๑. ค่ำตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดทำเอกสำรและกำรสร้ำงภำพยนต์ (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
- ค่าตอบแทนสาหรับคนทางาน ๑๐ คน x ๒๐ x ๕ วัน
๑,๐๐๐
- ค่าตอบแทนสาหรับศิลปินวัยเยาว์ จานวน ๒๐ คน x ๑๕ x ๔ วัน
๑,๒๐๐
๒. กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ ๑ ครั้ง รวม ๒ วัน
ผู้ร่วมประชุมจานวน ๕๐ คน ( ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน จากกรมวัฒนธรรม ๕ คน สถาบันการดนตรี ๕ คน เจ้าหน้าที่จาก
จังหวัด ก. ผู้แทนจากชุมชน ๓๘ คน และผู้ปฏิบัติ)
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
๒๐๐
จานวน ๗ คน
- ค่าที่พักอาหารและค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ สาหรับผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงจานวน
๖๓๐
๗ คนx ๓๐ x ๓ วัน
- ความช่วยเหลือพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่ วมประชุมและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่
๒๐๐
ชนบท
- ค่าที่พัก อาหารและค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๕๐ คน
๔๐๐
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
จานวน ๗ คน
- ความช่วยเหลือพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชนบท
- ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองหลวงไปจังหวัดข ของผู้เชี่ยวชาญ .
จานวน ๗ คน
๓. ค่าใช้จ่ายซื้อเอกสารเกี่ยวกับเพลง จานวน XXX เพลง
ซื้อหนังสือเก่า หนังสือพิมพ์ และบทความ (รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับเครื่องดนตรีจานวน XXX เพลง

๔๗๐

๔. ค่าแปลเอกสารการเสนอคาร้องขอรับความช่วยเหลือจากภาษา ก. เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส (รวมบท
บรรณาธิการและการปรับปรุงแก้ไข)
๒๕ หน้า x ๑๒/ หน้า/ ๓๕๐ คา
๓๐๐
๕. ค่าใช้จ่ายสานักงาน
๓๐๐
รวมทั้งสิ้น
๔,๗๐๐

ตัวอย่างที่ ๒
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ดอลล่ำร์สหรัฐ)
กิจกรรม
จำนวน (หน่วย)
งานวิจัย: ๑ งาน เป็นเวลา ๓ เดือน
๑,๐๐๐
ระยะเวลาทางาน ๓ ช่วง จานวน ๑๕ คน (เจ้าหน้าที่จาก
๒๐๐.๖๗
สมาคมวัฒนธรรมต่างๆ)
การประชุมปฏิบัติการจานวน ๓ ครั้งๆ ๑ วัน จานวนผู้ร่วม
๔๑๑
ประชุม ๒๐ คน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแนวทางปฏิบัติใน
การสงวนรั ก ษาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น (เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสมาคม
วัฒนธรรมต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่น)
การตัดต่อวิดีทัศน์ (๑๐ นาที) ในภาษาถิ่น, ภาษาหลักของ
ประเทศ และภาษาอังกฤษ
ค่าสนับสนุนการเดินทางถ่ายภาพ จานวน ๑ คน รวม ๓ วัน
๘๐
การแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ
รวมทั้งสิ้น
งบประมำณสนับสนุนร่วมจำกรัฐภำคี
กระทรวง
รวมย่อย
๑.
ความประสานความร่ ว มมื อ ในการแจกแจงใน
๑๒,๓๔๕
เอกสารการขอ รับการสนับสนุน
๒.
ค่าเดินทางไปเมือง ก.
๑,๙๓๕
๓.
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพิธีการ ข.
๑,๐๐๐
๔.
ค่าใช้จ่ายการทาสื่อประชาสัมพันธ์
๓๐๐
๕.
ค่าใช้จ่ายเครื่องใช้ในสานักงาน
๓๐๐
รวมย่อย
สถำบัน ค.
๑.
การถ่ายทาพิธีการ ข.
๕,๐๐๐
๒.
การตัดต่อภาพยนต์ ประมาณ ๑๐ นาที
๑,๐๐๐
รวมย่อย

จานวน
๓
๓

รวม
๓,๐๐๐
๖๐๒

๓

๑,๒๓๓

๑

๑,๗๐๐

๓
๑

๒๔๐
๑๒๕
๖,๙๐๐

จำนวน
๑

รวมทั้งสิ้น

๑
๑
๑
๑
๑๕,๘๘๐
๑
๑
๖,๐๐๐

เพื่อให้แน่ใจว่าคาร้องขอได้ดาเนินการตามคาแนะนาสาหรับการให้แบบฟอร์ม ICH-๐๖ อย่างเหมาะสม มีการ
กาหนดตารางใช้ตรวจสอบการดาเนินการตามรายการด้านล่างก่อนการส่งเอกสาร
ทั่วไป
๑.

คาขอเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับการแจกแจงการเสนอชื่อเพื่อขึ้น
ทะเบียนในรายการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือไม่

๒.
๓.

คาขอได้จัดเตรี ยมขึ้นโดยใช้มาตรฐานของแบบฟอร์ม ICH-๐๖ ที่สามารถใช้ได้เมื่อ:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms หรือไม่
ไม่ขอสรุปกับลายเซ็นอย่างเป็นทางการเดิมของอานาจที่จะลงนามในนามของรัฐภาคี?

๔.

มีการขอจัดทาในภาษาอังกฤษและ / หรือภาษาฝรั่งเศส

๕.

ทุกหมวดของแบบฟอร์มได้กรอกโดยมีจานวนคาที่กาหนดไว้ในแต่ละหมวดหรือไม่

๖.

คาขอได้จัดเตรียมโดยใช้รูปแบบตัวอักษรแบบ Arial ขนาด ๑๑ ถ้าระบบคอมพิวเตอร์
ของคุณมีรูปแบบตัวอักษรดังกล่าว และหลีกเลี่ยงรูปแบบตัวอักษรแบบตกแต่ง หรือไม่
การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ICH–๐๕ มีเพียงข้อความ โดยไม่มีภาพใด ๆ รวมอยู่ด้วย
ใช่หรือไม่
ต้นฉบับคาขอมีลายเซ็นการลงนามที่นาเสนอบนกระดาษขนาด A๔ และขนาด letter
และในรูปแบบ loose-leaf and one-sided format(not in bound volume)(
หนึ่ ง หน้ า ต่ อ หนึ่ ง แผ่ น และสามารถอั พ โหลดหน้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น จ านวนมากในไฟล์
เดียวกัน (ไม่เย็บเข้าเล่มและไม่ใส่ปก) ใช่หรือไม่
มีตารางเวลาแบบรายเดือน (เดือนชนเดือน) หรือไม่

๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณรายละเอียดที่ระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย หรือไม่
คาขอรับความช่วยเหลือได้กรอกเฉพาะข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มหรือไม่
ได้กรอกและแบบฟอร์ม Vender Creationไว้ในคาขอรับความช่วยเหลือของคุณที่จะ
ส่งมาหรือไม่
ต้นฉบับคาที่มีการเซ็นชื่อลงนามพร้อมที่จะถูกส่งไปยังส่วนงานมรดกทางวัฒนธรรมของ
องค์การยูเนสโกทางไปรษณีย์ หรือไม่
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคาขอจัดทาในรูปแบบ rtf มาตรฐาน. หรือรูปแบบ. doc
และพร้อมที่จะส่ง e-mail ไป ich-assistance@unesco.org หรือบน CD-ROM?

กำรขอรับควำมช่วยเหลือโดยรัฐภำคีหลำยชำติร่วมกัน (ถ้ำมี)
๑. รายชื่อของรัฐภาคีที่ระบุไว้ภายใต้ ส่วนที่ ๑ ได้จัดเรียงตามที่รัฐภาคีที่เสนอขอรับความ
ช่วยเหลือทั้งหมดได้ตกลงร่วมกันหรือไม่
๒. เอกสารคาขอรับความช่วยเหลือมีต้นฉบับที่มีลายเซ็นอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐ
ภาคีที่เข้าร่วมหรือไม่

ภาคผนวก ๘
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก

ภาคผนวก ๘
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโก
รายการ
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๑. ขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์

- ระดับประเทศ
- ระดับประเทศ
- ครอบคลุมพื้นที่ ๒ เมืองหลักทางฝั่ง - เขตประเทศบราซิล
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด Fujian
ได้แก่ เมือง Quanzhou และเมือง
Zhangzhou

๒. ประเภทของ
ICH
๓. เหตุผลและ
ความจาเป็น

ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
- ศิ ล ปะการแสดงหุ่ น กระบอกของ
Fujian ประกอบด้วยการแสดงหุ่น
ด้ ว ยเชื อ กและการแสดงหุ่ น ด้ ว ยมื อ
นับเป็นศิลปะประจาชาติที่ได้รับการ
ยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง โดยเริ่ ม ต้ น
จากเมื อ ง Quanzhou และเมื อ ง
Zhangzhou และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งใน
ศตวรรษที่ ๑๐ ซึ่งการแสดงดังกล่าว
ถือเป็นศูนย์รวมของการนาเสนอละคร
พื้นบ้าน และการขับร้องเพลงดั้งเดิม

ครอบคลุม ICH ทุกประเภทตามมาตรา
๒๒ ในอนุสัญญาฯ
- ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรัพยากรทาง
การเงินได้รับการสนับสนุนไปยังองค์กร
ต่า งๆ ที่ นาเสนอโครงการส าหรับ การ
คุ้ม ครอง ICH โครงการที่ไ ด้รั บการ
คัดเลือกแต่ละโครงการสามารถได้รั บ
งบประมาณโครงการสูงสุดถึง ๖๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘
และ ๒๕๕๒ ประมาณ ๑.๙๒๕ ล้ า น
เหรี ย ญสหรั ฐ ที่ ใ ช้ ล งทุ น ในการจั ด ท า
๔๔ โครงการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
- ระดับอนุภูมิภาค
- ระดับประเทศ
- ชุ ม ชนแ ล ะ ค ร อบ ค รั ว Aymara - เมื อ ง Pekalongan จั ง หวั ด ชวา
ประกอบด้ ว ย ๖ ชุ ม ชนในประเทศ ตอนกลาง ประเทศอินโดนีเซีย
โบลิเวีย (La Paz, Oruru, and
Poyosi) ๓ ชุ ม ชนในประเทศชิ ลี
(lquique, Tarapaca) และ 6 ชุมชน
ในประเทศเปรู (Tacna, Moquequa,
and Puno)
ครอบคลุ ม ICH ทุ ก ประเภทตาม ภาษา ประเพณีทางสังคม งานช่างฝีมือ
มาตรา ๒๒ ในอนุสัญญาฯ
ดั้งเดิม
- ริ เ ริ่ มขึ้ น จากการประชุ ม ที่ ประเทศ - การเปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า บาติ ก ของ
บราซิ ล เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. ประเทศอินโดนีเซี ย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๕๔๙ โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ ท า ใ ห้ ชุ ม ช น วั ฒ น ธ ร ร ม ผ้ า บ า ติ ก
เตรียมการสาหรับจัดตั้ง Regional โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ มื อ ง Pekalongan
Center for the Safeguarding of ตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครอง
the Intangible Cultural Heritage มรดกทางวั ฒ นธรรมของผ้ า บาติ ก ใน
in Latin America: CRESPIAL ที่ ประเทศ สถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า บาติ ก
สร้ า งขึ้ น ภายใต้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ ข อง และชุมชนผ้าบาติกต่างยอมรับว่าคนรุ่น
ยู เ นสโก ที่ ป ระชุ ม ประกอบด้ ว ย ใหม่ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ วั ฒ นธรรมผ้ า
ตัวแทนจากภาครั ฐและพลเรือนของ บาติกน้อยลง สาเหตุจากกระแสโลกาภิ
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รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิคการแสดง
ระบบการแสดงที่เป็นหนึ่งเดียว ตลอด
จนความสามารถในการสร้ า งหุ่ น
กระบอกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น การ
แสดงหุ่ น กระบอกของ Fujian จึ ง
กลายเป็ น ศิ ล ปะที่ ไ ด้ รั บ การส่ งเสริ ม
โดยชุม ชนในพื้น ที่ที่ ถือ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวิถีทางวัฒนธรรม
- ตั้งแต่ยุคปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ความเป็ น โลกาภิ วั ต น์ ม ากขึ้ น และ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมต่างประเทศ ประกอบกับ
การแสดงหุ่ น กระบอกต้ อ งใช้ ร ะยะ
เวลานานในการสร้างตัวหุ่นและฝึกฝน
ทาให้คนรุ่นใหม่ลังเลที่จะเรียนรู้และ
สืบทอดศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก
ของ Fujian
- ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ชุ ม ชนและ
ประชาคมต่ า งๆ ในจั ง หวั ด ได้ จั ด ท า
ยุท ธศาสตร์ ส าหรั บ การฝึ ก ฝนคนรุ่ น
ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารแสดงหุ่ น
กระบอก Fujian ระหว่ า งปี พ.ศ.

โครงการใหม่ ๘ โครงการที่ได้ รับ การ
สนับสนุน การเงินและทางด้านเทคนิค
จากหน่ ว ยงาน The
Brazillian
National Historical and Artistic
Heritage Institute- IPHAN
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีโครงการจัดทาแผน
ที่ทางวั ฒนธรรมที่ ได้รั บการสนับ สนุ น
จ านวน ๕ โครงการ และโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิม
อีก ๖ โครงการ
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มี ๗ โครงการจัดทา
แผนที่ใช้อ้างอิงทางวัฒนธรรมในระดับ
รัฐได้รับการคัดเลือก ซึ่งนอกเหนือจาก
ความสาเร็ จในการจัด ทาเอกสารและ
ข้อมูล โครงการเหล่านี้ยังแสดงให้เห็น
ถึ ง การวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขข้ อ จ ากั ด ที่
เกิดขึ้นภายในสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวมี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอต่ อ การน าไป
ป ฏิ บั ติ ข อ ง น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ที่
เกี่ยวข้องกับ ICH
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างผู้สมัครเกือบ
๑๐๐ ราย มีเพียง ๑๒ โครงการที่ได้รับ

๑๐ ประเทศในภูมิภาค ร่วมกันจัดทา
กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าค
ทางด้าน ICH โดยการคุ้มครอง ICH
ของชุ มชน Aymara ถูก ยกขึ้ นเป็ น
ประเด็นเร่งด่วน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศบราซิล ชิลี
และเปรู ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ น
โครงการเพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครอง ICH
ของชุ ม ชน Aymara ที่ จั ด ได้ ว่ า อยู่ ใ น
สภาวะเสี่ยงต่อการสูญสิ้น
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การประชุมครั้งแรก
เกิ ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศเปรู ด้ ว ยการมี ส่ ว น
ร่วมของตัวแทนจากภาครัฐและชุมชน
ซึ่ ง ต่ อ มามี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ ที่
ประเทศโบลิ เ วี ย เพื่ อ การก าหนด
โครงการระดับภูมิภาคตอบสนองต่อ
ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะประเทศ
ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การให้
ความคุ้ ม ครองการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน Aymara
- ชุ ม ชน Aymara ใน ๓ ประเทศนี้
เปรีย บเสมือ นหนึ่ งในวั ฒนธรรมของ
เทือกเขาแอนดิสที่เก่าแก่ที่สุดของทวีป

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
วัตน์ ความทันสมัย เทคโนโลยี แนวโน้ม
ที่ ไ ปสู่ วั ฒ นธรรมเดี ย ว เป็ น ต้ น ถึ งแม้
วั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก ในปั จ จุ บั น อยู่ ใ น
สถานะที่ เ ข้ ม แข็ ง แต่ ถ้ า ไม่ มี ก าร
ดาเนินการใดๆ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทาง
วัฒนธรรมผ้าบาติกและทักษะงานฝีมือ
ดั้ ง เดิ ม ไปยั ง คนรุ่ น ใหม่ ย่ อ มมี ค วาม
เป็ น ไปได้ ที่ วั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก จะสู ญ
หายไปจากประเทศ
- จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมผ้าบาติกได้มี
การถ่ า ยทอดจากชนรุ่ น หนึ่ ง ไปอี ก รุ่ น
หนึ่งด้วยวาจาและการถ่ายทอดอย่างไม่
เป็ น ทางการ เช่ น จากผู้ ป กครองสู่
ลู ก หลาน เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น
หลั ก ปร ะกั น ว่ า การ ถ่ า ยทอดของ
วัฒนธรรมผ้าบาติกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่ น หนึ่ ง กรมการศึ ก ษาของชาติ แ ละ
เครือข่ายจึงให้มีการนาวัฒนธรรมด้านนี้
ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาภาค
บังคับ ๙ ปี ในระดับประถม มัธยมต้น
มั ธ ยมปลาย อาชี ว ศึ ก ษา และโพลี
เทคนิค โดยไม่เปลี่ยนวิธีการสอนด้วย
วาจาแบบดั้งเดิม

รายการ
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๒๕๕๑-๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ การคัดเลือกเนื่องจาก ข้อจากัดทางด้าน
คุ้มครองการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน งบประมาณ เช่น โครงการ “Gira da
นี้ไปยังคนรุ่นใหม่โดยการอบรม
Tradicao” ซึ่ งริ เ ริ่ ม โดยมู ล นิ ธิ ข อง
รัฐบาลจากเมือง Maceio ใน Alagoas
มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเอาผู้นาจิตวิญญาณ
ทางศาสนาอัฟริกัน-บราซิลเลียนดั้งเดิม
ที่รู้จักกันในนาม “pais de santo”
และ “maes de santo” ซึ่ ง
เปรี ย บเสมื อ นบิ ด าและมารดาของ
นักบุญ เข้ามาสู่กลุ่มผู้นับถือศาสนารุ่น
ใหม่ เพื่ อ รื้ อ ฟื้ น ความทรงจ าและ
ประวัติศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรมของ
พวกเขา โครงการส่ งเสริ ม การอบรม
พวกวัยรุ่นในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการ
สัมภาษณ์ปากเปล่า ประวัติศาสตร์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านประเพณี
และความทรงจา การเยี่ยมเยียนสมาคม
ลั ท ธิ อั ฟ ริ กั น -บ ร า ซิ ล เ ลี ย น ก า ร
แลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์ จ ากสมุ น ไพร การเตรี ย ม
ความพร้ อ มต่ อ การขาดแคลนอาหาร
ตานานและดนตรีของอัฟริกัน รวมทั้ง
องค์ ก รทางศาสนาของลั ท ธิ อั ฟ ริ กั น -

อย่ า งไรก็ ต าม การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมหลายอย่างเช่น ภาษา นิสัย
ความรู้ดั้งเดิมทางด้านศิลปะการทอผ้า
เทคนิ ค การท าเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม
เทคนิ ค การแกะสลั ก การแสดงออก
ทางการพู ด และการแสดงออกทาง
ดนตรี เป็ นต้ น มีค วามเสี่ย งที่ จะเกิ ด
การสูญสิ้นไป สาเหตุจากกระแสโลกา
ภิ วั ต น์ ปั ญ หาการขาดนโยบายทาง
วัฒนธรรมที่เหมาะสม และปัญหาการ
อพยพของวัยรุ่นที่เป็นอันตรายต่อการ
ถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรม
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- กฎหมายฉบั บ ที่ ๒๐ ของปี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ กาหนดให้มีการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
หลากหลายของศั ก ยภาพในท้ อ งถิ่ น
และมาตรา ๓๗ ที่ ร ะบุ ใ ห้ มี ก ารจั ด
“เนื้ อ หาท้ อ งถิ่ น ” ไว้ ใ นหลั ก สู ต ร
การศึกษาของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยข้อกฎหมาย
ในฉบับดังกล่าวทาให้มีความเป็นไปได้ที่
จะรวมเอาวัฒนธรรมผ้าบาติกเข้าไว้ใน
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในระบบ
การศึกษาของประเทศ

รายการ
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บราซิ ล เลี ย นในเมื อ ง Maceio การ
สั ม ภาษณ์ ป ากเปล่ า ผู้ น าจิ ต วิ ญ ญาณ
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ด าเนิ น การ
โดยนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ซึ่ งต่ อ มาท าหน้ า ที่
ผลิต เอกสารสาหรั บเผยแพร่ไ ปสู่ ก ลุ่ ม
ศาสนาและโรงเรียนในท้องถิ่น
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
โครงการน าร่ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
วิธีการใหม่ๆ สาหรับการรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายด้ า นภาษา
ของประเทศ ซึ่ ง มี ข้ อ เสนอถึ ง ๒๐
รายการถูกคั ดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- แผนงานนี้ จัด ทาขึ้ นเพื่ อกระตุ้ นและ
สนับสนุนให้เกิดการริเริ่มกิจกรรมการ
คุ้มครอง ICH โดยมุ่งไปที่โครงการที่
สามารถระบุ ICH ได้ชัดเจน การจัดทา
เอกสาร คลั ง ข้ อ มู ล และหรื อ การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมให้เกิด
ความยั่งยืนของ ICH ทุกประเภทที่มี
ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ชุ ม ช น ดั้ ง เ ดิ ม
โครงการสามารถนาเสนอได้ทั้งภาครัฐ
และองค์กรเอกชน และต้องมีการได้รับ
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รายการ

๔. วัตถุประสงค์
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เพื่อให้ความคุ้มครองในการถ่ายทอด
องค์ความรู้การแสดงหุ่นกระบอกของ
Fujian ผ่านทาง
- การอบรมอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อ
สร้ า งคนรุ่ น ใหม่ ที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร
แสดงหุ่ น กระบอก และยกระดั บ ให้
สามารถพึ่งตนเองได้
- การคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบโดยให้
การศึ ก ษา สร้ า งการยอมรั บ และ
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

รู้และยอมรับจากชุมชนที่เกี่ยวข้องหรือ
จา กส ถา บั นตั วแ ทนของพวกเ ขา
แผนงานจะรวมไปถึงการให้ทุนสาหรับ
โครงการจั ด ท าข้ อ มู ล การอ้ า งอิ ง ทาง
วั ฒ นธรรม และการจั ด ท าแผนที่ ท าง
วัฒนธรรมในระดับรัฐ รวมถึงการผลิ ต
และเผยแพร่ เ อกสารและข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวกับ ICH โดยโครงการที่ได้รับการ
คัด เลื อ กจะต้ อ งมี ห ลั ก ประกั น ในเรื่ อ ง
ของความยั่ งยื น และมี ค วามเป็ น ไปได้
ในทางปฏิ บั ติ แ ละการแสดงออกของ
ICH
- เพือ่ ให้เกิดการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
ของเผ่าพันธุ์ การจัดทาคลังข้อมูลและ
แผนทีท่ างวัฒนธรรม
- เพื่อ จั ดท าระบบข้ อ มูล และสร้ า ง
ฐานข้ อ มู ล และหรื อ การน าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ
- เพื่อการผลิตและการอนุรักษ์หอสมุด
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมของเผ่ า พั นธุ์ และ
เอกสารที่เป็นพื้นฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ ICH
- เพื่ อ ก าหนดมู ล ค่ า ส าหรั บ ความรู้

เพื่อพั ฒนามาตรการคุ้ม ครองที่สร้า ง
ความมั่ น ใจในความอยู่ ร อดของการ
แสดงออกทางภาษา ดนตรี และ
ความรู้ ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชน การสร้ า ง
ความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้เป็นตัว
ขับเคลื่อนในการถ่ายทอดจึงได้ดาเนิน
การผ่านทางการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ โดย
- การสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่น
ใหม่ ข องชุ ม ชน Aymara ถึ ง ความ
สาคัญของการคุ้มครอง ICH ผ่านทาง
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- การเพิ่ ม ความตระหนั ก และการ
ยอมรับในมรดกทางวัฒนธรรมของผ้า
บาติกอินโดนีเซีย รวมทั้งประวัติศาสตร์
คุณค่าทางวัฒนธรรม และทักษะดั้งเดิม
ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในทุกระดับของ
การศึกษา
- เพิ่มความตระหนักให้กับครูใหญ่ ครู
ผู้ปกครอง และชุมชนผ้าบาติกในเมือง
Pekalongan ให้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมดั งกล่ าวไปยั ง
คนรุ่นใหม่

รายการ
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ดั้งเดิมหรือเจ้า ของการแสดงออกทาง
วั ฒ นธรรม และสนั บ สนุ น เงื่ อ นไข
ทางด้ า นสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ มที่ ช่ว ย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ICH ของ
พวกเขา
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมไปสู่คนรุ่น
ใหม่
- เพื่อให้มีการบริหารจัดการชุมชนและ
การจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
- เ พื่ อ ปรั บ ป รุ ง กา รผ ลิ ต แล ะ กา ร
ถ่ า ยทอด ICH ในมุ ม มองของการ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการปกป้ อ ง
บริบททางวัฒนธรรม
- เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจของสั ง คมใน
ความสาคัญของ ICH
- เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพงการวิ จั ย การ
คุ้มครองและการศึกษาภายในชุมชน

การศึกษา
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นภาษา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นส าหรั บ การ
ถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิม
- สร้ า งโอกาสส าหรั บ การถ่ า ยทอด
ระหว่ า งชนแต่ ล ะรุ่ น ในเรื่ อ งการ
แสดงออกทั้งการพูดและดนตรี
- ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์ความรู้ดั้งเดิม เช่น เทคนิคการ
ทาฟาร์ม และศิลปะการทอผ้า เป็นต้น
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่
- จั ด ให้ มี ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่
สามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ ชุ ม ชน
Aymara ในภูมิภาค
- ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระดั บ อนุ
ภูมิ ภ าคในประเด็ นของการคุ้ ม ครอง
และอนุ รั ก ษ์ ค วามทรงจ า คุ ณ ค่ า
ความรู้ ประเพณี และการปฎิ บั ติ
ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชน Aymara ให้ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของ ICH ของทั้ง ๓ ประเทศ
- นา ICT เข้ามาใช้ในกิจกรรมการ
คุ้มครองทั้งการแจกแจงคุ ณลัก ษณะ
การถ่ า ยทอด และการส่ ง เสริ ม การ

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรของพิพิธิภัณฑ์ผ้าบาติกใน
กิจกรรมการศึกษาสาหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่ ว ไปในการยอมรั บ คุ ณ ค่ า
วั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก และการอบรมใน
งานฝีมือดั้งเดิมของผ้าบาติก

รายการ
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- สร้ า งคนรุ่ น ใหม่ ผ่ า นระบบการ
ศึ ก ษาในโรงเรี ย น การอบรมให้ เ กิ ด
คณะละครและผู้ฝึกสอน
- ส่ งเสริ ม กิ จกรรม “หุ่ นกระบอกใน
มหาวิทยาลัย หุ่นกระบอกในชุมชน”
เพื่ อ สร้ า งความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการ
ได้รับความรู้เรื่องหุ่นกระบอก รวมทั้ง
การสร้างความตระหนั กแก่ชุมชนใน
การยอมรับและเห็นคุณค่าของศิลปะ
การแสดงประเภทนี้
- ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อการ
เรียนการสอน วีดิโอ และเพลง
- กระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ า ของ
ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
- จั ด ให้ มี ส ถานที่ แ สดงหุ่ น กระบอก
สถาบันฝึกอบรม และศูนย์การแสดงที่
สามารถนาเสนอในสภาพแวดล้อมที่
จูงใจ จัดให้มี การอบรมและเผยแพร่
รวมถึงการอานวยความสะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของสาธารณชน
- พัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค

- ในแต่ละปีจะมีการดาเนินการภายใต้
กรอบทิ ศ ทางที่ ก าหนดขึ้ น ส าหรั บ
แผนงาน ICH ของประเทศ (PNPI) ตาม
พระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกโดยรั ฐ บาล
กลางในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย IPHAN ซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกของชาว
บราซิล โครงการนี้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม นโยบายรั ฐ บาล
กลางในการคุ้มครอง ICH ของประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
กลางบราซิ ล และอนุ สั ญ ญาคุ้ ม ครอง
ICH ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของยูเนสโก โดยมี
มาตรการดังนี้
(๑) ส่ งเสริ ม การเข้ า ร่ ว มของสั งคม
และการปรั บ ปรุ ส ภาวะแวดล้ อ มชี วิ ต
ความเป็นอยูข่ องผู้ผลิตและเจ้าของ ICH
(๒) สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
และกลุ่มคนในทุกขั้นตอนของโครงการ
เพื่ อ ขยายการเข้ า ถึ ง ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างกว้างขวาง
(๓) คุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

แสดงออกทางวัฒนธรรม
- การจัดทาเอกสารและการระบุ ICH
ในระยะแรกของโครงการเป็ น การ
ด าเนิ น งานโดยที ม เทคนิ ค ของทั้ ง ๓
ประเทศ ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุ ม ชน โดยเป็ น การทบทวนเอกสาร
และการระบุ ICH ในรูปของรายงานที่
มี รู ป ภาพประกอบ สื่ อ ในการบั น ทึ ก
รูปภาพ การบันทึกเสียงและวีดิโอ โดย
มี เ นื้ อ หาประกอบด้ ว ย (๑) การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของมรดกทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
Aymara ระดับภูมิภาคจานวน ๑ ชุด
(๒) การก าหนดผู้ ป ระสานงานใน
ท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ สถาบั น วิ จั ย
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง (๓) การจัดตั้งธนาคารข้อมูล
ในภู มิ ภ าคส าหรั บ ชุ ม ชน นั ก วิ จั ย
สถาบั นของภาครัฐ และสาธารณชน
ทั่วไป
- เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า น
สมรรถนะของชุ ม ชนและผู้ จั ด การ
ทางวัฒนธรรม ระยะที่สอง ประกอบ

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
- จัดการอบรมบุคลากรของพิพิธภัณฑ์
ผ้ า บาติ ก เพื่ อ สามารถให้ ค าแนะน า
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมของผ้ า
บาติ ก และงานฝี มื อ ดั้ ง เดิ ม มี ก าร
จัดเตรียมสื่อการสอนตามระดับของการ
สอนและการอบรมทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
ระดั บ ชั้ น ของการศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โดยใช้ ห้ อ งแสดงนิ ท รรศการของ
พิพิธภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนทาง
ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และคุณค่าทาง
วั ฒ นธรรมของผ้ า บาติ ก ในขณะที่ มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่แสดงให้
เห็นถึงวิธีการทาผ้าบาติกแบบดั้งเดิม
- การจัดหาผู้สนับสนุนด้านการเงินจาก
ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า บาติ ก เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในการ
อบรมส าหรั บ นั ก เรี ย น เช่ น เดี ย วกั บ
แหล่งทุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
- การเชื้ อเชิ ญไปยังสถาบั นการศึ ก ษา
ต่ า งๆ ในเมื อ ง Pekalongan เพื่ อ เข้ า
ร่วมดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน ซึ่งเริ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่พิพิธภัณฑ์
- เมื่อแผนงานมีการพัฒนาขึ้น ครูผู้สอน

รายการ

(๑) Strategy for Training (๒) Call for Projects of the (๓) Safeguarding ICH of
Coming Generations of Fujian National Programme of ICH : Aymara Communities : Bolivia,
Puppetry Practitioners : China Brazil
Chile, and Peru

และระหว่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ งเพิ่ ม
การแลกเปลี่ยนทางศิลปะให้มากขึ้น
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล และวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแสดง
และการสร้ า งรู ป แบบหุ่ น กระบอก
ทีม่ ีทฤษฎีสนับสนุน

ที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในสภาวะอันตราย
(๔) ปกป้ อ งสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลและ
โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและ
การใช้ประโยชน์จาก ICH
- ทุกปีโครงการนี้จะถูกนามาตีพิมพ์ใน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละเว็ บ ไซด์ ข องรั ฐ บาล
เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและ
กฎระเบียบในการนาเสนอโครงการ ซึ่ง
สามารถน าเสนอได้ โ ดยหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนที่ จั ด ตั้ ง
มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย ๒ ปี และสามารถ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ได้ ไ ม่ เ กิ น
๖๐,๐๐๐ เหรีย ญสหรั ฐ ภายในระยะ
เวลาโครงการ ๑๒ เดือน โครงการจะ
ถู ก ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ระดั บ ชาติ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญใน
สาขา ICH กระบวนการคัดเลือกดูแล
โดยกรมมรดกที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ข อง
IPHAN ในรัฐ Brasilia หลังจากการ
คัดเลือก นักวิชาการของ IPHAN ใน
Brasilia และในรั ฐ ที่ กิ จ กรรมของ
โ ค ร งก า ร ด า เ นิ นก า ร ต้ อ ง เ ข้ า ม า
รั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น ทางด้ า น

ด้วย การอบรมผู้สอนและสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้จัดการทางวัฒนธรรม
จานวน ๕๐ คนจากชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างจุดร่วมและเครือข่ายสาหรับการ
ขยายการเรียนรู้บนพื้นฐานของการใช้
ICT ซึ่งรวมถึงการผลิต อุปกรณ์และ
คู่ มื อ ในการเผยแพร่ วั ฒ นธรรมไปยั ง
พื้นที่เป้าหมายและในระดับประเทศ
- จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และเผยแพร่
ประกอบด้ ว ย (๑) การจั ด เทศกาล
ดนตรีทั้งแบบสัญจรและต่อเนื่องทุกปี
(๒ ) กา ร จั ด ป ร ะ ชุ ม แล กเ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ระหว่าง ๓ ประเทศ โดย
มี ตั ว แทนชุ ม ชนและผู้ ป ฏิ บั ติ ผู้ ส อน
และผู้จัดการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
เข้ า ร่ ว มในระยะแรก (๓) การจั ด
ประกวดเรื่ อ งสั้ น และบทกวี ร ะดั บ
ภู มิ ภ าคผ่ า นทางโรงเรี ย นประถมใน
๑๕ ชุมชนของพื้นที่เป้าหมายของทั้ง
๓ ประเทศ (๔) การจัดกิจกรรมฟื้นฟู
การแสดงออกทางภาษาในระดับอนุ
ภู มิ ภ าคโดยนั ก เรี ย นรุ่ น เยาว์ ซึ่ ง จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด จุ ด ยื น ร่ ว มกั น ส าหรั บ การ

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
ในโรงเรียนได้รับการอบรมเพื่อให้เป็นผู้
อบรมอีกทอดหนึ่ง และจัดการทดสอบ
ที่พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ทั้ งนี้ การศึ ก ษาและการ
อบรมผ้ า บาติ ก ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ระบบการ
ถ่ายทอดแบบเดิมคือ การสอนด้วยวาจา
ที่ ผ่ า นมา มี ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า บาติ ก บางราย
จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ
นักเรียนโดยใช้รูปแบบที่จัดทาขึ้นจาก
แผนงานนี้
- ทฤษฎี คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมและ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านฝี มื อ ดั้ ง เดิ ม ของผ้ า
บาติกถูกนามาเป็นหลักสูตรในโรงเรียน
ทุกระดับในฐานะเป็น “เนื้อหาท้องถิ่น”
บางโรงเรี ย นได้ จั ด ท าสื่ อ การสอนผ้ า
บาติกแทรกไว้ในวิชาอื่น เช่น บทเรียน
ด้ า นภาษาได้ ใ ช้ บ ทความข้ อ เขี ย นที่
เกี่ยวข้องกับผ้าบาติก บทเรียนทางด้าน
เคมีและชีววิทยาก็จะมีการพูดคุยกันถึง
สีธรรมชาติที่ใช้ในการทาผ้าบาติก เป็น
ต้น
- นักเรียนมีโอกาสรับฟังการอธิบายจาก
ผู้เชี่ยวชาญผ้าบาติกเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วั ฒ นธรรม เช่ น ประวั ติ ค วามเป็ น มา

รายการ

(๑) Strategy for Training (๒) Call for Projects of the (๓) Safeguarding ICH of
Coming Generations of Fujian National Programme of ICH : Aymara Communities : Bolivia,
Puppetry Practitioners : China Brazil
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เทคนิคหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ประสาน
งานโครงการ และสาหรับการวิเคราะห์
ผลของแต่ละโครงการ เพื่อดูการบรรลุ
เป้าหมายและความเหมาะสมของการ
ใช้เงิน

ส่งเสริมโอกาสในการสื่อสารระหว่าง
คนแต่ละรุ่น และการติดต่อโดยตรงกับ
เพื่อนที่แบ่งปันวัฒนธรรมเดียวกันใน
๓ ประเทศ
- การถ่ายทอดและฟื้นฟู ผลจากการ
จั ด แข่ ง ขั น ในระดั บ ภู มิ ภ าค รวมทั้ ง
การศึกษารวบรวมเอกสารต่างๆ เป็น
เป็ น ทรัพ ยากรส าคัญ ในการสร้า งสื่ อ
ทางการศึกษาสาหรับโรงเรียนประถม
และชุ มชนที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยพิ มพ์ เ ป็ น
รูป เล่ ม สื่ อ ดิจิ ต อล และเว็ บไซด์ข อง
CRESPIAL นอกจากนั้น การสร้าง
ความเข้ ม แข็ งในความร่ ว มมื อ ระดั บ
ภู มิ ภ าคของทั้ ง ๓ ประเทศเป็ น พลั ง
ส าคั ญ ต่ อ การผลั ก ดั น นวั ต กรรมที่
เกิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ต ามแผนที่
ก าหนดไว้ ซึ่ ง รวมถึ ง กระบวนการ
อบรม และการศึกษาทั้ งในและนอก
ระบบผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยสั ง คมและ
ระบบสารสนเทศ เหล่ า นี้ ช่ ว ยสร้ า ง
ความมั่ น ใจในการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
เต็มที่ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
สัญญลักษณ์และลวดลายต่างๆ ในแต่
ละพื้นที่ และการทาผ้าบาติกโดยใช้การ
พิ ม พ์ ล ายบนผ้ า เป็ น ต้ น ซึ่ ง นั ก เรี ย น
สามารถท าได้ เ อง เริ่ ม จากการท าสี
ธรรมชาติ สร้างแบบ วาดภาพและพิมพ์
บนผ้า การย้อมด้วยมือ การต้มเพื่อล้าง
ขี้ผึ้งออก โดยนักเรียนสามารถนาผ้าที่
ทาเสร็จ แล้ว กลับ บ้า นไปให้ผู้ ปกครอง
และเพื่อนดู หรือนาไปออกนิทรรศการ
และจาหน่าย
- การสอน ICH ผ้าบาติกในโรงเรียนที่
อยู่ในเนื้อหาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ
นับเป็นนวัตกรรมของการสอนที่ได้ผล
เพราะจนถึ งปั จ จุ บัน วิ ธีก ารสอนและ
การอบรม ICH อย่างไม่เป็นทางการได้
หมดสิ้ น ไปแล้ ว ซึ่ ง ครู ใ หญ่ ข องหลาย
โรงเรียนรายงานว่า แผนงานนี้ช่วยสร้าง
ความตระหนัก ของนั ก เรีย นต่ อคุ ณ ค่ า
ทางวัฒนธรรมและงานฝีมือดั้งเดิมของ
ผ้ า บาติ ก โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มต่ า งส่ ง
นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มแผนงานนี้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี

รายการ

๖. หน่วยงาน
หลัก/หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง

(๑) Strategy for Training (๒) Call for Projects of the (๓) Safeguarding ICH of
Coming Generations of Fujian National Programme of ICH : Aymara Communities : Bolivia,
Puppetry Practitioners : China Brazil
Chile, and Peru

- หน่ว ยงานรั บผิ ดชอบหลัก คือ กรม
วัฒนธรรมจังหวัด Fujian (Fujian
Provincial Department of
Culture)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของ
ศิ ล ปะการแสดงหุ่ น กระบอก คณะ
แสดงหุ่นกระบอก Quanzhou คณะ
แสดงหุ่น กระบอกมือ Jinjiang คณะ
แ ส ด ง หุ่ น ก ร ะ บ อ ก Zhangzhou
วิทยาลัยอาชีวะด้านศิลปะของ Fujian
วิทยาเขต Zhangzhou ชุมชนในเมือง
Quanzhou เมือง Zhangzhou และ
เมื อ ง Jinjiang โรงเรี ย นประถมและ
มัธยมต้น นักเรียนของโรงเรียนระดับ
อนุ บ าล ประถมและมั ธ ยมต้ น และ
ศูนย์การคุ้มครอง ICH ของจังหวัด
Fijian
๗. ความร่วมมือ มีการส่งเสริมยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ
ในระดับภูมิภาค ภู มิ ภ าค อนุ ภู มิ ภ าค และระหว่ า ง
อนุภูมภิ าค และ/ ประเทศ โดย
หรือระหว่าง
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ มี ก ารจั ด
ประเทศ
เทศ กา ล กา ร แ สด งหุ่ นกร ะ บ อก

- ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก คื อ
Intangible Heritage Department,
National Historical and Artistic
Heritage Institute (IPHAN),
กระทรวงวัฒนธรรม

- Regional Center for the
Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage in Latin
America : CRESPIAL
- หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ
- องค์ ก รชุ ม ชนหรื อ ตั ว แทนได้ แ ก่
Alianza Estrategica Trinacional
Aymaras sin Fronteras
- ชุมชน Aymaras ของ ๓ ประเทศ
- นักเรียนระดับประถมและครอบครัว
ในพื้นที่เป้าหมาย
- ครูโรงเรียนประถม

- ผลทางบวกที่ได้จากแผนงานคือ การ
เผยแพร่หลักการและวัตถุประสงค์ของ
รั ฐ บาลกลางในนโยบายการคุ้ ม ครอง
และการรวมตัวกันของผู้เล่นทางสังคม
และสถาบั น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ใน

- โครงการส่งเสริมการประสานงาน
ร่วมกันในระดับอนุภูมิภาคตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรก เนื่องจากเป็นโครงการที่ริเริ่ม
ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ๓ ประเทศตาม
อนุสัญญาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็น
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- ผู้บริหารและบุคลากรของพิพิธภัณฑ์
ผ้าบาติก
- มูลนิธิ KADIN Indonesia
- โรงเรียนในระดับอาชีวะ มัธยมปลาย
มัธยมต้ น และประถม รวมทั้ งครูใหญ่
ในโรงเรียนโพลิเทคนิค ครูและนักเรียน
ในเมือง Pekalongan
- ชุมชนผ้าบาติกในเมือง Pekalongan
- ผู้เยี่ยมเยือนท้องถิ่นและต่างถิ่นที่มา
ชมพิพิธิภัณฑ์ผ้าบาติก
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นานาชาติขึ้น ๓ ครั้ง มีคณะแสดงหุ่น
กระบอกกว่า ๓๐ ประเทศเข้าร่วม
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะแสดงหุ่ น
กระบอก Quanzhou และสถาบันอื่น
ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัย
ปั ก กิ่ ง ในหั ว ข้ อ “กลิ่ น อายของหุ่ น
กระบอกตะวั นตกและตะวั นออกใน
บริ บ ทกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ ง (The
Essence of Eastern and Western
Puppetry in Dialogue with
Peking University) ” ซึ่งประกอบ
ด้ ว ยการแสดงที่ เ ปิ ด ให้ เ ข้ า ชมฟรี ๘
ครั้ง และการสัมมนาจานวน ๒ ครั้ง
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะแสดงหุ่นกระ
บอก Quanzhou และคณะแสดงหุ่น
กระบอก Zhangzhou ได้ รั บ การ
ประกาศอย่ า งเป็ น ทางการ จาก
UNIMA ประเทศจีน ให้เป็น “สถานี
ทดลองการแลกเปลี่ ย นทางศิ ล ปะ
(Artistic Exchange Experiment
Station)”

วิธีการปฏิบัติ
- กระบวนการคั ด เลื อ กถื อ เป็ น เครื่ อ ง
มือชั้นเลิศสาหรับระบุความต้องการการ
คุ้มครอง และสาหรับการแก้ไขแนวคิด
ของนโยบาย นอกจากนั้น กระบวนการ
ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่โปร่งใสและ
เป็ นประชาธิ ป ไตยส าหรั บการบริห าร
จัดการทรัพยากรสาธารณะ
- แผนงาน PNPI ช่วยกระตุ้นให้ชุมชน
และสถาบั น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และรั ฐ
พั ฒ นาโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนว
ทางและวัตถุประสงค์ของแผนงาน ซึ่งมี
ส่ ว นท าให้ เ กิ ด ความพยายามในการ
ประสานงานที่ ดี ขึ้ น ระหว่ า งรั ฐ และ
สั งคม และรวมถึ ง การขยายหลั ก การ
ของอนุ สั ญญาฯ ออกไปให้ กว้ า งขวาง
มากขึ้น นอกจากนั้น ยังทาให้เกิดการ
กระจายวิธีการและความรู้ทางเทคนิค
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดทาทะเบียน
และการทาแผนที่ทางวัฒนธรรม ดังนั้น
แผนงานนี้ จึ งได้รั บ การยอมรั บว่ า เป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ส าหรั บ การเชื่ อ มโยง
แนวคิ ด ของภาครั ฐ และเอกชนให้ ไ ป

การท างานร่ ว มกั น ของตั ว แทนจาก
ภาครั ฐ และผู้ เ ชี่ ย วชาญของทั้ ง ๓
ประเทศ
- การปฏิ บั ติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ใน
ระดั บ สู ง ต่ อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อย่างถาวร และการกาหนดกิจกรรม
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การผลั ก ดั น กลไก
การคุ้ ม ครองวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
Aymaras
- มีการสร้างความเข้มแข็งของความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคโดย (๑) แบ่ง
ความรับผิดชอบของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอนุภูมิภาค (๒) สร้างให้
เกิดเวทีพบปะเพื่อให้ชุมชน Aymaras
ได้มีส่วนร่วมในการนามาตรการไปสู่
การปฏิ บัติ (3) การแลกเปลี่ย น การ
วิ จั ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และกิ จ กรรมการ
เผยแพร่ ร่ ว มกั น (๔) การจั ด ตั้ ง
คณะท างานในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคขึ้ น
โดยรวมเอาผู้ที่เกี่ยวข้องหลักของทั้ง ๓
ประเทศ เพื่อทาหน้าที่ประสานจัดการ
ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่
เหมาะสม

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia

รายการ

(๑) Strategy for Training (๒) Call for Projects of the (๓) Safeguarding ICH of
Coming Generations of Fujian National Programme of ICH : Aymara Communities : Bolivia,
Puppetry Practitioners : China Brazil
Chile, and Peru

ด้วยกัน
- ผู้ ป ระสานโครงการและชุ ม ชนถู ก
กระตุ้นให้ประเมินวิธีการจัดทาทะเบียน
และการท าแผนที่ ทางวั ฒ นธรรม
ผลกระทบของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นและ
ความเกี่ ย วข้ อ งของนโย บายกา ร
คุ้ ม ครองในบริ บ ททางวั ฒ นธรรมที่
แตกต่ า งกั น แผนงานนี้ ส ร้ า งโอกาส
สาหรับผลสะท้อนที่ได้รับจากนโยบาย
คุ้มครองและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในระยะ
สั้น กระบวนการคั ดเลื อกโครงการไม่
เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ แต่ยัง
ส่ งผลในทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการ
(การเรียกประชุม การผยแพร่ผล การ
พัฒนาโครงการ การนาเสนอผลที่ได้รับ
ต่ อ สั ง คม การประเมิ น ผล และการ
กระจายผลผลิต) พวกเขาต่างส่งเสริม
ผลตอบรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และน ามาซึ่ ง
ประเด็ น ในการถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ วิ ธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด และเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ICH
- สาหรับการดาเนินงานทั่วประเทศ
ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แนว

- สิ่งสาคัญประการหนึ่งของโครงการ
คื อ การลงนามในข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
(MOU) ของทั้ ง ๓ ประเทศ และ
CRESPIAL เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการ
ทางานร่วมกันในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพ
ทางเทคนิ ค ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางของโครงการได้สาเร็จ
- โครงการจะเชื่ อ มกั บ กิ จ กรรมของ
CRESPIAL ในฐานะเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคสาหรับการคุ้มครอง ICH ใน
แถบลาตินอเมริกา ดังนั้น โครงการจะ
จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการอบรม
ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และการจั ด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท า
ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่เป็นระยะในรูป
ของสิ่ งพิ ม พ์ ซึ่ งจะช่ ว ยการกระจาย
และการส่งเสริมกิจกรรมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
- โ ค ร ง ก า ร นี้ ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม
วัตถุประสงค์และหลักการในอนุสัญญา
ฯ และดาเนินการโดย CRESPIAL และ
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บนพื้ น ฐานของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน ประชาคม และปัจเจกบุคคลที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ประกอบกับ
วัตถุประสงค์ของการอบรมคนรุ่นใหม่
ในการเป็นผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน นับได้
ว่ า สอดคล้ อ งกั บ จิ ต วิ ญ ญาณของ
มาตรา ๑ ในอนุ สั ญญาฯ ที่ ต้ องการ
ถ่ายทอดผ่านทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นความ
หมายของค าว่ า “การคุ้ ม ครอง
(Safeguarding)” รวมทั้งสอดคล้อง
กั บ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ที่
สนับสนุนให้เกิดการศึกษา สร้างความ
ตระหนัก และเพิ่มศักยภาพ ตลอดจน
การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ประชาคม หรื อ ปั จ เจกบุ ค คล ทั้ ง นี้
สาม าร ถยื นยั นความ สอดค ล้ อ ง
ดังกล่าวได้จาก

ปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การภายใน
รัฐบาลกลางและสถาบันที่เกี่ยวข้องให้ดี
ขึ้น ท้องถิ่นหรือรัฐกลายเป็นผู้ผลิตและ
ตัวทวีคูณของความรู้และการปฏิบัติ ที่
เหมาะสมในเรื่องของการคุ้มครอง ICH
- แผนงาน PNPI ถูกสร้างขึ้นปี พ.ศ.
๒๕๔๓ ภายใต้ พ ระราชกฤษฎี ก าของ
รัฐบาล และหลังจากนั้น รัฐบาลบราซิล
โดย IPHAN
ได้ ท างานร่ ว มกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ระหว่ า ง
ประเทศเช่น ยูเนสโก เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และเพื่อนาไปปรับปรุงนโยบาย
ของรั ฐ บาลกลางบราซิ ล ส าหรั บ การ
คุ้มครอง ICH ของประเทศ หลักการ
ของนโยบายระบุ เ ป็ น ไปตามแนวทาง
ของอนุ สั ญ ญาฯ ส าหรั บ การคุ้ ม ครอง
ICH มาตรา ๑๓ ทีก่ ล่าวไว้ว่า รัฐภาคีแต่
ละแห่ ง ต้ อ งรั ก ษาสิ ท ธิ ที่ จ ะพั ฒ นา
นโยบายทั่ ว ไปที่ มุ่ งมั่ น ต่ อการส่งเสริ ม
การทางานของ ICH ในสังคม และรวม
การคุ้ ม ครองนั้ น ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แนวทางในการจัด ทาแผน โครงการที่
จั ด ท าขึ้ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหว

UNESCO ที่ให้ความสาคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น
ประเทศ อนุภูมิภาค และภูมิภาค และ
ในทุ ก ขั้ น ตอนของการด าเนิ น งาน
โครงการ
- โ ค ร งก า ร มี ห ลั ก กา ร พื้ น ฐ า น ที่
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ( ๑ ) ก า ร พั ฒ น า
มาตรการคุ้ ม ครองเพื่ อ สร้ า งความ
มั่ น ใ จ ต่ อ ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด ข อ ง ก า ร
แสดงออกทางด้านภาษา ดนตรี และ
ความรู้ ดั้ งเดิ ม ของชุ ม ชน Aymara ที่
ถู ก ระบุ ว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
(๒) การส่ ง เสริ ม การมองเห็ น ความ
ส าคั ญ และการยอมรั บ ในมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเทศ และ
ในระดั บ นานาชาติ (๓) การจั ด ท า
มาตรการคุ้ ม ครองที่ มี ก ารปรึ ก ษาที่
เหมาะสมและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุ ม ชน (๔) การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความ
ร่ว มมื อ ระหว่ า ง ๓ ประเทศสามารถ
ช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมสาหรับการคุ้มครอง ICH
ของชุมชน Aymara

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia

- แผนงานนี้ มีค วามพยายามที่ จะ (๑)
คุ้มครอง ICH โดยการถ่ายทอดมรดก
ทางวั ฒ นธรรมไปยั ง คนรุ่ น ใหม่ (๒)
สร้างความมั่นใจในการให้ความสาคัญ
ต่อ ICH โดยจัดให้มีสถานที่ที่สามารถ
แ ส ด ง ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ม ร ด ก ท า ง
วัฒนธรรมของผ้าบาติก อินโดนีเ ซียใน
ฐา น ะ เ นื้ อห า ของ ท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใ น
หลัก สูต รการเรีย นในระบบการศึ กษา
ทุกระดับ (๓) ยกระดับความตระหนัก
ของความสาคัญของ ICH ในท้องถิ่น
ประเทศ และในระดั บ นานาประเทศ
โดยการรวมเอาชุมชนที่เ กี่ยวข้องเพื่ อ
สร้างให้เกิดการยอมรับของคนรุ่นใหม่
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้
กาหนดไว้ในมาตรา ๑ ของอนุสัญญาฯ
- ผ้ า บาติ ก ของอิ น โดนี เ ซี ย จั ด ได้ เ ป็ น
ICH ในประเภทวัฒนธรรมด้านภาษา
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- เป็นการริเริ่มโดยกลุ่มคณะแสดงมือ
อาชีพ และเจ้าของศิลปะการแสดงหุ่น
กระบอก Fujian โดยการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น บุ ค คลทั่ ว ไป
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บรรลุ ค วามต้ อ งการเร่ งด่ ว นส าหรั บ
การคุ้ ม ครองการแสดงหุ่ น กระบอก
Fujian
- แผนงานการอบรมมุ่งไปที่คนรุ่นใหม่
ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ที่ ผ่ า น
ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- มีมาตรการที่หลากหลายซึ่งรวมถึง
การรั บ รองความเป็ น ตั ว แทนของ
เจ้าของศิล ปะการแสดงหุ่นกระบอก
การก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม การจัดตั้ง
สถาบั น อื่ น ๆ เช่ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล และ
งานวิ จั ย เป็ น ต้ น การพั ฒ นากลไก
ความร่ วมมื อ กั บ หน่ ว ย งานด้ า น
แรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนและ
การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ใน
ระดับต่างๆ

ของชุ ม ชนและสถาบั น ทั้ ง ในระดั บ
ท้องถิ่นและรัฐในการพัฒนาโครงการที่
สอดคล้องกับทิศทางและวัตถุประสงค์
ของแผนงาน นั่ น หมายถึ งช่ ว ยให้ เ กิ ด
ปรั บ ปรุ ง การปร ะสานงานที่ ดี ขึ้ น
ระหว่ า งรั ฐ และสั งคมและยั ง ขยายวง
กว้ า งไปยั ง หลั ก การของอนุ สั ญ ญาฯ
นอกจากนั้น การจัดทาโครงการภายใต้
แผนงานนี้ ยั งช่ ว ยให้ เ กิ ด การกระจาย
วิ ธี ก ารและความรู้ ท างด้ า นเทคนิ ค
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียน
ICH และการทาแผนที่ทางวัฒนธรรม
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับ
การเชื่ อ มโยงโลกของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ICH
เข้าไว้ด้วยกัน
- แผนงาน PNPI ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
กระบวนการคุ้ มครองของชุ มชน และ
สถาบันที่อุทิศตนเพื่อการคุ้มครอง ICH
ทั้งในรูปของการปรับปรุงเทคนิคให้ดีขึ้น
การเพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารต่ อ
สาธารณะ หุ้ น ส่ ว นของ IPHAN มี

- โครงการช่วยสร้างความเข้มแข็งใน
คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคมให้กับ
ชุ ม ชน Aymara จากการส่ ง เสริ ม ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ้นระหว่าง ๓ ประเทศภาคี
- โครงการช่ ว ยให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
แ ล ะ ก า ร พู ด คุ ย ร่ ว ม กั นร ะ ห ว่ า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
สร้ างสรรค์ ของมนุ ษยชาติแ ละความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
- การด าเนิ น งานโครงการจะช่ ว ย
ยกระดั บ ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของการคุ้มครอง ICH ใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งภูมิภาค
อื่นๆ ทั่วโลก
- มาตรการการคุ้ ม ครองที่ ถู ก น ามา
ปฎิ บั ติ โ ดยโครงการถู ก ออกแบบมา
เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจของการ
ถ่ายทอดคุณค่าของ Aymaras จากรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านทางการศึกษา
ทั้ ง ในและนอกระบบ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กา ร ศึ ก ษา ทา งด้ า นเ ทค นิ ค แ ล ะ
วิ ท ยาศาสตร์ วิ ธี ก ารวิ จั ย และการ

(๔) Education and Training in
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Vocational School and
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Indonesia
ประเพณีทางสังคม และงานฝีมือดั้งเดิม
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 2.1 และ 2 ของ
อนุสัญญาฯ ส่วนแผนงานสาหรับการให้
การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก ส าหรั บ
นัก เรี ย นถื อ ได้ ว่ า เป็ น กิ จกรรมส าหรั บ
การคุ้มครองที่ระบุไว้ในมาตรา ๒.๓ ว่า
“...การถ่ า ยทอด โดยเฉพาะผ่ า นทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการ
ฟื้นฟู”
- กิจกรรมของการศึกษาและอบรมใน
มรด กทา งวั ฒ นธรรม ผ้ า บาติ กใน
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในเมือง
Pekalongan สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๑๔ (a) ว่ า “แผนการให้
การศึ ก ษา ข้ อ มูล และยกระดับ ความ
ต ร ะ ห นั ก ที่ มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ไ ป ยั ง
สาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
แ ล ะ แ ผ น ง า น ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ ใ ห้
การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงในชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย”
- แผนงานนี้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๑๕
ของอนุสัญญาฯ เนื่องจาก ได้รวมชุมชน
ผ้ า บาติ ก เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
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บทบาทส าคั ญ ในการกระจายความ
คุ้ ม ครองของอนุ สั ญ ญาฯ และของ
วิธีการจัดทาทะเบียน ICH ด้วยเหตุนี้
บราซิ ล จึ ง มี ส ถาบั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ในการ
จัดการการคุ้มครอง ICH ซึ่งสอดคล้อง
กั บ เนื้ อ หาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหั ว ข้ อ ง “d”
มาตรา ๑๓ ของอนุสัญญาฯ
- นอกจากนั้ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การ
คั ด เลื อ กต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมของ
ปั จ เ จกชน กลุ่ ม ค น ห รื อ ชุ มชนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงการมีส่วนร่วมใน
ทุ ก ขั้ น ตอนของโครงการ ตั้ ง แต่ ก าร
เตรียมการ และหรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับสาหรับชุมชน ซึ่งมุมมองนี้ระบุ
ไว้ ใ นมาตรา ๑๕ ของอนุ สั ญ ญาฯ
สาหรับการคุ้มครอง ICH
- ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่ออกมา
ในรู ป ของสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ดี วี ดี ซี ดี
หนังสือ เป็นต้น ถูกนาไปแจกจ่ายให้แก่
ชุมชนหรือกลุ่ มคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี
จุ ด ประสงค์ ที่ จ ะถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
ICH ซึ่ ง รวมถึ ง การแจกจ่ า ยไปยั ง

สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน การ
เข้าสู่และการเผยแพร่ ICH โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมที่เสนอจะถูกนามาปฏิบัติให้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรา ๒ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา
๑๕ ภายใต้อนุสัญญาฯ
- การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส ร้ า งให้ เ กิ ด
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของปัจเจก
บุ ค คล ประชาคม ชุ ม ชน องค์ ก ร
รวมทั้ ง สมาคมในท้ อ งถิ่ น ในการ
ก าหนดกิ จ กรรมต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ก าร
ถ่ายทอด การส่งสริม และการเผยแพร่
- การอบรมผู้ จั ด การในท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีบทบาทหลักในท้องถิ่นจะช่วยสร้าง
ให้เกิดความมั่นใจต่อความยั่งยืนของ
โครงการในสภาวะแวดล้อมที่เชื่อถือได้
และมั่นใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของ
- โครงการถูกส่งเสริมและพัฒนาขึ้นให้
เป็ น การสร้ า งสรรค์ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ทางานของเครือ ข่า ยอนุภู มิภ าคและ
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ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมผ้าบาติกและ
ผู้ปฏิบัติได้รับโอกาสในการให้การศึกษา
และอบรมแก่เยาวชน บางรายได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเพื่อมี
ส่วนร่วมในแผนงาน
- แ ผ น ง า น นี้ ไ ด้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิภ าพในการเพิ่ม ความรั บรู้ ใ น
มรดกทางวั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก มากขึ้ น
โดยเฉพาะระหว่างคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่ว ม
ในแผนงาน นั ก เรี ย นเหล่ า นี้ ไ ด้ บ อก
ผู้ปกครองและเพื่อนตลอดจนแสดงให้
เห็ น ถึ ง ผ ลของงานที่ ท า เป็ น กา ร
ยกร ะดั บค วา มต ระ หนั ก ร ะห ว่ า ง
สาธารณชนทั่ ว ไป ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
จุดม่งุหมายของอนุสัญญาฯ
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ห้องสมุดสาธารณะของรัฐและรัฐบาล
กลาง โรงเรียน และสถาบันอื่นๆ
- เมื่อสิ้นสุดโครงการ ชุมชน ประชาคม
และสถาบันได้รับการคาดหวังที่จะเป็น
ตัวทวีคูณของการปฏิบัติในการบริหาร
จั ด การและคุ้ ม ครองอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บข้ อ แนะน าของแผนงาน
และอนุ สั ญญาฯ ส าหรั บ การคุ้ มครอง
ICH

๙. ผลลัพธ์ที่ได้

ภายในระยะเวลา ๔ ปีของการนาไป
สู่การปฏิบัติ ผลที่ได้รับคือ
- ผู้ป ฏิบั ติที่มี ศัก ยภาพจ านวน ๒๐๐
คนได้รับการอบรมอาชีพในวิทยาลัย
ศิ ล ปะและโรงเรี ย นตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๑

- แผนงาน PNPI ช่วยให้ภาพที่ชัดเจน
ต่อ นโยบายการคุ้ม ครอง ICH ของ
บราซิ ล ที่ น ามาปฏิ บั ติ โ ดย IPHAN
รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการ
เพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ นัก
เทคนิคของ IPHAN (บรรณารักษ์ นัก

นานาประเทศที่ประกอบด้วย ปัจเจก
บุคคล ชุมชน ประชาคม ผู้จัดการทาง
วัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภายใน
ศูนย์วิจัย NGOs และรัฐบาล ในการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างถาวรของ
ประสบการณ์ ข้อ มูล และการอบรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
สมรรถนะในภูมิภาค บรรลุตามความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม
- โครงการเป็นตัวอย่างที่ดีของความ
ร่ว มมื อระหว่ างประเทศ ซึ่งสามารถ
นาไปสู่การริเริ่มที่ คล้ายกันเนื่องจาก
การคุ้มครอง ICH ของชุมชน Aymara
ได้ ถู ก น าเสนอในเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าค
ภายใต้ชื่อเรื่อง “ประโยชน์โดยทั่วไป
ต่อมนุษยชาติ” (General Interest
to Humanity)
- เนื่ องจากระยะเวลาโครงการ ๕ ปี
(มิ ถุ น ายน ค.ศ. ๒๕๕๒ - สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้ ง ๓ ประเทศจึงได้ มี
การจั ด ตั้ ง ที ม ท างานและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาโครงการ
ดังกล่าว
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- ผู้ เ ฃ้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ คื อ
นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมวัฒนธรรม
ผ้าบาติก ที่เหลือคือผู้มีส่วนร่วมในการ
อบรม เช่ น ครู ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมใน
ฐานะผู้ น าไปสอนต่ อ รวมทั้ ง บุ ค คล
ทั่วไปที่ชอบการมีส่วนร่วมในการอบรม
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- โรงเรียนมากกว่า ๕๐ แห่งมีการจัด
กิจกรรมชื่อว่า “๑๐๐ การแสดงหุ่ น
ก ร ะ บ อ ก ใ น โ ร ง เ รี ย น (๑ ๐ ๐
Puppetry Shows on Campus)”
โดยมี ก ลุ่ ม การแสดงหุ่ น กระบอก
สาธารณะประมาณ ๒๐ กลุ่มที่จัดตั้ง
ขึ้น รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนหลายพัน
คน
- ผู้ ป ฎิ บั ติ ก ารแสดงหุ่ น กระบอก
จานวน ๑๕ รายได้รั บการรั บรองให้
เป็ น ตั ว แทนของเจ้ า ของศิ ล ปะการ
แสดงหุ่นกระบอก Fujian ในระดับรัฐ
อีก ๒๕ รายในระดับจังหวัด และ ๘๓
รายในระดั บ เทศบาล นอกจากนั้ น
ตั ว แทนในระดั บ ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วยั ง
ได้ รั บการสนั บสนุ นทางด้ า นการเงิ น
ด้วย
- ค ณ ะ ก า ร แ ส ด ง หุ่ น ก ร ะ บ อ ก
Quanshou ได้รับการยอมรับให้แสดง
ละครหุ่ น กระบอกในบทละครที่ มี
ชื่ อ เ สี ย ง เ ป็ นที่ รู้ จั กกั นทั่ วไ ป คื อ
MuLian Jui Mu ความยาว ๕๔
ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและคน

ประวั ติ ศ าสตร์ สถาปนิ ก นั ก มนุ ษ ย
วิทยา และอื่นๆ) ต่างรับผิดชอบต่อการ
ติดตามผลของโครงการและเข้าร่วมใน
การปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น
- หลั ง จาก ๕ ปี แผนงานได้ ส่ ง เสริ ม
โครงการ ๕๒ โครงการทั่วประเทศ โดย
๓๐ โครงการมีการดาเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว และอีก ๒๐ โครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนิ น การ (๒ โครงการที่ ไ ม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ) กลุ่มสังคมหลายกลุ่มเช่น
ชาวอิ น เดี ย อั ฟ ริ กั น -บราซิ ล เลี ย น
ผู้ อ พยพ ยิ ป ซี เป็ น ต้ น ต่ า งได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากความหลากหลายของ
กิจกรรมการคุ้มครอง
- จากการประเมิ น ผลระบุว่ า ผลลั พ ธ์
ของโครงการก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ประชาคม และชุมชนที่มีความเชื่อมั่น
และเคารพในปัจเจกบุคคลและส่วนรวม
ประชาคมเริ่มที่จะยอมรับความสาคัญ
ของการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในฐานะ
เป็นการแสดงออกทางเอกลักษณ์และมี
การเข้าร่วมในวงจรทางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมกว้างขวางมากขึ้น

- CRESPIAL ได้บริจาคเงินช่วยเหลือ
๒๐๕,๕๕๐ เหรี ย ญสหรั ฐ รวมทั้ ง
ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ทุ น จ า ก
นานาชาติ
- ปั จ จุ บั น ทั้ ง ๓ ประเทศร่ ว มกั บ
CRESPIAL ริเริ่มกิจกรรมในระยะแรก
และมีแผนที่จะประชุมเพื่อประเมินผล
ในเดือนพฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๒
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จานวนของนักเรียนและครูที่มีส่วนร่วม
ในแผนงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้ น
มากกว่ า เนื่ อ งจากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี อุ ป กรณ์ ก ารถ่ า ยทอด
ความรู้ที่ดีกว่าและมากกว่า รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของโรงรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็ จ ของการ
เผยแพร่ วั ฒ นธรรมผ้ า บาติ ก ในเมื อ ง
Pekalongan และพื้นที่ใกล้เคียง
- นอกเหนื อ จาก ๒๓๐ สถาบั น การ
ศึ ก ษาในเมื อ ง Pekalongan จ านวน
การสอนมรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติก
เมือง Pekalongan ในทุกระดับเพิ่มขึ้น
จากเพียง ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
มาเป็น ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐
และ ๑๙๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑
และสู ง ถึ ง ๒๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๒ นั่นหมายถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถาบันการศึกษาในเมือง Pekalongan
ต่างสอนมรดกทางวัฒนธรรมผ้าบาติ ก
ให้ กั บ นั กเรี ย นของพวกเขาทั้ งหมดใน
ปัจจุบัน
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รุ่นใหม่มีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ก ารส ารวจหุ่ น
กระบอก Fujian โดยฐานข้อมูลถูก
ออกแบบเฉพาะสาหรับการแสดงหุ่น
กระบอก Fujian และส าหรั บ บท
ละคร ๕๙ เรื่อ ง รวมทั้งเจ้ าของการ
แสดงอีก ๗๐ ราย
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ศู น ย์ ก าร
อบรมและสถานที่ แ สดงใหม่ ๆ กว่ า
๑๒ แห่ ง ได้ ถู ก ก าหนดขึ้ น เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดการแสดง
- ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะแสดงหุ่น
กระบอก Quanzhou คณะแสดงหุ่น
กระบอกมือ Jinjiang คณะแสดงหุ่ น
กระบอก Zhangzhou ประสบความ
สาเร็จในการเยือนกว่า ๑๐ ประเทศ
ทั่วโลก และได้รับการยกย่องในฐานะ
ผู้ปฏิบัติหุ่นกระบอกระดับนานาชาติ
๑๐. การมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ประชาคม หรือ
ปัจเจกบุคคลต่อ

- กระบวนการหารือและเตรียมการ
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) การพัฒนา
และปฏิบัติของยุทธศาสตร์ได้รับการ
อุปถัมก์ ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่า ง

- สั ง คม ชาวบ ราซิ ล ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มใน
แผนงานนี้ ม ากขึ้ น ความต้ อ งการเงิ น
สนั บ สนุ น เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี เช่ น เดี ย วกั บ
จ านวนของชุ ม ชน ประชาคม และ
ปัจเจกบุคคลที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วม
การเพิ่มขึ้นในจานวนการสมัครแสดงให้
เห็ น ถึ ง ผลสะท้ อ นที่ เ กิ ด จากแผนงาน
ภายในสั ง คม และผลทางบวกของ
โครงการทั้ งที่ด าเนินการเสร็ จสิ้น แล้ ว
และที่กาลังดาเนินการ นอกจากนั้น ยัง
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
ริเริ่มที่นาไปสู่การเพิ่มขึ้นและความเป็น
ประชาธิ ป ไตยของการเข้ า สู่ ก ารสนั บ
สนุนทางการเงินและทรัพยากรบุคคล
ของรัฐ บาล อย่ า งไรก็ ตาม ทรั พยากร
ของแผนงานยังคงไม่เพียงพอ ส่งผลให้
เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ต่ อ
โครงการให้มากขึ้น นอกจากต้องเพิ่มใน
เรื่องของคุณภาพ
- โครงการที่ถูกนาเสนอต่อกระบวนการ
คัดเลือกของแผนงานนี้ต้องแสดงให้เห็น
ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของปั จ เจกบุ ค คล
ประชาคม หรื อ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

หลักการพื้นฐานหนึ่งของโครงการนีค้ อื
การสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน Aymara สมาคม และ
องค์กรต่างๆ ในการจัดทาโครงการใน
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คณะละครหุ่นกระบอกอาชีพ เจ้าของ
ศิลปะการแสดง และปัจเจกบุคคลที่มี
วิสัยทัศน์รวมทั้งผลตอบรับในทางบวก
ของประชาชน และสถาบันการศึกษา
ต่างๆ
- กระบวนการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) ปี พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะละครหุ่ น กระบอกมื อ
Jinjiang จัดส่งนักเรียนจานวน ๕๗
คนไปศึกษาที่สถาบันการละครเซี่ยงไฮ้
ปี พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๑ ค ณ ะ แ ส ด งหุ่ น
กระบอก Quanzhou รั บ นั ก เรี ย น
๖๐ คนเข้ า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นศิ ล ปะ
Quanzhou เช่ น เดีย วกั บ คณะแสดง
หุ่ น ก ร ะ บ อ ก Zhangzhou ที่ รั บ
นักเรียน ๖๐ คนเข้าศึกษาที่วิทยาลัย
อาชี ว ะศิ ล ปะ Fujian นอกจากนั้ น
คณะแสดงหุ่นกระบอก Zhangzhou
ยังได้อบรมนักแสดง ๑๑ คนในคณะ
ซึ่ง ๗ คนเป็นนักแสดงอาชีพแล้ว โดย
มีเจ้าของศิลปะการ แสดงหุ่นกระบอก
อีกหลายรายที่มีส่วนร่วมในการสอน
แก่นักเรียนเหล่านั้นด้วย

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กแห่ ง ชาติ ไ ด้
กาหนดไว้ ว่ า โครงการต้อ งแสดงวิ ธี ที่
เจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม และหรือ
ผู้ผลิตทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ ไ ด้ จ ะใช้ ห รื อ จั ด การกั บ ผลของ
โครงการที่เกิดขึ้น และให้ระบุวิธีที่พวก
เขาจะเข้ามามีส่วนร่วม และหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับผู้ดูแล
รับผิดชอบโครงการระหว่างการดาเนิน
โครงการ นอกจากนั้น ยังมีหลักเกณฑ์ที่
ต้ อ งการค าชี้ แ จงถึ ง ความส าคั ญ ของ
ผลลั พ ธ์ โ ครงการที่ มี ต่ อ ความอยู่ ร อด
ของทรั พย์ สิน ทางวัฒ นธรรมที่ จับ ต้อ ง
ไม่ ไ ด้ รวมทั้ ง เจ้ า ของและหรื อ ผู้ ผ ลิ ต
สุดท้ายยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลที่
เกิ ด ขึ้ น จะน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง
สาหรั บประชาคม ปั จเจกบุค คล และ
หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างไร

แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การทาแผน การ
นาแผนไปปฏิบัติ การบริหารจัด การ
จนถึงการประเมินผลโครงการ ดังนั้น
กลยุทธ์การทางานได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นหลัก ประกันความเหมาะสมของ
โครงการโดยชุม ชนเข้ ามามีส่ วนร่ว ม
เช่น
- การจัดตั้งคณะกรรมการอนุภูมิภาค
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม และ
ประเมิ น ผลโครงการ ประกอบด้ ว ย
ตัวแทนจากภาครั ฐและพลเรือนของ
ชุมชนของทั้ง ๓ ประเทศ
- มีการปรึกษาหารือในกิจกรรมที่จะ
ด าเนิ น การในระดั บ ต่ า งๆ ของการ
ประสานงานทั้งภูมิภาคและท้องถิ่นกับ
ประชาชน Aymara
- จัดตั้งทีมสหวิทยาการที่รวมเจ้าของ
ICH ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพของ
ชุมชน Aymara ในทุกขั้นตอนของการ
ดาเนินงานโครงการ
- จัด ทานามสงเคราะห์ปัจ เจกบุคคล
ป ร ะ ช า ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น Aymara
รวมทั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และองค์ ก รที่
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คณะละครทั้ ง ๓ คณะดั งกล่ าวได้
จัดกิจกรรมประจาปีที่เรียกว่า “๑๐๐
การแสดงหุ่ น กระบอกในโรงเรี ย น
(๑๐๐ Puppetry Shows on
Campus)” ด้ ว ยการสนั บ สนุ น และ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังของโรงเรียนที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยจั ด ให้ มี ก ารแสดง
ทั้ ง หมด ๑,๐๐๐ รายการจากคณะ
ละครหุ่ น กระบอกสมั ค รเล่ น ซึ่ ง
กิจกรรมดังกล่าวมีบทบาทสาคัญ ต่ อ
การสร้ า งให้ เ กิ ด ความนิ ย มในการ
แสดงหุ่นกระบอก เป็นการสร้างความ
ตระหนั ก และความชื่ น ชอบในหมู่
ประชาชนของชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้
เมื่อมีการเปิดรับสมัครนักเรียนสาหรับ
ละครหุ่นกระบอก จานวนนักเรียนที่
สมัครจึงเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องทุก
ปี
ตัวแทนเจ้าของศิลปะการแสดงหุ่น
กระบอก รวมถึ ง บุ ค คลจากชุ ม ชนที่
เกี่ ย วข้ อ งจะท าหน้ า ที่ ร วบรวมและ
ตรวจสอบบทละครดั้ ง เดิ ม น ามา
เทียบเคียงและประยุกต์กับบทละคร

เกี่ยวข้องทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ
- มีการพัฒนาเครือข่ายที่ยอมให้มีการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ความก้ า วหน้ า การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
และความยากต่ อ การด าเนิ น งาน
โครงการที่สร้างให้เกิดความมั่นใจต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มของฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด
- สร้างกลไกทางการเงินทั้งภายในและ
ภายนอกที่เ ป็ นหลัก ประกัน ต่อ การมี
ส่วนร่วมของปัจเจกชน กลุ่มคน และ
ชุมชนในกิจกรรมการอบรมที่แตกต่าง
กัน และการแลกเปลี่ย นในระดั บอนุ
ภูมิภาค
- ก ร ะ ตุ้ น ค น รุ่ น ใ ห ม่ ข อ ง ชุ ม ช น
Aymara ให้มีส่วนร่วมในการประกวด
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษาและ
การกาหนดคุณลักษณะของการแสดง
ออกทางภาษาระดับภูมิภาค
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ปัจ จุบั น โดยส่ ว นหนึ่ งน ามาจั ดพิ ม พ์
เป็ น สื่ อ การอ่ า น ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ที่ ดี ขึ้ น ส าหรั บ การสอนและการ
เผยแพร่การแสดงหุ่นกระบอก
๑๑. แบบอย่าง ยุทธศาสตร์นี้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ของภูมภิ าค
ในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่
อนุภูมภิ าค และ สามารถนามาอ้างอิงหรือเป็นตัวอย่าง
ระหว่างประเทศ สาหรับการคุ้มครองศิลปะการแสดง
โดยเฉพาะ
ดั้ ง เดิ ม ในภู มิ ภ าคอื่ น โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลัง
ด้าน
พัฒนา
- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ว ง ก ว้ า ง
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ พั ฒ นาและปฏิ บั ติ โ ดย
ความร่วมมือของชุมชน สถาบันอาชีพ
และรัฐบาล สามารถเป็นตัวแทนของ
ความร่ ว มมื อ ในวงกว้ า งของคนจาก
ชุมชนในท้องถิ่นได้ดีที่สุด
- ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน ภายใต้
ทิ ศ ทางและด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ตั ว แทนเจ้ า ของศิ ล ปะการแสดงหุ่ น
กระบอก การนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้รับการประสานความร่วมมือ
โดยศูนย์ความคุ้มครอง ICH จังหวัด

- กระบวนการคั ด เลื อ ก มาตรการ
ติ ด ตาม และการประเมิ น ผลลั พ ธ์
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก PNPI
สามารถนามาเป็นแบบอย่างสาหรับการ
ริเริ่มสนับสนุนทุนระหว่างประเทศ อนุ
ภูมิภาค และภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ ICH นอกจากนั้น ยังมีความ
เป็นไปได้ที่เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในวงกว้างและค้นหาการกระจายของ
ทรัพยากรสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งเป็ นสิ่งสาคั ญมากในบริบทของ
ประเทศกาลังพัฒนา ในทางตรงกันฃ้าม
สิ่ ง เหล่ า นั้ น ยั ง ช่ ว ยให้ สั ง คมสามารถ
นาเสนอความต้องการในการคุ้มครอง
มรดกของพวกเขา และได้ รั บ ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ส า ห รั บ ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่
สอดคล้ องกั บจุ ดหมายของแผนงานนี้
และของอนุ สั ญ ญาฯ ส าหรั บ การ

- การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะและการ
จัดทาเอกสารของการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนได้รับการ
แบ่งปันโดยประเทศต่างๆ ของภูมิภาค
ดั ง นี้ (๑) ภาษาและดนตรี เอกสาร
และรายการของการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มเชื้อ
ชาติ เ ดี ย วกั น อยู่ ใ นแหล่ งที่ ตั้ งของ ๓
ประเทศที่แตกต่างกัน (๒) ศิลปะการ
ทอผ้า การขึ้นทะเบียน และรายการ
ของเทคนิคด้านการทอผ้า ได้แก่ การ
รวบรวมวัตถุดิบ การปั่นด้าย การย้อม
ผ้ า ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ การออกแบบ
รวมทั้งการถ่ า ยทอดไปยั งคนรุ่น ใหม่
(๓) เทคนิค ด้ านการเกษตร ส าหรั บ
การฟื้ นฟูการใช้ป ระโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ และการปฏิบัติในวิธีการดั้งเดิม
ส าหรั บ การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ แ ละการ
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- ความตระหนั ก ของคนรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลอย่างมากจากความรู้ที่เขาได้รับ
ในขณะที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
เวลาของพวกเขาสาหรับการศึกษานอก
ระบบที่เกี่ยวกับมรดกทางวั ฒนธรรมมี
อยู่อย่างจากัด ถ้า ICH ไม่ถูกถ่ายทอด
ไปยังคนรุ่นใหม่ ในไม่ช้าก็จะสูญสิ้นไป
- การศึ ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมผ้ า
บ า ติ ก ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ใ น เ มื อ ง
Pekalongan สามารถเป็ น แบบอย่ า ง
สาหรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ ทั้ง
ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และ
ระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ก า ลั ง พั ฒ น า ที่ มั่ ง คั่ ง ไ ป ด้ ว ย ICH
ลักษณะของ ICH ที่เหมาะสมควรได้รับ
การนาเข้ามาไว้ในหลักสูตรการศึกษาใน
ทุ ก ระดั บ ในฐานะเนื้ อ หาของท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการศึ ก ษา
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Fujian ซึ่งเป็นสถาบันอาชีพสาหรับ
การคุ้มครอง ICH ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้
จึ ง ส า ม า ร ถ ต อ บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอนุ สั ญ ญาฯ และ
สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบดั้ ง เดิ ม ในการ
คุ้ม ครองการถ่ า ยทอดความรู้ ใ นการ
แสดงหุ่นกระบอกได้เป็นอย่างดี
- มี ม าตรการอย่ า งเป็ น ระบบ ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
ยุทธศาสตร์และการนาไปสู่การปฏิบัติ
การอบรมคนรุ่นใหม่หรือผู้ปฏิบัติถูก
นามาเป็นวัตถุประสงค์หลัก อย่างไรก็
ตาม ปั จ จั ย อื่ น ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
วั ฒ นธรรม และธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ
ควบคู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ถู ก น ามา
พิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย วิ ธี ก ารดั ง กล่ า ว
พัฒนามาจากแนวคิดของการคุ้มครอง
อย่างยั่งยืนโดยรวม
- สร้ า งความมั่ น ใจในการน าไป
ปฏิ บั ติ ทั้ งในประเด็ น ด้ า นกฎหมาย
ของ ICH ระดับประเทศ และระดับ
จั ง หวั ด รวมทั้ ง ในระดั บ นโยบาย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๑๙ ที่

คุ้มครอง ICH
- IPHAN เป็ นหน่ว ยงานของรั ฐบาล
กลางที่ รั บผิ ด ชอบสาหรับ การอนุรั ก ษ์
มรด กทา งวั ฒ นธร รมของบ ราซิ ล
สาหรับ ICH เป้าหมายอันหนึ่งคือ การ
ส่งเสริมการปฏิบัติในลักษณะของการ
กระจายตั ว ของนโยบายการคุ้ ม ครอง
ICH
ผ่ า นทางการกระจายที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก การ แนวคิ ด
เครื่องมือทางเทคนิคและการเงิน PNPI
สามารถให้รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
การออกแบบนโยบายทางด้านการเงิน
และการปลุกระดมทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ รวมถึง
ส าหรั บ การเผยแพร่ ห ลั ก การของ
อนุสัญญาฯ สาหรับการคุ้มครอง ICH

เตรียมดิน
- การกาหนดผู้มีบทบาทสาคัญ ปัจเจก
บุ ค ล ประชาคม ชุ ม ชน ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ศูน ย์ วิ จัย การจั ด ทาเอกสาร องค์ ก ร
ภาครัฐและ NGOs
- การจั ด ท านามสงเคราะห์ แ ละ
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยในการประสาน
งานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประเทศ อนุ
ภูมิภาค ภุมิภาค และระหว่างประเทศ
- การผลิ ต สื่ อ ทางการศึ ก ษาส าหรั บ
การเผยแพร่และอบรมในรูปดิจิตอล
- การสร้ า งหลั ก สู ต รการอบรมเกี่ ย ว
กับความสาคัญของ ICH เพื่อยกระดับ
ความตระหนักในคุณค่าของ ICH ที่มี
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา
โอกาส
- การนาเอา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการคุ้มครอง ICH ในทุกระดับ
- กระตุ้นให้เกิดเวทีสาหรับการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่า งคน
แต่ละรุ่นทั้งในระดับภูมิ ภาคและอนุ
ภู มิ ภ าคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ICH

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
ของท้องถิ่น
- ผลของการสัม ภาษณ์กั บครู ใหญ่ ครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานพิสูจน์ได้
ว่ า วิ ช าดั ง กล่ า วได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น
อย่ า งมากกั บ นั ก เรี ย น และยั ง ส่ ง ผล
กระทบในทางบวกต่อความสนใจและ
ความตระหนักของพวกเขา แผนงานนี้
ยังช่วยเพิ่มการยอมรับในวัฒนธรรมของ
พวกเขามากขึ้นรวมทั้งเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของประเทศและรัฐ
- การดาเนินการตามแผนงานนี้สามารถ
นามาปรั บใช้ กั บ ประเทศอื่ นๆ ได้ต าม
ขั้นตอนดังนี้
(๑) การแจกแจงรายงาน ICH ที่ถูก
นามาถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ แยกตาม
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และชุมชน
(๒) การแจกแจงสถาบั น ที่ส ามารถ
เข้ า ม า ด า เ นิ น การ จั ด อบร ม เ ช่ น
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
(๓) การแจกแจงผู้ฝึกสอนจากชุมชน
ที่เกี่ยวข้องและการเตรียมการสาหรับ
หลักสูตรและรูปแบบการอบรมและการ
สอน
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ต้ อ งการความยิ น ยอมจากทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง
- ด้วยความพยายามจากทุกภาคส่วน
ดังกล่าว ผู้เสนอมี ความตั้งใจจริงที่จะ
สร้ า งความร่ ว มมื อ และแบ่ ง ปั น กั บ
สั ง คมนานาชาติ โดยเฉพาะกั บ
ประเทศกาลังพัฒนา ประสบการณ์ใน
การคุ้ ม ครองการแสดงหุ่ น กระบอก
ของ Fujian จะถูกนาเสนอผ่านกลไก
ต่ า งๆ เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ฐานข้ อ มู ล
การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
การสั ม มนา ความร่ ว มมื อ และการ
แลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ
- ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสาคัญกับการ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไป การนาไปสู่การปฏิบัติของประเทศ
กาลังพัฒนาจะช่วยส่งเสริมการอบรม
ของคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ปฏิบัติโดย
การสนั บ สนุ น ทุ น แก่ เ งื่ อ นไขทาง
การศึ ก ษาและสิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปได้ ใ น
ประเทศเหล่านั้น และด้วยการเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเต็มกาลังของสถาบัน

- มีการศึกษาหนทางที่จะอานวยความ
สะดวกต่อการเข้าถึง ICH ในทุกระดับ
- การประเมินและบริหารจัดการความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมให้เกิด
ความอดทน ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม และการยอมรั บจั ก รวาล
ทางวัฒ นธรรมในพื้ นที่ ที่ มีค วามแตก
ต่างกันในทางภูมิศาสตร์การเมืองด้วย
การลงนามความ สั มพันธ์ ร่วมมือกั น
แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง เขตแดน
ติดต่อของประเทศ
- มีการศึกษาผลกระทบของมาตรการ
การคุ้มครองในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความมั่นใจต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- โครงการสามารถเป็น ตั วอย่ างของ
ความร่ว มมื อระดั บ อนุ ภูมิ ภาค เนื่ อ ง
จากให้ พื้ น ที่ ส าหรั บ การสื่ อ สารเพื่ อ
แบ่งปันประสบการณ์ และเปิดโอกาส
ให้มีการหารือเกี่ยวกับความต้องการที่
จะเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการ
เชื่อมโยงและแบ่งปันประสบการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ในระดั บ

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
( ๔ ) ก า ห นด วิ ช า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่
หลักสูตรและรูปแบบการอบรมและการ
สอนสามารถรวมไว้ ไ ด้ เช่ น ศิ ล ปะ
วั ฒ นธรรม สั ง คมศาสตร์ การละคร
และภาษา เป็นต้น
(๕) ทาบทามหน่ ว ยบริ ก ารทาง
การศึกษาและครูใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่ อ เชิ ญ พวกเขาให้ เ ข้ า ร่ ว มในการน า
นักเรียนเข้าร่วมในการอบรมและศึกษา
ตามแผนงาน
(๖) จัดการอบรมสาหรับนักเรียนใน
ทุกระดับ ทั้งในรูปแบบของทฤษฎีและ
การปฏิ บั ติ ในการอบรมทางปฏิ บั ติ
นักเรียนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยตัวเขา
เองและแสดงกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องทาง
วัฒ นธรรม ถ้า เป็ น ไปได้ พวกเขาควร
ได้รับโอกาสให้นาผลงานกลับบ้านเพื่อ
น าไปเผยแพร่ ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจอันจะส่งผลต่อการสร้างการ
ยอมรั บ และเพิ่ ม โอกาสในการจดจ า
วัฒนธรรมที่พวกเขาชี่นชม
(๗) สามารถอบรมครูบนพื้นฐานของ
มรดกทางวัฒนธรรมผ่านทางการอบรม

รายการ

๑๒. การ
ประเมินผล
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Puppetry Practitioners : China Brazil
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อาชีพ ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยให้เกิดการ
จัดตั้งสถาบั นอาชี พในประเทศกาลั ง
พั ฒ นา รวมทั้ ง ให้ ป ระสบการณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสาหรับการกาหนดกลไก
และเครื่องมือในการอบรมอย่างเป็น
เ อ ก ภ า พ ตั ว อ ย่ า ง จ า ก ผ ล ข อ ง
ยุทธศาสตร์นี้ทาให้เกิดการจัดตั้งศูนย์
การคุ้มครอง ICH ระดับจังหวัดของ
เมือง Fujian เมือง Quanzhou และ
เมือง Zhangzhou
- การประเมิ น ทั ก ษะของผู้ ป ฏิ บั ติ
การประเมินและรับรองระดับเทคนิค
และความสาเร็จในการถ่ายทอด เช่น
การควบคุมหุ่น การร้องเพลง และการ
สร้ า งหุ่ น เป็ น ต้ น ของอาสาสมั ค ร
ส าหรั บ การเป็ น ตั ว แทนเจ้ า ของ
ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกที่จัดขึ้ น
ทุก ๒ ปี โดยกรมวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
Fujian ทั้งนี้ เจ้าของศิลปะการแสดง
หุ่นกระบอกที่เป็นตัวแทนระดับชาติ
จะได้ รั บ การแนะน าไปยั งกระทรวง
วั ฒ น ธ ร ร ม น อ ก จ า ก นั้ น ก ร ม
วัฒนธรรมจังหวัด Fujian จะจัดให้มี

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
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ภู มิ ภ าคและนานาประเทศระหว่ า ง ให้เป็นผู้อบรม
ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม
(๘) การทดสอบหรือการประเมินผล
สามารถน ามาใช้ เ ป็ น ผลตอบรั บ ที่ จ ะ
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- มีการประชุมเพื่อประเมินผลจัดโดย
IPHAN ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒
รวมทั้งมีการติดตามการทางานของทุก
โครงการ

- การประเมิ น ผล จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการย่ อ ยที่ ป ระกอบด้ ว ย
องค์กรบริ หารในแต่ละประเทศ โดย
การมีส่วนร่วมของตัวแทนจากภาครัฐ
และผู้ แ ทนจากชุ ม ชน Aymara ของ
แต่ละประเทศ ส่วน CRESPIAL จะทา
หน้าที่ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค
- มี ก ารสร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประเมินผลแยกตามวัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑ การระบุ ก าร
แสดงออกทางภาษาและดนตรี การ
ขึ้ น ทะเบี ย น การส่ ง เสริ ม และการ
เผยแพร่ มี ๕ ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ (๑)

- ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของแผนงานนี้
ประกอบด้วย จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
จ านวนครู ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมให้ เ ป็ น
ผู้สอน ผลการทดสอบประเมินที่ได้รับ
เมื่อสิ้นสุดการอบรมแต่ละครั้ง ผลจาก
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วม
- ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ที่ทา
ขึ้น ๒ ครั้งกั บผู้มีส่วนร่ว มและสมาชิ ก
ชุมชนผ้าบาติกได้ผลตอบรับดังนี้
(๑) ทุกคนต่างพอใจกับแผนงานการ
อบรม นั ก เรี ย นระดั บ ประถมคนหนึ่ ง
ขอให้มีการอบรมผ้าบาติกทุกวัน
(๒) ทุก คนมองว่ าแผนงานนี้ ช่ว ยให้
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การแข่งขันสาหรับนักแสดงละครเวที
และโอเปร่ า ทุ ก ๓ ปี ซึ่ งจะเป็ น การ
แสดงร่วมกับการแสดงหุ่นกระบอกใน
ระหว่ า งที่ ก ารสร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปะ
และระดับของการแสดงเทคนิค ของผู้
ปฏิบัติการแสดงหุ่นกระบอกจะได้รับ
การประเมินร่วมด้วย
- การประเมิ น การมี ส่ วนร่ ว มในวง
กว้าง ศูนย์ความคุ้มครอง ICH จังหวัด
Fujian จะรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ เ ป็ น
ระยะๆ ของจานวนเจ้าของศิลปะการ
แสดงหุ่นกระบอก ชุมชน และปัจเจก
บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมการแสดงหุ่น
กระบอกต่ า งๆ ผ่ า นทางจดหมาย
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต โดยนามา
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ
และอาชี พ เป็ น ต้ น เพื่ อ น ามาเป็ น
เครื่องมือในการประเมินการเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในวงกว้ า งของสาธารณชน
ทั่วไป
- การประเมิ น ความตระหนั ก ใน
สาธารณชน แบบสอบถามจะถู ก
จัดทาขึ้นเป็นระยะโดยสถาบันอาชีพ

จ านวนครู แ ละนั ก พู ด ของชนเผ่ า
Aymara จ านวน ๕๐ คนได้ รั บ การ
อบรมเพื่อเป็นผู้จัดการ ICH ในระดับ
ท้อ งถิ่ น และประทศที่ เ ข้า ร่ ว ม (๒) มี
การลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและสถาบันเอกชนจานวน ๑๕
รายการภายในสิ้นโครงการ (๓) มีการ
สร้ า งนามสงเคราะห์ แ ละฐานข้ อ มู ล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ที่ ส ามของโครงการ (๔)
การแสดงทางภาษาและดนตรีดั้งเดิม
ของชุ ม ชน Aymara ได้ รั บ การแจก
แจง บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่
จานวน ๑๐๐ รายการ (๕) มีการจั ด
เทศกาลเพลงและดนตรีไปยังที่ต่างๆ
ในภูมิภาคจานวน ๒ ครั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๒ มี ก ารศึ ก ษา
เผยแพร่ และประเมิ น ค่ า ใหม่ ใ น
ความรู้และการใช้ประโยชน์ของการ
ท าฟาร์ ม แบบดั้ ง เดิ ม เทคนิ ค การ
บริบาลสัตว์ และศิลปะการทอผ้า มี
๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ศิลปะการทอผ้า
และเทคนิคด้านการเกษตรของชุมชน
Aymaras จ านวน ๓ รายการได้ รั บ
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ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเพิ่ ม การยอมรั บ มรดกทาง
วัฒนธรรมผ้าบาติกและงานฝีมือดั้งเดิม
มากขึ้น
(๓) ครู ใ หญ่ แ ละครู ต่ า งมองว่ า
นักเรียนของพวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาที่ได้
เข้าร่วมแผนงานเนื่องจากพวกเขาได้รับ
ทักษะที่มีค่าที่สามารถทาให้ได้รับรายได้
ในอนาคต และช่วยพัฒนาความสนใจ
ของนักเรียน ความอดทน ความเชื่อมั่น
ในตัวเอง และทักษะการทางานร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี
(๔) นักเรียนเริ่มที่จะสร้างสรรค์การ
ออกแบบผ้าบาติกด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับ
การบทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เช่ น ออกแบบ
ตามโลโก้ของโรงเรียน เป็นต้น
(๕) นักเรียนบางคนจะทางานร่วมกัน
เป็ น กลุ่ ม ซึ่ ง ช่ ว ยฝึ ก ฝนให้ พ วกเขามี
ความร่วมมือที่ดี
(๖) แผนงานถูกนามาขยายขอบเขต
ไปยังพื้นที่อื่นใกล้เคียง
(๗) ผู้เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ผ้าบาติก
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในแผนงาน
(๘) นั ก เรี ย นได้ รับ อนุ ญ าตให้ น าผ้ า
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ด้านการสารวจ ท าการประเมินจาก
ความรู้ที่ได้รับ และความตระหนักถึง
ความส าคั ญของศิล ปะการแสดงหุ่ น
กระบอกรวมทั้ ง การด าเนิ น และเข้ า
ร่วมกิจกรรมที่มีอยู่

การขึ้ น ทะเบี ย นของประเทศ (๒) มี
ความสมดุลระดับภูมิภาค (๓) จานวน
ครู แ ละนั ก พู ด ของชุ ม ชน Aymara
จ านวน ๓๐๐ คน มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ด าเนิ น งานโครงการ โดยผลั ก ดั น ให้
สามารถดาเนินงานในระดับผู้จัดการ
(๔) ผลิตสื่อการศึกษาเพื่อผลักดันให้
เกิดการถ่ายทอดและประเมินคุณค่า
ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน Aymara
วัตถุประสงค์ที่ ๓ การใช้ประโยชน์
ภาษาในการเป็นพาหนะสาหรับการ
ถ่ายทอด ICH ทั้งในระดับภูมิภาค
และประเทศ มี ๔ ตัวชี้วัดคือ (๑) การ
สนทนาร่ ว มกั น ระหว่ า งคนแต่ ล ะรุ่ น
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง อย่ า งน้ อ ย ๖ ชุ ม ชน (๒)
จ านวนครู แ ละนั ก พู ด อย่ า งน้ อ ย ๕๐
คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม
และเผยแพร่ของโครงการ (๓) มีการ
จัดประกวดและเผยแพร่เรื่อง ราวและ
โครงกลอนระดั บ ภู มิ ภ าค (๔) มี ก าร
ผลิตสื่อการศึกษา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๔ เสริ ม สร้ า ง

(๔) Education and Training in
Indonesian Batik ICH for
Elementary, Junior, Senior,
Vocational School and
Polytechnic Students :
Indonesia
บาติกที่ทาระหว่างการอบรมกลับบ้าน
ได้เพื่อแสดงให้ผู้ปกครองและเพื่อนเห็น
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสั ม ภาษณ์ แ สดง
ความภาคภู มิ ใจต่ อสิ่ งที่พ วกเขาได้ ท า
ส าเร็ จ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความตระหนั ก
ระหว่ า งผู้ ป กครองและสาธารณชน
ทั่วไปเกี่ย วกับมรดกทางวัฒ นธรรมผ้ า
บาติก
(๙) ผู้สัมภาษณ์สังเกตได้ถึงความสุข
และความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ให้ การอบรมทั้งหมด ครูผู้ สอน และ
นักเรียนที่ ร่วมในแผนงานในทุกระดั บ
ต่างแสดงความจานงที่จะให้มีแผนงานนี้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และขยายในวงกว้ า ง
ต่อไปในอนาคต
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ความเข้มแข็งเครือข่ายทางสังคม มี
๓ ตั ว ชี้ วั ด คื อ (๑) มี ก ารจั ด ตั้ ง และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ระดับภูมิภาคจานวน ๑ เครือข่าย (๒)
มีการจัดการประชุมร่วมกันระหว่าง ๓
ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน (๓) สื่อการศึกษาที่ผลิตขึ้น
จากโครงการได้รับการเผยแพร่
๑๓. การให้
ความเห็นชอบ
และยินยอมต่อ
ข้อเสนอ

การขึ้ น ทะเบี ย นของยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้รับความยินยอมและสนับสนุนจาก
หลายกลุ่ ม อาชี พ จากสถาบั น การ
แสดงและการอบรม ตัวแทนเจ้าของ
ศิ ล ปะการแสดงหุ่ น กระบอก และ
ชุมชน รวมทั้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ Quanzhou และ Zhangzhou
ในขณะเดียวกัน ตัวแทนขององค์กรที่
มีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์มี
การลงนามร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยว
ข้อง แสดงสถานะและจุดยืนถึงการให้
อิ ส ระ ความส าคั ญ และยิ น ยอมต่ อ
การขึ้นทะเบียนยุทธศาสตร์ครั้งนี้

การคัดเลือกโครงการเข้าไว้ในแผนงาน
ต้ อ งการการน าเสนอในรู ป เอกสารที่
แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ระหว่ า งเจ้ า ของ ผู้ ป ฏิ บั ติ และหรื อ
ผู้ผลิต ICH ในการดาเนินงานโครงการ
นอกจากนั้น ต้ องพิ สูจ น์ให้ เห็ นถึ งการ
เข้าร่วมของพวกเขาในรายละเอียดทุก
ขั้นตอนของโครงการ

- โครงการได้รับการยินยอมจากกลุ่ม
พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของ Aymara
โดยปราศจากการปิดกั้นในฐานะเป็น
ตั ว แ ทนของชุ ม ชน ซึ่ ง ส ม า ค ม นี้
ประกอบด้วย ชุมชนท้องถิ่นกว่า ๕๖
แห่ ง ตามเขตภู มิ ศ าสตร์ ข องทั้ ง ๓
ประเทศ
- มีการลงนามในจดหมายข้อตกลงเมื่อ
วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ และวั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ชี้ให้เ ห็นถึ ง
ความตั้งใจของชุมชนที่ต้องการมีส่วน
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบุ ค ลากรมื อ
อาชี พ ทางด้ า นเทคนิ ค ในการด าเนิ น
กิจกรรมของโครงการ
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