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จากบรรณาธิิการ

หลายทศวรรษท่�ผ่่านมาปััญหาการสู้้�รบ ภััยสู้งคราม ความยากจน การเปัล่�ยนแปัลงสู้ภัาพภ้ัมิอากาศ และอ่�น ๆ  อ่กมากมาย
ท่�เป็ันปััญหาของโลก ได้�นำามาสู่้้การทำาลายล�างแหล่งมรด้กทางวัฒนธรรมท่�เพิ�มมากข้�น และสู่้งผ่ลให�ม่การค�าขายทรัพย์สิู้น
ทางวัฒนธรรมท่�ผิ่ด้กฎหมายผ่้�ค�าได้�อาศัยช่่องทางต่่าง ๆ เข�าไปัโจรกรรมทรัพย์สิู้นทางวัฒนธรรมในแหล่งโบราณคด่้และ
พิพิธภััณฑ์์และนำาออกมาค�าขายในต่ลาด้ม่ด้หลายแห่ง โด้ยปััจจุบันได้�อาศัยช่่องทางในการติ่ด้ต่่อซ่ื้�อขายในร้ปัแบบออนไลน์
มากข้�น องค์กรอาช่ญากรรมและผ่้�ก่อการร�ายได้�อาศัยการค�าขายโบราณวัต่ถุุและสู้ินค�าทางวัฒนธรรมเพ่�อสู้ร�างเงินทุน 
ในการทำากิจกรรมต่่าง ๆ  โด้ยเฉพาะในช่่วงปีั ค.ศ. 2014 ม่การปัล�นแหล่งโบราณคด่้และพิพิธภััณฑ์์ครั�งใหญ่ในปัระเทศซ่ื้เร่ย
และอิรัก ทำาให�โบราณวัต่ถุุหลายรายการได้�ถุ้กนำาไปัขายในหลายปัระเทศ ปััจจุบันเช่่�อว่าการไหลเว่ยนของสิู้นค�า 
ทางวัฒนธรรมท่�ผิ่ด้กฎหมายม่ปัริมาณมากเป็ันอันดั้บ 3 รองจากยาเสู้พติ่ด้และอาวุธ ปััญหาน่�ได้�กลายเป็ันภััยคุกคาม 
ต่่อสัู้นติ่ภัาพและความมั�นคงระหว่างปัระเทศ

กว่า 50 ปีัท่�ม่การต่่อสู้้�กับการค�าทรัพย์สิู้นทางวัฒนธรรมท่�ผิ่ด้กฎหมายขององค์กรระหว่างปัระเทศอย่างองค์การย้เนสู้โก 
ได้�ร่วมม่อกับภัาค่เคร่อข่ายภัายใต่�อนุสัู้ญญา 1970 ได้�ม่การเน�นยำ�าถุ้งความสู้ำาคัญของการด้ำาเนินการต่ามมาต่รการต่่าง ๆ 
ภัายใต่�อนุสัู้ญญา รัฐภัาค่จะต่�องช่่วยเหล่อซ้ื้�งกันและกันในการสู่้งค่นทรัพย์สิู้นทางวัฒนธรรมท่�ถุ้กขโมย การทำาลายแหล่ง
มรด้กทางวัฒนธรรมต่ลอด้ช่่วงระยะเวลาท่�ผ่่านมากลายเป็ันสู่้วนหน้�งของความท�าทายท่�ยิ�งใหญ่ท่�สุู้ด้ของปัระช่าคมระหว่าง
ปัระเทศ การทำาลายและการค�าขายยังทำาให�ชุ่มช่นท�องถิุ�น และปัระเทศต่่าง ๆ ขาด้มรด้กทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 
และแหล่งเร่ยนร้�สู้ำาหรับเยาวช่นและคนรุ่นต่่อไปั

เน่�อหาของวารสู้ารฉบบัน่�จ้งได้�ม่การพ้ด้ถุ้งความรว่มม่อระหวา่งปัระเทศในหลากหลายมติิ่ท่�เก่�ยวข�องกบัการต่่อต่�านการค�า
ทรัพย์สิู้นทางวัฒนธรรมระหว่างปัระเทศภัายใต่�ความร่วมม่อกับองค์การย้เนสู้โก รวมถุ้งเร่�องราวท่�น่าสู้นใจท่�เกิด้ข้�นในแวด้วง
การศ้กษาของกระทรวงศ้กษาธิการ และท่�พลาด้ไม่ได้�ค่อบทความแปัลท่�คัด้สู้รรมาจากวารสู้ารย้เนสู้โกค้ริเยฉบับปัระจำาเด่้อน
ตุ่ลาคม–ธันวาคม 2563 และบทความปัระจำาฉบับเก่�ยวกับมรด้กโลก เร่�อง “มรด้กโลกมง-แซ็ื้ง-ม่แช่ลและบริเวณ 
อ่าวโด้ยรอบ”

ท่านผ้่�อ่านสู้ามารถุต่ิด้ต่ามอ่านวารสู้ารความร่วมม่อกับต่่างปัระเทศของกระทรวงศ้กษาธิการทั�งปััจจุบันและย�อนหลัง 
ได้�ท่�เว็บไซื้ต์่สู้ำานักความสัู้มพันธ์ต่่างปัระเทศ สู้ำานักงานปัลัด้กระทรวงศ้กษาธิการ www.bic.moe.go.th
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"มรดกโลกมง-แซ็ง-มีแชล:
และบริเวณอ่าวโดยรอบ"

โดย สาวติร ีสุวรรณสถติย์ 1

มรดกโลกด้านความเช่ื่�อและศรัทธา
บนเกาะในอ่าวของแคว้นนอร์ม็องดี
ทางตะวันตกเฉีียงเหน่อของฝรั�งเศส

(ตอนที่ 1)

1. ความนำำา

มรดกโลกท่ี่�มง-แซ็็ง-ม่แชลและบริเวณอ่่าวโดยรอ่บ นัับว่าเป็็นั
ตััวอ่ย่างและกรณ่ศึึกษาเก่�ยวกับมรดกที่างความเช่�อ่และศึรัที่ธา
ท่ี่�ย่นัยาวท่ี่�เช่�อ่มโยงวัฒนัธรรมกับธรรมชาติัแวดล้อ่มท่ี่�น่ัา
มหััศึจรรย ์และยังยน่ัยงต่ัอ่เน่ั�อ่งมานัานัมากกว่าหันึั�งพัันักว่าปี็แล้ว
และยังเป็็นัแหัล่งมรดกที่างวัฒนัธรรมและธรรมชาตัิท่ี่�ได้รับ 
ผลกระที่บจากภาวะอ่ากาศึเป็ล่�ยนัแป็ลงด้วย นัอ่กจากน่ั�ศึรัที่ธา
เก่�ยวกับอั่ครทูี่ตัสวรรคท่์ี่�ม่นัามว่า ม่คาเอ่ล หัร่อ่ม่แชล หัร่อ่ไมเคลินัั�นั
เป็็นัความเช่�อ่ท่ี่�ม่ในัหัลายป็ระเที่ศึมาตัั�งแต่ัโบราณและยงัส่บที่อ่ด
ถึึงปั็จจุบันัที่ำาให้ัม่การก่อ่สร้างที่างสถึาปั็ตัยกรรม-ศิึลป็กรรมกันั
มากมายทัี่�วโลก

ท่ี่�ตัั�งขอ่งมรดกแห่ังน่ั�ยังอ่ยู่บนัภูเขาหิันับนัเกาะที่รายกลางอ่่าว  
ติัดกับป็ากแม่นัำ�าใหัญ่่ ตัั�งอ่ยูร่ะหัว่างแคว้นัชายที่ะเลริมอ่่าวนัอ่ร์มอ็่งด่
กับแคว้นับริตัที่าน่ั จึงถูึกกระแสนัำ�าที่ะเลซั็ดที่ำาให้ัม่นัำ�าขึ�นัลงเป็็นั
ป็ระจำา ช่วยป้็อ่งกันัข้าศึึกต่ัางศึาสนัาบุกรุกเข้ามาที่ำาลายได้ ที่ำาให้ั
ผู้คนัท่ี่�เป็็นันัักแสวงบุญ่จากทัี่�วโลกเดินัที่างไป็ที่อ่่งเท่ี่�ยวแสวงบญุ่
กันัท่ี่�น่ั�ตัั�งแต่ัสมัยโบราณจนัถึึงปั็จจุบันั

1กรรมการผู้ที่รงคุณวุฒิในัคณะอ่นุักรรมการมรดกโลกที่างวัฒนัธรรมและกรรมการผู้ที่รงคุณวุฒิในัคณะกรรมการแห่ังชาติัว่าด้วยมรดกโลก

ในัช่วงท่ี่�การท่ี่อ่งเท่ี่�ยวนัานัาชาติักลายเป็็นัอุ่ตัสาหักรรมรุ่งเร่อ่ง
เต็ัมท่ี่�นัั�นั วัดบนัเกาะแห่ังน่ั�ก็ม่นัักท่ี่อ่งเท่ี่�ยวนัานัาชาติัทัี่�งท่ี่�ม่
ศึรัที่ธาในัศึาสนัา และไป็เท่ี่�ยวเพัราะความมหััศึจรรย์ขอ่ง
ธรรมชาติัสอ่ง-สามล้านัคนัทุี่กปี็...
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ภาพอัครทูตสวรรค์มีคาเอล

โดยเฉพัาะในัช่วงท่ี่�ม่ป็รากฏการณ์นัำ�าท่ี่วมใหัญ่่
แห่ังศึตัวรรษในัเด่อ่นัม่นัาคมปี็ ค.ศึ. 1997  
(ดูภาพันัำ�าท่ี่วมเกาะ) ก็ม่นัักท่ี่อ่งเท่ี่�ยวอ่ยูบ่นัเกาะน่ั�
นัับหัม่�นัคนั และในัช่วงท่ี่�ม่ป็รากฏการณ์หัลัง
สุริยุป็ราคา ที่ำาให้ัเห็ันัดวงจันัที่ร์ใกล้โลกมาก
จนัเห็ันัดวงใหัญ่่ หัร่อ่เร่ยกว่า ซุ็ป็เป็อ่ร์มูนั 
ในัเด่อ่นัม่นัาคม 2015 นัั�นั ก็ม่นัักท่ี่อ่งเท่ี่�ยว
นัานัาชาติัไป็เท่ี่�ยวชมและถ่ึายภาพัดวงจันัที่ร์ 
ท่ี่�เกาะแห่ังน่ั�แน่ันัขนััด

จนักระทัี่�งในัปี็ 2020 น่ั� ท่ี่�แห่ังน่ั�ต้ัอ่งมาทิี่�งร้าง
ไร้ผู้คนัไป็เย่อ่นั เพัราะม่การปิ็ดป็ระเที่ศึ
เน่ั�อ่งจากภัยระบาดขอ่งโควิด-19 ในัปี็ 2020 
แต่ัก็อ่าจจะเป็็นัโอ่กาสท่ี่�ชุมชนัในัเม่อ่งน่ั�ได้
ที่ำาความสะอ่าด ดูแลรักษา และค้นัคว้าวิจัย
เพิั�มเติัมเก่�ยวกับมรดกโลกท่ี่�น่ั�

โดยเช่�อ่ว่าม่นัักบวชป็ระเภที่ฤาษ่ (Hermits) มาแสวงบุญ่ท่ี่�น่ั�ก่อ่นั ต่ัอ่มา
ในัศึตัวรรษท่ี่� 8 ได้ม่สังฆราชแห่ังเม่อ่งอ่าวร็อ่งช์ นัามว่า นัักบุญ่โอ่แบร์ 
ในัศึาสนัานิักายโรมันัคาที่อ่ลิก ท่ี่านัได้ม่นิัมิตัถึึงสามครั�ง ว่า “อั่ครทูี่ตั
สวรรค์ม่คาเอ่ล” ได้มาสั�งการให้ัท่ี่านัก่อ่สร้างวัดในันัามขอ่งพัระอ่งค์ท่ี่�บนั
ภูเขาบนัเกาะแห่ังน่ั�ขึ�นั

ดังนัั�นั สังฆราชโอ่แบร์ จึงได้ก่อ่สร้างวัดบนัเกาะภูเขาน่ั� เพ่ั�อ่อุ่ทิี่ศึถึวาย 
อั่ครทูี่ตัสวรรค์ม่แชล โดยเริ�มก่อ่สร้างตัั�งแต่ัปี็ ค.ศึ. 708 ในัรูป็แบบ
สถึาปั็ตัยกรรมใต้ัภูเขาในัยุคโรมันัเนัสก์ นัอ่กจากน่ั�ท่ี่านัยังได้ส่งพัระสงฆ์
ในันิักายขอ่งที่่านัไป็ยังวัดบนัภูเขาท่ี่�สร้างถึวายอั่ครทูี่ตัสวรรค์ม่คาเอ่ล  
ในัอิ่ตัาล่ ท่ี่�วัดช่�อ่ มอ่นัเตั การ์กาโนั (Monte Gargano มรดกโลกในัอิ่ตัาล่) 
เพ่ั�อ่ขอ่นัำาชิ�นัส่วนัหัร่อ่พัระธาตัขุอ่งที่ตูัสวรรคม่์คาเอ่ล นัำามาบรรจไุว้ท่ี่�วัด
บนัเขาบนัเกาะภูเขาแห่ังน่ั� ในัยุคแรก ๆ นัั�นั เร่ยกวัดแห่ังน่ั�ว่า “วัดเขา
บรรจุธาตุั” (Mont-Tombe) เม่�อ่สรา้งวัดเสร็จท่ี่านัก็ได้ที่ำาพิัธ่อุ่ทิี่ศึวัดบนั
ภูเขาแห่ังน่ั�ถึวายเม่�อ่วันัท่ี่� 16 ตุัลาคม ค.ศึ. 709

2. ประวัติิการทำำางานำในำฐานำะแหล่่งมรดกโล่กของยููเนำสโก

มง-แซ็็ง-ม่แชลและบริเวณอ่่าวโดยรอ่บแห่ังน่ั� ม่ป็ระวัติัการที่ำางานั 
ตัามอ่นุัสัญ่ญ่ามรดกโลกต่ัอ่เน่ั�อ่งมานัานักว่า 40 ปี็ กล่าวค่อ่ “มง-แซ็็ง-ม่แชล
และบริเวณอ่่าวโดยรอ่บ” ได้รับการขึ�นับัญ่ช่มรดกโลกครั�งแรกตัั�งแต่ั 
ปี็ ค.ศึ. 1979 และหัลังจากนัั�นัมาที่างการขอ่งฝรั�งเศึสก็ส่งรายงานั 
ด้านัการอ่นุัรักษ์และการบริหัารจัดการมรดกโลกแห่ังน่ั�เป็็นัระยะ ๆ  ต่ัอ่เน่ั�อ่ง
สมำ�าเสมอ่

ข้อ่ท้ี่าที่ายท่ี่�สำาคัญ่ขอ่งมรดกโลกแหั่งน่ั� ค่อ่ เป็็นัมรดกท่ี่�สร้างตัามแบบ
สถึาปั็ตัยกรรมท่ี่�ส่บที่อ่ดสร้างเสริมต่ัอ่ ๆ มาหัลายยุคหัลายสมัย และ 
ยังเป็็นัมรดกที่างด้านัศึาสนัาท่ี่�ตัั�งอ่ยู่ท่ี่ามกลางสิ�งแวดล้อ่มธรรมชาติั 
ท่ี่�มหััศึจรรย์บนัภูเขาบนัเกาะล้อ่มรอ่บไป็ด้วยอ่่าวท่ี่�ม่กระแสนัำ�าขึ�นัลง 
ท่ี่� รุนัแรง ธรรมชาติัท่ี่�โดดเด่�ยวเช่นัน่ั�ที่ำาให้ัม่ผู้คนัเข้าใช้ป็ระโยชน์ั 
ที่างจิตัวิญ่ญ่าณมาตัั�งแต่ัก่อ่นัคริสต์ัศึาสนัา
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ในัยุคต่ัอ่มา เริ�มตัั�งแต่ัคริสต์ัศัึกราชท่ี่� 10 จนัถึึงศึตัวรรษท่ี่� 14 ได้
ม่การก่อ่สร้างวิหัารแบบ “เบเนัดิกท่ี่นั แอ่บบ่” ตัามแบบ
สถึาปั็ตัยกรรมกอ่ทิี่ก และได้ม่การก่อ่สร้างกำาแพังและป้็อ่ม
ป็ราการสูงใหัญ่่แข็งแรงเพ่ั�อ่ป้็อ่งกันัภัยจากผู้รุกรานัโดยเฉพัาะ 
ในัช่วงท่ี่�ม่สงครามที่างศึาสนัา รวมทัี่�งม่การก่อ่สร้างหัมู่บ้านัภายในั
กำาแพังท่ี่�สูงล้อ่มรอ่บ ๆ วัดบนัภูเขาน่ั�ด้วย เพ่ั�อ่ให้ัเป็็นัท่ี่�อ่ยู่อ่าศัึย
ขอ่งชาวบ้านัท่ี่�จะช่วยดูแลรักษาวัด และช่วยต่ัอ่สู้ป้็อ่งกันั 
ภัยอั่นัตัรายต่ัาง ๆ แต่ัถึึงจะม่การก่อ่สร้างมากมายภายในักำาแพัง
รอ่บวัดภูเขา เช่นั สร้างวิหัารแบบกอ่ทิี่กใหัม่ สร้างท่ี่�อ่ยู่ขอ่งพัระ 
สร้างห้ัอ่งหัับและที่างเดินัรอ่บวัด สร้างสวนั สร้างบันัไดที่างเดินัท่ี่�
สูงชันัสำาหัรับใช้เดินัขึ�นัลงจากวัดในัระดับหันึั�งไป็ยงัลานัอ่่กระดับหันึั�ง
และยังก่อ่สร้างหัมู่บ้านัท่ี่�ม่ผู้คนัอ่าศัึยอ่ยู่นัับพัันัคนั สร้างโรงแรม
ท่ี่�พััก ตัลอ่ดจนัร้านัอ่าหัาร เพั่�อ่รอ่งรับการเดินัที่างมาแสวงบุญ่ 
ขอ่งผู้ม่จิตัศึรัที่ธาจากเม่อ่งตั่าง ๆ ตัั�งแต่ัยุคกลางจนัถึึงป็ัจจุบันั 
การก่อ่สร้างดังกล่าวค่อ่ย ๆ เกิดขึ�นัตัามความจำาเป็็นัในัยุคสมัย 
ต่ัาง ๆ  กันั จนักระทัี่�งม่สถึาปั็ตัยกรรมท่ี่�สร้างซ้็อ่นักันัในัระดับต่ัาง ๆ
และทัี่บซ้็อ่นัวัดธาตุัดั�งเดิมไป็เส่ยหัมด แต่ัอ่ยา่งไรก็ด่ จากการศึึกษา
สำารวจขอ่งผู้เช่�ยวชาญ่ที่างสถึาป็ตััยกรรมท่ี่�ชำานัาญ่ด้านัสิ�งก่อ่สร้าง
ที่างศึาสนัาในัยุคปั็จจุบันั ก็ที่ำาให้ัได้ค้นัพับว่าม่ร่อ่งรอ่ยท่ี่�เหัล่อ่อ่ยู่
ขอ่งวัดธาตุับนัเขาท่ี่�วัดเดิมได้จมลงไป็ใต้ัดินั แต่ัยงัม่แท่ี่นับูชาเก่าแก่
อ่ยู่ในัวิหัาร อ่ายุที่างโบราณคด่ป็ระมาณศึตัวรรษท่ี่� 10 เหัล่อ่อ่ยู่ 
แต่ัปั็จจุบันัเร่ยกช่�อ่ใหัม่ว่า “Notre-Dame-sous-Terre”

3. เกณฑ์์พิิจารณาความสำาคัญอันำโดดเด่นำเป็นำสากล่ (OUV หรือ Outstanding Universal Values) ของมง-แซ็็ง-มีแชล่
มรดกมง-แซ็็ง-ม่แชลแห่ังน่ั� ได้รับการยอ่มรับว่าม่ความโดดเด่นัเป็็นัสากล ทัี่�งในัด้านัวัฒนัธรรม และวิถ่ึช่วิตัท่ี่�ใกล้ชิดกับสิ�งแวดล้อ่มธรรมชาตัิ  
จึงที่ำาใหัม้รดกมง-แซ็็ง-ม่แชลและบรเิวณอ่่าวโดยรอ่บน่ั� ได้ขึ�นัมรดกโลกดว้ย
เกณฑ์์ 3 ข้อ่ โดยผ่านัการป็ระเมินัจาก ICOMOS และ IUCN ดังน่ั� ค่อ่

• เกณฑ์์ข ้อ 1 แสดงอ่ัจฉริยภาพัการอ่อ่กแบบสร ้างสรรค ์
ที่างวัฒนัธรรมท่ี่�กลมกล่นักับสภาพัแวดล้อ่มที่างธรรมชาติั 
ได้อ่ย่างสุนัที่ร่ยะ

• เกณฑ์์ข้อ 3 ม่อ่งค์ป็ระกอ่บท่ี่�ม่คุณค่าโดดเด่นั เป็็นักลุ่มอ่าคาร
สถึาปั็ตัยกรรมท่ี่�ไม่ม่ท่ี่�ใดเท่ี่ยบ ทัี่�งเป็็นัวัดและเป็็นัหัมู่บ้านั 
ท่ี่�อ่ยู่ร่วมกันัมาอ่ย่างใกล้ชิดยาวนัานั อ่ยู่ภายในัรั�วกำาแพังท่ี่�เป็็นั 
ป้็อ่มป็ราการแข็งแรง ป็ลอ่ดภัย ยั�งย่นัมาจนัทุี่กวันัน่ั� ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ตัั�ง 
อ่ยูบ่นัเกาะท่ี่�ม่พ่ั�นัท่ี่�จำากัด แต่ัก็สามารถึก่อ่สร้างกลุ่มอ่าคารเพิั�มเติัม
ในัยุคต่ัาง ๆ ได้อ่ย่างสอ่ดคล้อ่ง ลงตััว สวยงาม ต่ัอ่เน่ั�อ่งกันั 
เป็็นัระยะเวลาหัลายร้อ่ยปี็

• แล่ะเกณฑ์์ข้อ 6 ม่ป็ระวัติัและเร่�อ่งราวเก่�ยวกับอั่ครทีู่ตัสวรรค ์
ม่แชล หัร่อ่ ม่คาเอ่ล หัร่อ่ไมเคิล ท่ี่�เป็็นัท่ี่�เคารพันัับถ่ึอ่มาตัลอ่ด 
ในัคติัขอ่งอ่ารยธรรมชาวคริสต์ันิักายโรมันัคาที่อ่ลิกทัี่�วโลก

ด้วยศึรัที่ธาและความเช่�อ่ในัอั่ครทูี่ตัสวรรค์อ่งค์น่ั� จึงที่ำาให้ัมรดกโลก 
ท่ี่�มง-แซ็็ง-ม่แชลและบริเวณอ่่าวโดยรอ่บแห่ังน่ั� ดึงดูดนัักท่ี่อ่งเท่ี่�ยวแสวงบุญ่
จำานัวนัมากมาตัั�งแต่ัสมัยยุคกลาง (Medieval Age)
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4. มรดกโล่กกับภาวะภูมิอากาศเปลี่�ยูนำแปล่งรวดเร็ว

ข้อ่ท้ี่าที่ายป็ระการหันึั�งขอ่งมรดกโลกในัยุคปั็จจุบันัซึ็�งมรดกโลกหัลายแห่ังทัี่�วโลก
กำาลังเผชิญ่อ่ยู ่ก็ค่อ่ความเส่�ยงภัยเน่ั�อ่งมาจากภาวะภมิูอ่ากาศึขอ่งโลกเป็ล่�ยนัแป็ลง
(Climate Change) สำาหัรับมรดกโลกท่ี่�มง-แซ็็ง-ม่แชลและบริเวณอ่่าวโดยรอ่บ 
แห่ังน่ั�ก็จัดว่าม่ความเส่�ยงอ่ยู่ไม่นั้อ่ยท่ี่เด่ยว เพัราะม่ท่ี่�ตัั�งอ่ยู่บนัภูเขากลางเกาะ 
ท่ี่�โดดเด่�ยวท่ี่�ม่หัาดที่รายล้อ่มรอ่บ เป็็นัเกาะอ่ยูท่่ี่ามกลางอ่่าวลึกขอ่งนัอ่ร์ม็อ่งด่ท่ี่�ม่
ลมพัายแุรงมากตัามฤดกูาล ณ ท่ี่�น่ั�บางยคุก็ม่แผ่นัดินัไหัวจนัที่ำาลายสิ�งก่อ่สร้างเส่ยหัาย
บางสมัยก็ม่นัำ�าท่ี่วมหัร่อ่ไฟไหัม้ และในัปั็จจุบันัน่ั� เม่�อ่สิบกว่าปี็ท่ี่� ผ่านัมา  
ก็ยงัม่กระแสลมและนัำ�ารุนัแรงพััดพัาเอ่าที่รายจากที่ะเลเข้ามาทัี่บถึมตักตัะกอ่นัอ่ยูร่อ่บ
เชิงเขาจนัสูญ่เส่ยสภาพัความเป็็นัเกาะกลางที่ะเลดั�งเดิมไป็ แต่ัก็ได้ม่การดำาเนิันัการ
ในัด้านัการอ่นุัรักษ์และบริหัารจัดการ ทัี่�งสภาพัธรรมชาติัแวดล้อ่ม และที่างด้านั
สถึาปั็ตัยกรรมสถึานัอั่นัได้แก่การอ่นุัรักษ์และบูรณะวิหัารหิันัแบบกอ่ทิี่กและ 
สิ�งก่อ่สร้างป็ระกอ่บท่ี่�เก่าแก่จำานัวนัมากน่ั�อ่ย่างจริงจังมาตัั�งแต่ัศึตัวรรษท่ี่� 19  
เช่นัการซ่็อ่มยอ่ดสูงสุดขอ่งวิหัารและรูป็ปั็�นัเคล่อ่บที่อ่งขอ่งทูี่ตัสวรรค์ม่แชล  
เม่�อ่ปี็ ค.ศึ. 1897 (ดูภาพัยอ่ดสูงสุดขอ่งวิหัารมง-แซ็็ง-ม่แชล) และม่ศึึกษาวิจัยและ

บูรณะต่ัอ่เน่ั�อ่งจนัถึึงปี็ 2015 น่ั� ทัี่�งน่ั�ก็เพ่ั�อ่รักษาความเป็็นัขอ่งแที่จ้ริง
(Authenticity) และความสมบรูณ์พัร้อ่มหัร่อ่บูรณภาพั (Integrity) 
ขอ่งมรดกน่ั�ให้ัย่นัยาวต่ัอ่ไป็

ยิ�งกว่านัั�นั รัฐบาลฝรั�งเศึสยังได้ย่�นัข้อ่เสนัอ่ขอ่ป็รับป็รุงพ่ั�นัท่ี่�มรดกโลก
แห่ังน่ั�เพิั�มเติัมในัปี็ ค.ศึ. 2018 โดยได้รวมหัมู่บ้านั หัร่อ่คอ่มมูนั
จำานัวนั 130 แห่ังท่ี่�อ่ยู่รายรอ่บมรดกโลกมง-แซ็็ง-ม่แชลแห่ังน่ั�  
มาเป็็นัพ่ั�นัท่ี่�มรดกโลกเพิั�มเติัมและเป็็นัพ่ั�นัท่ี่�กันัชนั โดยใช้ผลการศึึกษา
วิจัยด้านัภูมิทัี่ศึน์ัวัฒนัธรรมในัพ่ั�นัท่ี่�ทัี่�งหัมดมาเป็็นัหัลักการและ
แนัวที่างในัการกำาหันัดพ่ั�นัท่ี่�ใหัม่ด้วย

- จบติอนำทีำ� 1 -
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โดย รััชนิินิท์์ พงศ์์อุุดม 1
สุุปรัาณีี คำำายวง 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�ร
2 ผู้้�อำำ�นัวิยก�รกลุ่่�มควิ�มร�วิมมือำกับอำงค์ก�รระหวิ��งประเทศ

ยููเนสโกอำย้�ในัชำ�วิงขอำงก�รจััดทำ�ร��งแผู้นัย่ทธ์ศ�สัตร์ ระหวิ��งปี  
พั.ศ. 2565-2572 (Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029) 
หรือำเอำกสั�ร 41 C/4 แลุ่ะร��งโครงก�รแลุ่ะงบประม�ณ ระหวิ��งปี  
พั.ศ. 2565-2568 (Draft Programme and Budget for 2022-2025) 
หรือำเอำกสั�ร 41 C/5 โดยเอำกสั�รสัำ�คัญทั�งสัอำงฉบับมีกระบวินัก�ร
พิัจั�รณ�จั�กประเทศสัม�ชำิกขอำงย้เนัสัโกหลุ่�ยขั�นัตอำนั นัับตั�งแต� 
ก�รประช่ำมสัมัยสั�มัญขอำงย้เนัสัโก ครั�งที� 40 เมื�อำเดือำนัพัฤศจิัก�ยนั  
พั.ศ. 2562 ก�รประช่ำมห�รือำระหวิ��งคณะกรรมก�รแห�งชำ�ติวิ��ด�วิยย้เนัสัโก
ทั�วิท่กภู้มิภู�ค ตลุ่อำดจันัคณะกรรมก�รภู�ยใต�โปรแกรมต��ง ๆ  
ในัชำ�วิงกลุ่�งปี พั.ศ. 2563 รวิมถึึงก�รประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�ร 
อำงค์ก�รย้เนัสัโกที�ผู้��นัม�ตลุ่อำดชำ�วิงปี พั.ศ. 2563-2564 เพืั�อำเสันัอำ 
ต�อำที�ประช่ำมสัมัยสั�มัญขอำงย้เนัสัโก ครั�งที� 41 พิัจั�รณ�ให�ควิ�มเห็นัชำอำบ
ในัชำ�วิงปลุ่�ยปี พั.ศ. 2564 

ประเทศไทยในัฐ�นัะกรรมก�รบริห�รอำงค์ก�รย้เนัสัโก (UNESCO  
Executive Board) ซึึ่�งได�รับเลืุ่อำกตั�งม�ตั�งแต�ก�รประช่ำมสัมัยสั�มัญ 
ขอำงยเ้นัสัโกครั�งที� 40 โดยมีรัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รในัฐ�นัะ
ประธ์�นัคณะกรรมก�รแห�งชำ�ติวิ��ด�วิยย้เนัสัโกเป็นัหัวิหนั��คณะผู้้�แทนัไทย
ในัคณะกรรมก�รบริห�รฯ ดังนัั�นั ประเทศไทยจึังมีบทบ�ทสัำ�คัญ 
ในัก�รแสัดงท��ทแีลุ่ะข�อำคิดเห็นัต�อำร��งแผู้นัย่ทธ์ศ�สัตร์ฯ แลุ่ะร��งโครงก�ร
แลุ่ะงบประม�ณดังกลุ่��วิ

ไทยร่วมผลักดัน
แผนิยุท์ธศ์าสุตรั์ยูเนิสุโกฉบับใหม่



6
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

การตอบสนองต่อส่�งท้้าท้ายูด้้านส่�งแวด้ล้้อม 
(Meeting the Environmental Challenge)

ยุุทธศาสตร์์ท่� 2  (Strategic Objective 2): ก�รดำ�เนิันัง�นัไปส้ั�
สัังคมที�ยั� ง ยืนั แลุ่ะปกป้อำงสัภู�พัแวิดลุ่�อำมด�วิยก�รสั�งเสัริม
วิิทย�ศ�สัตร์ เทคโนัโลุ่ย ีนัวัิตกรรม แลุ่ะมรดกท�งธ์รรมชำ�ติ (Work 
towards sustainable societies and protecting the environment 
through the promotion of science, technology, innovation 
and the natural heritage)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 3 (Outcome 3): ก�รเพิั�มควิ�มร้�เพืั�อำดำ�เนิันัก�ร 
ด��นัสัภู�พัภู้มิอำ�ก�ศ ควิ�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งชีำวิภู�พั ก�รจััดก�รนัำ��
แลุ่ะมห�สัม่ทร แลุ่ะก�รลุ่ดภัูยพิับัติ (Enhance knowledge for 
climate action, biodiversity, water and ocean management, 
and disaster risk reduction)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 4 (Outcome 4): ควิ�มก��วิหนั��ระหวิ��งประเทศ 
ในัด��นัวิิทย�ศ�สัตร ์เทคโนัโลุ่ยแีลุ่ะนัวิตักรรม (Advance international 
cooperation in science, technology and innovation)

ยุุทธศาสตร์์ท่� 3 (Strategic Objective 3) :  ก�รเผู้ชำญิควิ�มท��ท�ย
ในัเรื�อำงก�รรวิมตัวิท�งสัังคม (Meeting the challenge of social 
cohesion) ก�รสัร��งสัังคมที�มีควิ�มครอำบคลุ่่ม ย่ติธ์รรม แลุ่ะ
สัันัติภู�พัโดยก�รสั�งเสัรมิเสัรีภู�พัในัก�รแสัดงอำอำก ควิ�มหลุ่�กหลุ่�ย
ท�งวิฒันัธ์รรม ก�รศกึษ�เพืั�อำควิ�มเปน็ัพัลุ่เมอืำงโลุ่ก แลุ่ะก�รปกปอ้ำงมรดก
(Build inclusive, just and peaceful societies by promoting 
freedom of expression, cultural diversity, education for 
global citizenship, and protecting the heritage)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 5 (Outcome 5): ก�รเพิั�มก�รปกป้อำงแลุ่ะสั�งเสัริม 
ควิ�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งมรดกแลุ่ะก�รแสัดงอำอำกท�งวัิฒนัธ์รรม  
(Enhance the protection and promotion of the diversity 
of heritage and cultural expressions)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 6 (Outcome 6): ก�รสั�งเสัริมเสัรีภู�พัในัก�รแสัดงอำอำก
แลุ่ะสิัทธิ์ในัก�รเข��ถึึงข�อำม้ลุ่ข��วิสั�ร (Promote freedom of  
expression and the right to information)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 7 (Outcome 7): ก�รสั�งเสัริมควิ�มครอำบคลุ่่มแลุ่ะต�อำส้ั�
ควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ�� ก�รก�อำวิ�จั�ที�ทำ�ให�เกิดควิ�มเกลีุ่ยดชัำงแลุ่ะอำคติ 
แบบเหม�รวิม (Promote inclusion and combat discrimination, 
hate speech and stereotypes)

สาระสำาคััญของแผนยุูท้ธ์ศาสตร์ โคัรงการแล้ะงบประมาณฉบับใหม่
ย้ เนัสัโกยั งคงม่� ง ไปที� เ ป้�หม�ยเพืั�อำบรรลุ่่วิ�ระก�รพััฒนั� 
แห�งสัหประชำ�ชำ�ติ หรือำ Agenda 2030 โดยเฉพั�ะในัสั�ข� 
ควิ�มเชีำ�ยวิชำ�ญขอำงยเ้นัสัโกทั�ง 5 สั�ข� ได�แก� ก�รศกึษ� วิิทย�ศ�สัตร์
วัิฒนัธ์รรม สัังคมศ�สัตร์ แลุ่ะสืั�อำสั�รมวิลุ่ชำนั รวิมถึึงให�ควิ�มสัำ�คัญ
ต�อำก�รดำ�เนิันัก�รต�มกรอำบปฏิิบัติก�รระหวิ��งประเทศ (International 
Cooperation) เชำ�นั ข�อำตกลุ่งป�รีสัเกี�ยวิกับสัภู�พัภู้มิอำ�ก�ศหรือำ 
Paris Agreement on Climate Change วิ�ระขอำงสัหภู�พัแอำฟริก�
ปี 2063 วิ�ระปฏิิบัติก�รแอำดดิสัอำ�บ�บ� (Addis Ababa Action 
Agenda) แลุ่ะแผู้นัปฏิิบัติก�รเพืั�อำเร�งก�รพััฒนั�ประเทศกำ�ลัุ่งพััฒนั�
ที� เป็นัหม้� เก�ะขนั�ดเล็ุ่ก (SAMOA) โดยมีเป้�หม�ยให�เกิด 
ก�รระดมควิ�มร�วิมมือำแลุ่ะควิ�มชำ�วิยเหลุ่ือำระหวิ��งประเทศ 
ให�แก�ประเทศสัม�ชิำก แลุ่ะก�รฟ้�นัฟ้ระหวิ��งประเทศที�สืับเนืั�อำงจั�ก
ก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโควิิด-19 โดยเสัริมสัร��งควิ�มแข็งแกร�ง 
ขอำงควิ�มร�วิมมือำพัห่ภู�คี (Multilateralism) ทั�งนีั� ย้เนัสัโกยังคง 
ให�ลุ่ำ�ดับควิ�มสัำ�คัญระดับโลุ่ก (Global Priorities) แก�ประเด็นั 
เรื�อำงก�รพััฒนั�ภู้มิภู�คแอำฟริก� (Africa) แลุ่ะควิ�มเสัมอำภู�ค
ระหวิ��งเพัศ (Gender Equality) สัำ�หรับกลุ่่�มที�จััดให�อำย้�ในัลุ่ำ�ดับ
ควิ�มสัำ�คัญที�ส่ัด (Priority Group) ยังคงให�ควิ�มสัำ�คัญกับประเทศ
หม้�เก�ะขนั�ดเล็ุ่ก (Small Island Developing States: SIDs)  
แลุ่ะเย�วิชำนั (Youth)

ในัสั�วินัขอำงร��งย่ทธ์ศ�สัตร์ระยะกลุ่�งประกอำบด�วิยวัิตถ่ึประสังค์ 
เชิำงย่ทธ์ศ�สัตร์หลัุ่ก 4 ข�อำแลุ่ะผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ที�ค�ดหวัิงจัำ�นัวินั 11 ข�อำที�มี 
ควิ�มเชืำ�อำมโยงค�บเกี�ยวิกันั (Cross-Cutting Strategic Objectives) 
รวิมถึึงสัอำดคลุ่�อำงกับวิ�ระก�รพััฒนั�แห�งสัหประชำ�ชำ�ติ ค.ศ. 2030 แลุ่ะ
เป้�หม�ยก�รพััฒนั�ในัระดับนั�นั�ชำ�ติอืำ�นั ๆ ดังนีั�

การตอบสนองคัวามท้้าท้ายูท้างการศึกษา 
(Meeting the Educational Challenge) 

ยุุทธศาสตร์์ท่� 1 (Strategic Objective 1): สัร��งหลัุ่กประกันัวิ��ท่กคนั
ได�รับก�รจััดก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั เสัมอำภู�คแลุ่ะมีควิ�มครอำบคลุ่่ม
แลุ่ะสั�งเสัริมโอำก�สัก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดชีำวิิต เพืั�อำลุ่ดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��แลุ่ะ
สั�งเสัริมสัังคมแห�งก�รเรียนัร้�แลุ่ะสัร��งสัรรค์ โดยเฉพั�ะในัยค่ดิจิัทัลุ่
(Ensure quality equitable and inclusive education and 
promote lifelong learning opportunities for all, in order, 
inter alia, to reduce inequalities and promote learning 
and creative societies, particularly in the digital era)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 1 (Outcome 1): สัร��งหลัุ่กประกันัวิ��ท่กคนัได�รับ 
ก�รจััดก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พัอำย��งเสัมอำภู�คแลุ่ะครอำบคลุ่่ม แลุ่ะ 
สั�งเสัริมโอำก�สัก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดชีำวิิต (Ensure inclusive and  
equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 2 (Outcome 2): สั�งเสัริมควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งประเทศ
เพืั�อำก�รบรรลุ่่เป้�หม�ยที� 4 แลุ่ะพััฒนั�ก�รศึกษ�ขอำงโลุ่กด�วิยก�รทำ�วิิจััย
ก�รมอำงก�รณ์ไกลุ่ แลุ่ะนัวัิตกรรม (Strengthen international 
coordination for the achievement of SDG 4 and develop 
the global education agenda based on research, foresight 
and innovation)
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การเผช่ิญคัวามท้้าท้ายูท้างเท้คัโนโล้ยู่ 
(Meeting the Technological Challenge)

ยุุทธศาสตร์์ท่� 4  (Strategic Objective 4): ก�รสั�งเสัริมสัภู�พั
แวิดลุ่�อำมท�งเทคโนัโลุ่ยใีนัก�รให�บริก�รแก�มน่ัษยชำ�ตดิ�วิยก�รพััฒนั�
แลุ่ะเผู้ยแพัร�ควิ�มร้� ทักษะแลุ่ะก�รพััฒนั�ม�ตรฐ�นัท�งจัริยธ์รรม 
(Foster a technological environment in the service of 
humankind through the development and dissemination 
of knowledge and skills and the development of ethical 
standards)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 8 (Outcome 8): ก�รสั�งเสัริมก�รแบ�งปันัควิ�มร้�แลุ่ะ 
ก�รพััฒนั�ทักษะในัย่คดิจิัทัลุ่ (Foster knowledge sharing and 
skills development in the digital age)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 9 (Outcome 9): ก�รพััฒนั�ม�ตรฐ�นัท�งจัริยธ์รรม  
ปทัสัถึ�นัแลุ่ะกรอำบปฏิิบัติก�รเพืั�อำตอำบสันัอำงควิ�มท��ท�ย 
ขอำงเทคโนัโลุ่ยีนัวัิตกรรมแลุ่ะก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งท�งเทคโนัโลุ่ยี  
(Develop ethical standards, norms and frameworks for 
action to meet the challenges of innovative technologies 
and digital transformation)

การด้ำาเน่นงานในลั้กษณะข้ามสาขา : การเตร่ยูมคัวามพร้อม 
แล้ะการรับมือกับว่กฤต (Cross-Cutting Theme: Crisis  
Preparedness and Response)

ยเ้นัสัโกจัะปฏิิร้ปม�ตรก�รต��ง ๆ  แลุ่ะกำ�หนัดแนัวิท�งก�รดำ�เนิันัง�นั
ร�วิมกันั เพืั�อำให�บรรลุ่่พัันัธ์กิจัขอำงอำงค์ก�ร ในัก�รสันัับสัน่ันัก�รดำ�เนิันัง�นั
ต�มย่ทธ์ศ�สัตร์ระหวิ��งปี 2565-2572 โดยมีผู้ลุ่ลุ่ัพัธ์์ที�เกี�ยวิข�อำง 
สัอำงประก�รที�จัะชำ�วิยให�อำงคก์รสั�ม�รถึเตรยีมก�รรบัมือำ แลุ่ะปรบัตัวิ
ในัสัภู�วิะที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งอำย��งรวิดเร็วิ

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 10 (Outcome 10): ก�รเพิั�มแลุ่ะขย�ยห่�นัสั�วินัควิ�มร�วิมมอืำ
แลุ่ะสันัับสัน่ันัก�รดำ�เนิันัง�นัขอำงยเ้นัสัโก (Reinforced partnerships, 
outreach and advocacy in support of UNESCO’s actions)

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 11 (Outcome 11): ก�รบรหิ�รจััดก�รอำย��งประสัทิธิ์ภู�พั
แลุ่ะสั�ม�รถึตรวิจัสัอำบได�เพืั�อำก�รบรรลุ่่ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ขอำงอำงค์ก�ร 
ต�มที�กำ�หนัด (Accountable, efficient and effective management 
in pursuit of the Organization’s result)

สัำ�หรับก�รประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�ร ครั�งที� 210 (210th Session of the Executive Board)  
ได�จััดก�รประช่ำมโดยแบ�งอำอำกเป็นัสัอำงชำ�วิง คือำ ระหวิ��งวัินัที� 2-10 ธั์นัวิ�คม พั.ศ. 2563 แลุ่ะระหวิ��งวัินัที�  
20-27 มกร�คม พั.ศ. 2564 ในัร้ปแบบท�งไกลุ่ (Virtual Meeting) แลุ่ะผู้��นัโปรแกรม Zoom แลุ่ะ  
Webcast เนืั�อำงจั�กสัถึ�นัก�รณ์ก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโควิิด-19 ก�รพิัจั�รณ�ร��งแผู้นัย่ทธ์ศ�สัตร์ระยะต�อำไป  
ปี พั.ศ. 2565-2572 (Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029) แลุ่ะร��งโครงก�รแลุ่ะงบประม�ณ 
(Draft Programme and Budget for 2022-2025) พิัธี์เปิดก�รประช่ำมเมื�อำวัินัที� 2 ธั์นัวิ�คม พั.ศ. 2563  
โดย H.E. Mr. Agapito Mba Mokuy ชำ�วิอิำเควิทอำเรียลุ่กินีั ประธ์�นัคณะกรรมก�รบริห�รฯแลุ่ะผู้้�อำำ�นัวิยก�รใหญ�
อำงค์ก�รยเ้นัสัโก (Madam Audrey Azoulay) กลุ่��วิร�ยง�นัต�อำที�ประช่ำมเกี�ยวิกับก�รดำ�เนิันัง�นัขอำงยเ้นัสัโก 
แลุ่ะมติจั�กที�ประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�รฯ ครั�งที�ผู้��นัม� จั�กนัั�นัเป็นัก�รกลุ่��วิถึ�อำยแถึลุ่งขอำงประเทศสัม�ชิำก
(National Statement) หัวิข�อำ “Positioning UNESCO for the next decade as the specialized  
intellectual and cooperation agency of the UN system in the areas of education, science, 
culture and communication”
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ในัโอำก�สันีั� นั�ยณัฏิฐพัลุ่ ทีปส่ัวิรรณ รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร ได�กลุ่��วิถึ�อำยแถึลุ่งในัร้ปแบบวีิดิทัศน์ัแสัดงควิ�มชืำ�นัชำมประธ์�นั 
คณะกรรมก�รบริห�รฯ แลุ่ะผู้้�อำำ�นัวิยก�รใหญ�ยเ้นัสัโกในัก�รจััดประช่ำมร้ปแบบท�งไกลุ่ท��มกลุ่�งสัถึ�นัก�รณ์ที�ย�กลุ่ำ�บ�กเนืั�อำงจั�กสัถึ�นัก�รณ์
ก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโรคโควิิด-19 ในัสั�ธ์�รณรัฐฝรั�งเศสั ประเทศไทยสันัับสัน่ันัพัันัธ์กิจัขอำงย้เนัสัโก รวิมถึึงเรื�อำงก�รลุ่ดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��  
ดังจัะเห็นัได�ชัำดจั�กวิิกฤตก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโรคโควิิด-19 ที�ก�อำให�เกิดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��อำย��งกวิ��งขวิ�งในัสัังคม ย้เนัสัโกควิรให�ควิ�มสัำ�คัญ 
กับเรื�อำงควิ�มเท��เทียมภู�ยใต�ก�รดำ�เนิันัโครงก�ร/กิจักรรมขอำงอำงค์ก�รในัอำนั�คต ก�รสันัับสัน่ันัวัิตถ่ึประสังค์เชิำงกลุ่ย่ทธ์์หลัุ่ก 4 ข�อำ  
(1. ก�รลุ่ดควิ�มไม�เท��เทียม สั�งเสัริมสัังคมแห�งก�รเรียนัร้�แลุ่ะสัร��งสัรรค์ในัยค่ดิจิัทัลุ่ ด�วิยก�รจััดก�รศึกษ�เพืั�อำปวิงชำนัที�มีค่ณภู�พั 2. ก�รทำ�ง�นั
ไปส้ั�สัังคมที�มีควิ�มยั�งยืนัโดยรักษ�สัภู�พัแวิดลุ่�อำมด�วิยก�รสั�งเสัริมวิิทย�ศ�สัตร์ เทคโนัโลุ่ยีแลุ่ะมรดกท�งธ์รรมชำ�ติ 3. ก�รสัร��งสัังคมที�ครอำบคลุ่่ม
ย่ติธ์รรมแลุ่ะสังบส่ัข สั�งเสัริมเสัรีภู�พัในัก�รแสัดงอำอำก ควิ�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งวัิฒนัธ์รรม ก�รศึกษ� เพืั�อำควิ�มเป็นัพัลุ่เมือำงโลุ่กแลุ่ะก�รปกป้อำง
มรดกสืับทอำดท�งวัิฒนัธ์รรม แลุ่ะ 4. ก�รเสัริมสัร��งสัภู�พัแวิดลุ่�อำมท�งเทคโนัโลุ่ยีในัก�รให�บริก�รแก�มน่ัษยชำ�ติด�วิยก�รพััฒนั�แลุ่ะเผู้ยแพัร�
ควิ�มร้�แลุ่ะทักษะแลุ่ะก�รพััฒนั�ม�ตรฐ�นัเชิำงจัริยธ์รรม) ก�รสั�งเสัริมให�ย้เนัสัโกยังคงเป็นัอำงค์ก�รชัำ�นันัำ�ระดับโลุ่กที�สัร��งควิ�มก��วิหนั�� 
ในัสั�ข�ที�เชีำ�ยวิชำ�ญต�มอำ�ณัติ (Mandate) ขอำงอำงค์ก�ร รวิมถึึงก�รดำ�เนิันัง�นัข��มสั�ข� แลุ่ะหัวิข�อำที�ค�บเกี�ยวิระหวิ��งสั�ข� ซึึ่�งจัะชำ�วิยให�ย้เนัสัโก
ดำ�เนิันัก�รได�อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พัต�มแผู้นัง�นัแลุ่ะโครงก�ร

นัอำกจั�กนีั� รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รยังได�กลุ่��วิถึึงควิ�มสัำ�คัญขอำงก�รศึกษ� ซึึ่�งย้เนัสัโกควิรมีบทบ�ทเป็นัผู้้�นัำ�ในัก�รดำ�เนิันัง�นั 
เพืั�อำบรรลุ่่เป้�หม�ยที� 4 ขอำงก�รพััฒนั�ที�ยั�งยืนั (SDG 4) แลุ่ะก�รศึกษ�ควิรจััดอำย้�ในัลุ่ำ�ดับแรกขอำงประเด็นัก�รพััฒนั�ภู�ยใต�อำ�ณัติขอำงย้เนัสัโก
กลุ่��วิคือำ ก�รศึกษ�เป็นัก่ญแจัสัำ�คัญที�จัะชำ�วิยให�เป้�หม�ยอืำ�นั ๆ ขอำงก�รพััฒนั�ที�ยั�งยืนัสัำ�เร็จัไปด�วิย ทั�งในัชำ�วิงก�รแพัร�ระบ�ดแลุ่ะ 
หลัุ่งก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโรคโควิิด-19 ก�รสันัับสัน่ันัข�อำริเริ�มเกี�ยวิกับอำนั�คตด��นัก�รศึกษ� (Initiative on Futures of Education) แลุ่ะ 
ก�รทำ�ง�นัขอำงคณะกรรม�ธิ์ก�รระหวิ��งประเทศในัก�รดำ�เนิันัง�นัเรื�อำงดังกลุ่��วิ ซึึ่�งข�อำริเริ�มนีั� มีสั�วินัชำ�วิยให�เกิดก�รคิดทบทวินัเกี�ยวิกับควิ�มร้�
แลุ่ะก�รเรียนัที�สั�ม�รถึกำ�หนัดอำนั�คตขอำงมน่ัษยชำ�ติแลุ่ะโลุ่กได�ท��มกลุ่�งควิ�มซัึ่บซึ่�อำนั ควิ�มไม�แนั�นัอำนั แลุ่ะควิ�มเปร�ะบ�งขอำงสัถึ�นัก�รณ์
ต��ง ๆ นัอำกจั�กนีั� ประเทศไทยยังสันัับสัน่ันัย้เนัสัโกในัก�รทำ�ง�นัร�วิมกับอำงค์ก�รระหวิ��งประเทศอืำ�นั ๆ เพืั�อำสั�งเสัริมควิ�มยั�งยืนัในัสัังคม 
โดยก�รใชำ�ควิ�มร้�ด��นัวิิทย�ศ�สัตร์ โปรแกรมที�ดำ�เนิันัง�นัภู�ยใต�คณะกรรมก�รระหวิ��งประเทศในัสั�ข�ที�เกี�ยวิข�อำงด��นัสิั�งแวิดลุ่�อำม ซึึ่�งย้เนัสัโก
สั�ม�รถึใชำ�เครือำข��ยที�ได�รับก�รขึ�นัทะเบียนัเพืั�อำบ้รณ�ก�รด��นัสิั�งแวิดลุ่�อำม ได�แก� อ่ำทย�นัธ์รณีโลุ่ก (UNESCO Global Geoparks) มน่ัษย์แลุ่ะ
ชีำวิมณฑลุ่ (Man and Biosphere Reserves) แลุ่ะแหลุ่�งมรดกโลุ่ก (World Heritage Sites) อีำกทั�งบทบ�ทขอำงเย�วิชำนัแลุ่ะช่ำมชำนัที�ร�วิมกันั
พััฒนั�พืั�นัที�เหลุ่��นีั�ให�มีควิ�มยั�งยืนั
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1. การประชิุมคัณะกรรมการว่าด้้วยูอนุสัญญาแล้ะข้อเสนอแนะ 
(Committee of Conventions and Recommendations: 
CR): ประกอำบด�วิยวิ�ระที�เกี�ยวิข�อำงกับก�รติดต�มก�รดำ�เนิันัง�นั
โดยทั�วิไปภู�ยใต�อำน่ัสััญญ� (Conventions) ตร�สั�รกำ�หนัดม�ตรฐ�นั
(Standard-Sett ing Instruments) แลุ่ะข�อำเสันัอำแนัะ  
(Recommendations) ต��ง ๆ  รวิมถึึงก�รพัจิั�รณ�ประเดน็ัข�อำร�อำงเรียนั
ด��นัสิัทธิ์มน่ัษยชำนัซึึ่�งจัะเป็นัก�รพิัจั�รณ�แบบลัุ่บ ก�รดำ�เนิันัก�รต�ม
ข�อำเสันัอำแนัะที�เกี�ยวิข�อำงกับก�รสัร��งม�ตรฐ�นัสั�กลุ่ขอำงสัถึิติ 
ด��นัก�รศึกษ� ค.ศ. 1978 ที�ปรับใหม� (1978 Revised Recom-
mendation concerning the International Standardization 
of Educational Statistics) ซึึ่�งเนั�นัยำ��ควิ�มสัำ�คัญขอำงก�รเก็บ 
แลุ่ะรวิบรวิมสัถึิติด��นัก�รศึกษ�ขอำง International Standard 
Classification of Education (ISCED) แลุ่ะ UNESCO Institute 
for Statistics (UIS) เพืั�อำนัำ�ไปใชำ�สันัับสัน่ันักิจักรรมขอำงประเทศ
สัม�ชิำกแลุ่ะก�รติดต�มวิิธี์ก�รทำ�ง�นั กระบวินัก�ร แลุ่ะก�รปฏิิบัติ
ขอำงคณะกรรมก�รวิ��ด�วิยอำน่ัสััญญ�แลุ่ะข�อำเสันัอำแนัะซึึ่�งต�อำง 
มีก�รแต�ง ตั� งคณะทำ�ง�นัที� มีควิ�มเชีำ�ยวิชำ�ญท�งกฎหม�ย 
เพืั�อำพิัจั�รณ�ข�อำเสันัอำแนัะให�สัอำดคลุ่�อำงกับบริบทขอำงโลุ่กในัปัจัจ่ับันั
ก�รสั�งเสัริมให�ประเทศสัม�ชำิกตอำบรับก�รห�รือำร�วิมกับย้เนัสัโก 
ในัก�รดำ�เนิันัง�นัต�มข�อำเสันัอำแนัะ ปัญห�ท��ท�ยเกี�ยวิกับประเทศ
สัม�ชิำกตอำบแบบสัอำบถึ�มหรือำสั�งร�ยง�นัก�รดำ�เนิันัง�นัเป็นัจัำ�นัวินันั�อำย
เนืั�อำงจั�กข�ดระบบก�รทำ�ง�นัหรือำเวิลุ่�กระชัำ�นั เป็นัต�นั

2. การประชุิมคัณะกรรมาธ่์การว่าด้้วยูโคัรงการแล้ะคัวามร่วมมือ
กับองค์ักรอื�น ๆ (Programme and External Relations 
Commission: PX): มีวิ�ระที�สัำ�คัญ คือำ ข�อำริเริ�มอำนั�คตด��นัก�รศกึษ�
(Futures of Education Initiative) ซึึ่�งที�ประช่ำมรับทร�บวิิสััยทัศน์ั
ในัก�รดำ�เนิันัง�นัเพืั�อำสั�งเสัริมก�รศึกษ�ให�รอำงรับสัถึ�นัก�รณ์ 
ขอำงโลุ่กซึึ่�งมีควิ�มซัึ่บซึ่�อำนั ไม�แนั�นัอำนั แลุ่ะเปร�ะบ�ง ก�รศึกษ� 
ภู�ยหลัุ่งก�รแพัร�ระบ�ดขอำงโควิิด-19 กรอำบด��นัจัรยิธ์รรม หัวิข�อำหลัุ่ก
ต��ง ๆ ที�ครอำบคลุ่่มก�รเรียนัร้� เชำ�นั ควิ�มยั�งยืนัขอำงมน่ัษย์ 
แลุ่ะโลุ่ก พัลุ่เมือำงแลุ่ะก�รมีสั�วินัร�วิม ควิ�มมั�นัคงท�งเศรษฐกิจั 
แลุ่ะก�รง�นั ประเด็นัข��มสั�ข�เพืั�อำให�ก�รเรียนัร้�แลุ่ะก�รศึกษ� 
เป็นัเครื�อำงมือำกำ�หนัดร้ปแบบอำนั�คตขอำงมน่ัษย์แลุ่ะโลุ่ก วิ�ระเรื�อำง
ก�รกำ�จััดก�รเลุ่ือำกปฏิิบัติท�งเชืำ�อำชำ�ติ ควิ�มเกลุ่ียดชัำงแลุ่ะ
อำ�ชำญ�กรรมจั�กควิ�มเกลีุ่ยดชัำงท�งเชืำ�อำชำ�ติ (Elimination of racial 
discrimination, racial hatred and racial hate crimes  
in the world) ซึ่ึ�งขอำให�ประเทศสัม�ชำิกต�อำต��นัก�รเลุ่ือำกปฏิิบัติ 
ท�งเชืำ�อำชำ�ติ ก�รไม�ทอำดทิ�งผู้้�ส้ังอำ�ย่โดยเฉพั�ะในัชำ�วิงก�รแพัร�ระบ�ด
ขอำงโรคโควิิด-19 ก�รเผู้ยแพัร�ประชำ�สััมพัันัธ์์เรื�อำงดงักลุ่��วิผู้��นัสืั�อำต��ง ๆ
เป็นัต�นั โดยที�ประช่ำมรับทร�บถึ�อำยแถึลุ่งเรื�อำง Global Call against 
Racism กลุ่��วิถึึงควิ�มร�วิมมือำในัก�รต�อำส้ั�กับก�รเหยียดเชืำ�อำชำ�ติ 
ผู้��นัก�รศึกษ� กิจักรรม ก�รรณรงค์ต��ง ๆ ขอำงย้เนัสัโก เป็นัต�นั 
นัอำกจั�กนีั� ยังมีวิ�ระเรื�อำงก�รพััฒนั�ที�ยั�งยืนัด��นัก�รศึกษ�  
(SDG4 - Education 2030 Global/Regional Coordination and 
Support) โดยสั�งเสัริมก�รสัร��งควิ�มเข�มแข็งด��นัระบบก�รศึกษ�
โดยเฉพั�ะก�รเรียนัก�รสัอำนัแบบท�งไกลุ่ ก�รสั�งเสัริมควิ�มร�วิมมือำ
ระดับโลุ่กแลุ่ะระดับภู้มิภู�คอำย��งต�อำเ นืั�อำง ก�รยกระดับ 
เ พืั�อำสันัับสัน่ันักิจักรรมขอำงย้ เนัสัโกเพืั�อำให�ก�รดำ� เ นิันัง�นั 
เรื�อำงก�รศึกษ�แลุ่ะวิ�ระก�รพััฒนั�ที�ยั�งยืนัมีควิ�มก��วิหนั�� 
ม�กยิ�งขึ�นั

สัำ�หรับในัด��นัเทคโนัโลุ่ยี ประเทศไทยมีข�อำคิดเห็นัวิ��มีสั�วินัชำ�วิยให�
สัังคมมีควิ�มก��วิหนั��อำย��งม�ก อำย��งไรก็ต�ม ก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง 
ด��นัดิจิัทัลุ่ที�เกิดขึ�นัในัห�วิงเวิลุ่�นีั� แม�จัะมีสั�วินัชำ�วิยเพิั�มโอำก�สั 
ก�รเข��ถึึงข�อำม้ลุ่ม�กขึ�นั แต�ก็เพิั�มปัญห�ควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��ไปด�วิย  
ย้เนัสัโกควิรเสัริมควิ�มร�วิมมือำแลุ่ะขย�ยควิ�มร้�ด��นัวิิทย�ศ�สัตร์
ภู�ยใต�แนัวิคิดวิิทย�ก�รแบบเปิด (Open Science) เพืั�อำให�เข��ถึึง
ฐ�นัข�อำม้ลุ่อำย��งเท��เทียม ในัขณะเดียวิกันัต�อำงคำ�นึังถึึงด��นัจัริยธ์รรม
ในัก�รใชำ�วิิทย�ศ�สัตร์แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีควิบค้�กันัไป ประเทศไทยยืนัยันั 
ที�จัะสันัับสัน่ันัย้เนัสัโกในัก�รทำ�ง�นัเพืั�อำอำนั�คตที�มีควิ�มยั�งยืนั  
ควิ�มเสัมอำภู�คแลุ่ะสัันัติภู�พั แลุ่ะแผู้นัย่ทธ์ศ�สัตร์ฉบับใหม�จัะนัำ�
ไปส้ั�ก�รแก�ไขปัญห�ท��ท�ยที�เกิดขึ�นัในัศตวิรรษนีั�ได�อำย��งมี
ประสิัทธิ์ภู�พั

นอกจากก�รประช่ำมเ ต็มคณะแลุ่�วิ  ยั ง มีก�รประช่ำม 
คณะกรรม�ธิ์ก�รด��นัต��ง ๆ  ดังนีั�
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3. การประชิุมคัณะกรรมาธ่์การว่าด้้วยูงบประมาณแล้ะการบร่หาร (Financial and Administrative Commission: FA):  
มีวิ�ระพิัจั�รณ�เกี�ยวิกับก�รจััดก�รด��นังบประม�ณแลุ่ะบริห�รจััดก�รต��ง ๆ เชำ�นั ก�รร�ยง�นังบประม�ณระหวิ��งปี ค.ศ. 2020-2021  
ก�รประเมินัข�อำเสันัอำเพืั�อำขอำรับก�รสันัับสัน่ันังบประม�ณภู�ยใต�โครงก�ร Participation Programme ก�รบริห�รจััดก�รด��นับ่คลุ่�กร 
ให�มีควิ�มเสัมอำภู�คท�งเพัศ มีควิ�มสัมด่ลุ่ต�มแต�ลุ่ะภู้มิภู�ค ก�รทบทวินัแลุ่ะต�อำระยะเวิลุ่�ก�รตั�งศ้นัย์วิิจััย/ฝึกอำบรมภู�ยใต�ย้เนัสัโกต��ง ๆ 
ก�รจั��ยค��บำ�ร่งขอำงประเทศสัม�ชิำก โดยขอำให�ประเทศสัม�ชิำกที�ยังค��งค��บำ�ร่งเร�งจั��ยค��บำ�ร่งให�เป็นัปัจัจ่ับันั นัอำกจั�กนีั� มีวิ�ระห�รือำ 
เกี�ยวิกับย่ทธ์ศ�สัตร์ขับเคลืุ่�อำนัด��นังบประม�ณในัปัจัจ่ับันั รวิมถึึงเป้�หม�ยก�รขับเคลืุ่�อำนังบประม�ณแลุ่ะกลุ่่�มผู้้�บริจั�คซึึ่�งจัะนัำ�เสันัอำ 
ต�อำที�ประช่ำมท่ก ๆ สัอำงปี ควิบค้�ไปกับเอำกสั�รโครงก�รแลุ่ะงบประม�ณร��งส่ัดท��ย (C/5) ย่ทธ์ศ�สัตร์ขับเคลืุ่�อำนังบประม�ณสัำ�หรับ 
ปี 2020-2021 ที�ได�นัำ�เสันัอำในัก�รประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�รฯ ครั�งที� 209 ประกอำบด�วิย Roadmap ที�เป็นัร้ปธ์รรมสัำ�หรับก�รระดมท่นั
ภู�คเอำกชำนั มตทีิ�ประช่ำมเห็นัชำอำบในัก�รรวิมงบประม�ณสัำ�หรบัขับเคลืุ่�อำนัโครงก�รที�มีควิ�มสัำ�คัญขอำงอำงคก์�ร ได�แก� แอำฟริก�แลุ่ะควิ�มเสัมอำภู�ค
ท�งเพัศ รวิมถึึงก�รกระจั�ยควิ�มเสีั�ยงขอำงแหลุ่�งท่นั เชำ�นั Official Development Assistance (ODA) รวิมถึึง South-South แลุ่ะ Triangular 
Modalities of Cooperation

อำนึั�ง คณะกรรมก�รบริห�รอำงค์ก�รย้เนัสัโกเป็นัหนึั�งในักลุ่ไกก�รบริห�รขอำงอำงค์ก�รศึกษ� วิิทย�ศ�สัตร์แลุ่ะวัิฒนัธ์รรมแห�งสัหประชำ�ชำ�ติ  
หรือำยเ้นัสัโก ซึึ่�งประกอำบด�วิย ก�รประช่ำมสัมัยสั�มัญ (General Conference) คณะกรรมก�รบริห�ร (Executive Board) แลุ่ะสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�ร
(Secretariat) โดยคณะกรรมก�รบริห�รประกอำบด�วิยผู้้�ทรงค่ณว่ิฒิด��นัก�รศึกษ� วิิทย�ศ�สัตร์ แลุ่ะวัิฒนัธ์รรม จัำ�นัวินั 58 คนั เลืุ่อำกจั�กผู้้�แทนั
ขอำงประเทศสัม�ชิำก แลุ่ะมีก�รเลืุ่อำกตั�งกรรมก�รจัำ�นัวินัครึ�งหนึั�งในัก�รประช่ำมสัมัยสั�มัญท่ก 2 ปี กรรมก�รบริห�รจัะอำย้�ในัวิ�ระคร�วิลุ่ะ 4 ปี
โดยปกติก�รประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�รจัะมีขึ�นัปีลุ่ะ 2 ครั�ง ประเทศไทยได�รับเลืุ่อำกตั�งให�เป็นัสัม�ชิำกคณะกรรมก�รบริห�รอำงค์ก�รยเ้นัสัโก
จั�กมตทีิ�ประช่ำมสัมยัสั�มัญขอำงยเ้นัสัโก
ครั�งที� 40 (40th Session of the 
General Conference) เมื�อำเดือำนั
พัฤศจิัก�ยนั พั.ศ. 2562 มีวิ�ระ 4 ปี 
(พั.ศ. 2562-2566) 
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วิิวัิฒนั�ก�รขอำงโลุ่กในัศตวิรรษที� 21 เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไปอำย��งรวิดเร็วิ 
เนืั�อำงม�จั�กก�รเกิดขึ�นัขอำงเทคโนัโลุ่ยสีั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�รที�เป็นัตัวิเร�ง
ปฏิิกิริย�ขอำงก�รพััฒนั�ในัด��นัต��ง ๆ ไม�วิ��จัะเป็นัก�รหม่นัเวีิยนั 
ขอำงกระแสัเงินัในัตลุ่�ดโลุ่กไร�พัรมแดนั ก�รเกิดสัังคมแห�งก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดชีำวิิต
ที�ไม�มีที�สิั�นัส่ัด ก�รพััฒนั�นัวัิตกรรมเชิำงนัโยบ�ยแลุ่ะผู้ลิุ่ตภู�พัต��ง ๆ  
ที�ร�นัระยะเวิลุ่�ก�รดำ�เนิันัก�รในัเรื�อำงต��ง ๆ นัอำกจั�กนีั� เร�ไม�อำ�จั 
หลีุ่กเลีุ่�ยงได�วิ��เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�รเหลุ่��นีั�เป็นัเสัมือำนั
อัำศวิินัที�ชำ�วิยให�ก�รเรียนัร้�ในัห�อำงเรียนัเป็นัไปอำย��งต�อำเนืั�อำงในัชำ�วิงที�เกิด 
ก�รระบ�ดขอำงไวิรัสัโคโรนั� 2019

ก�รระบ�ดขอำงไวิรัสัโคโรนั�ที�เกิดขึ�นัชำ�วิงปลุ่�ยปี 2019 นัั�นั สั�งผู้ลุ่ให� 
สัถึ�นัศึกษ�หลุ่�ยแห�งต�อำงปิดตัวิลุ่งเนืั�อำงจั�กกังวิลุ่ถึึงควิ�มปลุ่อำดภัูย 
ขอำงผู้้�เรียนั คร้ผู้้�สัอำนั แลุ่ะช่ำมชำนัโดยรอำบ โดยกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร 
ได�มีควิ�มพัย�ย�มในัก�รรบัมือำกับภู�วิะดงักลุ่��วิด�วิยก�รนัำ�เอำ�เทคโนัโลุ่ยี
ม�ใชำ�เพืั�อำขับเคลืุ่�อำนัก�รเรียนัก�รสัอำนัให�เกิดขึ�นัได�อำย��งไม�สัะด่ด  
ในัเบื�อำงต�นัได�นัำ�ก�รศึกษ�ท�งไกลุ่ผู้��นัด�วิเทียมม�ประย่กต์ใชำ� 
เพืั�อำจััดก�รเรียนัก�รสัอำนัขั�นัพืั�นัฐ�นัในัประเทศ แลุ่ะเสัริมทัพัด�วิยก�รนัำ�
อิำนัเทอำร์เน็ัตเข��ม�ใชำ�ในัก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนั เป็นัก�รเพิั�มเติมเพืั�อำให�
มั�นัใจัวิ��ก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนัสั�ม�รถึดำ�เนิันัก�รได�อำย��งต�อำเนืั�อำง 
แลุ่ะปลุ่อำดภัูยสัำ�หรับท่กคนั

ศธ. ผสานความร่่วมมือยููเอ็น
ลดความเหล่�อมลำ�าทางเทคโนโลยีีการศึึกษา

โดย กชกรั คัำตตพันิธ์ อุาสิุฬ์์เฎร์ั 1
สุุปรัาณีี คำำายวง 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�ร
2 ผู้้�อำำ�นัวิยก�รกลุ่่�มควิ�มร�วิมมือำกับอำงค์ก�รระหวิ��งประเทศ
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อำย��งไรก็ดี ในัควิ�มเป็นัจัริงก�รปรับใชำ�นัโยบ�ยเดียวิกันัทั�วิประเทศ 
เป็นัสิั�งที�ย�กลุ่ำ�บ�ก ดังคำ�กลุ่��วิที�วิ�� “There’s no one-size-fit-all 
policy solution.” โดยจั�กก�รวิิเคร�ะห์ต�มสัภู�พัก�รณ์ที�เกิดขึ�นัจัริง
พับวิ�� ควิ�มสั�ม�รถึในัก�รเข��ถึึงเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�ร
ขอำงสัถึ�นัศึกษ�ขอำงประเทศไทยนัั�นัยงัมีควิ�มแตกต��งกันัอำย��งมีนััยสัำ�คัญ
นัอำกจั�กนีั� จั�กผู้ลุ่ก�รสัำ�รวิจัเบื�อำงต�นัขอำงอำงค์ก�รย้นิัเซึ่ฟ ประเทศไทย 
(UNICEF Thailand) สัหภู�พัโทรคมนั�คมระหวิ��งประเทศ (International 
Telecommunication Union: ITU) อำงค์ก�รยเ้นัสัโก (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)  
ผู้้�ประสั�นัง�นัอำงค์ก�รสัหประชำ�ชำ�ติ (UN Resident Coordinator: 
UNRC) เกี�ยวิกับก�รขจััดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��ด��นัดิจิัทัลุ่ในัสัถึ�นัศึกษ� 
ขอำงประเทศไทย (Mapping the Digital Divide in the School Education 
of Thailand) ยังพับวิ�� แม�ร�อำยลุ่ะ 99 ขอำงโรงเรียนัในัประเทศไทย 
จัะมีไฟฟ้�ใชำ� มีคอำมพิัวิเตอำร์ แลุ่ะมีอิำนัเทอำร์เน็ัต แต�ควิ�มเสัถีึยรขอำงระบบ
เครือำข��ย (network) ก�รเชืำ�อำมต�อำ แลุ่ะก�รเข��ถึึงก�รใชำ�ง�นัในัระดับ 
สัถึ�นัศึกษ�แลุ่ะระดับบ่คคลุ่ยังคงมีควิ�มแตกต��งท�งเศรษฐฐ�นัะ  
(socioeconomic status) แลุ่ะภู้มศิ�สัตร์ โดยจั�กก�รศึกษ�ดังกลุ่��วิพับวิ��
ผู้้�ที�อำย้�ในัเมือำงมีโอำก�สัเข��ถึึงม�กกวิ��ผู้้�ที�อำย้�ในัชำนับท แลุ่ะมีนัักเรียนั 
เพีัยง 2 คนั จั�ก 10 คนัที�มีร�ยได�ตำ�� (bottom socioeconomic quartile) 
สั�ม�รถึเข��ถึึงคอำมพัิวิเตอำร์เพืั�อำทบทวินับทเรียนัที�บ��นั ในัขณะที� 
นัักเรียนั 9 ในั 10 คนัจั�กบ��นัที�มีร�ยได�ส้ังสั�ม�รถึทำ�ได�

นัอำกจั�กประเด็นัเรื�อำงก�รเข��ถึึงเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�ร 
จัะเป็นัปัญห�หนึั�งที�มอำงเห็นัได�ชัำดเจันัจั�กก�รวิิจััยดังกลุ่��วิแลุ่�วินัั�นั ยงัพับวิ��
มีอีำกหนึั�งประเด็นัที�นั��ห�วิงกังวิลุ่ไม�แพั�กันัคือำก�รที�ผู้้�เรียนัที�มีควิ�มสั�ม�รถึ
ในัก�รเข��ถึึงอิำนัเทอำร์เน็ัตแลุ่ะเครื�อำงมือำสืั�อำสั�รอิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ันัั�นั 
เลืุ่อำกที�จัะใชำ�เทคโนัโลุ่ยีเพืั�อำเข��สัังคมอำอำนัไลุ่น์ั (social media) ม�กกวิ��
ก�รแสัวิงห�ควิ�มร้�หรือำก�รเรียนัอำอำนัไลุ่น์ั

อีำกประเด็นัหนึั�งที�นั��ห�วิงกังวิลุ่คือำเรื�อำงควิ�มพัร�อำมขอำงคร้ผู้้�สัอำนัในัก�รใชำ�
เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�รในัก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนั  
โดยในัก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนัในัชำ�วิงโควิิด-19 ที�ผู้��นัม�พับวิ�� คร้ผู้้�สัอำนั
ประสับปัญห�ในัประเด็นัต��ง ๆ อำ�ทิ 1) ก�รใชำ�อ่ำปกรณ์แลุ่ะโปรแกรม
ดิจิัทัลุ่ 2) ก�รสัร��งเนืั�อำห�จั�กโปรแกรมดจิิัทัลุ่ 3) ก�รประยก่ต์ใชำ�อ่ำปกรณ์
ในัก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนั แลุ่ะ 4) ก�รติดต�มประเมินัผู้ลุ่ก�รจััดก�ร
เรียนัก�รสัอำนัในัร้ปแบบท�งไกลุ่โดยก�รใชำ�อ่ำปกรณ์หรือำโปรแกรมต��ง ๆ 
โดยก�รวิิจััยได�สัะท�อำนัให�เห็นัวิ�� ผู้้�บริห�รโรงเรียนัมีควิ�มเห็นัตรงกันัวิ�� 
คร้ผู้้�สัอำนัควิรมีควิ�มร้�ที�บ้รณ�ก�รเทคโนัโลุ่ยีดิจิัทัลุ่ในัก�รจััดก�รเรียนั 
ก�รสัอำนั เพืั�อำให�ประสัทิธิ์ภู�พัในัก�รจััดก�รเรียนัก�รสัอำนัมีควิ�มสัอำดคลุ่�อำง
ต�มควิ�มตั�งใจัขอำงผู้้�เรียนั อีำกทั�งยังเป็นัก�รสัร��งขวัิญกำ�ลัุ่งใจัขอำงคร้ 
ในัก�รดำ�เนิันัก�รดังกลุ่��วิด�วิย

กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รตระหนัักถึึงควิ�มสัำ�คัญในัก�รรับมือำกับประเด็นั 
ทั�งสั�มข�อำ (ก�รเข��ถึึงเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�ร ก�รใชำ�ประโยชำน์ั
จั�กเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�ร แลุ่ะก�รเตรียมควิ�มพัร�อำม 
ขอำงคร้ผู้้�สัอำนั) ต�มข��งต�นั แลุ่ะเพืั�อำรับมือำกับสัภู�พัก�รณ์ดังกลุ่��วิ 
กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร โดยรัฐมนัตรีชำ�วิยวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร  
(ค่ณหญิงกัลุ่ย� โสัภูณพันิัชำ) ได�จัับมือำกับอำงค์ก�รสัหประชำ�ชำ�ติแลุ่ะ 
ภู�คีต��งประเทศขับเคลืุ่�อำนันัโยบ�ยแลุ่ะจััดกิจักรรมเพืั�อำลุ่ดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��
ท�งก�รศึกษ� สัร��งควิ�มเป็นัธ์รรม แลุ่ะลุ่ดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��ในัสัังคม  
โดยได�มีก�รจััดทำ� “โคร์งการ์ขจััดความเหล่ื่�อมลื่ำ�าในการ์เข้าถึึง 
การ์ศึกษาท่�ม่คณุภาพ” โดยม่�งหวัิงในัก�รพััฒนั�สัถึ�นัศึกษ�ให�พัร�อำมเป็นั
แหลุ่�งเรียนัร้�ที�สั�ม�รถึรับมือำกับพัลุ่วัิตรที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งอำย��งรวิดเร็วิ 
ขอำงโลุ่ก ทั�งนีั� โครงก�รดังกลุ่��วิม่�งหวัิงที�จัะดำ�เนิันักิจักรรมหลัุ่ก 2 ด��นั 
ได�แก� 1) สัำ�รวิจัควิ�มต�อำงก�รด��นัคร่ภัูณฑ์เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศ 
แลุ่ะก�รสืั�อำสั�ร รวิมทั�งสืั�อำดิจิัทัลุ่ที�ข�ดแคลุ่นัขอำงสัถึ�นัศึกษ� แลุ่ะ  
2) จััดกิจักรรมเพืั�อำเพิั�มพ้ันัทักษะด��นัเทคโนัโลุ่ยีแลุ่ะภู�ษ�ต��งประเทศ
ขอำงสัถึ�นัศึกษ� เป้�หม�ยเพืั�อำให�ก�รเรียนัร้�สั�ม�รถึดำ�เนิันัก�รไปได� 
อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พั

ทั�งนีั� เมื�อำชำ�วิงปลุ่�ยเดือำนัก่มภู�พัันัธ์์ 2564 คณะทำ�ง�นัได�ลุ่งพืั�นัที� 
เพืั�อำสัำ�รวิจัสัภู�พัโดยทั�วิไปขอำงสัถึ�นัศึกษ�นัำ�ร�อำง ได�แก� โรงเรียนับ��นัใหม�
(ศ�ลุ่�เฟ้อำง) จัังหวัิดเลุ่ย แลุ่ะโรงเรียนับ��นัแก�งจัอำ จัังหวัิดก�ญจันับ่รี แลุ่ะ
พัร�อำมให�ก�รสันัับสัน่ันัในั 5 ประเด็นั ได�แก� 1) โครงสัร��งพืั�นัฐ�นั  
2) อ่ำปกรณ์เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสืั�อำสั�รที�จัำ�เป็นัต�อำก�รจััดก�ร
เรียนัก�รสัอำนั 3) กิจักรรมพััฒนั�คร้ 4) กิจักรรมพััฒนั�ผู้้�เรียนั แลุ่ะ  
5) กิจักรรมพััฒนั�ด��นัอืำ�นั ๆ สัำ�หรับโรงเรียนัทั�งสัอำงก�อำนัเปิดภู�คเรียนั 
ปีก�รศึกษ� 2564 ต�อำไป

กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รม่�งมั�นัในัก�รเสัริมสัร��งศักยภู�พัทรัพัย�กรมน่ัษย์ 
โดยเฉพั�ะแผู้นัแม�บทภู�ยใต�ยท่ธ์ศ�สัตรช์ำ�ติ ประเด็นัก�รพััฒนั�ศักยภู�พัคนั
ตลุ่อำดชำ�วิงชีำวิิต ก�รสัร��งสัภู�พัแวิดลุ่�อำมที�เอืำ�อำต�อำก�รพััฒนั�แลุ่ะเสัริมสัร��ง
ศักยภู�พัมน่ัษย์ โดยก�รดำ�เนิันัก�รดังกลุ่��วิเป็นัก�รสันัับสัน่ันันัโยบ�ย 
ขอำงนั�งสั�วิตรีน่ัชำ เทียนัทอำง รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร 
คนัปจััจ่ับันั ในัก�รผู้ลุ่กัดันัโรงเรียนัค่ณภู�พัขอำงช่ำมชำนัที�แต�ลุ่ะช่ำมชำนัจัะได�
มีโรงเรียนัที�มีค่ณภู�พัอำย��งนั�อำย 1 โรงเรียนัขึ�นัไป เพืั�อำลุ่ดควิ�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��
ขอำงโอำก�สัในัก�รศึกษ� ทำ�ให�ผู้้�เรียนัสั�ม�รถึเข��ถึึงโรงเรียนัที�ดีใกลุ่�บ��นั
ขอำงตนัได� โดยกระทรวิงศึกษ�ธ์ิก�รพัร�อำมเดินัหนั��ให�ก�รสันัับสัน่ันั 
ก�รดำ�เนิันัก�รให�มีควิ�มพัร�อำมทั�งในัด��นัโครงสัร��งพืั�นัฐ�นั ด��นัก�รสั�งเสัริม
ก�รศึกษ� ตลุ่อำดจันัก�รสัร��งเครือำข��ยแลุ่ะก�รมีสั�วินัร�วิม เพืั�อำให�มั�นัใจัวิ��
ท่กคนัจัะสั�ม�รถึเข��ถึึงก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั แลุ่ะได�รับก�รพััฒนั� 
ตลุ่อำดชีำวิิตอำย��งยั�งยืนัต�อำไป
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แผนิงานิด้านิการัศึ์กษาขอุงอุาเซียนิ

โดย รุ่ังกานิต์ พันิธ์ุภัักดี 1

สัม�คมประชำ�ชำ�ติแห�งเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉยีงใต� หรือำอำ�เซีึ่ยนั (Association 
of Southeast Asian Nations: ASEAN) ตั�งขึ�นัต�มปฏิิญญ�อำ�เซีึ่ยนั
หรือำปฏิิญญ�กร่งเทพัฯ (Bangkok Declaration) เมื�อำวัินัที�  
8 สิังห�คม 2510 เพืั�อำม่�งสั�งเสัริมควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งประเทศสัม�ชิำก
อำ�เซีึ่ยนัในัด��นัเศรษฐกิจั สัังคม วัิฒนัธ์รรม วิิทย�ศ�สัตร์ ก�รเกษตร
อ่ำตสั�หกรรม ก�รคมนั�คม โดยมีวัิตถ่ึประสังคที์�สัำ�คัญคือำ เพืั�อำพััฒนั�
แลุ่ะเสัริมสัร��งสัภู�พัชีำวิิตที�ดี สั�งเสัริมแลุ่ะรักษ�เอำกลัุ่กษณ์ ประเพัณี
แลุ่ะวัิฒนัธ์รรม ตลุ่อำดจันัสั�งเสัริมควิ�มเข��ใจัอัำนัดีระหวิ��งประชำ�ชำนั
ในัภู้มิภู�ค รวิมทั�งยกระดับร�ยได�ควิ�มเปน็ัอำย้�ขอำงประชำ�ชำนั เพืั�อำวิ�ง
ร�กฐ�นัควิ�มร่�งเรือำงให�กับอำ�เซีึ่ยนั

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�ร

กวิ�� 50 ปีขอำงก�รดำ�เนิันัควิ�มร�วิมมือำหลัุ่งก�รก�อำตั�ง อำ�เซีึ่ยนัได�ให�
ควิ�มสัำ�คัญกับก�รจััดทำ�กรอำบก�รดำ�เนิันัง�นัอำย��งกวิ��ง ๆ ยืดหย่�นั
แลุ่ะมีควิ�มชำัดเจันัม�กขึ�นัต�มลุ่ำ�ดับ จันักระทั�งได�มีก�รลุ่งนั�มในั  
“ปฏิิญญ�วิ��ด�วิยควิ�มร�วิมมือำอำ�เซีึ่ยนั (Declaration of ASEAN 
Concord)” แลุ่ะได�มีประก�ศ “ปฏิิญญ�วิ��ด�วิยควิ�มร�วิมมือำอำ�เซีึ่ยนั
ฉบับที� 2 (Declaration of ASEAN Concord II) หรือำควิ�มร�วิมมือำ
บ�หลีุ่ (Bali Concord II) ในัปี 2546 เกี�ยวิกับก�รตั�งเป็นัประชำ�คม
อำ�เซีึ่ยนัในัปี 2563 ซึึ่�งนัำ�ไปส้ั�ก�รกำ�หนัดวิิสััยทัศน์ัอำ�เซีึ่ยนั  
(The ASEAN Vision 2020) ซึึ่�งมีเป้�หม�ยที�หลุ่�กหลุ่�ยเพืั�อำม่�งพััฒนั�
อำ�เซีึ่ยนัไปส้ั�ก�รเป็นัประชำ�คมอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN Community) แลุ่ะ
เป็นัที�ม�ขอำงก�รยกร��ง “กฎบัตรอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN Charter)

ประชำ�คมอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN Community: AC) จึังเป็นัก�รรวิมตวัิกันั
อำย��งใกลุ่�ชิำดแลุ่ะเป็นัหนึั�งเดียวิขอำงประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีึ่ยนัทั�ง 10 
ประเทศ เพืั�อำให�เกิดควิ�มแข็งแกร�ง สั�ม�รถึสัร��งโอำก�สัแลุ่ะรับมือำ
กับควิ�มท��ท�ยท่กด��นัในัโลุ่กปัจัจ่ับันัซึึ่�งมีก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง 
อำย��งรวิดเร็วิ เพืั�อำเพิั�มอำำ�นั�จัในัก�รต�อำรอำงแลุ่ะเพิั�มขีดควิ�มสั�ม�รถึ
ในัก�รแข�งขันักับประเทศในัภู้มิภู�คอืำ�นัแลุ่ะในัเวิทีระหวิ��งประเทศ

ประชำ�คมอำ�เซีึ่ยนัประกอำบด�วิยควิ�มร�วิมมือำจั�ก 3 ด��นัที�เป็นัเหมือำนั
เสั�หลัุ่ก 3 เสั�ที�มีควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��งกันั ได�แก�

สัำ�หรับควิ�มร�วิมมือำด��นัก�รศึกษ�จัะอำย้�ภู�ยใต�เสั�ประชำ�คมสัังคม
แลุ่ะวัิฒนัธ์รรมอำ�เซีึ่ยนั  ซึึ่�งมีเป้�หม�ยให�อำ�เซีึ่ยนัเป็นัประชำ�คม 
ที�มีประชำ�ชำนัเป็นัศ้นัย์กลุ่�งขอำงสัังคมที�เอืำ�อำอำ�ทรแลุ่ะแบ�งปันั 
ประชำ�กรมีควิ�มเป็นัอำย้�ที�ดีแลุ่ะมีก�รพััฒนั�ในัท่กด��นั เพืั�อำยกระดับ
ค่ณภู�พัชีำวิิตขอำงประชำ�ชำนั สั�งเสัริมก�รใชำ�ทรัพัย�กรอำย��งยั�งยืนั  
รวิมทั�งสั�งเสัริมอัำตลัุ่กษณ์ขอำงอำ�เซีึ่ยนั

โดยประเด็นัสัำ�คัญด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั ประกอำบด�วิย  
ก�รจััดก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พัอำย��งทั�วิถึึง ก�รสัร��งควิ�มตระหนัักร้�
เกี�ยวิกับอำ�เซีึ่ยนัให�เย�วิชำนั ก�รพััฒนั�ด��นัก�รวิิจััยแลุ่ะก�รพััฒนั�
ในัภู้มิภู�ค แลุ่ะก�รสั�งเสัริมก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดชีำวิิต 

1)  ประชำ�คมก�รเมือำงแลุ่ะควิ�มมั�นัคงอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN  
 Political-Security Community: APSC)

2)  ประชำ�คมเศรษฐกิจัอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN Economic  
 Community: AEC)

3)  ประชำ�คมสัังคมแลุ่ะวิัฒนัธ์รรมอำ�เซีึ่ยนั (ASEAN  
 Socio-Cultural Community: ASCC)  

ปี 2564-2568
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แผู้นั 5 ปีด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั พั.ศ. 2559-2563 (ASEAN 
Work Plan on Education 2016-2020) ซึึ่�งเป็นัแผู้นัฉบับที� 2  
จััดทำ� ขึ�นั เ พืั�อำให�สัอำดคลุ่�อำงต�มวิิ สััยทัศน์ัอำ�เซีึ่ยนัที� ม่� ง เนั�นั 
ให�ประชำ�ชำนัเป็นัศ้นัย์กลุ่�งอำย��งแท�จัริง เป็นัประชำ�คมที�เค�รพั 
ในักฎกติก� มีควิ�มเป็นัปึกแผู้�นัทั�งท�งด��นัก�รเมือำง เศรษฐกิจั 
แลุ่ะสัังคมโดยใชำ�ก�รศึกษ�ในัก�รเสัริมสัร��งประชำ�คมอำ�เซีึ่ยนั 
อำย��งต�อำเนืั�อำง ปลุ้่กฝังควิ�มตระหนัักร้�ในัควิ�มเป็นัพัลุ่เมือำงอำ�เซีึ่ยนั 
ให�ควิ�มสัำ�คัญกับก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนั เนั�นัก�รเข��ถึึงก�รศึกษ� 
ที�มีค่ณภู�พั ก�รพััฒนั�ก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดชีำวิิตผู้��นัโครงก�รเสัรมิสัร��ง
ขีดควิ�มสั�ม�รถึพัร�อำมจััดวิ�งแนัวิท�งด��นัโครงสัร��งสัำ�หรับ 
ก�รจััดก�รศึกษ� รวิมถึึงประเด็นัสัำ�คัญ 8 ด��นัที� รัฐมนัตรี 
วิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธ์ิก�รขอำงประเทศสัม�ชำิกยึดถืึอำเป็นัแนัวิท�ง
ในัก�รดำ�เนิันัก�ร ได�แก� 

1. ก�รสั�งเสัริมให�เกิดควิ�มตระหนัักร้�เกี�ยวิกับอำ�เซึ่ียนัผู้��นั 
ก�รเรียนัร้�ประวัิติศ�สัตร์แลุ่ะควิ�มร้�พืั�นัเมือำง

2. ยกระดับค่ณภู�พัแลุ่ะสัร��งโอำก�สัก�รเข��ถึึงก�รศึกษ� 
ขั�นัพืั�นัฐ�นัสัำ�หรับท่กคนัโดยไม�ลุ่ะเลุ่ยคนัพิัก�ร ผู้้�ด�อำยโอำก�สั
แลุ่ะกลุ่่�มชำ�ยขอำบต��ง ๆ

3. พััฒนั�ก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศแลุ่ะก�รสัื�อำสั�ร
4. สันับัสัน่ันัก�รพััฒนั�ก�รศกึษ�แลุ่ะฝึกอำบรมด��นัเทคนิัคแลุ่ะ

อำ�ชีำวิศึกษ�
5. สั�งเสัริมก�รดำ�เนิันัง�นัขอำงท่กภู�คสั�วินัในัก�รพััฒนั�คนั 

ให�สัอำดคลุ่�อำงต�มควิ�มต�อำงก�รขอำงตลุ่�ดแรงง�นั
6. เสัรมิสัร��งควิ�มเข�มแขง็ให�กบัก�รอำด่มศกึษ�ด�วิยก�รพััฒนั�

ระบบประกันัค่ณภู�พั
7. เสัริมสัร��งบทบ�ทขอำงก�รอำ่ดมศึกษ�ให�เข �มแข็งด�วิย 

ก�รสัร��งเครือำข��ยระหวิ��งผู้้�ประกอำบก�รกับมห�วิิทย�ลัุ่ย 
แลุ่ะ

8. ดำ�เนันิัโครงก�รพัฒันั�ศกัยภู�พัครแ้ลุ่ะบค่ลุ่�กรท�งก�รศกึษ�

สัำ�หรับก�รดำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั  
พั.ศ. 2559-2563 ต�มเป้�หม�ยที�กำ�หนัดไวิ�มีกิจักรรมที�ดำ�เนิันัก�ร
ทั�งหมด 71 โครงก�ร โดยประเทศสัม�ชิำกได�มีก�รร�ยง�นั 
ควิ�มก��วิหนั��ขอำงกิจักรรมภู�ยใต�แผู้นัแลุ่�วิทั�งสิั�นั 60 โครงก�ร  
ได�แก�  1) กิจักรรมที�ดำ�เนิันัก�รสัำ�เร็จัแลุ่�วิ (completed)  
42 โครงก�ร 2) อำย้�ระหวิ��งดำ�เนิันัก�ร (on-going) 6 โครงก�ร  
3) กำ�ลัุ่งจัะเริ�มดำ�เนิันัก�ร (upcoming) 8 โครงก�รแลุ่ะ  
4) ถึอำนัก�รดำ�เนิันัก�ร (withdrawn) 4 โครงก�ร 

ทั�งนีั�ยังไม�มีก�รร�ยง�นัควิ�มก��วิหนั��จัำ�นัวินั 11 โครงก�ร

ในัสั�วินัขอำงประเทศไทยได�รับในัก�รดำ�เนิันัโครงก�รภู�ยใต�แผู้นั 
ทั�งสิั�นั 8 โครงก�ร ได�แก�
1. จััดทำ�ปฏิิญญ�อำ�เซึ่ียนัวิ��ด�วิยก�รเสัริมสัร��งควิ�มเข�มแข็ง 

ด��นัก�รศึกษ�ให�แก�เด็กแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั (ASEAN  
Declaration on Strengthen Education for Out-of-
School Children and Youth: OOSCY) เสัร็จัสิั�นัแลุ่�วิ

2. พััฒนั�/ยกระดับโครงก�รฝึกง�นัข��มพัรมแดนัในัระดับ
อำ�ชำวีิศึกษ� (Develop/improve cross-border TVET Internship 
Programme) อำย้�ระหวิ��งดำ�เนิันัง�นั โดยเป็นักิจักรรมภู�ยใต� 
ASEAN-ROK TVET Mobility Programme

3. พััฒนั�/ดำ�เนัินัโครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัท�งวิิชำ�ก�รระดับ
อำ�ชีำวิศึกษ� (Develop/implement TVET Academic  
Exchange Programme) อำย้�ระหวิ��งดำ�เนัินัง�นั โดยเป็นั
กิจักรรมภู�ยใต� ASEAN-ROK TVET Mobility Programme 

4. ศึกษ�วิิจััยในัลุ่ักษณะสัหสั�ข�ด��นัสัังคมศ�สัตร์กับควิ�มยั�งยืนั
เพืั�อำสัร��งควิ�มเข��ใจัในัประเด็นัเศรษฐกิจั สัังคม สิั�งแวิดลุ่�อำม 
แลุ่ะเศรษฐกิจักับผู้ลุ่กระทบจั�กก�รบ้รณ�ก�รอำ�เซีึ่ยนั รวิมทั�ง
ก�รวิิเคร�ะห์นััยขอำงนัโยบ�ยสัำ�คัญๆ ขอำงรัฐบ�ลุ่ขอำงประเทศสัม�ชิำก
(Conduct multi-disciplinary research on social and 
sustainability sciences for understanding social,  
environmental and economic issues and impacts of 
ASEAN integration including analyses of significant 
policy implications for governments) เสัร็จัสิั�นัแลุ่�วิ

5. ดำ�เนัินัก�รในัเรื�อำงก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�ในัระดับ
ภู้มิภู�ค รวิมทั�งเชืำ�อำมโยงข�อำม้ลุ่ระหวิ��งกันั (Formulate standards/ 
guidelines in hosting ASEAN Student Exchange          
Programme (ASEP) จัะดำ�เนิันัก�รภู�ยหลัุ่ง ปี 2564

6. เสัรมิสัร��งควิ�มแขง็แกร�งขอำงก�รประกนััค่ณภู�พัก�รอำด่มศกึษ�
ขอำงอำ�เซีึ่ยนัที�มีอำย้�ในัปัจัจ่ับันั (ระดับปริญญ�) สัำ�หรับนัักศึกษ�
แลุ่ะนัักวิิชำ�ก�ร (Strengthen existing Regional Quality 
Assurance on Higher Education (degree-based) for 
students and academic staff)  เสัร็จัสิั�นัแลุ่�วิ

7. โครงก�ร/กิจักรรม แลุ่ะผู้้�มสีั�วินัร�วิมในัก�รดำ�เนิันักจิักรรมภู�ยใต�
ศ้นัย์อำ�เซีึ่ยนัศึกษ�ในัภู้มิภู�ค (Conduct survey of existing 
ASEAN Studies Programme (identify vision, mission, 
programmes, activities, and deliverables of existing 
ASEAN Studies Centres in the region to determine 
alignment of operation with ASEAN goals) ถึอำนัโครงก�ร
เนืั�อำงจั�กโครงก�รมีควิ�มค�บเกี�ยวิระหวิ��ง SEA studies แลุ่ะ
 ASEAN Studies

8. จัดัทำ�แนัวิท�งก�รจัดัโครงก�ร/กจิักรรม ซึ่ึ�งรวิมถึงึก�รกำ�หนัด
คำ�จัำ�กัดควิ�ม โครงสัร��งกจิักรรม แลุ่ะผู้ลุ่ลุ่พััธ์์ที�ค�ดหวิงัภู�ยใต�
ศ้นัยอ์ำ�เซีึ่ยนัศึกษ� (Develop guidelines for ASEAN Studies 
programmes (identify structure of ASEAN Studies 
programmes to serve as basis for recognition of a 
truly ASEAN Studies Programme) ถึอำนัโครงก�รเนืั�อำงจั�ก
โครงก�รมีควิ�มค�บเกี�ยวิระหวิ��ง SEA studies แลุ่ะ ASEAN 
Studies
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ปัจจุบันสำานักเล้ขาธ่์การอาเซ่ียูนอยูู่ระหว่างการจัด้ท้ำาร่างแผนงานด้้านการศึกษาของอาเซ่ียูน พ.ศ. 2564-2568 
ประกอบด้้วยู 5 ผล้ลั้พธ์์ (Outcome) 12 ผล้ผล่้ต (Output) 42 ก่จกรรม

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 1 มีก�รพััฒนั�ด��นัควิ�มตระหนัักร้�เกี�ยวิกับอำ�เซีึ่ยนั รวิมถึึงแนัวิปฏิิบัติด��นัก�รศึกษ�ที�มีควิ�มยืดหย่�นัแลุ่ะ 
รับผิู้ดชำอำบต�อำสิั�งแวิดลุ่�อำม

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 2 มีก�รเพิั�มขีดควิ�มสั�ม�รถึในัระดับภู้มิภู�คในัก�รสั�งเสัริมแลุ่ะก�รประกันัก�รเข��ถึึงก�รศึกษ� 
เพืั�อำก�รเรียนัร้�อำย��งมีค่ณภู�พัตั�งแต�ระดับปฐมวัิยจันัถึึงระดับมัธ์ยมศึกษ�ตอำนัปลุ่�ยสัำ�หรับเด็กหญิงแลุ่ะเด็กชำ�ย
รวิมถึึงเด็กแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 3 มีก�รเพิั�มขีดควิ�มสั�ม�รถึในัระดับภู้มิภู�คด��นัก�รอ่ำดมศึกษ�ในัฐ�นัะที�เป็นัสั�วินัหนึั�งขอำงก�รจััดก�รเรียนัร้�
ตลุ่อำดชีำวิิต รวิมถึึงก�รสัร��งควิ�มกลุ่มกลืุ่นัด��นัก�รอ่ำดมศึกษ�ในัอำ�เซีึ่ยนั

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 4 มีก�รสั�งเสัริมก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�แลุ่ะฝึกอำบรมด��นัเทคนิัคแลุ่ะก�รอำ�ชีำวิศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั เพืั�อำตอำบสันัอำง
ต�อำควิ�มต�อำงก�รขอำงตลุ่�ดแรงง�นัที�เปลีุ่�ยนัไป

ผล้ลั้พธ์์ท่้� 5 มีก�รดำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนัอำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พัโดยปรับปร่งก�รประสั�นัง�นั
 ก�รจััดก�รควิ�มร้�แลุ่ะระบบติดต�มแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่

อำ�เซีึ่ยนัได�ดำ�เนิันัก�รปรับปร่งก�รประสั�นัง�นั ก�รจััดก�รควิ�มร้�แลุ่ะ
ระบบก�รประเมินัผู้ลุ่ เพืั�อำให�ประเทศสัม�ชำิกพิัจั�รณ�ในัก�รเสันัอำตัวิ
เป็นัเจั��ภู�พัหรือำเจั��ภู�พัร�วิมกิจักรรม โดยสัำ�นัักเลุ่ข�ธ์ิก�รอำ�เซีึ่ยนัได�
จััดประช่ำม Inception Workshop: Development of the ASEAN 
Work Plan on Education 2021-2025 ผู้��นัระบบก�รประช่ำม 
ท�งไกลุ่ไปเมื�อำวัินัที� 20-21 มกร�คม 2564 เพืั�อำระดมควิ�มคิดเห็นัแลุ่ะ
พััฒนั�แผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั พั.ศ. 2564-2568 รวิมทั�ง 
ขอำให�ประเทศสัม�ชำกิรับเป็นัเจั��ภู�พัหลุ่กัในัก�รดำ�เนันิัโครงก�รภู�ยใต�
แผู้นัง�นัฯ แลุ่ะสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีึ่ยนัจัะรวิบรวิมข�อำม้ลุ่ที�ได�รับแลุ่ะ
แจั�งเวีิยนัให�ประเทศสัม�ชิำกรับทร�บ แลุ่ะจัะนัำ�เสันัอำแผู้นัง�นัฯ  
ต�อำที�ประช่ำมเจั��หนั��ที�อำ�ว่ิโสัด��นัก�รศกึษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนัเพืั�อำให�คำ�รับรอำง
 (endorsement) แลุ่ะนัำ�เสันัอำต�อำที�ประช่ำมรัฐมนัตรีด��นัก�รศึกษ� 
ขอำงอำ�เซีึ่ยนัเพืั�อำอำน่ัมัติ (approval)

ในัสั�วินัขอำงประเทศไทยโดยสัำ�นัักควิ�มสััมพัันัธ์์ต��งประเทศ สัป. กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รได�ดำ�เนิันัก�รจััดก�รประช่ำมระดม
ควิ�มคิดเห็นัแลุ่ะข�อำเสันัอำแนัะต�อำร��งแผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั พั.ศ. 2564 – 2568 โดยมีผู้้�เข��ร�วิมประช่ำม 
จั�กกระทรวิงก�รพััฒนั�สัังคมแลุ่ะควิ�มมั�นัคงขอำงมน่ัษย์ กระทรวิงวัิฒนัธ์รรม กระทรวิงมห�ดไทย กระทรวิงแรงง�นั 
กระทรวิงก�รอ่ำดมศึกษ� วิิทย�ศ�สัตร ์วิิจััยแลุ่ะนัวัิตกรรม กรมประชำ�สััมพัันัธ์์ แลุ่ะอำงค์กรหลัุ่กขอำงกระทรวิงศกึษ�ธิ์ก�ร
เพืั�อำร�ยง�นัผู้ลุ่ก�รดำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั พั.ศ. 2559 – 2563 แลุ่ะพิัจั�รณ�ร��งแผู้นัง�นั
ด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนั พั.ศ. 2564 – 2568 โดยประเทศไทยได�รับเป็นัเจั��ภู�พั/เจั��ภู�พัร�วิมดำ�เนิันัก�รร�วิมกับ 
ภู�คีเครือำข��ยต��งๆ จัำ�นัวินั 5 ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ต 7 กิจักรรม ได�แก� 
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1. สันัับสันัน่ักจิักรรมก�รศึกษ�แลุ่ะกิจักรรมต��ง ๆ  ที�รวิมอำ�สั�สัมคัร แลุ่ะสันัับสันัน่ัโครงก�รแลุ่กเปลุ่ี�ยนันัักเรยีนัแลุ่ะก�รเคลุ่ื�อำนัย��ย
นัักเรียนั 

2. กำ�หนัดแลุ่ะใชำ�กลุ่ย่ทธ์์ก�รสืั�อำสั�รโดยใชำ�สืั�อำเพืั�อำให�ประชำ�ชำนัทั�วิไป นัักวิิชำ�ก�ร แลุ่ะสืั�อำเพืั�อำให�ประชำ�ชำนัทั�วิไป นัักวิิชำ�ก�ร แลุ่ะ 
สืั�อำที�เกี�ยวิข�อำงกับควิ�มไม�เสัมอำภู�คท�งเพัศมีสั�วินัร�วิมในัก�รศึกษ�แบบเรียนัรวิมแลุ่ะประเด็นัขอำงเด็กแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั  
รวิมถึึงผู้ลุ่กระทบขอำงสัถึ�นัก�รณ์ก�รแพัร�ระบ�ด แลุ่ะวิิกฤตต��ง ๆ

3. สั�งเสัริมก�รวิิจัยัแลุ่ะก�รพััฒนั�ควิ�มร้�เกี�ยวิกบัก�รเทคนิัคอำ�ชีำวิศกึษ�แลุ่ะก�รฝึกอำบรม (TVET) รวิมถึึงก�รวิิเคร�ะห์ควิ�มต�อำงก�ร
ขอำงตลุ่�ดแรงง�นัแลุ่ะทักษะที�ต�อำงก�รในัระดับประเทศ 

4. ขย�ยแลุ่ะปรับปร่งค่ณภู�พัก�รฝึกง�นัขอำงคร้ แลุ่ะก�รอำบรมในับริษัทเพัื�อำเพัิ�มควิ�มเกี�ยวิข�อำงแลุ่ะประสัิทธ์ิภู�พัในัก�รถึ��ยทอำด
ทักษะ รวิมถึึงควิ�มร�วิมมือำในัอ่ำตสั�หกรรม 

5. สั�งเสัริมควิ�มสัำ�คัญขอำงหนั�วิยง�นัประสั�นัง�นัก�รเทคนัิคอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึกอำบรมหรือำคณะกรรมก�รร�วิมเป็นัประธ์�นั      
โดยสัถึ�บันัขอำงรัฐแลุ่ะเอำกชำนัเพืั�อำขับเคลืุ่�อำนัที�สัอำดคลุ่�อำงกับอำนั�คตแลุ่ะก�รเทคนิัคอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึกอำบรมในัอำนั�คต 

6. เสัริมสัร��งควิ�มร�วิมมือำภู�คเอำกชำนัในัด��นัก�รเทคนัิคอำ�ชำีวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึกอำบรมผู้��นัโครงสัร��งก�รห�รือำระหวิ��งภู�ครัฐแลุ่ะ
เอำกชำนั แลุ่ะ 

7. รับประกันัค่ณภู�พัด��นัก�รเทคนัิคอำ�ชำีวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึกอำบรมผู้��นัควิ�มเป็นัผู้้�นัำ� ก�รแลุ่กเปลุ่ี�ยนัระดับภู้มิภู�คแลุ่ะทรัพัย�กร
เพืั�อำสันัับสัน่ันักลุ่ไกก�รประกันัค่ณภู�พั รวิมถึึงก�รสั�งเสัริมก�รเคลืุ่�อำนัย��ยคนัง�นัหญิงชำ�ย

ทั�งนีั� ค�ดวิ��ก�รดำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัด��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยนัในัปี พั.ศ. 2564 – 2568 จัะชำ�วิยสั�งเสัริมควิ�มสััมพัันัธ์์อัำนัดีระหวิ��ง
ประเทศสัม�ชำิก ก�รลุ่ดชำ�อำงวิ��งในัก�รพััฒนั�แลุ่ะสั�งเสัริมก�รมีปฏิิสััมพัันัธ์์ระหวิ��งกันัในัภู้มิภู�ค มีก�รสั�งเสัริมก�รเข��ถึึงก�รศึกษ� 
ได�อำย��งทั�วิถึึง แลุ่ะมีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัอำงค์ควิ�มร้�ระหวิ��งกันั สั�งเสัริมก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักวิิจััย ผู้้�เชีำ�ยวิชำ�ญด��นัศึกษ�ในัภู้มิภู�ค  
สั�งเสัริมก�รเชืำ�อำมโยงระหวิ��งเย�วิชำนัในัภู้มิภู�ค ชำ�วิยสั�งเสัริมให�เย�วิชำนั นัักเรียนั นัักศึกษ�สั�ม�รถึพััฒนั�ศักยภู�พัแลุ่ะทักษะขอำงตนั 
เพืั�อำตอำบสันัอำงต�อำตลุ่�ดแรงง�นัในัภู้มิภู�ค รวิมถึึงสั�ม�รถึพััฒนั�ม�ตรฐ�นัก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�ให�มีม�ตรฐ�นัในัระดับสั�กลุ่
ได�ในัอำนั�คต
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60 ปี  ไท์ย - แคำนิาดา
รั่วมพัฒนิาการัศึ์กษาไท์ย

ในปีี พ.ศ. 2564 น่� เป็ีนปีีแห่งการ์เฉลื่ิมฉลื่องความสัมพันธ์ 
ไทยุ-แคนาดาท่�ดำาเนินมาอยุ่างร์าบร์่�นแลื่ะยุาวนาน โดยุไทยุแลื่ะ
แคนาดาได้สถึาปีนาความสัมพันธ์ทางการ์ทูตเม่�อวันท่� 8 พฤศจิักายุน
พ.ศ. 2504 ทั�งสองปีร์ะเทศม่ความร่์วมม่อกันในหลื่ากหลื่ายุด้าน 
ท่�ม่ความสนใจัแลื่ะม่ผลื่ปีร์ะโยุชน์ร่์วมกัน ได้แก่ การ์ค้าการ์ลื่งทุน 
การ์ศึกษา การ์แพทย์ุแลื่ะสาธาร์ณสุข เทคโนโลื่ยุ่แลื่ะนวัตกร์ร์ม 
พลัื่งงาน สิ�งแวดล้ื่อม ฯลื่ฯ

สัถึ�นัเอำกอัำครร�ชำท้ตแคนั�ด�ประจัำ�ประเทศไทยได�ให�ควิ�มสัำ�คัญ 
กับก�รศึกษ�เป็นัอำย��งม�กเนืั�อำงจั�กเป็นัพืั�นัฐ�นัขอำงก�รพััฒนั� 
ในัด��นัต��ง ๆ แลุ่ะจั�กก�รเข��เยี�ยมค�รวิะรัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิง
ศึกษ�ธิ์ก�รขอำงนั�งซึ่�ร�ห์ เทย์เลุ่อำร์ (Mrs. Sarah Taylor) 
เอำกอำัครร�ชำท้ตแคนั�ด�ประจัำ�ประเทศไทยเมื�อำวัินัที� 10 สิังห�คม  
พั.ศ. 2563 มีควิ�มสันัใจัในัก�รพััฒนั�ก�รศึกษ�แลุ่ะพัร�อำมที�จัะ
สันัับสัน่ันักิจักรรมด��นัก�รศึกษ�ต��ง ๆ  โดยเฉพั�ะอำย��งยิ�งควิ�มร�วิมมือำ
ในัโครงก�รจััดห�คร้ชำ�วิแคนั�ด�เข��ม�สัอำนัในัประเทศไทย ซึึ่�งนัับเป็นั
โครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัภู�ษ�แลุ่ะวิัฒนัธ์รรม ซึ่ึ� งชำ�วิแคนั�ด� 
ที�จัะเข��ม�เป็นัคร้ในัประเทศไทยจัะได�โอำก�สัเรียนัร้�ภู�ษ�แลุ่ะ
วัิฒนัธ์รรมไทย รวิมถึึงวิิถีึชีำวิิตแบบไทย ในัก�รดำ�เนิันัโครงก�รดังกลุ่��วิ
ฝ่�ยแคนั�ด�มีควิ�มพัร�อำมที�จัะสันัับสัน่ันัอำย��งเต็มที�

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ปฏิิบัติก�ร

โดย หงษ์ฟ้า้ วีรัะนิพรััตน์ิ 1
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ควิ�มร�วิมมือำในัโครงก�รจััดห�คร้ชำ�วิแคนั�ด�มีจ่ัดประสังค์ 
เพืั�อำก�รพััฒนั�ทักษะก�รใชำ�ภู�ษ�อัำงกฤษขอำงนัักเรียนัแลุ่ะคร้ไทย  
โดยค�ดหวิังวิ��จัะเป็นัก�รเพิั�มโอำก�สัให�แก�นัักเรียนัแลุ่ะคร้ไทยได�ฝึก 
ใชำ�ภู�ษ�อำงักฤษกบัคร้เจั��ขอำงภู�ษ� อีำกทั�งยงัค�ดหวิงัวิ��คร้ต��งชำ�ตเิหลุ่��นีั�
จัะเปน็ัคร้ที�มีใจัรักในัก�รสัอำนัภู�ษ�อำงักฤษแลุ่ะทำ�ง�นัร�วิมกับบ่คลุ่�กร
ในัโรงเรียนัได� ซึึ่�งจัะต�อำงเป็นัผู้้�ที�สั�ม�รถึปรับตัวิในัสัภู�พัแวิดลุ่�อำมที�แตกต��ง
จั�กประเทศขอำงตนั พัร�อำมที�จัะเรียนัร้�วัิฒนัธ์รรมไทยแลุ่ะภู�ษ�ไทย 
พืั�นัฐ�นัสัำ�หรับชำ�วิต��งชำ�ติ

ก�รพััฒนั�ก�รศึกษ�ไทยเป็นัเรื�อำงที�ท��ท�ยสัำ�หรับกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร
เนืั�อำงจั�กมมิีติขอำงก�รพััฒนั�ที�หลุ่�กหลุ่�ย ห�กกลุ่��วิถึึงก�รพััฒนั�ก�ร
ศึกษ�ไทยในัด��นัทักษะภู�ษ�อัำงกฤษ หนึั� งในัปัจัจััยที�สัำ� คัญ 
ในัก�รพััฒนั�ผู้้�เรียนัก็คือำคร้ผู้้�สัอำนัภู�ษ�อำังกฤษ ในัประเทศไทย 
มีคร้ผู้้�สัอำนัภู�ษ�อัำงกฤษอำย้� 3 ประเภูท ได�แก� คร้ไทย คร้ต��งชำ�ติ 
เจั��ขอำงภู�ษ� แลุ่ะคร้ต��งชำ�ติที�ไม�ใชำ�เจั��ขอำงภู�ษ� ซึึ่�งลุ่�วินัเป็นับ่คลุ่�กร
สัำ�คัญด��นัก�รสัอำนัแลุ่ะก�รพััฒนั�ทักษะภู�ษ�อำังกฤษแก�นัักเรียนั 
ทั�งสิั�นั คร้ทั�ง 3 ประเภูทนีั�มีควิ�มโดดเด�นัที�แตกต��งกันั คร้ไทยสั�ม�รถึ
เข��ใจัก�รเรียนัร้�ภู�ษ�อัำงกฤษขอำงนัักเรียนัได�ดี จึังมีควิ�มสั�ม�รถึ 
ในัก�รถึ��ยทอำดควิ�มร้�แลุ่ะฝึกฝนันัักเรียนัได�อำย��งเหม�ะสัม คร้ต��งชำ�ติ
สั�ม�รถึชำ�วิยเสัริมสัร��งสัภู�พัแวิดลุ่�อำมในัก�รใชำ�ภู�ษ�อัำงกฤษ 
แลุ่ะวัิฒนัธ์รรมที�หลุ่�กหลุ่�ย ทั�งนีั� มีคร้ อำ�จั�รย ์แลุ่ะนัักวิิชำ�ก�รหลุ่�ยท��นั
ที�เล็ุ่งเห็นัควิ�มสัำ�คัญขอำงก�รพััฒนั�คร้ไทยให�มีควิ�มสั�ม�รถึในัก�รใชำ�
ภู�ษ�อัำงกฤษในัระดับที�ดีขึ�นั แลุ่ะสั�ม�รถึถึ��ยทอำดวิิชำ�ควิ�มร้� 
ให�แก�นัักเรียนั รวิมทั�งก�รฝึกอำบรมเพืั�อำนัคร้ด�วิยกันัเอำง ซึึ่�งประเด็นันีั� 
เป็นัประเด็นัหนึั�งที�กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รให�ควิ�มสันัใจัเชำ�นักันั  
อำย��งไรก็ต�มคร้ต��งชำ�ติก็ยังเป็นับ่คลุ่�กรที�ชำ�วิยพััฒนั�ทักษะ 
ภู�ษ�อัำงกฤษขอำงนัักเรียนัได� ทั�งนีั� สิั�งสัำ�คัญขอำงก�รพััฒนั�ก�รเรียนัร้�
ขอำงนัักเรียนัก็ขึ�นัอำย้�กับทักษะก�รจััดก�รเรียนัร้�ที�เหม�ะสัมแก�ผู้้�เรียนั
แลุ่ะควิ�มสั�ม�รถึขอำงคร้ ไม�วิ��จัะเป็นัคร้ไทยหรือำคร้ต��งชำ�ติก็ต�ม

ในัมิติขอำงก�รกระชำับควิ�มสััมพัันัธ์์แลุ่ะควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งประเทศ 
ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัก�รเรียนัร้�แลุ่ะบ่คลุ่�กรท�งก�รศึกษ�เป็นัหัวิใจั 
ขอำงก�รพััฒนั�ก�รศึกษ�ร�วิมกันั จั�กนัโยบ�ยก�รศึกษ�ขอำงรัฐมนัตรี
วิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รในัปี พั.ศ. 2563 เกี�ยวิกับก�รจััดห�คร้ 
ชำ�วิต��งชำ�ติเข��ม�สัอำนัในัสัถึ�นัศึกษ�ไทย แคนั�ด�เป็นัประเทศหนึั�ง 
ที�มีศักยภู�พัแลุ่ะมีควิ�มตั�งใจัอำย��งแนั�วิแนั�ในัก�รให�ควิ�มร�วิมมือำ 
ในัโครงก�รดังกลุ่��วิโดยได�ตอำบรับก�รลุ่งนั�มในับันัทึกควิ�มเข��ใจัวิ��
ด�วิยควิ�มร�วิมมือำด��นัก�รศึกษ� ซึึ่� ง มีประเด็นัควิ�มร�วิมมือำ 
ด��นัก�รจััดห�คร้ชำ�วิแคนั�ด�เข��ม�สัอำนัในัประเทศไทย เมื�อำวัินัที�  
23 ก่มภู�พัันัธ์์ 2564 คณะรัฐมนัตรีได�เห็นัชำอำบแลุ่ะอำน่ัมัติให�กระทรวิง
ศึกษ�ธิ์ก�รจััดทำ�บันัทึกควิ�มเข��ใจัวิ��ด�วิยควิ�มร�วิมมือำด��นัก�รศึกษ�
กับกระทรวิงก�รต��งประเทศ ก�รค��แลุ่ะก�รพััฒนั�แห�งแคนั�ด�  
โดยควิ�มร�วิมมือำในัเบื�อำงต�นัทั�งสัอำงฝ่�ยจัะร�วิมดำ�เนิันัโครงก�รนัำ�คร้ 
ชำ�วิแคนั�ด�เข��ม�สัอำนัภู�ษ�อัำงกฤษในัโรงเรียนัค่ณภู�พัประจัำ�ตำ�บลุ่
แลุ่ะโรงเรียนัค่ณภู�พัขอำงช่ำมชำนัสัังกัดสัำ�นัักง�นัคณะกรรมก�ร 
ก�รศึกษ�ขั�นัพืั�นัฐ�นั จัำ�นัวินัประม�ณ 300 แห�ง ทั�งนีั� ควิ�มร�วิมมือำ 
ดังกลุ่��วิจัะก�อำให�เกิดประโยชำน์ัทั�งต�อำไทยแลุ่ะแคนั�ด� คือำ ฝ่�ยไทย 
ได�มีคร้เจั��ขอำงภู�ษ�ที�ผู้��นัก�รคัดเลืุ่อำกขอำงรฐัเข��ม�สัอำนัในัสัถึ�นัศกึษ�
ในัขณะที�ฝ่�ยแคนั�ด�ได�พััฒนั�ศักยภู�พัขอำงประชำ�กร โดยก�รสั�งเสัริม
ให�ได�เรียนัร้�แลุ่ะมีประสับก�รณ์ในัต��งแดนั ในัด��นัควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��ง
ประเทศ ควิ�มร�วิมมือำในัโครงก�รดังกลุ่��วิ เป็นัจ่ัดเริ�มต�นัที�ดีที�ไทยแลุ่ะ
แคนั�ด�จัะมีควิ�มสััมพัันัธ์์กันัแบบประชำ�ชำนักับประชำ�ชำนั (People 
to People Connectivity) ซึึ่�งห�กควิ�มร�วิมมือำภู�ยใต�โครงก�ร 
ดังกลุ่��วิเป็นัไปอำย��งร�บรื�นัหรือำมีจ่ัดที�ต�อำงแก�ไขปรับปร่ง ก็จัะเป็นั
ประสับก�รณ์หนึั�งที�จัะชำ�วิยนัำ�ไปพััฒนั�ควิ�มร�วิมมือำด��นัก�รศึกษ�
ระหวิ��งไทย-แคนั�ด�ในัโครงก�รควิ�มร�วิมมือำอืำ�นั ๆ  รวิมถึึงก�รพััฒนั�
โครงก�รจััดห�คร้ชำ�วิต��งชำ�ติกับประเทศอืำ�นั ๆ ต�อำไป



โดย กุสุมา นวพันธ์พิมล 1

อนุุสััญญาว่่าด้้ว่ยวิ่ ธีี ห้้ามและป้้องกัันุกัารนุำา เข้้า ส่ังออกั และ 
โอนุกัรรมสิัทธิี�ในุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มาย  
ค.ศ. 1970 ข้ององค์กัารยูเนุสัโกั (The UNESCO Convention on  
the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970) 
ครบรอบ 50 ปี้ในุปี้ 2020 ซ่ึ่�งเป้็นุเว่ลายาว่นุานุที�ยูเนุสัโกัได้้พัฒนุา
กัฎห้มายระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อต่่อสู้ักัับกัารค้าทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรม 
อย่างผิิด้กัฎห้มาย ในุโอกัาสันีุ�จ่ึงมีกัารเปิ้ด้ตั่ว่แคมเป้ญ “The True  
Price of Art” โด้ยมีจุึด้ป้ระสังค์เพ่�อป้ลุกัจิึต่สัำานุ่กัให้้ป้ระชาชนุทั�ว่ไป้
ต่ระห้นัุกัถ่ึงผิลร้ายข้องกัารค้าทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมที�ผิิด้กัฎห้มาย  
ซ่ึ่�งมีโบราณวั่ต่ถุึมากัมายที�ถูึกัข้โมยจึากัต่ะวั่นุออกักัลาง แอฟริกัา ยุโรป้
เอเชีย และลาติ่นุอเมริกัาเพ่�อกัารค้าอย่างผิิด้กัฎห้มาย กัารจัึด้ห้าเงินุทุนุ
ข้องผู้ิก่ัอกัารร้ายที�มาจึากัพิพิธีภััณฑ์์ที�ถูึกัทำาลายจึากัสังคราม

ในุโอกัาสันีุ�องค์กัารยูเนุสัโกัได้้ร่ว่มกัับองค์กัรพันุธีมิต่รต่่าง ๆ ทั�งองค์กัาร
ต่ำารว่จึสัากัล (INTERPOL) สัภัากัารพิพิธีภััณฑ์์ระห้ว่่างชาต่ิ (ICOM) 
องค์กัารศุลกัากัรโลกั (WCO) สัถึาบันุระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อสัร้างเอกัภัาพ
ให้้แก่ักัฎห้มายเอกัชนุ (International Institute for the Unification 
of Private Law -UNIDROIT) Carabinieri ข้องอิต่าลี และบรรด้าเห้ล่า
ผู้ิมีส่ัว่นุได้้ส่ัว่นุเสัีย ได้้จัึด้กิัจึกัรรมต่่าง ๆ มากัมายในุห้ลายป้ระเทศ  
กัารเฉลิมฉลองนีุ�ได้้สัะท้อนุมุมมองต่่าง ๆ ในุช่ว่ง 50 ปี้ที�ผ่ิานุมา รว่มถ่ึง
เรียกัร้องให้้มีกัารด้ำาเนุินุกัารร่ว่มกัันุในุกัารป้กัป้้องและค่นุทรัพย์สิันุ 
ทางวั่ฒนุธีรรม
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50 ปี ของการต่่อต้่านการค้้าทรัพย์์สิน
ทางวัฒนธรรมท่�ผิิดกฎหมาย์



• กัารสั่งค่นุรูป้ป้ั ้นุสัองรูป้และไม้แกัะสัลักัจึากัฝรั�งเศสั 
ไป้ยังเป้รูในุเด่้อนุมิถุึนุายนุ 2019

• กัารสั่งค่นุสัมบัต่ิทางโบราณคด้ีข้องอียิป้ต่์ 26 ชิ�นุจึากั 
สัวิ่ต่เซึ่อร์แลนุด์้ในุเด่้อนุพฤศจิึกัายนุ 2018

• กัารชด้ใช้โบราณว่ตั่ถึหุ้ลายรายกัารที�ศลุกัากัรแคนุาด้ายด่้ไป้
ยงัราชอาณาจัึกัรฮััชไมต์่ จึอร์แด้นุในุเด่้อนุพฤศจิึกัายนุ 2018

ในุว่าระครบรอบ 50 ปี้ข้องอนุุสััญญา 1970 ถ่ึอเป้็นุโอกัาสัอันุดี้ 
ที�องค์กัารยูเนุสัโกัและรัฐภัาคีอนุุสััญญา 140 รัฐ รว่มถ่ึง 
ผู้ิมีส่ัว่นุได้้ส่ัว่นุเสีัยจึำานุว่นุมากัได้้ร่ว่มเฉลิมฉลองคว่ามสัำาเร็จึ 
ในุกัารกัระตุ้่นุให้้มีกัารด้ำาเนุินุกัารต่ามมาต่รกัารต่่าง ๆ มากัข่้�นุ  
ด้้ว่ยคว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างห้นุ่ว่ยงานุภัาคีในุกัารเสัริมสัร้าง 
ขี้ด้คว่ามสัามารถึข้องรัฐภัาคีในุกัารต่่อสู้ักัับกัารค้าที�ผิิด้กัฎห้มาย 
องค์กัารยูเนุสัโกัจึะยังคงส่ังเสัริมคว่ามร่ว่มม่อทางว่ัฒนุธีรรม
ระห้ว่่างป้ระเทศผ่ิานุกัลไกัทางกัฎห้มายระห้ว่่างป้ระเทศ 
อยา่งต่่อเนุ่�อง และยังคงมีกัารป้ระชุมเจึรจึาห้าร่อระห้ว่่างรัฐสัมาชิกั
กัารจัึด้กัารสััมมนุา ฝึกัอบรมและกิัจึกัรรมต่่าง ๆ

กัาร ใ ห้้ สัั ต่ยา บันุอ นุุ สััญญามี เ พิ� มมากั ข่้� นุ เพ่� อป้ระ โยชนุ ์
ในุกัารทว่งค่นุและกัารชด้ใช้มรด้กัทางว่ัฒนุธีรรม ยกัตั่ว่อย่าง  
เช่นุ ในุปี้ 2006 สัาธีารณรัฐอิสัลามแห่้งอิห้ร่านุได้้ย่�นุข้้อเรียกัร้อง 
ต่่อห้อศิลป์้บารากััต่ในุลอนุด้อนุเพ่�อทว่งค่นุคอลเล็กัชันุโบราณวั่ต่ถุึ
อายุ 5,000 ปี้ที� ถูึกันุำาออกัจึากัอิห้ร่านุห้ลังจึากักัารขุ้ด้ค้นุ 
อย่างผิิด้กัฎห้มาย ในุปี้ 2007 ศาลอุทธีรณ์ตั่�งข้้อสัังเกัต่ว่่าอิห้ร่านุ
และสัห้ราชอาณาจัึกัรต่่างก็ัให้้สััต่ยาบันุอนุุสััญญา 1970 และ
ยอมรับว่่ารัฐต่่าง ๆ ต้่องช่ว่ยกัันุป้้องกัันุกัารเคล่�อนุย้ายวั่ต่ถุึ 
ทางวั่ฒนุธีรรมที�ผิิด้กัฎห้มาย กัารบังคับใช้บทบัญญัติ่เกีั�ยว่กัับ 
กัารชด้ใช้ยังอนุุญาต่ให้้มีกัารย่ด้ทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมที�นุำาเข้้า
อยา่งผิิด้กัฎห้มายเม่�อมาถ่ึงชายแด้นุ ล่าสุัด้ได้้มีกัารส่ังค่นุในุห้ลากัห้ลาย
ป้ระเทศ ได้้แก่ั

ในุป้ี 2015 คณะมนุต่รีคว่ามมั�นุคงแห้่งสัห้ป้ระชาชาต่ิได้้ให้้ 
กัารรับรองกัารห้้ามค้าสิันุค้าทางว่ัฒนุธีรรมที�มาจึากัป้ระเทศอิรักั
และซึ่เีรีย ซ่ึ่�งเป็้นุส่ัว่นุห้นุ่�งข้องคว่ามพยายามในุกัารยติุ่กัารระด้มทนุุ
ข้องกั ลุ่มหั้ว่ รุนุแรงผ่ิานุกัารค้าข้ายสิันุค้าทาง วั่ฒนุธีรรม 
ที�ผิิด้กัฎห้มายในุช่ว่งที�เกิัด้คว่ามข้ัด้แย้ง ต่ามมาด้้ว่ยกัารรับรอง 
กัารป้กัป้้องมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมในุสัถึานุกัารณ์คว่ามขั้ด้แย้ง 
ทางอาวุ่ธีในุปี้ 2017

นุอกัจึากักัารให้้กัารสันัุบสันุุนุด้้านุกัฎห้มายระห้ว่่างป้ระเทศแล้ว่
องค์กัารยูเนุสัโกัยังได้้ให้้กัารสันัุบสันุุนุและส่ังเสัริมคว่ามร่ว่มม่อ
ระห้ว่่างพันุธีมิต่รต่่าง ๆ  ในุกัารป้้องกัันุ
และสัร้างคว่ามต่ระห้นัุกัเพ่�อต่่อสู้ักัับ
กัารค้าทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรมที�ผิิด้
กัฎห้มาย รว่มถึ่งกัารร่ว่มม่อกัับ
รัฐบาลสัห้รฐัอเมริกัา โด้ย The United 
States Federal Bureau of  
Investigation จัึด้ทำาระบบฐานุข้้อมูล
ภัาพดิ้จิึทัลข้องวั่ต่ถุึโบราณทางวั่ฒนุธีรรม
ที�เจ้ึาห้นุ้าที�ต่รว่จึพบแต่่ไม่สัามารถึระบุ
แห้ล่งต้่นุกัำาเนิุด้ได้้ โด้ยมีกัารกัำาห้นุด้
รหั้สัและรุ่นุข้องวั่ต่ถุึกัารจัึด้กัาร
ป้ระชุมเชิงป้ฏิิบัติ่กัารทั�งในุระดั้บชาติ่
และระดั้บภูัมิภัาคร่ว่มกัับห้นุ่ว่ยงานุ
ต่่าง ๆ กัารฝึกัอบรมต่ำารว่จึและ
ศุลกัากัร กัารให้้คว่ามรู้กัับผู้ิป้ระมูล
และผู้ิแทนุจึำาห้นุ่ายงานุศิลป้ะในุเร่�องกัารต่รว่จึสัอบสิันุค้ารว่มถ่ึง 
กัลุ่มนัุกัท่องเที�ยว่และสัาธีารณชนุทั�ว่ไป้ที�สันุใจึงานุศลิป้ะและสันิุค้า
ทางวั่ฒนุธีรรม

กัารแบ่งปั้นุข้้อมูลระห้ว่่างรัฐภัาคีเป็้นุสิั�งสัำาคัญที�จึะช่ว่ยเสัริมสัร้าง
คว่าม ร่ว่มม่อระห้ว่่างป้ระเทศในุกัารถึอนุรากัถึอนุโคนุ 
เส้ันุทางกัารค้าที�ผิิด้กัฎห้มายและช่ว่ยกัันุสัร้างคว่ามต่ะห้นุักั 
ในุกัารต่่อสู้ักัับกัารค้าทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรม

ในุปี้ 1978 ได้้มีกัารตั่�งคณะกัรรมกัารระห้ว่่างรัฐบาลเพ่�อส่ังเสัริม
กัารค่นุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมไป้ยังป้ระเทศต้่นุกัำาเนิุด้ห้ร่อกัารชด้ใช้
ในุกัรณีกัารจึัด้สัรรที�ผิิด้กัฎห้มาย (The Intergovernmental 
Committee for the Promotion of the Return of Cultural 
Property to their Country of Origin or its Restitution in 
the Event of Illegal Appropriation - ICPRCP) เพ่�อจัึด้กัารกัับ
กัารส่ังค่นุห้ร่อกัารชด้ใช้ทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรมที�ถูึกัป้ล้นุห้ร่อ
สูัญห้าย โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งทรัพย์สิันุที�เกิัด้ปั้ญห้าก่ัอนุที�อนุุสััญญา
จึะมีผิลบังคับใช้ อย่างไรก็ัต่ามคว่ามกั้าว่ห้นุ้าที�สัำาคัญเกิัด้ข่้�นุ 
ในุช่ว่งปี้ 1995 เม่�อสัถึาบันุระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อสัร้างเอกัภัาพ 
ให้้แก่ักัฎห้มายเอกัชนุ ห้ร่อ อูว์่นีุด้รัว่ (UNIDROIT) ได้้ให้้กัารรับรอง
อนุุสััญญาว่่าด้้ว่ยวั่ต่ถุึทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัโจึรกัรรมห้ร่อส่ังออกั 
โด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มาย (Convention on Stolen or Illegally 
Exported Cultural Objects) ซ่ึ่�งองค์กัารยูเนุสัโกัได้้ร้องข้อ 
ให้้มีกัารกัำาห้นุด้ให้้ต้่องส่ังค่นุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัข้โมย
ทั�งห้มด้จ่ึงมีกัารใช้คว่บคู่ไป้กัับอนุุสััญญา 1970 ในุช่ว่งปี้ 2012  
ได้้มีกัารตั่�งคณะกัรรมกัารย่อยข้องที�ป้ระชุมรัฐภัาคีอนุุสััญญาข่้�นุ 
ซ่ึ่�งป้ระกัอบด้้ว่ยรัฐสัมาชิกัทั�งห้มด้ 18 รัฐที�ได้้รับกัารเล่อกัตั่�ง และ
มีระยะเว่ลาในุกัารด้ำารงต่ำาแห้นุ่ง 4 ปี้ ทำาห้นุ้าที�ในุกัารสั่งเสัริม
วั่ต่ถุึป้ระสังค์ข้องอนุุสััญญา แบ่งปั้นุป้ระสับกัารณ์ที� ดี้และ 
ให้้ข้้อเสันุอแนุะในุกัารต่่อสู้ักัับกัารถ่ึายโอนุทรัพยสิ์ันุทางวั่ฒนุธีรรม
อยา่งผิิด้กัฎห้มาย ในุข้ณะเด้ยีว่กัันุก็ัทำางานุรว่่มกัับห้นุว่่ยงานุต่่าง ๆ
ทั�งองค์กัารต่ำารว่จึสัากัล (INTERPOL) สัภัากัารพิพิธีภััณฑ์์ระห้ว่่างชาติ่
(ICOM) และองค์กัารศุลกัากัรโลกั (WCO) เพ่�อให้้อนุุสััญญา 
มีคว่ามเข้้มแข็้งมากัยิ�งข่้�นุ
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ในวงการความร่วมมือระหว่างประเทศมีกฎหมายระหว่างประเทศมากมายที�เกี�ยวข้้องกับการปกป้องค้้มครองทรัพย์สิิน
ทางวัฒนธรรมซ่ึ่�งเป็นหลัักกฎหมายระหว่างประเทศที�เป็นพันธกิจข้องประชาคมโลักที�จะต้้องดำำาเนินการร่วมกัน  
โดำยในการดำำาเนินการจะต้้องมีกฎเกณฑ์์ กติ้กา หรือความร่วมมือระหว่างกันเพื�อป้องกันข้้อพิพาทที�อาจเกิดำข่้�น  
โดำยในการจัดำทำาจะต้้องคำาน่งถ่ึงความถูึกต้้องเหมาะสิมต่้อการปฏิิบัติ้ต้ามข้องรัฐภาคีในการวางกฎเกณฑ์์ ข้้อบังคับ 
แลัะข้้อกฎหมาย รวมถ่ึงบทลังโทษต่้อการฝ่่าฝื่นร่วมกัน ทั�งนี� ในเรื�องข้องการปกป้องแลัะค้้มครองทรัพย์สิิน 
ทางวัฒนธรรมก็มีอน้สัิญญาระหว่างประเทศที�น่าสินใจเกี�ยวกับการลัักลัอบนำาเข้้า ส่ิงออก แลัะการถ่ึายโอนทรัพย์สิิน
ทางวัฒนธรรม ได้ำแก่

1. อนุุสััญญากรุุงเฮกว่่าด้้ว่ยการุคุุ้้มคุ้รุองทรัุพย์สิันุทางวั่ฒนุธรุรุม 
ในุกรุณีีที�เกิด้คุ้ว่ามขััด้แย้งทางอาวุ่ธ คุ้.ศ. 1954 (1954 Hague  
Convention for the Protection of Cultural Property in  
the Event of Armed Conflict) เป็้นุอนุุสััญญาที�เกิัด้ข่้�นุในุช่ว่งห้ลัง
สังครามโลกัครั�งที� 2 ณ กัรุงเฮักั ป้ระเทศเนุเธีอร์แลนุด้์ ในุป้ี 1954  
ซ่ึ่�งมีกัารทำาลายล้างมรด้กัทางว่ฒันุธีรรมเป็้นุจึำานุว่นุมากั ถ่ึอเป็้นุสันุธิีสััญญา
ฉบับแรกัที�มีกัระแสัเรียกัร้องจึากัทั�ว่โลกัให้้มีกัารป้กัป้้องทรัพย์สิันุ 
ทางวั่ฒนุธีรรมในุกัรณีที�เกิัด้คว่ามขั้ด้แยง้และมีกัารใช้อาวุ่ธี ดั้งนัุ�นุจ่ึงเป็้นุ
พิธีีสัารฉบับเดี้ยว่ที� มี จุึด้มุ่งห้มายเฉพาะเพ่�อ คุ้มครองทรัพย์ สิันุ 
ทางวั่ฒนุธีรรมในุระห้ว่่างที�เกิัด้คว่ามขั้ด้แยง้ทางทห้ารและกัารเข้้ายด่้ครอง
สัถึานุกัารณ์เห้ล่านีุ�มักัจึะติ่ด้ต่ามมาด้้ว่ยกัารฉกัชิงและกัารส่ังออกั 
ที�ผิิด้กัฎห้มายซ่ึ่�งทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรมจึากัด้ินุแด้นุที�ถูึกัย่ด้ครอง 
นุอกัจึากันีุ�ยังมีพิธีีสัารต่่อท้ายอนุุสััญญาฉบับแรกัที�เกิัด้ข่้�นุในุป้ีเดี้ยว่กัันุ  
(ซ่ึ่�งรัฐที�มีสั่ว่นุได้้ส่ัว่นุเสีัยสัามารถึเข้้าเป็้นุภัาคีได้้แยกัต่่างห้ากัจึากัอนุุสััญญา) 
ได้้บัญญัติ่ไว้่โด้ยเฉพาะว่่า ทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมต้่องไม่ถูึกัย่ด้ห้นุ่ว่ง 
เป็้นุค่าป้ฏิิกัรรมสังครามโด้ยเด็้ด้ข้าด้ และนุอกัเห้นุ่อสิั�งอ่�นุใด้ได้้กัำาห้นุด้
ให้้รัฐภัาคีแต่่ละรัฐจึะต้่อง

อนุุสััญญาฉบับนีุ�รัฐที�เป็้นุภัาคีจึะได้้รับป้ระโยชน์ุจึากัพันุธีสััญญาร่ว่มกัันุ
ดั้งนีุ�

• กัารใช้มาต่รกัารป้กัป้้องในุยามสังบ เช่นุ กัารว่างแผินุรองรับ 
ในุภัาว่ะฉุกัเฉินุ เช่นุ กัารป้้องกัันุอัคคีภััยห้ร่อกัารพังทลาย 
ข้องโครงสัร้าง กัารเต่รียมกัารเคล่�อนุย้ายทรัพย์สัินุและ 
กัารป้้องกัันุทรัพยสิ์ันุอยา่งเพียงพอ รว่มถ่ึงกัารกัำาห้นุด้ให้้มีห้นุ่ว่ยงานุ
รับผิิด้ชอบในุกัารป้กัป้้องทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรม

• กัารให้้คว่ามเคารพต่่อทรัพย์สัินุทางว่ัฒนุธีรรมที�อยู่ในุดิ้นุแด้นุ
ข้องต่นุและข้องรัฐภัาคีอ่�นุ ๆ โด้ยละเว้่นุกัารใช้ทรัพย์สิันุห้ร่อ
บริเว่ณโด้ยรอบในุกัรณีที�เกิัด้คว่ามข้ัด้แย้งทางอาวุ่ธี เนุ่�องจึากั
อาจึทำาให้้ทรัพย์สิันุดั้งกัล่าว่เกิัด้คว่ามเสีัยห้ายห้ร่อถูึกัทำาลาย

• กัารลงทะเบียนุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมที�เคล่�อนุย้ายไม่ได้้
ระห้ว่่างป้ระเทศภัายใต่้คำาสัั�งคุ้มครองพิเศษเพ่�อให้้ได้้รับ 
กัารคุ้มครอง

• กัารทำาเคร่�องห้มายอาคารและอนุุสัรณ์สัถึานุที�สัำาคัญบางแห้่ง
ด้้ว่ยสััญลักัษณ์เฉพาะข้องอนุุสััญญา

• กัารลงโทษเม่�อมีกัารละเมิด้อนุุสััญญา
• กัารสั ่งเสัริมคว่ามรู ้คว่ามเข้ ้าใจึอนุุสััญญาแกั ่ป้ระชาชนุ  

ผู้ิเชี�ยว่ชาญ และห้นุ่ว่ยงานุที�มีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้องต่่อกัารบังคับใช้
กัฎห้มาย

1. ป้กัป้้องกัารส่ังออกัซ่ึ่�งทรัพย์สันิุทางว่ฒันุธีรรมจึากัด้นิุแด้นุที�รัฐนุั�นุ
ย่ด้ครองอยู่ระห้ว่่างที�เกิัด้คว่ามขั้ด้แย้งทางทห้าร

2. เกับ็รกััษาไว้่ในุคว่ามด้แูลซึ่่�งทรพัย์สันิุทางว่ฒันุธีรรมที�ถึกูันุำาเข้้ามา
ในุดิ้นุแด้นุข้องรัฐนัุ�นุไม่ว่่าโด้ยทางต่รงห้ร่อทางอ้อมจึากัดิ้นุแด้นุ
ที�ถูึกัย่ด้ครองแห่้งใด้ก็ัต่าม และ

3. สั่งค่นุซึ่่�งทรัพย์สัินุทางว่ัฒนุธีรรมเช่นุว่่า ซ่ึ่�งอยู่ในุด้ินุแด้นุรัฐนุั�นุ
ให้้กัับห้นุ่ว่ยงานุที�มีอำานุาจึห้นุ้าที�ข้องดิ้นุแด้นุที�ถูึกัย่ด้ครอง 
ก่ัอนุห้นุ้านีุ�เม่�อสิั�นุสุัด้คว่ามเป็้นุป้รปั้กัษ์ และชำาระค่าชด้เชย 
ให้้กัับผู้ิครอบครองทรัพย์สิันุเช่นุว่่าที�สุัจึริต่
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โดย กุสุมา นวพันธ์พิมล 1

การปกป้องและคุ้้�มคุ้รองทรัพย์สิินทางวััฒนธรรม

ตามอน้สัิญญาระหว่ัางประเทศ



22
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภัายห้ลังต่่อมาในุปี้ 1999 ก็ัมีกัารจัึด้ทำาพิธีีสัารต่่อท้ายอนุุสััญญาเป็้นุฉบับที� 2 
(Second Protocol) เป็้นุผิลส่ับเนุ่�องมาจึากัมีคว่ามขั้ด้แย้งเกิัด้ข่้�นุ
มากัมายในุช่ว่งป้ลายทศว่รรษที� 1980 และต้่นุทศว่รรษที� 1990  
ตั่ว่อนุุสััญญาเดิ้มนัุ�นุมีข้้อบกัพร่องมากั จ่ึงเริ�มมีกัารทบทว่นุอนุุสััญญาให้ม่
ในุปี้ 1991 เพ่�อจัึด้ทำาข้้อต่กัลงให้ม่โด้ยคำานุ่งถ่ึงป้ระสับกัารณ์ที�ผ่ิานุมา
และกัารพัฒนุากัฎห้มายคุ้มครองทรัพย์สิันุ พิธีีสัารฉบับนีุ�ได้้มีกัารอธิีบาย
เพิ�มเติ่มเกีั�ยว่กัับบทบัญญัติ่ข้องอนุุสััญญาที�เกีั�ยว่ข้้องกัับกัารป้กัป้้องและ
กัารให้้คว่ามเคารพต่่อทรพัย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรม มีกัารกัำาห้นุด้กัารคุ้มครอง
เพิ�ม ข่้�นุสัำาห้รับมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมที� มีคว่ามสัำา คัญอย่างมากั 
ต่่อมว่ลมนุุษยชาติ่ซ่ึ่�งจึำาเป็้นุต้่องได้้รับกัารคุ้มครองอย่างเห้มาะสัม  
นุอกัจึากันีุ�ยังมีกัารระบุถ่ึงมาต่รกัารคว่ำ�าบาต่รห้ากัมีกัารละเมิด้  
รว่มถ่ึงกัารต้่องมีคว่ามรับผิิด้ชอบทางอาญาด้้ว่ย ดั้งนัุ�นุกัารมีพิธีีสัาร 
ฉบับที� 2 นีุ�จ่ึงถ่ึอเป็้นุกัารเต่ิมเต็่มอนุุสััญญาเพ่�อให้้มีกัารป้้องกัันุ 
สัมบัติ่ทางวั่ฒนุธีรรมที�สูังข่้�นุ

2. อนุุสััญญาว่่าด้้ว่ยวิ่ธีห้้ามและป้้องกันุการุนุำาเข้ัา ส่ังออก และ 
โอนุกรุรุมสัิทธิ�ในุทรัุพย์สิันุทางวั่ฒนุธรุรุมโด้ยมิชอบด้้ว่ยกฎห้มาย  
คุ้.ศ. 1970 (The Convention on the Means of Prohibiting 
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer  
of Ownership of Cultural Property 1970) เป็้นุอนุุสััญญา 
ฉบับเริ�มแรกัและเป็้นุฉบับที�มีกัารให้้สััต่ยาบันุอย่างกัว้่างที�สุัด้ที�มีอยู่ 
ในุเร่�องกัารลักัลอบค้าทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรม ในุช่ว่งทศว่รรษ 1950  
รัฐต่่าง ๆ ได้้รับเอกัราชมากัข่้�นุ ห้ลายรัฐได้้พยายามสัร้างสันุธีิสััญญา
ระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อต่่อต้่านุกัารค้าทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมอย่างผิิด้
กัฎห้มายซ่ึ่�งเป็้นุผิลมาจึากักัารค้าข้ายสิันุค้าทางวั่ฒนุธีรรมในุต่ลาด้ม่ด้ 
ที�มีกัารเจึริญเติ่บโต่อย่างมากั ดั้งนัุ�นุจ่ึงมีกัารยกัร่างอนุุสััญญาฉบับนีุ�ข่้�นุ
และนุำาเข้้าสู่ักัารพจิึารณาในุที�ป้ระชมุให้ญ่สัมัยสัามัญข้ององคก์ัารยเูนุสัโกั
ครั�งที� 16 ในุป้ี 1970 และมีกัารป้ระกัาศใช้ในุวั่นุที� 14 พฤศจึิกัายนุ 
ในุปี้เดี้ยว่กัันุ ปั้จึจุึบันุมีรัฐภัาคีเข้้าร่ว่มให้้สััต่ยาบันุทั�งสิั�นุ 140 รัฐ

อนุุสััญญาฉบับนีุ�ได้้เรียกัร้องให้้รัฐภัาคีด้ำาเนิุนุมาต่รกัารเพ่�อห้้าม 
และป้้องกัันุกัารลักัลอบค้าทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรม กัารส่ังค่นุทรัพย์สิันุ
ทางวั่ฒนุธีรรมถ่ึอเป็้นุหั้ว่ใจึสัำาคัญข้องอนุุสััญญาโด้ยมีห้ลักักัารที�สัำาคัญ ค่อ
กัารป้้องกัันุ กัารชด้ใช้ และคว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างป้ระเทศ ดั้งนีุ�

1)  มาตรการป้้องกันที�จึะนุำามาใช้ โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง บัญชีรายกัาร
ทรัพย์สิันุ ห้นัุงส่ัอรับรองกัารส่ังออกั กัารคว่บคุม และออกัใบอนุุญาต่ให้้
ผู้ิค้า กัารกัำาห้นุด้โทษทางอาญาห้ร่อทางป้กัครอง และกัารรณรงค์ให้้
ข้้อมูล มาต่รา 7 ข้องอนุุสััญญานีุ�กัำาห้นุด้ให้้รัฐภัาคีด้ำาเนิุนุกัาร ดั้งนีุ�

กั) ด้ำาเนุินุมาต่รกัารที�จึำาเป้็นุ ซ่ึ่�งสัอด้คล้องกัับบทบัญญัติ่
กัฎห้มายข้องป้ระเทศ ในุกัารป้้องกัันุพิพิธีภััณฑ์์และสัถึาบันุ
ที�ค ล้ายคล่ง กัันุภัายในุดิ้นุแด้นุข้องรัฐ นัุ�นุ มิ ใ ห้้ ไ ด้้มา 
ซ่ึ่�งทรัพยสิ์ันุทางว่ฒันุธีรรมที�มีแห้ล่งกัำาเนุดิ้ในุรฐัภัาคีอ่�นุและ
ได้้ถูึกัส่ังออกัโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มายห้ลังจึากัที�อนุุสััญญา
ฉบับนีุ�มีผิลบังคับใช้กัับรัฐภัาคีที�เกีั�ยว่ข้้องแล้ว่

ข้) ห้้ามกัารนุำาเข้้าทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัโจึรกัรรม 
จึากัพิพิธีภััณฑ์์ห้ร่อสัถึานุที�สัาธีารณะทางศาสันุาห้ร่อลัทธิี
คว่ามเช่�อ ห้ร่อจึากัสัถึาบันุที�คล้ายคล่งกัันุในุรัฐภัาคีอ่�นุ 
ข้องอนุุสััญญาฉบบันีุ�ห้ลังจึากัที�อนุุสััญญาฉบบันีุ�มีผิลบงัคับใช้
กัับรัฐที�เกีั�ยว่ข้้องแล้ว่ ทั�งนีุ� ภัายใต้่เง่�อนุไข้ที�ทรัพย์สิันุเช่นุว่่า
ได้้ถูึกับันุท่กัไว้่เป็้นุลายลักัษณ์อักัษรอยู่ในุรายกัารทรัพย์สิันุ
ข้องสัถึาบันุแห่้งนัุ�นุ

2)  บทบัญญัติเร่�องการค่ืน มาต่รา 7 (ข้) (II) ข้องอนุุสััญญานีุ�กัำาห้นุด้ให้้
รัฐภัาคีด้ำาเนิุนุกัารต่ามขั้�นุต่อนุที�เห้มาะสัมเพ่�อให้้ได้้กัลับค่นุและส่ังค่นุ
ทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมเช่นุว่่าซ่ึ่�งถูึกันุำาเข้้าห้ลังจึากัที�อนุุสััญญาฉบับนีุ�มี
ผิลใช้บังคับต่่อรัฐภัาคีทุกัฝ่ายที�เกีั�ยว่ข้้องต่ามคำาร้องข้อข้องรัฐภัาคีต้่นุทางได้้
อย่างไรก็ัต่าม กัารด้ำาเนิุนุกัารต้่องอยู่ภัายใต้่เง่�อนุไข้ที�ว่่า รัฐฝ่ายที�ทำา
คำาร้องข้อต้่องชำาระค่าชด้เชยที�เป็้นุธีรรมให้้กัับผู้ิซ่ึ่�อที�บริสุัทธิี�ห้ร่อให้้กัับ
บุคคลที�มีกัรรมสิัทธิี�ถึูกัต้่องสัมบูรณ์ในุทรัพย์สัินุนัุ�นุ คำาร้องข้อค่นุและ 
กัารส่ังค่นุต้่องด้ำาเนิุนุกัารผ่ิานุทางสัำานัุกังานุทางกัารทูต่

บทบัญญัติ่นีุ�ใช้ครอบคลุมสัำาห้รับเฉพาะวั่ต่ถุึที�มีกัารทำาบัญชีรายกัาร 
ซ่ึ่�งถูึกัโจึรกัรรมจึากัพิพิธีภััณฑ์์ สัถึานุที�สัาธีารณะทางศาสันุาห้ร่อลัทธิี
คว่ามเช่�อ ห้ร่อสัถึาบันุที�คล้ายคล่งกัันุ (วั่ต่ถุึที�ได้้จึากักัารขุ้ด้ค้นุห้ร่อ 
ผิิด้กัฎห้มาย ห้ร่อที�ถูึกัโจึรกัรรมจึากับ้านุข้องเอกัชนุไม่รว่มอยู่ในุบทบัญญัติ่นีุ�)



23
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

3)  คืวามร่วมม่อระหว่างป้ระเทศ เป็้นุแนุว่ทางห้นุ่�งข้องอนุุสััญญา 
ในุกัารส่ังเสัริมคว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างรัฐภัาคี ในุมาต่รา 9 ได้้กัำาห้นุด้ให้้รัฐ
ภัาคีมีส่ัว่นุร่ว่มระห้ว่่างป้ระเทศใด้ ๆ ในุกัารด้ำาเนิุนุกัารที�เฉพาะเจึาะจึง
ยิ�งข่้�นุภัายใต้่กัรอบคว่ามรว่่มม่อระห้ว่่างป้ระเทศ ทั�งในุระดั้บทวิ่ภัาคีและ
พหุ้ภัาคีเพ่�อคว่บคุมกัารนุำาเข้้าและสั่งออกั รว่มถึ่งกัารค้าทรัพย์สิันุ 
ทางวั่ฒนุธีรรม ดั้งนีุ�

“รัฐภัาคีข้องอนุุสััญญาฉบับนีุ�ที�มรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมต่กัอยู่ในุภัาว่ะ
อันุต่รายจึากักัารป้ล้นุสัะด้มทางโบราณคด้ีห้ร่อทางชาต่ิพันุธ์ุีวิ่ทยา
สัามารถึรอ้งข้อคว่ามชว่่ยเห้ล่อจึากัรฐัภัาคอ่ี�นุที�เกีั�ยว่ข้้องได้้ ในุพฤต่กิัารณ์
ดั้งกัล่าว่ บรรด้ารัฐภัาคีข้องอนุุสััญญาฉบับนีุ�ต่กัลงจึะเข้้าร่ว่มในุป้ฏิิบัติ่
กัารระห้ว่่างป้ระเทศรว่่มกัันุเพ่�อกัำาห้นุด้และด้ำาเนิุนุมาต่รกัารที�เป็้นุรูป้ธีรรม
ที�จึำาเป็้นุ ซ่ึ่�งรว่มถ่ึงกัารคว่บคุม กัารส่ังออกั กัารนุำาเข้้า และกัารพาณิชย์
ระห้ว่่างป้ระเทศซ่ึ่�งว่ัสัดุ้ที� เฉพาะเจึาะจึงที�เกีั�ยว่ข้้อง ในุระห้ว่่าง 
กัารรอคว่ามเห็้นุชอบ แต่่ละรัฐที�เกีั�ยว่ข้้องต้่องด้ำาเนิุนุมาต่รกัารชั�ว่คราว่
ในุกัรณีที�สัามารถึกัระทำาได้้เพ่�อป้้องกัันุคว่ามเสัยีห้ายอันุมิอาจึเยียว่ยาได้้
ต่่อมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมข้องรัฐที�ร้องข้อ”

ทั�งนีุ�เพ่�อให้้กัารด้ำาเนิุนุกัารมีป้ระสิัทธิีภัาพยิ�งข่้�นุ องค์กัารยูเนุสัโกั 
ได้้ข้อคว่ามร่ว่มม่อจึากัสัถึาบันุอูว์่นีุด้รัว่ (UNIDROIT) ทำากัารศ่กัษา 
ข้้อกัฎห้มายเอกัชนุที�เกีั�ยว่ข้้องกัับอนุุสััญญาโด้ยต่รง

3.  อนุุสััญญาว่่าด้้ว่ยว่ัตถุุทางว่ัฒนุธรุรุมที�ถูุกโจรุกรุรุมห้รุือส่ังออก 
โด้ยมิชอบด้้ว่ยกฎห้มาย (Convention on Stolen or Illegally 
Exported Cultural Objects) ขัองสัถุาบันุอูว์่นีุด้รัุว่ (UNIDROIT) 
ปี้ 1995 ซ่ึ่�งองค์กัารยูเนุสัโกัส่ังเสัริมกัารใช้ต่ราสัารฉบับนีุ� เนุ่�องจึากั 
เป็้นุส่ัว่นุเสัริมข้องอนุุสััญญา  1970 ในุมุมมองข้องกัฎห้มายเอกัชนุ  
อันุที�จึริงแล้ว่องค์กัารยูเนุสัโกัได้้มอบห้มายให้้สัถึาบันุระห้ว่่างป้ระเทศ
เพ่�อสัร้างเอกัภัาพให้้แก่ักัฎห้มายเอกัชนุ (International Institute for 
the Unification of Private Law ห้ร่อ UNIDROIT) ด้ำาเนิุนุกัารศ่กัษา
ป้ระเด็้นุทางด้้านุกัฎห้มายเอกัชนุที�มิได้้ถึูกัจัึด้ระเบียบไว้่โด้ยต่รง 
ในุอนุุสััญญาข้ององค์กัารยูเนุสัโกั ปี้ 1970 และอาจึเป็้นุอุป้สัรรค 
ต่่อกัารนุำาอนุุสััญญาไป้ป้ฏิิบัติ่อย่างเห้มาะสัมได้้

ในุมาต่รา 13 ข้องอนุุสััญญาได้้กัำาห้นุด้บทบัญญัติ่เร่�องกัารค่นุและ 
คว่ามร่ว่มม่อไว้่เช่นุกัันุ แต่่เป็้นุกัารกัำาห้นุด้โด้ยทางอ้อมมากักัว่่า และต้่องอยู่
ภัายใต้่เง่�อนุไข้ข้องบทบัญญัติ่กัฎห้มายภัายในุป้ระเทศ ซ่ึ่�งบัญญัติ่ไว้่ ดั้งนีุ�

 “รัฐภัาคีข้องอนุุสััญญาฉบับนีุ�จึะด้ำาเนิุนุกัารโด้ยสัอด้คล้องกัับ
บรรด้ากัฎห้มายข้องแต่่ละรัฐเช่นุกัันุดั้งนีุ�

กั) ป้้องกัันุกัารโอนุกัรรมสิัทธิี�ในุทรัพย์ทางวั่ฒนุธีรรมที�มีแนุว่โนุ้ม
จึะเป็้นุกัารส่ังเสัริมกัารนุำาเข้้าห้ร่อส่ังออกัทรัพย์สิันุเช่นุว่่า 
โด้ยผิิด้กัฎห้มาย ทั�งนีุ�ด้้ว่ยวิ่ธีีกัารอันุเห้มาะสัม

ข้) ต่รว่จึสัอบให้้แนุ่ใจึว่่าห้นุ่ว่ยงานุที�มีอำานุาจึห้นุ้าที�ข้องรัฐร่ว่มม่อ
อำานุว่ยคว่ามสัะด้ว่กัในุกัารค่นุทรัพย์สิันุทางว่ัฒนุธีรรม 
ที�ถูึกัส่ังออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มายไป้ยังผู้ิมีกัรรมสิัทธิี�โด้ยชอบ 
โด้ยเร็ว่ที�สุัด้เท่าที�จึะทำาได้้

ค) รับคำาฟ้องเพ่�อให้้สัามารถึค่นุรายกัารทรพัย์สิันุทางว่ฒันุธีรรม
ซ่ึ่�งสูัญห้ายห้ร่อถูึกัโจึรกัรรมที�ย่�นุเข้้ามาโด้ยห้ร่อในุนุาม 
ข้องผู้ิมีกัรรมสิัทธิี�โด้ยชอบ

ง) รับรองสิัทธิีอันุมิอาจึเพิกัถึอนุได้้ข้องรัฐภัาคีแต่่ละฝ่าย 
ข้องอนุุสััญญาฉบับนีุ�ในุกัารจึำาแนุกัและสัำาแด้งทรัพย์สิันุ 
ทางว่ัฒนุธีรรมบางรายกัารว่่าเป็้นุสิั�งที�มิอาจึถูึกัพรากัห้ร่อ
โอนุให้้กัันุได้้ ซ่ึ่�งโด้ยข้้อเท็จึจึริงจ่ึงไม่คว่รจึะส่ังออกั และ
อำานุว่ยคว่ามสัะด้ว่กัในุกัารติ่ด้ต่ามค้นุห้าทรัพย์สิันุเช่นุว่่า 
โด้ยรัฐที�เกีั�ยว่ข้้องในุกัรณีที�ทรัพย์นัุ�นุได้้ถูึกัส่ังออกัไป้”
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1)  เน่�อหา ไม่เห้ม่อนุกัับอนุุสััญญาข้ององค์กัารยูเนุสัโกั ปี้ 1970
– จึุด้สัำาคัญอยู่ที�กัารป้ฏิิบัต่ิอย่างมีเอกัรูป้ในุกัารค่นุว่ัต่ถึุทางว่ัฒนุธีรรมที�ถึูกัโจึรกัรรมห้ร่อ 

กัารส่ังค่นุวั่ต่ถุึทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัส่ังออกัโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มาย
– กัารใช้สัิทธีิเรียกัร้องถึูกัด้ำาเนุินุกัารโด้ยต่รงผิ่านุทางศาลภัายในุป้ระเทศ (ห้ร่อห้นุ่ว่ยงานุอ่�นุ

ที�มีอำานุาจึห้นุ้าที�) ข้องรัฐภัาคี ในุกัรณีที�เป็้นุกัารโจึรกัรรม ผู้ิย่�นุคำาร้องอาจึเป็้นุบุคคลธีรรมด้า
ห้นุ่ว่ยงานุ ห้ร่อรัฐ (ภัาคี) ส่ัว่นุในุกัรณีที�เป็้นุกัารส่ังออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มาย ผู้ิย่�นุคำาร้องต้่อง 
เป็้นุรัฐ (ภัาคี) เท่านัุ�นุ

– ข้้อจึำากัดั้ด้้านุระยะเว่ลาในุกัารใช้สิัทธีเิรยีกัร้องให้้ค่นุห้รอ่ให้้ส่ังค่นุได้้ถึกูักัำาห้นุด้ไว้่ (มาต่รา 3 
และ 5)

– ว่ตั่ถุึทางว่ฒันุธีรรมทั�งห้มด้ที�ถูึกัโจึรกัรรมและ/ห้รอ่ถึกูัส่ังออกัโด้ยผิดิ้กัฎห้มายถึกูัครอบคลมุ
ซ่ึ่�งมิใช่เพียงวั่ต่ถุึที�อยู่ในุบัญชีรายกัาร (ต่ามมาต่รา 7 (ข้)(ii) แห่้งอนุุสััญญาข้ององค์กัารยูเนุสัโกั 
ปี้ 1970) และถูึกัส่ังค่นุภัายใต้่บทบัญญัติ่ที�เกีั�ยว่ข้้อง

– ว่ัต่ถึุทางว่ัฒนุธีรรมที�ถึูกัขุ้ด้ค้นุโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มายให้้ถึ่อว่่าโจึรกัรรม และได้้รับ 
คว่ามคุ้มครอง (กัลา่ว่ค่อ จึะถึกูัค่นุ) เช่นุว่่าห้ากัสิั�งนีุ�สัอด้คลอ้งกัับกัฎห้มายข้องรฐัที�มีกัารขุ้ด้ค้นุ
ดั้งนัุ�นุ ห้ากัรัฐภัาคีใด้ได้้กัำาห้นุด้ไว้่ในุบทบัญญัติ่กัฎห้มายข้องรัฐต่นุให้้วั่ต่ถุึที�มาจึากักัารขุ้ด้ค้นุ
โด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มายต่กัเป็้นุข้องรัฐนัุ�นุ รัฐนัุ�นุจ่ึงสัามารถึทำาคำาร้องข้อให้้ค่นุวั่ต่ถุึดั้งกัล่าว่
และได้้รับป้ระโยชน์ุจึากัระบบที�ใช้บังคับกัับวั่ต่ถุึที�ถูึกัโจึรกัรรมในุส่ัว่นุที�เกีั�ยว่กัับเจ้ึาข้องที�อยู่
ในุรัฐภัาคีอ่�นุได้้

– ว่ัต่ถึุทางว่ัฒนุธีรรมที�ถึูกัสั่งออกัโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มายอาจึจึะถึูกัสัั�งให้้สั่งค่นุได้้ห้ากัรัฐที�ทำา
คำาร้องข้อสัามารถึแสัด้งให้้เห้็นุว่่าวั่ต่ถุึดั้งกัล่าว่มีคว่ามสัำาคัญในุด้้านุมรด้กัทางว่ัฒนุธีรรม 
ข้องรัฐนัุ�นุ (ดู้มาต่รา 5.3)

2) ผู้้�คืรอบคืรองและผู้้�ซ่ื้�อโดยสุุจริตและค่ืาชดเชย ต่ามพิธีีสัารต่่อท้ายอนุุสััญญา
กัรุงเฮักัปี้ 1954 “ผู้ิครอบครองโด้ยสุัจึริต่” ต้่องได้้รับกัารชด้เชย และอนุุสััญญา 
ข้ององค์กัารยูเนุสัโกัปี้ 1970 กัำาห้นุด้ให้้ชำาระเงินุ “ค่าชด้เชยที�เป็้นุธีรรม” ให้้กัับ  
“ผู้ิซ่ึ่�อที�สุัจึริต่ห้ร่อบุคคลที�มีกัรรมสิัทธิี�ต่ามกัฎห้มาย” เพ่�อเป็้นุกัารป้้องกัันุ 
กัารตี่คว่ามบทบัญญัติ่เห้ล่านีุ�ผิิด้ จ่ึงสัมคว่รที�จึะชี�ให้้เห็้นุว่่าข้้อเท็จึจึริงค่าชด้เชย 
ซ่ึ่�งบทบัญญัติ่ดั้งกัล่าว่ให้้อนุุญาต่มีจุึด้มุ่งห้มายมิใช่เพ่�อผู้ิโจึรกัรรมห้ร่อเพ่�อผู้ิรับ 
ไว้่ซ่ึ่�งวั่ต่ถุึที�โจึรกัรรมแต่่เพ่�อบุคคลภัายนุอกัที�ได้้มาซ่ึ่�งวั่ต่ถุึดั้งกัล่าว่โด้ยสุัจึริต่  
(ไม่ทราบถ่ึงที�มาที�ผิิด้กัฎห้มาย)

อนุุสััญญาฉบับนีุ�ก้ัาว่ไป้ไกัลยิ�งข่้�นุโด้ยสัร้างศีลธีรรมให้้กัับต่ลาด้ด้้ว่ยกัารตั่�งเง่�อนุไข้
กัารชำาระค่าชด้เชยให้้กัับกัารใช้คว่ามระมัด้ระวั่ง (ต่ามคว่รห้ร่อสัมเห้ตุ่สัมผิล) ดั้งนีุ� 
“เจ้ึาข้องวั่ต่ถุึทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัโจึรกัรรมและต่้องค่นุวั่ต่ถุึนัุ�นุต้่องมีสิัทธิีได้้รับ 
กัารชำาระค่าชด้เชยที�เป็้นุธีรรมในุข้ณะที�ทำากัารค่นุ ทั�งนีุ�ภัายใต้่เง่�อนุไข้ว่่าต่นุมิได้้ทราบ
ห้ร่อคว่รจึะทราบต่ามสัมคว่รว่่าว่ัต่ถุึดั้งกัล่าว่ได้้ถูึกัโจึรกัรรมและสัามารถึพิสูัจึน์ุได้้
ว่่าต่นุได้้ใช้คว่ามระมัด้ระวั่งต่ามสัมคว่รแล้ว่ในุข้ณะที�ได้้มาซ่ึ่�งว่ัต่ถุึดั้งกัล่าว่”  
มาต่รา 4 (1) ในุกัารต่รว่จึสัอบว่่าเจ้ึาข้องดั้งกัล่าว่ได้้ใช้คว่ามระมดั้ระวั่งต่ามคว่รแลว้่
นัุ�นุ ข้้อพิจึารณาเกีั�ยว่กัับคุณภัาพคู่สััญญา ราคาที�ชำาระ กัารต่รว่จึสัอบทะเบียนุวั่ต่ถุึ
ทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัโจึรกัรรม และกัารต่รว่จึสัอบเอกัสัารที�เกีั�ยว่ข้้อง รว่มทั�ง 
กัารต่รว่จึสัอบกัับห้นุ่ว่ยงานุที�เจ้ึาข้องดั้งกัล่าว่สัามารถึเข้้าถ่ึงได้้ สัามารถึนุำามาใช้ 
ในุกัารพิจึารณาได้้ (มาต่รา 4(4)) อนุุสััญญานีุ�ได้้กัำาห้นุด้บทบัญญัติ่ที�คล้ายคล่งกัันุ
แต่่มีลักัษณะเฉพาะไว้่เช่นุกัันุ ซ่ึ่�งได้้แก่ับทบัญญัติ่ที�เกีั�ยว่ข้้องกัับกัารค่นุวั่ต่ถุึ 
ทางวั่ฒนุธีรรมที�ถูึกัส่ังออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มาย (มาต่รา 6)



1 บทคว่ามนีุ�ดั้ด้แป้ลงป้รบัป้รุงจึากับทบรรยายนุำาเป้น็ุภัาษาองักัฤษข้องผู้ิเขี้ยนุ โด้ยบรรยายแทนุนุายวี่ระ โรจึนุะ รัฐมนุต่รว่ี่ากัารกัระทรว่งว่ฒันุธีรรม ในุกัารป้ระชมุ
สััมมนุาระดั้บอนุุภูัมิภัาคลุ่มแม่นุำ�าโข้งว่่าด้้ว่ยคว่ามร่ว่มม่อเพ่�อป้กัป้้องคุ้มครองมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรม (Sub-regional Executive Symposium for Ministerial 
Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties) เม่�อวั่นุที� 10-13 มิถุึนุายนุ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมวิ่นุเซึ่อร์ สุัขุ้มวิ่ท จัึด้โด้ย 
คณะกัรรมกัารแห่้งชาติ่ว่่าด้้ว่ยกัารศ่กัษาฯ สัห้ป้ระชาชาติ่ (ยูเนุสัโกั) ร่ว่มกัับสัำานัุกังานุยูเนุสัโกั กัรุงเทพฯ
2 ผู้ิทรงคุณวุ่ฒิในุคณะกัรรมกัารมรด้กัโลกัด้้านุวั่ฒนุธีรรมและผู้ิทรงคุณวุ่ฒิในุคณะกัรรมกัารแห่้งชาติ่ว่่าด้้ว่ยกัารศ่กัษาฯ สัห้ป้ระชาชาติ่ (ยูเนุสัโกั)
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ประเทศไทยกัับกัารต่่อต้่านกัารลัักัลัอบ
นำาเข้้าแลัะส่่งออกัส่มบัติ่ทางวััฒนธรรม 1

โดย สาวิต่ร่ สุวรรณสถิต่ย์ ์ 2

คว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างป้ระเทศในุกัารต่่อต้่านุ
กัารลักัลอบนุำาเข้้าและสั่งออกัสัมบั ติ่ 
ทางว่ัฒนุธีรรมเป้็นุเร่�องที�สัำา คัญและ
ละเอยีด้ล่กัซ่ึ่�งมากัในุบรรด้างานุว่ฒันุธีรรม
ในุองค์กัารยู เนุสัโกั และยังมีป้ระว่ั ติ่ 
คว่ามเป็้นุมาที�ยาว่นุานุมาตั่� งแต่่ ช่ว่ง
ทศว่รรษ 1950 ที�รัฐต่่าง ๆ ได้้รับเอกัภัาพ
มากัข่้�นุ รัฐเห้ล่านีุ�พยายามสัร้างสันุธิีสััญญา
ระห้ว่่างป้ระเทศเ พ่� อ ต่่อ ต้่านุกัารค้า
ทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมอย่างผิิด้กัฎห้มาย 
คว่ามกัังว่ลข้องพว่กัเข้าส่ัว่นุให้ญ่เกีั�ยว่ข้้อง
กัับกัารเติ่บโต่ข้องต่ลาด้ม่ด้ในุช่ว่งเว่ลานัุ�นุ
และโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งกัับกัารต่ัด้ชิ�นุส่ัว่นุ
ข้องอนุุสัาว่รีย์และโบราณสัถึานุไป้ข้าย 
เพ่�อให้้เพียงพอกัับคว่ามต้่องกัารข้องต่ลาด้

ภัายห้ลังต่่อมาในุปี้ ค.ศ. 1970 ป้ระเทศสัมาชิกัข้ององค์กัารยูเนุสัโกั
ได้้ร่ว่มกัันุรับรอง “อนุุสััญญาว่่าด้้ว่ยวิ่ธีีห้้ามและป้้องกัันุกัารนุำาเข้้า    
ส่ังออกั และโอนุกัรรมสิัทธิี�ในุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมโด้ยมิชอบ 
ด้้ว่ยกัฎห้มาย ค.ศ. 1970 ห้ร่ออนุุสััญญา 1970” (UNESCO  
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of  
Cultural Property 1970, commonly referred to as UNESCO 
Convention 1970) อนุุสััญญาดั้งกัล่าว่ได้้ถูึกัร่างข่้�นุมาเพ่�อรองรับ 
กัารเข้้ามาเป็้นุสัมาชิกัให้ม่ข้องป้ระเทศที�เพิ�งได้้รับเอกัราชค่นุมา 
ห้ลังจึากัที�สัห้ป้ระชาชาติ่ได้้ป้ระกัาศป้ฏิิญญาสัากัลข้องสัห้ป้ระชาชาติ่
ปี้ 1960 ห้มายเลข้ 1514 ให้้เอกัราชแก่ัป้ระเทศที�ต่กัเป็้นุอาณานิุคม
จึำานุว่นุมากั ซ่ึ่�งป้ระเทศที�ได้้รับเอกัราชให้ม่เห้ล่านีุ�ต่่างก็ัได้้ทยอยสัมัคร
เข้้าเป็้นุสัมาชิกัให้ม่ข้องยูเนุสัโกัในุเว่ลาต่่อมา

และต่่างมีคว่ามต่่�นุตั่ว่ในุเร่�องอัต่ลักัษณ์ทางวั่ฒนุธีรรมห้ลังจึากัที�ถูึกั
ครอบครองโด้ยชาติ่ต่ะวั่นุต่กัมายาว่นุานุ และต้่องกัารเรียกัค่นุสัมบัติ่
ทางวั่ฒนุธีรรมข้องป้ระชาชนุ เช่นุโบราณวั่ต่ถุึสัำาคัญ ๆ ข้องป้ระเทศ 
ที�ถูึกันุำาออกัไป้นุอกัป้ระเทศเป็้นุจึำานุว่นุมากั

ในุข้ณะนัุ�นุ เป็้นุช่ว่งเว่ลาที�กัารค้าข้ายโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึที�มีค่า
ทางป้ระวั่ติ่ศาสัต่ร์กัำาลังเฟ่�องฟู เป็้นุกัารค้าข้้ามชาติ่ที�ทำารายได้้มากั 
ป้ระเทศต่่าง ๆ จึ่งได้้ออกักัฎห้มายระด้ับชาติ่เพ่�อคว่บคุมป้กัป้้อง
โบราณสัถึานุและโบราณวั่ต่ถุึในุป้ระเทศข้องต่นุ แต่่กัระนัุ�นุ 
กัารลักัลอบสั่งออกัและนุำาเข้้าเพ่�อกัารค้าสัมบัติ่ทางว่ัฒนุธีรรม 
ก็ัแพร่ห้ลายไป้ทั�ว่โลกั
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ห้ลักักัารและเนุ่�อห้าข้องอนุุสััญญา 1970 ข้องยูเนุสัโกันัุ�นุใช้เว่ลานุานุ 
ถ่ึง 10 ปี้ กัว่่าจึะร่างเสัร็จึและต่กัลงกัันุได้้ในุห้มู่ป้ระเทศสัมาชิกัข้องยเูนุสัโกั
อนุุสััญญานีุ�ตั่�งอยู่บนุพ่�นุฐานุสัำาคัญ 3 ด้้านุค่อ 1) มาต่รกัารป้้องกัันุ 
ที�เรียกัร้องให้้ป้ระเทศภัาคีสัมาชิกัต้่องด้ำาเนิุนุกัารจัึด้ให้้มีมาต่รกัาร 
เพ่�อป้้องกัันุสัมบัต่ิว่ัฒนุธีรรมข้องต่นุ เช่นุ กัารทำาทะเบียนุรายละเอียด้ 
(Inventory) กัารบังคับให้้มีใบอนุุญาต่ส่ังออกั (Export Certificate)  
กัารติ่ด้ต่ามต่รว่จึสัอบกัารค้าสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรม กัารกัำาห้นุด้โทษกัารค้าผิิด้
กัฎห้มาย กัารส่ังเสัริมคว่ามรู้และให้้กัารศ่กัษาแก่ัป้ระชาชนุ เป็้นุต้่นุ  
2) มาต่รกัารกัารส่ังค่นุ ถ้ึาห้ากัมีกัารร้องข้อค่นุห้ร่อเรียกัค่นุจึากัป้ระเทศ
เจ้ึาข้องเดิ้มข้องสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมที�ได้้ข่้�นุทะเบียนุคุ้มครองต่ามกัฎห้มาย
ในุป้ระเทศนัุ�นุไว้่แล้ว่ห้ากัสัมบัติ่นัุ�นุถูึกัส่ังออกัไป้ห้ลังอนุุสััญญานีุ� 
ใช้บังคับ 3) คว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างป้ระเทศและกัารช่ว่ยเห้ล่อร่ว่มม่อกัันุ 
ซ่ึ่�งเป็้นุห้ลักัคิด้สัำาคัญในุอนุุสััญญานีุ�

อนุุสััญญา 1970 นีุ� ห้ลังจึากัผ่ิานุกัารรับรองจึากัที�ป้ระชุมสัมัยสัามัญ 
ข้องยเูนุสัโกัในุเด่้อนุตุ่ลาคม 1970 แล้ว่ กัว่่าจึะมีผิลใช้บังคับก็ัล่ว่งเข้้าในุเด่้อนุ
เมษายนุ 1972 และค่อย ๆ มีป้ระเทศต่่าง ๆ ทยอยกัันุให้้สััต่ยาบันุและ
เข้้าเป็้นุภัาคี ปั้จึจุึบันุมีภัาคีสัมาชิกั 139 ป้ระเทศ ซ่ึ่�งนัุบว่่ายังนุ้อยมากั
เม่�อเทียบกัับอนุุสััญญา 1972 ว่่าด้้ว่ยมรด้กัโลกัที�ปั้จึจุึบันุมีภัาคีสัมาชิกั 
194 ป้ระเทศ และเทียบกัับอนุุสััญญา 2003 ว่่าด้้ว่ยเร่�องมรด้กัวั่ฒนุธีรรม
ที�จัึบต้่องไม่ได้้ ซ่ึ่�งเพียงระยะเว่ลาไม่ถ่ึง 20 ปี้ก็ัมีภัาคีสัมาชิกัถ่ึง 180 
ป้ระเทศแล้ว่ในุปั้จึจุึบันุนีุ�

ข้ออธิีบายเพิ�มเติ่มว่่า อนุุสััญญา 1970 ข้องยูเนุสัโกันีุ� ไม่ใช่จึะเป็้นุ
กัฎห้มายที�โด้ด้เดี้�ยว่ไม่เกีั�ยว่ข้้องสััมพันุธ์ีกัับกัฎห้มายอ่�นุ ๆ  แต่่ในุคว่ามจึริง
อนุุสััญญา 1970 ต้่องสััมพันุธ์ีเกีั�ยว่ข้้องทั�งในุห้ลักัคิด้และในุเนุ่�อห้า 
กัับอนุุสััญญาข้องยูเนุสัโกัห้ลายฉบับ เช่นุ อนุุสััญญากัรุงเฮักั 1953  
(รว่มทั�ง Protocols ที�ออกัต่ามมาด้้ว่ย) อนุุสััญญามรด้กัโลกั 1972 
อนุุสััญญามรด้กัวั่ฒนุธีรรมใต้่นุำ�า 2001 และอนุุสััญญามรด้กัวั่ฒนุธีรรม
ที�จัึบต้่องไม่ได้้ 2003 ซ่ึ่�งยูเนุสัโกัได้้เป็้นุองค์กัรนุำาที�สัำาคัญที�ได้้ส่ังเสัริม 
ให้้มีกัารอภิัป้รายในุเว่ทีระห้ว่่างป้ระเทศกัันุอย่างกัว้่างข้ว่างต่่อเนุ่�อง 
ห้ลายสิับปี้ กัว่่าจึะทยอยป้ระกัาศอนุุสััญญาเห้ล่านีุ�ออกัมา และ 
ยงัส่ังผิลกัระทบในุทางที�เป็้นุคุณต่่อว่งกัารกัารศ่กัษาและกัารป้ฏิิบัติ่งานุ
ทางวั่ฒนุธีรรมข้องป้ระเทศต่่าง ๆ อย่างมากั ต่ลอด้จึนุในุเร่�องจึริยธีรรม
ในุกัารทำางานุที�เกีั�ยว่กัับทางสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมด้้ว่ย นัุกัโบราณคดี้  
นัุกัพิพิธีภััณฑ์์ นัุกัมานุุษยวิ่ทยาที�ต้่องดู้แลจัึด้กัารมรด้กัวั่ฒนุธีรรมในุท้องถิึ�นุ
เช่นุ กัารป้้องกัันุกัารขุ้ด้ทำาลายโบราณสัถึานุเพ่�อค้นุห้าข้องเก่ัาที�มีค่า 
ไป้ข้าย เป็้นุต้่นุ

ป้ระเด้น็ุสัำาคัญอีกัเร่�องห้นุ่�งที�คว่รทราบเกีั�ยว่กัับอนุุสััญญา ค่อ ไม่อนุุญาต่
ให้้มีผิลย้อนุห้ลัง แต่่ให้้มีคณะกัรรมกัารระห้ว่่างรัฐบาลข่้�นุชุด้ห้นุ่�ง 
เพ่�อจึะดู้แลเกีั�ยว่กัับสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมที�ถูึกันุำาออกัไป้นุอกัป้ระเทศ 
เจ้ึาข้องเดิ้มก่ัอนุปี้ 1970
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ป้รุะเทศไทยกับอนุุสััญญา 1970

ในุป้ระเทศไทยนัุ�นุ ได้้มีกัารอภิัป้รายกัันุถ่ึงคว่ามสัำาคัญข้องเร่�องนีุ� 
ต่่อเนุ่�องมาตั่�งแต่่กัลางทศว่รรษ 1960 จึนุถึง่ปั้จึจุึบันุแต่่ยงัไม่เข้้าเป็้นุภัาคี
อนุุสััญญา 1970 นีุ� เนุ่�องจึากัต่อ้งใช้เว่ลาป้รบัป้รุงกัฎห้มายที�เกีั�ยว่ข้้อง
ห้ลายเร่�อง แต่่กัระนัุ�นุไทยก็ัได้้ข้้ามเร่�องนีุ�ไป้ก่ัอนุและได้้ไป้ให้้ภัาคยานุุวั่ต่
เข้้าเป็้นุภัาคีอนุุสััญญามรด้กัโลกั 1972 ตั่�งแต่่วั่นุที� 16 มิถุึนุายนุ  
พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) และเพิ�งได้้เข้้าเป็้นุภัาคีอนุุสััญญามรด้กั 
ที�จัึบต้่องไม่ได้้ 2003 เม่�อ ค.ศ. 2016 นีุ� ซ่ึ่�งไม่นุานุมานีุ�เอง

การุสันัุบสันุุนุขัองอูว์่นีุด้รัุว่ในุทางป้ฏิิบัติและภาคีุ้เคุ้รืุอข่ัาย

อนุุสััญญา 1970 ต้่องอาศัยคว่ามร่ว่มม่อจึากัองคก์ัารระห้ว่่างป้ระเทศ
อ่�นุ ๆ  อีกัมากั เช่นุ องค์กัารต่ำารว่จึสัากัล (Interpol) สัำานัุกังานุว่่าด้้ว่ย
ยาเสัพติ่ด้และอาชญากัรรมแห้่งสัห้ป้ระชาชาต่ิ (UNODC) องค์กัาร
ศุลกัากัรสัากัล (WCO) สัภัากัารพิพิธีภััณฑ์์นุานุาชาต่ิ (ICOM) และ 
อูว์่นีุด้รัว่ห้ร่อสัถึาบันุระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อสัร้างเอกัภัาพให้้แก่ักัฎห้มาย
เอกัชนุ (UNIDROIT) โด้ยเฉพาะอูว์่นีุด้รัว่ซ่ึ่�งเป็้นุสัถึาบันุด้้านุกัฎห้มาย
เอกัชนุนัุ�นุ ได้้มีบทบาทอันุมีคุณูป้กัารต่่ออนุุสััญญา 1970 มากัเม่�อมี
กัารป้ระชุมทางกัารทูต่กัันุที�โรมในุปี้ 1995 เพ่�อต่กัลงรับอนุุสััญญา 
ข้องอว์ู่นีุด้รัว่ว่่าด้้ว่ยสัมบติั่วั่ฒนุธีรรมที�ถูึกันุำาออกัโด้ยกัารโจึรกัรรมห้ร่อ
ผิิด้กัฎห้มาย และได้้ช่ว่ยกัำาห้นุด้แนุว่ทางในุเร่�องกัารส่ังค่นุสัมบัติ่
วั่ฒนุธีรรมใด้ ๆ  ที�ถูึกัลักัลอบนุำาออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มาย จึง่ทำาให้้สัามารถึ
นุำาข่้�นุสู่ักัารฟ้องร้องเพ่�อกัารพิจึารณาข้องศาลในุระดั้บชาติ่ได้้ 
อนุุสััญญาข้องอูว์่นีุด้รัว่นีุ�มีป้ระเทศ 70 ป้ระเทศให้้กัารรับรอง

ป้ระเทศสัำาคัญ ๆ  ที�เข้้าเป็้นุภัาคีเป็้นุป้ระเทศให้ญ่ ๆ  ที�พัฒนุาแล้ว่ก็ัได้้
ทยอยเข้้าเป็้นุภัาคี ได้้แก่ั สัห้รัฐอเมริกัาปี้ 1983 ออสัเต่รเลียและจีึนุ
ปี้ 1989 ญี�ปุ่้นุและอังกัฤษปี้ 2002 สัวิ่ต่เซึ่อร์แลนุด์้และเด้นุมาร์กั 
ปี้ 2003 เยอรมนีุกัับนิุว่ซีึ่แลนุด์้ปี้ 2007 เนุเธีอร์แลนุด์้ปี้ 2009 
ออสัเต่รียปี้ 2015 ซ่ึ่�งป้ระเทศเห้ล่านีุ� บางป้ระเทศต่้องใช้เว่ลานุานุ 
ในุกัารป้รับป้รุงกัฎห้มายและกัารป้ฏิิบัติ่ทางกัารบริห้ารภัายในุป้ระเทศ
ก่ัอนุที�จึะเข้้าเป็้นุภัาคีอนุุสััญญานีุ� สัำาห้รับป้ระเทศในุเอเชียต่ะวั่นุออกั
เฉียงใต้่ มีกััมพูชาเข้้าเป็้นุภัาคีตั่�งแต่่ปี้ 1972 เวี่ยด้นุามเข้้าเป็้นุภัาคี 
ในุปี้ 2005 และ สัป้ป้. ลาว่เข้้าเป็้นุภัาคีในุปี้ 2015
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บทเรีุยนุจากบ้านุเชียง

กัรณกีัารลกััลอบข้ดุ้และนุำาออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มายซ่ึ่�งสัมบติั่วั่ฒนุธีรรมอนัุเป้น็ุโบราณว่ตั่ถุึที�บ้านุเชียงนัุ�นุเป้น็ุข่้าว่ค่กัโครม
ไป้ทั�ว่โลกั กัารค้นุพบแห้ล่งโบราณสัถึานุที�บ้านุเชียงเริ�มต้่นุในุปี้ 1957 เม่�อนุายสัตี่เฟนุ ยงั บุต่รชายเอกัอัครราชทูต่
สัห้รัฐอเมริกัาป้ระจึำาป้ระเทศไทยในุข้ณะนัุ�นุ ไป้พบห้ม้อเขี้ยนุสีับ้านุเชียงข้ณะไป้ท่องเที�ยว่ที�จัึงห้วั่ด้อุด้รธีานีุ  
จึนุมีกัารขุ้ด้ค้นุนุำาออกัข้ายกัันุโด้ยผิิด้กัฎห้มาย ต่่อมาในุป้ี 1967 ได้้มีกัารขุ้ด้พบโครงกัระดู้กัโบราณพร้อมกัับ 
เคร่�องใช้สัำาริด้และเศษเมล็ด้ข้้าว่ ในุปี้ 1972 รัฐบาลไทยได้้ข่้�นุทะเบียนุบ้านุเชียงเป็้นุแห้ล่งโบราณสัถึานุแห่้งชาติ่ 
และพระบาทสัมเด้็จึพระเจ้ึาอยู่หั้ว่รัชกัาลที� 9 ได้้เสัด็้จึไป้เยี�ยมโบราณสัถึานุนีุ�ในุปี้เดี้ยว่กัันุ ต่่อมาได้้กัำาห้นุด้อายุ 
ไว้่ป้ระมาณ 4420 B.C.E. - 3400 B.C.E นัุบเป็้นุแห้ล่งวั่ฒนุธีรรมบรอนุซ์ึ่ที�เก่ัาแก่ัที�สุัด้แห่้งห้นุ่�งในุโลกั ซ่ึ่�งห้ลังจึากันัุ�นุ
ต่่อมา ไทยก็ัได้้เสันุอแห้ล่งโบราณคดี้บ้านุเชียงไป้ข้อข่้�นุบัญชีมรด้กัโลกัในุปี้ 1992 โด้ยใช้ห้ลักัเกัณฑ์์ข้้อ 3 เป็้นุเกัณฑ์์
คว่ามโด้ด้เด่้นุเป็้นุสัากัล ในุช่ว่งเว่ลานัุ�นุกัารลักัลอบขุ้ด้ข้ายและนุำาออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มายซ่ึ่�งเคร่�องดิ้นุเผิาเขี้ยนุสีับ้านุเชียง
เกิัด้ข่้�นุแพร่ห้ลายชุกัชุมมากั โด้ยมักักัระทำาในุบริเว่ณห้มู่บ้านุข้องชาว่บ้านุห้ร่อท้องนุาข้องชาว่บ้านุ และข้ายกัันุ 
ในุเว่ลากัลางค่นุโด้ยมีนุายห้นุ้าข้องพิพิธีภััณฑ์์นุานุาชาติ่ในุต่่างป้ระเทศมาร่ว่มป้ระมูลซ่ึ่�อ จึนุกัระทั�งว่ารสัาร Asia 
Magazine ในุข้ณะนัุ�นุตี่พิมพ์บทคว่าม ข่้�นุภัาพและข้้อคว่ามบนุป้กัว่่า: "The Rape of Ban Chiang"  ในุช่ว่งนัุ�นุ
ป้ลัด้กัระทรว่งศ่กัษาธิีกัาร ซ่ึ่�งเป็้นุรองป้ระธีานุคณะกัรรมกัารแห่้งชาติ่ว่่าด้้ว่ยยูเนุสัโกัในุข้ณะนัุ�นุ ค่อ นุายบุญถิึ�นุ 
อัต่ถึากัร ซ่ึ่�งเป็้นุชาว่อีสัานุ ได้้มอบห้มายให้้ผู้ิเขี้ยนุ (ข้ณะนัุ�นุด้ำารงต่ำาแห้นุ่งเป็้นุหั้ว่ห้นุ้าฝ่ายคว่ามร่ว่มม่อพหุ้ภัาคี 
กัองกัารต่่างป้ระเทศ สัำานัุกังานุป้ลดั้กัระทรว่งศ่กัษาธีกิัาร) ป้ร่กัษาห้าร่อกัับศาสัต่ราจึารยห์้ม่อมเจ้ึาสุัภััทรดิ้ศ ดิ้ศกุัล
คณบดี้คณะโบราณคดี้มห้าวิ่ทยาลัย และศาสัต่ราจึารย์พเิศษพิสิัฐ เจึริญว่งศ์ นัุกัโบราณคดี้บา้นุเชียงข้องกัรมศิลป้ากัร
รว่มทั�งนุาย Kono หั้ว่ห้นุา้แผินุกักัารศ่กัษาวั่ฒนุธีรรมเอเชียข้องยเูนุสัโกัที�ป้ารีสั จัึด้ป้ระชุมเชิงป้ฏิิบตั่กิัารนุานุาชาติ่
ข่้�นุที�บ้านุเชียง กัารป้ระชุมครั�งนัุ�นุนุำาไป้สู่ักัารร่ว่มม่อที�เพิ�มข่้�นุกัับนุานุาชาติ่ เช่นุ กัารร่ว่มม่อระห้ว่่างกัรมศิลป้ากัร 
กัับ University of Pennsylvania Museum (ดู้รายงานุ Gorman 1981, 1982; Lyons and Rainey, 1982) 
ซ่ึ่�งมีข้้อมูลที�ใช้นุำาเสันุอข้อข่้�นุบัญชีมรด้กัโลกัในุเว่ลาต่่อมา แม้ว่่าจึะข่้�นุบัญชีมรด้กัโลกัแล้ว่ แต่่กัารลักัลอบค้าสัมบัติ่
บ้านุเชียงก็ัยังไม่ห้ยุด้ยั�งเสีัยทั�งห้มด้ แต่่ยังลุกัลามไป้ถึ่งบริเว่ณโบราณสัถึานุที�ใกัล้เคียงอีกัด้้ว่ย ทำาให้้โบราณว่ัต่ถุึ 
ยคุบ้านุเชียงจึำานุว่นุมากัถูึกันุำาออกัไป้อยูใ่นุต่่างป้ระเทศโด้ยเฉพาะในุสัห้รัฐอเมริกัา (Thosarat Rachanie, 2001: 14) 
เป็้นุจึำานุว่นุมากั ต้่องข้อบคุณระบบกัฎห้มายและกัารป้ราบป้รามข้องสัห้รัฐอเมริกัาที�มีกัารด้ำาเนิุนุกัารบุกัจัึบกุัม 
ในุปี้ 2008 ทำาให้้รัฐบาลไทยได้้เจึรจึาส่ังค่นุสัมบัติ่บ้านุเชียงจึำานุว่นุมากัถ่ึง 700 ชิ�นุ และได้้รับกัารส่ังค่นุมาแล้ว่ 76 ชิ�นุ
ในุปี้ ค.ศ. 2011 และอีกั 554 ชิ�นุในุปี้ 2019
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นุอกัจึากันีุ� รัฐบาลไทยยังได้้มีกัารก่ัอตั่�ง
พิ พิธี ภััณฑ์์ ที� บ้ านุ เชียง  โด้ยข้ยาย
พิพิธีภััณฑ์์ ณ แห้ล่งขุ้ด้ทางโบราณคดี้
เดิ้มที�วั่ด้โพธิี�ศรีในุ ซ่ึ่�งเป็้นุพิพิธีภััณฑ์์เปิ้ด้
ในุแห้ล่งโบราณคดี้แห่้งแรกัในุป้ระเทศไทย
แสัด้งขั้�นุต่อนุกัารขุ้ด้ค้นุทางโบราณคด้ี 
ที�ยั งคงลักัษณะข้องศิลป้วั่ต่ถุึที�พบ 
ต่ามชั�นุดิ้นุ เพ่�อให้้ผู้ิเข้้าชมได้้ศ่กัษา 
ถ่ึ งกัารขุ้ ด้ ค้นุทาง โบราณคด้ี และ 
โบราณวั่ต่ถุึ โด้ยสัว่่นุให้ญ่เป็้นุภัาชนุะเผิา
ที�ฝังรว่มกัับศพที�กัลายมาเป็้นุโครงกัระดู้กั
ในุปั้จึจุึบันุมาเปิ้ด้เป็้นุอาคารสัมัยให้ม่อีกั
สัองห้ลังเช่�อมต่่อกัันุในุเข้ต่โบราณสัถึานุ
พ่�นุที�ป้ระมาณ 25 ไร่เศษ แบ่งกัารจัึด้
แสัด้งเ ป็้นุ 9 ส่ัว่นุ แสัด้ง วิ่ ถีึ ชี วิ่ต่ 
ข้องมนุุษย์สัมัยก่ัอนุป้ระวั่ติ่ศาสัต่ร์ 
เ ม่�อราว่ 5,000-1,400 ปี้มาแล้ว่  
แสัด้งห้ลักัฐานุทางโบราณคด้ีและ 
วิ่ถีึทางมานุุษยวิ่ทยา นัุบเป็้นุแห้ล่งท่องเที�ยว่ที�สัร้างคว่ามต่ระห้นัุกัรับรู้ถ่ึงกัารด้ำารงชีวิ่ต่ในุสัมัยก่ัอนุป้ระวั่ติ่ศาสัต่ร์ย้อนุห้ลังไป้กัว่่า 5,000 ปี้ 
ในุภูัมิภัาคอีสัานุและในุลุ่มแม่นุำ�าโข้งอีกัด้้ว่ย แม้ว่่ากัารด้ำาเนิุนุกัารเพ่�อให้้ป้ระเทศไทยเข้้าเป็้นุภัาคีอนุุสััญญา 1970 ข้องยูเนุสัโกัยังด้ำาเนิุนุกัารอยู่
ไม่แล้ว่เสัร็จึ แต่่รัฐบาลไทยก็ันุำาห้ลักักัารในุอนุุสััญญา โด้ยเฉพาะในุกัารป้้องกัันุ กัารเรียกัค่นุและสัง่ค่นุ กัารรว่่มม่อกัับนุานุาชาต่ ิมาใช้เป็้นุนุโยบาย
และมาต่รกัารข้องป้ระเทศในุกัารต่่อต้่านุป้ราบป้รามกัารลักัลอบนุำาเข้้าออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มายข้องสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรม

นุอกัจึากันีุ�รัฐบาลไทยก็ัได้้ป้รับป้รุงกัฎห้มายและกัารบังคับใช้
กัฎห้มายห้ลายด้้านุ เช่นุ กัฎห้มายโบราณสัถึานุและโบราณว่ัต่ถุึ 
เป็้นุต้่นุ และยังได้้ส่ังเสัริมคว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่างห้นุ่ว่ยงานุต่่าง ๆ  
ที�เกีั�ยว่ข้้องกัับเร่�องกัารลักัลอบค้าสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมระห้ว่่าง
ป้ระเทศซ่ึ่�งมีคว่ามซึ่ับซ้ึ่อนุและข้ยายตั่ว่มากัข่้�นุในุปั้จึจุึบันุด้้ว่ย  
รว่มทั�งยงัส่ังเสัริมคว่ามรู้คว่ามเข้้าใจึผ่ิานุห้นุ่ว่ยงานุวั่ฒนุธีรรมและ
กัารศ่กัษาในุจึังห้วั่ด้ต่่าง ๆ และที�สัำาคัญมากักั็ค่อได้้ใช้เว่ที 
คว่ามร่ว่มม่อทวิ่ภัาคีกัับป้ระเทศที�เกีั�ยว่ข้้องกัับเร่�องนีุ� เพ่�อเจึรจึา
ข้อค่นุห้ร่อส่ังค่นุมรด้กัวั่ฒนุธีรรมที�ต่กัไป้อยู่ในุครอบครอง 
ข้ององค์กัรในุป้ระเทศนัุ�นุ ๆ  โด้ยไมช่อบด้้ว่ยกัฎห้มาย โด้ยกัารทำา
บันุท่กัคว่ามเข้้าใจึร่ว่มกัันุ เช่นุ ในุป้ระเทศลุ่มนุำ�าโข้งก็ัมี MOH  
กัับป้ระเทศกััมพูชา สัป้ป้. ลาว่ เป็้นุต้่นุ ทั�งนีุ�ป้ระเทศไทยเองก็ัได้้
ส่ังค่นุสัมบัติ่โบราณวั่ต่ถุึให้้แก่ัป้ระเทศเพ่�อนุบ้านุไป้แล้ว่ 
จึำานุว่นุห้นุ่�งด้้ว่ย
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บทสัรุุป้

ในุปั้จึจุึบันุนีุ� ปั้ญห้ากัารลักัลอบค้าและนุำาเข้้าส่ังออกัซ่ึ่�งสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมโด้ยผิิด้กัฎห้มายนัุ�นุ เป็้นุปั้ญห้าข้้ามชาติ่และปั้ญห้านุานุาชาติ่ที�มีว่งเงินุ
ห้มุนุเวี่ยนุมากัข่้�นุ ดั้งที�นัุกัวิ่จัึยคนุห้นุ่�ง ช่�อ Zsuzsanna Veres ได้้เขี้ยนุบทคว่ามลงในุว่ารสัาร SANTA CLARA JOURNAL OF INTERNATIONAL 
LAW (2014) อ้างแห้ล่งข่้าว่ในุ FBI ว่่า กัารค้าข้ายสัมบัติ่วั่ฒนุธีรรมที�ผิิด้กัฎห้มายนัุ�นุสัร้างรายได้้ให้้ผู้ิป้ระกัอบกัารเป้็นุว่งเงินุที�สูังมากั  
รองจึากักัารค้าอาวุ่ธี ยาเสัพติ่ด้ และกัารฟอกัเงินุ ที�ล้ว่นุเป็้นุกัระบว่นุกัารที�ผิิด้กัฎห้มายอันุดั้บต้่นุ ๆ (ดู้ David Chang, J. INT’L L. 829, 833 
(2006)) ดั้งนัุ�นุ ปั้จึจุึบันุนีุ� ว่งกัารนุานุาชาติ่จ่ึงได้้หั้นุมาสันุใจึอนุุสััญญา 1970 ข้องยูเนุสัโกัและอนุุสััญญาข้องอูว่์นุีด้รัว่ 1995 อีกัครั�งห้นุ่�ง  
ป้ระเทศไทยเองกั็ยังคงให้้คว่ามสันุใจึต่่อกัารร่ว่มม่อระดั้บพหุ้ภัาคีผ่ิานุอนุุสััญญา 1970 ดั้งกัล่าว่อยู่เช่นุกัันุ โด้ยได้้มีคณะกัรรมกัารที�ตั่�งข่้�นุ 
เพ่�อพิจึารณาเร่�องนีุ�ต่่อเนุ่�องมานุานุ แต่่ในุที�สุัด้เราก็ัต้่องยอมรับว่่า กัระบว่นุกัารให้้สััต่ยาบันุห้ร่อภัาคยานุุวั่ต่อนุุสััญญาระห้ว่่างป้ระเทศในุลักัษณะ
ที�เกีั�ยว่ข้้องกัับห้นุ่ว่ยงานุห้ลายฝ่ายนัุ�นุมีกัระบว่นุกัารขั้�นุต่อนุที�ยาว่นุานุพอสัมคว่ร และเม่�อได้้เข้้าเป็้นุภัาคีแล้ว่ก็ัยังไม่ป้ระกัันุว่่าจึะสัามารถึแก้ัไข้
ปั้ญห้าต่่าง ๆ  ที�เกีั�ยว่ข้้องได้้ทันุที ยงัต้่องสัร้างคว่ามต่ระห้นัุกัรับรู้ภัายในุป้ระเทศ ต้่องด้ำาเนิุนุมาต่รกัารป้้องกัันุป้ราบป้รามที�เข้้มแข็้ง และต้่องร่ว่มม่อ
กัับภัาคีสัมาชิกัอ่�นุ ๆ อย่างใกัล้ชิด้สัมำ�าเสัมอต่่อไป้

เราอาจึมองว่่า คว่ามสัำาเร็จึในุกัารจึัด้กัารแกั้ไข้ปั้ญห้าบางระด้ับเกีั�ยว่กัับกัารลักัลอบนุำาเข้้าและส่ังออกัโด้ยผิิด้กัฎห้มายซ่ึ่�งสัมบัติ่
วั่ฒนุธีรรมนัุ�นุ สัามารถึทำาได้้ง่ายกัว่่าโด้ยผ่ิานุกัารเจึรจึาพหุ้ภัาคี ซ่ึ่�งเป็้นุคว่ามจึริงเช่นุนัุ�นุในุระดั้บห้นุ่�ง และแม้ในุกัรอบคว่ามร่ว่มม่อ
พหุ้ภัาคีข้องยูเนุสัโกั เม่�อมีกัรณีขั้ด้แย้ง ก็ัยังมีคว่ามจึำาเป็้นุต้่องพ่�งพากัารเจึรจึาพหุ้ภัาคีอยู่อย่างมากัด้้ว่ย โด้ยเฉพาะในุเร่�องกัารส่ังค่นุ
สัมบัติ่ที�ถูึกันุำาออกัไป้แล้ว่และที�สัำาคัญยงัต้่องพ่�งพากัารป้ระสัานุงานุระห้ว่่างห้นุ่ว่ยงานุห้ลายห้นุ่ว่ยงานุที�เกีั�ยว่ข้้องทั�งในุระดั้บป้ระเทศ
ในุระดั้บภูัมิภัาคและระดั้บนุานุาชาติ่อีกัด้้ว่ย กัารร่ว่มม่อระดั้บพหุ้ภัาคีนัุ�นุต้่องดู้กัลุ่มป้ระเทศที�เข้้มแข็้งในุอนุุสััญญาและแนุว่ทาง
กัารทำางานุในุอนุุสััญญาด้้ว่ย และต้่องพิจึารณาด้ำาเนิุนุกัารในุระดั้บทวิ่ภัาคีในุกัรณีกัารเรียกัค่นุคว่บคู่ไป้เสัมอ

ภาพจากการประชุุมสััมมนาระดัับอนุภูมิภาคลุุ่�มแม�นำ�าโขงว่�าด้ัว่ยคว่ามร�ว่มมือเพื�อปกป้องคุ้มครองมรดักทางวั่ฒนธรรม 
(Sub-regional Executive Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties) 

เมื�อวั่นท่� 10-13 มิถุุนายน 2562 ณ โรงแรมวิ่นเซอร์ สุัขุมวิ่ท



1 เจึ้าห้นุ้าที�ป้ระสัานุงานุโครงกัารด้้านุว่ัฒนุธีรรม สัำานุักังานุยูเนุสัโกั กัรุงเทพมห้านุคร
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โดย มนทกานต่ิ์ สุวรรณทรรภ กิต่ต่ิไพศาลศิลป์  1

ช่ว่งป้ลายปี้ พ.ศ. 2560 ท่านุอาจจะพอได้้อ่านุข่ัาว่การุทว่งคืุ้นุเคุ้รืุ�องป้รุะดั้บอัญมณีีและทองคุ้ำา ทั�งมงกุฎ ตาบ รัุด้เอว่ ต่างหู้
และเคุ้รืุ�องทรุงต่าง ๆ  ที�คุ้รัุ�งห้นุ่�งเคุ้ยป้รุะดั้บป้รุะติมากรุรุมพรุะวิ่ษณุีแห่้งนุคุ้รุวั่ด้ สััญลักษณ์ีแห่้งคุ้ว่ามยิ�งให้ญ่ขัองอาณีาจักรุขัอม
โบรุาณี เห้ตุการุณ์ีนีุ�เกิด้ข่ั�นุเมื�อกว่่า 50 ปี้ที�แล้ว่ ท่ามกลางสังคุ้รุามและการุแทรุกแซงทางการุเมืองในุภูมิภาคุ้ 
เอเชียตะวั่นุออกเฉีียงใต้ เคุ้รืุ�องป้รุะดั้บทั�ง 10 ชิ�นุนีุ�ได้้ถูุกโจรุกรุรุมไป้จากป้รุะเทศกัมพูชา ซ่�งเป็้นุจุด้เริุ�มต้นุขัองมห้ากาพย์ 
การุลักลอบส่ังผ่่านุและเป้ลี�ยนุมือไป้ทั�ว่ทวี่ป้เอเชีย สู่ัอเมริุกาเห้นืุอและยุโรุป้ จนุกรุะทั�งไม่กี�ปี้มานีุ� สัมบัติทางวั่ฒนุธรุรุมที�ห้ายไป้
ขัองชาว่กัมพูชาก็ได้้ป้รุากฏิสู่ัสัายตาสัาธารุณีชนุอีกคุ้รัุ�งในุแคุ้็ตตาล็อกสิันุคุ้้าขัองบรุิษัทป้รุะมูลงานุศิลป้ะแห้่งห้นุ่�ง 
ในุกรุุงลอนุด้อนุ

รัุฐบาลป้รุะเทศกัมพูชาได้้ใช้เว่ลานุานุห้ลายปี้และงบป้รุะมาณีห้ลายล้านุบาท ผ่่านุการุต่อรุองเชิงการุทูต การุเอาผิ่ด้เชิงกฎห้มาย
แม้กรุะทั�งการุพยายามซื�อสัมบัติขัองชาติเห้ล่านีุ�คืุ้นุมาจากบุคุ้คุ้ลต่าง ๆ ที�ถืุอกรุรุมสิัทธิ�อยู่จนุสัำาเร็ุจ แนุ่นุอนุว่่าสัาเห้ตุห้นุ่�ง 
ที�เคุ้รืุ�องป้รุะด้ับเห้ล่านีุ�ยังคุ้งรูุป้พรุรุณีอยู่ห้ลังจากที�สูัญห้ายมานุานุห้ลายสัิบปี้ ไม่ใช่เพียงเพรุาะรุาคุ้าขัองทองที�ใช้สัรุ้าง 
ผ่ลงานุนีุ�ข่ั�นุ มิเช่นุนัุ�นุคุ้งถูุกห้ลอมแป้รุรุปู้ไป้นุานุแลว้่ แต่เพรุาะคุ้ณุีคุ่้าทางป้รุะว่ติัศาสัตร์ุ วั่ฒนุธรุรุม ศาสันุาและสันุุทรุยีศาสัตรุ์
ที�แท้จริุงแล้ว่ป้รุะเมินุเป้็นุมูลคุ่้าไม่ได้้ คุุ้ณีคุ่้าเห้ล่านีุ� ทั�งนัุกสัะสัม ผู้่นิุยมการุป้รุะมูลและผู้่ที�สืับทอด้อารุยธรุรุมที�สัรุ้างสัรุรุคุ้ ์
ศิลป้วั่ตถุุนัุ�นุข่ั�นุต่างตรุะห้นัุกและให้้คุ้ว่ามห้มายเช่นุเดี้ยว่กันุ แต่เห้ตุใด้ ผู้่ที�เห็้นุคุ่้าในุสิั�งเดี้ยว่กันุนีุ�จ่งกลายเป็้นุศัตรูุกันุไป้ได้้

กัารป้องกัันกัารลัักัลัอบค้้าโบราณวััต่ถุุแลัะศิลัปวััต่ถุุ: 

สิงครามหลัายฝ่า่ยหรือโอกาสิสิร้างพันธมิต้ร?
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ที�นุ่าต่กัใจึไป้กัว่่านัุ�นุ ในุรายงานุข้องสัำานัุกังานุว่่าด้้ว่ยยาเสัพติ่ด้
และอาชญากัรรมแห่้งสัห้ป้ระชาชาติ่ (UNODC) ปี้ พ.ศ. 2557 
ได้้ระบุว่่า กัลุ่มก่ัอกัารร้าย โด้ยเฉพาะในุภูัมิภัาคต่ะวั่นุออกักัลาง
เริ�มหั้นุมาใช้กัารลกััลอบคา้โบราณว่ตั่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึเพ่�อสัมทบทนุุ
ในุกัารก่ัอกัารร้าย เพิ�มพูนุผู้ิร่ว่มข้บว่นุกัาร และแลกัเป้ลี�ยนุอาวุ่ธี
ถ่ึงแม้ว่่าเงินุจึากักัารค้าโบราณว่ัต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึจึะยังไม่ใช่
แห้ล่งเงินุทุนุห้ลักัสัำาห้รับผู้ิก่ัอกัารร้าย แต่่กัารโจึรกัรรมและ 
ร่�อถึอนุโบราณสัถึานุเพ่�อ เอาว่ัต่ ถุึมาก็ั เ ป็้นุกัารกัระทำา 
เชิงสััญลักัษณ์ที�แข็้งกัร้าว่และชัด้เจึนุที�สุัด้วิ่ธีีห้นุ่�ง กัล่าว่ค่อ  
ด้้ว่ยกัารทำาลายสััญลักัษณ์ทางอารยธีรรมข้องกัลุ่มคนุห้ร่อ 
ชาติ่ห้นุ่�ง กัลุ่มก่ัอกัารร้ายสัามารถึสัั�นุคลอนุแนุว่คิด้รัฐนิุยม 
ห้ร่อชาติ่นิุยม และทำาลายบรรทัด้ฐานุทางจึริยธีรรมข้องคนุท้องถิึ�นุ
ได้้อย่างมีป้ระสิัทธิีภัาพ เป็้นุกัารโจึมตี่ที�นัุกักัฎห้มายชาว่ยิว่  
ราฟาเอล เลมคินุ (Raphael Lemkin) ได้้อธิีบายไว้่ 
ตั่�งแต่่ปี้ ค.ศ. 1933 โด้ยเรียกัว่่า “กัารล้างวั่ฒนุธีรรม” (cultural 
genocide)

เป็้นุป้ระเด็้นุที�ต้่องยอมรับกัันุว่่า ตั่�งแต่่ยคุอาณานิุคมเป็้นุต้่นุมา
กัารครอบครองห้ร่อกัารจึำากััด้กัารเข้้าถ่ึงสิั�งใด้สิั�งห้นุ่�ง (exclusivity) 
เป็้นุปั้จึจัึยที�ทำาให้้ข้องชิ�นุนัุ�นุมีมูลค่าสูังข่้�นุ จึนุเป็้นุค่านิุยม 
เพ่�อกัารลงทนุุที�แพร่ห้ลายในุทั�ว่โลกั ค่านิุยมที�จึะสัะสัมโบราณว่ตั่ถุึ
และศิลป้วั่ต่ถุึจึากัวั่ฒนุธีรรมอ่�นุ ๆ ได้้กัลายเป็้นุเห้ตุ่ผิลสัำาคัญ 
ที�อาชญากัรรมต่่อมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมและต่่อชุมชนุ 
ผู้ิเป็้นุเจ้ึาข้องเดิ้มกัลายเป็้นุสัายอาชีพที�เป็้นุที�ยอมรับในุสัังคม
ชั�นุสูังไป้โด้ยป้ริยาย ผู้ิที�ได้้ป้ระโยชน์ุจึากัอาชญากัรรมป้ระเภัทนีุ�
แม้เพ่�อสัะท้อนุรสันิุยมทางวั่ฒนุธีรรมที�สูังส่ัง กัลับเป็้นุผู้ิมองข้้าม
คว่ามเสัียห้ายต่่อกัารพัฒนุาองค์คว่ามรู้และคว่ามภัาคภูัมิ 
ในุป้ระว่ติั่ศาสัต่รถิ์ึ�นุเกัดิ้ข้องกัลุ่มผู้ิส่ับทอด้ว่ฒันุธีรรมไป้โด้ยสิั�นุเชิง

คว่ามลักัลั�นุระห้ว่่างอุป้สังค์จึากักัารช่�นุชมคุณค่าทางวั่ฒนุธีรรม
สู่ัอุป้ทานุที�ทำาให้้เกิัด้กัารล้างวั่ฒนุธีรรมนัุ�นุ เป็้นุสิั�งที�นุ้อยคนุ 
จึะต่ระห้นัุกัถ่ึงเป็้นุป้ระกัารแรกัเม่�ออยากัจึะครอบครองสิั�งใด้ 
สิั�งห้นุ่�ง เห้ตุ่เพราะกัลไกักัารแป้ลงสัถึานุะข้องโบราณว่ัต่ถุึ 
ที�พัฒนุาจึนุแยบยลมาเป้็นุเว่ลาห้ลายทศว่รรษ ด้ร. ไซึ่มอนุ  
แมกัเคนุซึ่ี นัุกัอาชญาว่ิทยาจึากัมห้าว่ิทยาลัยวิ่กัต่อเรีย 
แห่้งเว่ลลิงตั่นุ ป้ระเทศนุิว่ซีึ่แลนุด์้ และสัมาชิกักัลุ่มพันุธีมิต่ร
โบราณว่ัต่ถุึ (Antiquities Coalition) ได้้อธีิบายขั้�นุต่อนุ 
กัารแป้ลงข้องกัลางทางอาชญากัรรมสู่ัข้องสัะสัมว่่า จึำาเป็้นุต้่อง
ป้ระกัอบด้้ว่ยผู้ิมีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้องดั้งนีุ� (1) ตั่ว่แทนุห้ร่อนุายห้นุ้า 
ในุระด้ับภูัมิภัาคที�ว่างแผินุกัารโจึรกัรรม ณ แห้ล่งมรด้กั และ
ข้นุส่ังโบราณว่ัต่ถุึห้ร่อศิลป้วั่ต่ถุึสู่ัแห้ล่งต่ลาด้ระด้ับภูัมิภัาค  
(2) กัลุ่มเคร่อข่้ายอาชญากัรที�ซ่ึ่�อโบราณวั่ต่ถุึจึากันุายห้นุ้าและ
ข้นุส่ังสู่ัชายแด้นุ (3) ผู้ิรับจ้ึางข้นุส่ังสิันุค้าทั�ว่ไป้สู่ัเม่องให้ญ่ 
และแห้ล่งกัารค้าระดั้บโลกัที�มีคว่ามสัามารถึเดิ้นุเอกัสัาร และ 
(4) ผู้ิค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึที�มีเคร่อข่้ายคว่ามสััมพันุธ์ี 
กัับธุีรกิัจึและห้นุ่ว่ยงานุต่่าง ๆ  ในุระดั้บนุานุาชาติ่ที�ซ่ึ่�อข้ายวั่ต่ถุึ
ทั�งที�ได้้มาอย่างถูึกักัฎห้มายและไม่ถูึกักัฎห้มายป้ะป้นุกัันุ  
ซ่ึ่�งทำาให้้เราสัามารถึพบโบราณวั่ต่ถุึที�คล้ายจึะมีเอกัสัารนุ่าเช่�อถ่ึอ
ทั�งในุเว็่บไซึ่ต์่ เช่นุ อีเบย์ ในุพิพิธีภััณฑ์์ระด้ับโลกั ไป้จึนุถึ่ง 
ในุคอลเล็กัชั�นุส่ัว่นุตั่ว่ข้องผู้ิมีช่�อเสีัยง

อีกัด้้านุห้นุ่�ง ในุช่ว่ง 30 ปี้ที�ผ่ิานุมา จึากัที�ได้้เห็้นุตั่ว่อย่างคว่ามสัำาเร็จึ 
ในุกัารเจึรจึาค่นุโบราณว่ัต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึระห้ว่่างป้ระเทศผิ่านุกัลไกั 
คณะกัรรมกัารระห้ว่่างรัฐบาลว่่าด้้ว่ยกัารส่ังเสัริมกัารค่นุส่ังสัมบัติ่ 
ทางวั่ฒนุธีรรม (ICPRCP) ข้องอนุุสััญญาฯ ค.ศ. 1970 ข้ององค์กัารยูเนุสัโกั
ห้ลายป้ระเทศเริ�มหั้นุมาสัร้างกัลไกักัารเจึรจึาแบบทวิ่ภัาคีกัับป้ระเทศที�
โบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึข้องป้ระเทศต่นุไป้ป้รากัฏิอยู่

ตั่�งแต่่ปี้ พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยได้้ตั่�งคณะกัรรมกัารติ่ด้ต่ามโบราณวั่ต่ถุึ
ข้องไทยในุต่่างป้ระเทศกัลับค่นุสู่ัป้ระเทศไทย โด้ยมีรัฐมนุต่รีว่่ากัาร
กัระทรว่งว่ัฒนุธีรรมเป้็นุป้ระธีานุคณะกัรรมกัาร มีอธิีบดี้กัรมศิลป้ากัร
เป็้นุป้ระธีานุอนุุกัรรมกัารฝ่ายวิ่ชากัารเพ่�อรว่บรว่มเอกัสัารห้ลักัฐานุ และ
มีผู้ิทรงคุณวุ่ฒิด้้านุกัฎห้มายเป็้นุป้ระธีานุอนุุกัรรมกัารด้้านุกัฎห้มาย 
เพ่�อลงม่อเจึรจึาแบบทวิ่ภัาคีและสัร้างกัลไกัระยะยาว่ในุกัารทว่งค่นุ
โบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึข้องไทยในุต่่างแด้นุ โด้ยเฉพาะในุป้ระเทศ 
แถึบยุโรป้และสัห้รัฐอเมริกัา

กัารเจึรจึาแบบทวิ่ภัาค ีแม้จึะรว่ด้เร็ว่กัว่่าและระมดั้ระว่งัเร่�องคว่ามสััมพนัุธ์ี
ระห้ว่่างป้ระเทศได้้ดี้กัว่่ากัารเจึรจึาแบบพหุ้ภัาคีที�มีป้ระเทศที�สัาม 
เป็้นุตั่ว่กัลาง ดั้งเช่นุกัลไกัข้ององค์กัารยเูนุสัโกั แต่่ไม่ใช่ว่่าป้ระเทศผู้ิเจึรจึา
จึะไม่ต้่องเสีัยสิันุไห้มใด้ ๆ  ห้ร่อไม่ต้่องเผิชิญคว่ามยุง่ยากัเพ่�อห้าห้ลักัฐานุ
ทางเอกัสัารมาพสูิัจึน์ุจึนุสัำาเร็จึ นุอกัจึากันีุ� ห้นุ่ว่ยงานุรัฐบาลในุห้ลายป้ระเทศ
ที�ทุ่มเทข้อค่นุโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึกัไ็ด้้ต่ระห้นัุกัแล้ว่ว่่าบางสิั�งที�สูัญห้าย
ไป้แล้ว่ ทำาอย่างไรก็ัไม่สัามารถึย้อนุค่นุมาได้้ แม้จึะได้้วั่ต่ถุึอันุเป็้นุสัมบัติ่
ข้องชาติ่กัลับค่นุมาก็ัต่าม

นุายคำาสัานุ เฮัง อธีบิดี้กัรมโบราณว่ตั่ถุึและโบราณสัถึานุ ป้ระเทศกััมพชูา
ผู้ิมีส่ัว่นุในุกัารนุำาเคร่�องป้ระดั้บพระวิ่ษณุกัลับค่นุมา ได้้กัล่าว่ในุระห้ว่่าง
กัารป้ระชุมนุานุาชาต่ิร่ว่มกัับองค์กัารยูเนุสัโกัและสัำานัุกังานุว่่าด้้ว่ย 
ยาเสัพติ่ด้และอาชญากัรรมแห่้งสัห้ป้ระชาชาติ่ เม่�อปี้ พ.ศ. 2562 ว่่า  
“แม้กัระทั�งเม่�อต่อนุที�เราได้้เคร่�องป้ระดั้บทั�ง 10 ชิ�นุนีุ�ค่นุมาแล้ว่  
คนุกััมพูชากัว่่าร้อยละ 80-90 ยังไม่เข้้าใจึว่่าเราทำาอะไรไป้ ยังนุ่กัภัาพ 
ไม่ออกัเลยว่่าป้ระติ่มากัรรมพระวิ่ษณุที�นุครวั่ด้นัุ�นุเคยป้ระดั้บด้้ว่ยทอง
และอัญมณีมากัมายข้นุาด้นีุ� เพราะเราถูึกัพรากัคว่ามทรงจึำาและ 
คว่ามเข้้าใจึถ่ึงวั่ฒนุธีรรมอันุยิ�งให้ญ่ไป้ห้มด้แล้ว่”

นุายเอเตี่ยนุ เกัลม็อง อดี้ต่ผู้ิอำานุว่ยกัารองค์กัารยูเนุสัโกั กัรุงซึ่ามัว่ และ
นัุกักัฎห้มายด้้านุมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรม ได้้ชี�ให้้เห็้นุว่่า อนุุสััญญา ปี้ ค.ศ. 
1970 ว่่าด้้ว่ยวิ่ธีีกัารห้้ามและป้้องกัันุกัารนุำาเข้้า ส่ังออกั และ 
โอนุกัรรมสิัทธิี�ในุทรัพย์สิันุทางวั่ฒนุธีรรมโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มาย  
(The 1970 Convention on the Means of Prohibiting and  
Preventing Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property) มีห้ลักักัารด้ำาเนิุนุงานุร่ว่มกัับรัฐภัาคี 3 ป้ระกัาร 
ป้ระกัารแรกัค่อ กัารสัร้างกัลไกักัารป้้องกัันุไม่ให้้เกิัด้กัารกัระทำาผิิด้ข่้�นุ 
(preventive measures) ป้ระกัารที�สัองค่อ กัารให้้คว่ามช่ว่ยเห้ล่อ 
ในุกัารเจึรจึาได้้ค่นุ (return) และทว่งค่นุ (restitution) โบราณวั่ต่ถุึห้ร่อ
ศิลป้วั่ต่ถุึที�ถูึกัโจึรกัรรมไป้สู่ัอีกัป้ระเทศห้นุ่�ง และป้ระกัารที�สุัด้ท้ายค่อ 
กัารส่ังเสัริมให้้เกิัด้คว่ามร่ว่มม่อทุกัรูป้แบบ (cooperation) โด้ยเฉพาะ
ระห้ว่่างภัาครัฐและเอกัชนุ ทั�งในุป้ระเทศและระห้ว่่างป้ระเทศ เพ่�อใช้พลัง
ข้องสัาธีารณชนุต้่านุว่งจึรกัารห้มุนุทรัพยากัรจึากักัารลักัลอบค้าไป้ใช้ 
ในุอาชญากัรรมอ่�นุ ๆ
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ทั�งนีุ� ได้้กัล่าว่ถ่ึงคว่ามพยายามที�เกีั�ยว่ข้้องกัับห้ลักักัารป้ระกัารที�สัอง
ไป้แล้ว่ (กัารได้้ค่นุและทว่งค่นุโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึ) ซ่ึ่�งทำาให้้ท่านุ
เห็้นุว่่า นีุ�เป็้นุเพียงห้ลักักัารเชิงตั่�งรับที�ใช้ทรัพยากัรและงบป้ระมาณ
จึำานุว่นุมากั และได้้ผิลลัพธ์ีที�ไม่ได้้นุำาไป้สู่ักัารแกั้ไข้ปั้ญห้าที�ต้่นุเห้ตุ่  
ดั้งนัุ�นุจึากันีุ�จ่ึงข้ออภิัป้รายคว่ามสัำาคัญข้องห้ลักักัารทำางานุป้ระกัารแรกั
และป้ระกัารที�สัามในุส่ัว่นุต่่อไป้

ป้ระกัารแรกัค่อกัารสัรา้งกัลไกัทางกัฎห้มายและข้้อบงัคับเพ่�อป้้องกัันุ
ไม่ให้้เกิัด้กัารกัระทำาผิิด้ข่้�นุอีกั (preventive measures) ซ่ึ่�งรว่มถ่ึง
กัารแก้ัไข้กัฎห้มายและนุโยบายระดั้บชาติ่ให้้สัอด้คล้องกัับเนุ่�อห้า 
ในุอนุุสััญญาฯ กัารคาด้โทษในุกัฎห้มายอาญา กัารระบุ วิ่ ธีี
ป้ระนุีป้ระนุอมในุกัฎห้มายแพ่ง กัารจึัด้ทำาทะเบียนุโบราณว่ัต่ถุึและ
ศิลป้วั่ต่ถุึในุระดั้บแห้ล่ง ท้องถิึ�นุและระดั้บชาติ่ เพ่�อเพิ�มคว่ามป้ลอด้ภััย
และห้ลักัฐานุทางเอกัสัาร กัารจัึด้ทำาใบรับรองกัารส่ังออกั 
ที�เป็้นุมาต่รฐานุเดี้ยว่กัันุในุภูัมิภัาคห้ร่อในุโลกั กัารออกัข้้อชี�แจึง 
เร่�องกัารซ่ึ่�อข้ายโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึในุลักัษณะที�ชอบและ 
มิชอบด้้ว่ยกัฎห้มายให้้ป้ระชาชนุและนัุกัท่องเที�ยว่ได้้ทราบ ฯลฯ

ทั�งกัารป้้องกัันุและลบล้างกัารลอบค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึนัุ�นุ
จึำา เ ป็้นุต้่องว่างแผินุด้ำา เ นิุนุกัารในุระยะยาว่และต้่องอาศัย 
คว่ามร่ว่มม่อจึากัภัาคส่ัว่นุต่่าง ๆ ไม่ว่่าจึะเป็้นุภัาครัฐผู้ิถ่ึอกัฎห้มาย 
และภัาคเอกัชนุผู้ิเป็้นุผู้ิเล่นุห้ลักัในุกัลไกักัารค้าข้ายใด้ ๆ โด้ยแท้แล้ว่

ทั�งข้อบเข้ต่ข้องข้้อต่กัลงนุานุาชาต่แิละข้อบเข้ต่ข้องกัารคา้ต่่างไมเ่คย
ถูึกัจึำากััด้อยู่ในุบริเว่ณข้องภูัมิภัาคห้ร่อทวี่ป้ห้นุ่�ง ๆ ใด้เลย อย่างนุ้อย
ก็ัต่ลอด้ 400 ปี้ที�ผ่ิานุมา ดั้งนัุ�นุ ห้ากัท่านุพยายามสัร้างทฤษฎีห้ร่อ
มาต่รกัารป้้องกัันุกัารลักัลอบค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึในุภูัมิภัาค
เอเชียต่ะวั่นุออกัเฉียงใต้่เท่านัุ�นุ จึะไม่มีทางระบุและแก้ัไข้ปั้ญห้า 
ที�ต้่นุต่อได้้เลย และห้ากัท่านุคิด้ว่่า ห้นุ่ว่ยงานุข้องท่านุต้่องต่่อสู้ักัับ 
ทุกัคนุที�เกีั�ยว่ข้้องกัับกัารลักัลอบค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึ ท่านุจึะไม่มี
ทางรับม่อกัับศาสัต่ราวุ่ธีที�มาจึากัทุกัทิศทางได้้โด้ยลำาพัง และ 
คว่ามพยายามกั็อาจึสูัญเป้ล่าห้ร่อได้้ผิลในุว่งจึำากััด้ เห้ตุ่นีุ�จ่ึงเป็้นุที�มา
ข้องห้ลักักัารทำางานุภัายใต้่อนุุสััญญาฯ ฉบับนีุ�ข้ององค์กัารยูเนุสัโกั 
ในุป้ระกัารที�สัาม ค่อกัารส่ังเสัริมคว่ามร่ว่มม่อทุกัรูป้แบบ

ด้้ว่ยห้ลักักัาร 3 ป้ระกัารที�ครอบคลุมเนุ่�อห้าทั�งห้มด้ข้องอนุุสััญญาฯ นีุ�
จึะเห็้นุว่่า องค์กัารยูเนุสัโกัเล่อกัที�จึะไม่ “ต่่อสู้ั” กัับผู้ิมีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้อง
กัับกัารค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึโด้ยผิิด้กัฎห้มาย แต่่หั้นุมาทำางานุ
กัับผู้ิมีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้องห้ลายฝ่าย ทั�งห้นุ่ว่ยงานุรัฐ บริษัทป้ระมูล 
พิพิธีภััณฑ์์ ห้อศิลป์้ นัุกัสัะสัม นัุกัท่องเที�ยว่ และเยาว่ชนุ เพ่�อให้้มั�นุใจึ
ว่่ามรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมที�เป็้นุวั่ต่ถุึทรงค่าข้องสัาธีารณะนีุ� จึะอยูใ่นุที�ที�
ทุกัคนุเข้้าถ่ึงได้้อย่างอิสัระ และเป็้นุป้ระโยชน์ุทางกัารศ่กัษาและ 
กัารรักัษาอัต่ลักัษณ์ทางวั่ฒนุธีรรมข้องคนุรุ่นุต่่อ ๆ ไป้
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โด้ยส่ัว่นุให้ญ่ โบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึข้องป้ระเทศในุเอเชียต่ะวั่นุออกัเฉียงใต้่นัุ�นุจึะถูึกัส่ังผ่ิานุ
ชายแด้นุป้ระเทศเพ่�อนุบ้านุไป้สู่ัเม่องท่าให้ญ่ ก่ัอนุจึะข้นุส่ังไป้ทวี่ป้อ่�นุ ๆ  ด้้ว่ยเห้ตุ่นีุ� ห้นุ่ว่ยงานุ
ผู้ิบังคับใช้กัฎห้มายในุระด้ับท้องถิึ�นุที�ใกัล้ชิด้กัับแห้ล่งมรด้กั เป้็นุผู้ิมีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้องสัำาคัญ 
ที�จึะทำาให้้กัารป้้องกัันุไม่ให้้ว่งจึรกัารลักัลอบค้าโบราณว่ัต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึระห้ว่่างป้ระเทศ 
เกิัด้ข่้�นุตั่�งแต่่แรกั

อย่างไรก็ัต่าม ในุระดั้บนุโยบาย โด้ยเฉพาะในุภูัมิภัาคเอเชียต่ะวั่นุออกัเฉียงใต้่ ยังไม่มี 
คว่ามต่ระห้นัุกัห้ร่อกัารตั่ด้สิันุใจึลงทุนุเพ่�อเพิ�มคว่ามรู้และศักัยภัาพให้้แก่ับุคลากัรระดั้บท้องถิึ�นุ
เห้ล่านีุ�เพียงพอ ทั�งที�งบป้ระมาณที�จึำาเป็้นุใช้เพ่�อกัารสัร้างผู้ิรักัษากัฎห้มายที�ทั�ว่ถ่ึงและ 
มีป้ระสิัทธิีภัาพนัุ�นุอาจึนุ้อยกัว่่างบป้ระมาณเพ่�อกัารทว่งค่นุโบราณวั่ต่ถุึไม่กีั�ชิ�นุด้้ว่ยซึ่ำ�า

นุอกัจึากันีุ� ห้ากัโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึถูึกัลักัลอบผ่ิานุชายแด้นุไป้ได้้แล้ว่ สิั�งที�สัำาคัญต่่อมา
ค่อกัารป้ระสัานุงานุระห้ว่่างห้นุ่ว่ยงานุและระห้ว่่างป้ระเทศที�ว่่องไว่และครบถึ้ว่นุ กัระนัุ�นุ  
นีุ�เป็้นุจุึด้อ่อนุที�ให้ญ่ที�สุัด้ข้องป้ระเทศในุภัูมิภัาคนีุ� ทำาอย่างไรเราจึ่งจึะแกั้ไข้จุึด้บอด้ 
ทั�งสัองป้ระเด็้นุนีุ�ได้้เพ่�อที�จึะยุติ่ว่งจึรอาชญากัรรมที�เร่�อรังนีุ�เสีัยที

“ชายแด้นุระห้ว่่างป้ระเทศเป็้นุโอกัาสัที�ดี้ที�สุัด้ที�จึะห้ยุด้กัารลักัลอบข้นุสิันุค้าผิิด้กัฎห้มาย  
แต่่นุ่าเสีัยด้ายที�บุคลากัรด้้านุศุลกัากัรในุภูัมิภัาคนีุ�ยังไม่มีทักัษะคว่ามรู้เพียงพอที�จึะตั่ด้สิันุว่่า 
สิั�งใด้ค่อโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึที�แท้จึริง โด้ยเฉพาะเม่�อต้่องเล่อกัต่รว่จึสัอบในุบรรด้าสิันุค้า
ที�ผ่ิานุเข้้ามาในุคอนุเทนุเนุอร์วั่นุละห้ลายห้ม่�นุตู้่” คาซุึ่ชิเกัะ ไซึ่โต่ะ นัุกัวิ่เคราะห์้ข้ององค์กัาร
ศุลกัากัรโลกั (WCO) กัล่าว่

สัำานัุกัเลข้าธิีกัารคณะกัรรมกัารแห่้งชาติ่ว่่าด้้ว่ยกัารศ่กัษา วิ่ทยาศาสัต่ร์และวั่ฒนุธีรรม 
แห่้งสัห้ป้ระชาชาติ่ ข้องป้ระเทศไทย (Thai National Commission for UNESCO) และ 
สัำานัุกังานุยูเนุสัโกั กัรุงเทพฯ ได้้ร่ว่มม่อกัันุต่ลอด้ห้ลายปี้ที�ผ่ิานุมา เพ่�อยกัระดั้บคว่ามต่ระห้นัุกั
และศักัยภัาพข้องผู้ิมีส่ัว่นุเกีั�ยว่ข้้องกัับกัารค้าโบราณว่ัต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึทุกั ๆ ฝ่ายโด้ยได้้เริ�ม
จัึด้กัารป้ระชุมเพ่�อพัฒนุาคว่ามร่ว่มม่อนุานุาชาติ่เพ่�อป้กัป้้องมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรม 
ในุอนุุภูัมิภัาคลุ่มแม่นุำ�าโข้ง ระห้ว่่างเจ้ึาห้นุ้าที�ระดั้บสูังข้องป้ระเทศจีึนุ กััมพูชา สัป้ป้. ลาว่ เมียนุมา
เวี่ยด้นุามและไทย กัับผู้ิเชี�ยว่ชาญทั�งต่ำารว่จึ ศุลกัากัรและอาชญาวิ่ทยาจึากัทั�ว่โลกั ได้้ร่ว่มม่อ
กัับสัำานัุกังานุว่่าด้้ว่ยยาเสัพต่ิด้และอาชญากัรรมแห้่งสัห้ป้ระชาชาต่ิ (UNODC) จัึด้กัารอบรม
เจ้ึาห้นุ้าที�ต่ำารว่จึท่องเที�ยว่และศุลกัากัร เร่�องกัารห้ยุด้ยั�งกัารลักัลอบข้นุส่ังโบราณวั่ต่ถุึและ 
ศิลป้วั่ต่ถุึผ่ิานุตู้่คอนุเทนุเนุอร์ ซ่ึ่�งรว่มถ่ึงกัารวิ่เคราะห์้ลักัษณะต้่องสังสััยแบบต่ำารว่จึสัากัล  
และคว่ามรู้เพ่�อระบุวั่ต่ถุึที�ไม่สัามารถึส่ังออกัจึากัป้ระเทศในุเอเชียอาคเนุย์ได้้โด้ยผู้ิเชี�ยว่ชาญ
ด้้านุโบราณคดี้และศิลป้ะ

“กัารสัรา้งกัลไกักัารทำางานุที�ใกัล้ชิด้ระห้ว่่างผู้ิเชี�ยว่ชาญด้้านุมรด้กัทางว่ฒันุธีรรมกัับต่ำารว่จึและ
ศุลกัากัรเป้น็ุคว่ามคดิ้ที�ดี้มากั เราจึำาเป้น็ุต้่องรู้ว่่าเราข้าด้ศกััยภัาพอะไรที�ทำาให้้อาชญากัรนัุ�นุรู้ทันุ
เราเสัมอ ในุระด้ับป้ฏิิบัติ่กัาร เราเพียงได้้แต่่ห้วั่งว่่าผู้ินุำาข้องเราจึะเห้็นุคว่ามจึำาเป็้นุจุึด้นีุ�เสีัยที 
และลงทุนุลงแรงสัร้างกัลไกัคว่ามร่ว่มม่อที�ถึาว่ร ที�มีห้นุ่ว่ยงานุป้ระสัานุงานุทุกั ๆ ฝ่ายทำางานุ
ด้้ว่ยกัันุจึริง ๆ” เจ้ึาห้นุ้าที�กัรมส่ับสัว่นุอาชญากัรรมข้องป้ระเทศเมียนุมาท่านุห้นุ่�งที�มาร่ว่ม
โครงกัารอบรมในุป้ระเทศไทยกัล่าว่ไว้่ โด้ยไม่ข้อเอ่ยนุาม
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นุอกัจึากันีุ� ในุทศว่รรษที�ผิ่านุมา บริษัทป้ระมูลและห้อศิลป์้ระดั้บโลกั
ห้ลายแห่้งหั้นุมาให้้คว่ามสัำาคัญกัับกัารยกัระดั้บจึริยธีรรมข้ององค์กัร
เอกัชนุ โด้ยเฉพาะเร่�องกัารซ่ึ่�อข้ายโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึจึากั
วั่ฒนุธีรรมอ่�นุ องค์กัารยูเนุสัโกัได้้อาศัยโอกัาสันีุ�จัึด้กิัจึกัรรมทั�งระดั้บ
ป้ระเทศและนุานุาชาติ่ เพ่�อเป้ลี�ยนุแป้ลงแนุว่คิด้ “คว่ามเป็้นุอริ” ระห้ว่่าง
ภัาครัฐและเอกัชนุ โด้ยสัร้างคว่ามสััมพันุธ์ีกัับตั่ว่แทนุผู้ิค้าโบราณวั่ต่ถุึ 
ในุแถึบป้ระเทศเอเชียอาคเนุย์ห้ลายราย จัึด้กัารเสัว่นุาให้้คว่ามรู้เร่�อง
ป้ระมว่ลจึริยธีรรมข้องผู้ิค้าศิลป้ะ (UNESCO International Code of 
Ethics for Dealers in Cultural Property) และเสัว่นุาเร่�องกัารใช้ 
ใบรับรองส่ังออกัโด้ยกัรมศิลป้ากัรให้้กัับร้านุค้าโบราณวั่ต่ถุึ นุำาผู้ิเชี�ยว่ชาญ
ด้้านุกัารจัึด้กัารคอลเล็กัชั�นุชั�นุสูังมาพบป้ะกัับนุักัสัะสัม จัึด้กิัจึกัรรม 
ค่ายเยาว่ชนุเพ่�อป้กัป้้องมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรมและพิพิธีภััณฑ์์ และ 
จัึด้แคมเป้ญโซึ่เชียลมีเดี้ยระดั้บโลกัค่อ #Unite4Heritage ต่ลอด้ระยะเว่ลา
ไม่กีั�ปี้ที�ริเริ�มคว่ามสััมพนัุธ์ีเช่นุนีุ�มา เราได้้เห้น็ุกัารเป้ลี�ยนุผ่ิานุที�นุ่าป้ระทบัใจึ
ตั่�งแต่่กัารให้้ข้้อมูลเร่�องแห้ล่งที�มาข้องวั่ต่ถุึในุเว็่บไซึ่ต์่ข้องพิพิธีภััณฑ์์และ
ห้อศิลป์้ต่่าง ๆ  กัารตั่�งป้้ายให้้คว่ามรู้เร่�องคว่ามโป้รง่ใสัในุกัารจึดั้ห้าสันิุค้า
ข้องบริษัทป้ระมูลและร้านุค้าในุแห้ล่งต่ลาด้โบราณวั่ต่ถุึ รว่มไป้ถ่ึงเสีัยง
จึากัเยาว่ชนุรุ่นุให้ม่ที�ลด้คว่ามนุิยมในุกัารจึำากััด้สิัทธิีกัารเข้้าถ่ึงวั่ต่ถุึ 
อันุเป็้นุมรด้กัทางวั่ฒนุธีรรม

ทั�งนีุ� มีเคร่�องม่อมากัมาย ทั�งเอกัสัารและสั่�อออนุไลนุ์ ที�ทุกั ๆ ฝ่าย
สัามารถึใช้เป็้นุแห้ล่งคว่ามรู้ได้้ เช่นุ บัญชีแด้ง (Red List) ข้องสัภัา 
กัารพิพิธีภััณฑ์์ระห้ว่่างชาต่ิ (ICOM) ที�ระบุรูป้ลักัษณ์โบราณว่ัต่ถุึที�ต้่อง
ห้้ามไม่ให้้นุำาเข้้าห้ร่อส่ังออกั คลังข้้อมูลออนุไลน์ุวั่ต่ถุึที�กัำาลังต่ามห้า 
ข้อง INTERPOL และโครงกัาร PITCH ข้ององค์กัารศุลกัากัรโลกั 
ที�ให้้แนุว่ทางกัารว่นิิุจึฉัยรูป้แบบกัารกัระทำาต้่องสังสััยเกีั�ยว่กัับโบราณว่ตั่ถุึ
และยังมีสัถึาบันุระห้ว่่างป้ระเทศเพ่�อสัร้างเอกัภัาพให้้แก่ักัฎห้มายเอกัชนุ
(UNIDROIT) ที�สัามารถึให้้คำาป้ร่กัษาทั�งห้นุ่ว่ยงานุรัฐและเอกัชนุ 
เร่�องกัฎห้มายแพ่งสัากัลที�เกีั�ยว่กัับกัารค้าโบราณวั่ต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึ

องค์กัารยูเนุสัโกัได้้นุำาบทเรียนุที�ได้้จึากักัารนุำาร่องกิัจึกัรรมสัร้างพันุธีมิต่ร
เห้ล่านีุ� มาตี่พมิพ์เป็้นุเอกัสัารแนุว่ทางและวิ่ธีีกัารสัร้างศักัยภัาพเพ่�อรับม่อ
กัับกัารลักัลอบค้าโบราณว่ัต่ถุึและศิลป้วั่ต่ถุึโด้ยมิชอบด้้ว่ยกัฎห้มาย 
(Clement, 2019) ซ่ึ่�งทุกัห้นุ่ว่ยงานุและภัาคส่ัว่นุในุทุกัป้ระเทศสัามารถึ
นุำาไป้ใช้เป็้นุต้่นุแบบในุกัารจัึด้ป้ระชุม อบรมห้ร่อเสัว่นุาในุหั้ว่ข้้อ 
ที�เกีั�ยว่ข้้องได้้

จึนุถึง่ทุกัวั่นุนีุ� ป้ระเทศในุภัมิูภัาคเอเชียต่ะวั่นุออกัเฉยีงใต้่ห้ลายป้ระเทศ
รว่มถ่ึงป้ระเทศไทย ยังไม่ได้้เข้้าร่ว่มเป็้นุรัฐภัาคีข้องอนุุสััญญาฯ ปี้ ค.ศ. 
1970 แม้บางห้นุ่ว่ยงานุได้้ด้ำาเนิุนุนุโยบายในุแนุว่ทางที�สัอด้คล้องกัับ 
อนุุสััญญาฯ บ้างแล้ว่ แต่่กัารเริ�มต้่นุก้ัาว่แรกัสู่ัคว่ามร่ว่มม่อระห้ว่่าง
ป้ระเทศที�ถึาว่รจึริง ๆ นัุ�นุ จึำาเป็้นุต้่องมาจึากัพันุธีะสััญญาที�เป็้นุกิัจึจึะ
เช่นุนีุ� คำาถึามค่อป้ระเทศไทยพร้อมร่ว่มม่อกัับป้ระเทศอ่�นุ ๆ เพ่�อแก้ัไข้
ปั้ญห้าอย่างจึริงจัึงแล้ว่ห้ร่อยัง
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การลัักลัอบค้้าวััตถุุโบราณ ณ แดนมิิค้สััญญีในตะวัันออกกลัางขยายตัวัอย่างต่อเน่�อง 
ในช่่วัง 2 ทศวัรรษที�ผ่่านมิา แม้ิว่ัาจะมีิฉัันทามิติจากนานาช่าติประณามิการค้้าที�ลัะเมิิดกฎหมิาย
ดังกล่ัาวั ทว่ัาการต่อส้้ักับปัญหานี�ในทางปฏิิบัติยังค้งเปน็ไปอยา่งยากลัำาบาก มิาตรการหน่�ง
ที�จะหยุดยั�งได้ก็ค่้อ เพิิ่�มิการค้วัำ�าบาตรบรรดาผ้้่รับซ่ื้�อ นี�ค่้อค้ำากล่ัาวัของอัมิร์ อัลั-อัซื้ม์ิ  
นักโบราณค้ดี อาจารยผ้้์่สัอนวิัช่าประวััติศาสัตร์ตะวัันออกกลัางแลัะมิานษุยวิัทยาที�มิหาวิัทยาลััย
ช่อว์ันีแห่งรัฐโอไฮโอในสัหรัฐอเมิริกา

"เราต้อง                        พิ่วักหัวัขโมิย

พิ่ร้อมิกันไป"

สััมิภาษณ์โดย แลัติตียา กาซื้ี (ย้เนสัโก)
แปลัโดย พิิ่ศวัาสั ปทุมิุต์ตรังษี

∆ จารึึกบนแผ่่นดิินเหนียวและเคร่่ึองป้ั้�นดิินเผ่าโบรึาณท่ีี่พบในมหาวิที่ยาล้ยโมซุุลของอิร้ึกในเด่ิอนเมษายน  
ปีั้ 2017 เจ�าหน�าท่ีี่ดิ�านความม่้นคงในที่�องถ่ิิ่นคาดิว่าว้ตถุิ่เหล่านี�ถูิ่กกลุ่มไอซิุสขโมยมาจากพิพิธภ้ัณฑ์์โมซุุล  
แล�วนำามาซุ่อนไว�ท่ีี่น่ี
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ในช่่วงเวลาท่ีี่มีการึรึบพุ่ง ร้ึฐสูญเสียการึควบคุมบางส่วน
ของปั้รึะเที่ศไปั้ สถิ่าบ้นต่าง ๆ ก็เส่่อมถิ่อยจนร้ึฐ 
ไม่สามารึถิ่ปั้กป้ั้องพลเม่องและดิินแดินของตน 
แหล่งโบรึาณคดีิและพิพิธภ้ัณฑ์์ต่าง ๆ จึงไร้ึ 
การึปั้กปั้้องคุ้มครึอง เปิั้ดิช่่องให้เกิดิการึโจรึกรึรึม
และล้กลอบขุดิค้น อ้นท่ีี่จริึง การึโจรึกรึรึมส่วนใหญ่
เป็ั้นฝีีม่อของช่าวบ้านในละแวกน้�น ๆ พวกเขา 
ไร้ึหนที่างที่ำามาหากินอ้นเ น่่องมาจากปัั้ญหา 
ความข้ดิแย้งของช่าติด้ิงกล่าว จึงลงม่อขโมย 
เพ่่อความอยู่รึอดิ กลุ่มผู้่ก่อการึร้ึายท้ี่�งหลาย 
เป็ั้นเพียงองค์ปั้รึะกอบหน่ึงของบรึรึดิาผู้่แสวงหา 
ผ่ลปั้รึะโยช่น์จากการึรึบพุ่งท่ีี่ย้งคงดิำาเนินอยู่ 
อย่างต่อเน่่อง

การึโจรึกรึรึมแหล่งมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมมิใช่่ 
เ ร่่ึ อ ง ใหม่ อะ ไรึ เลย  ม้น มีมานานมากแล้ ว 
ในตะว้นออกกลาง เคร่ึอข่ายล้กลอบค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ 
เกิดิขึ�นมานานนมก่อนท่ีี่จะเกิดิความข้ดิแย้ง 
เป็ั้นเวลาหลายที่ศวรึรึษในภูัมิภัาคนี�เสียอีก บ่อยคร้ึ�ง
ท่ีี่เป็ั้นการึร่ึวมม่อก้นรึะหว่างพวกห้วขโมยก้บ
ข้ารึาช่การึ หร่ึอที่หารึท่ีี่คอร์ึร้ึปั้ช้่น เม่่อภูัมิร้ึฐศาสตร์ึ
เปั้ล่ียนแปั้ลง โจรึกย็ง้คงเปั้น็คนกลุ่มเดิิม พวกเขาแค่
เปั้ล่ียนเจ้านาย ซ่ึุงขึ�นอยู่ก้บว่าใครึค่อผู้่กุมบ้งเหียน
อยู่ในขณะน้�น หากว่ากลุ่มผู้่ก่อการึร้ึายยึดิครึอง 
บางภูัมิภัาคไว้ได้ิ น้กโจรึกรึรึมว้ตถุิ่โบรึาณก็จะปั้ร้ึบต้ว
และร่ึวมม่อก้บกลุ่มผู้่ก่อการึร้ึาย

การึล้กลอบค้าชิ่�นงานศิลปั้ว้ตถุิ่เป็ั้นการึหารึายไดิ้
ช่่ อ ง ที่ า ง ห น่ึ ง  เ ฉ ก เ ช่่ น ก า รึ ล้ ก ล อ บ ค้ า
ที่ร้ึพยากรึธรึรึมช่าติ หร่ึอการึรีึดิไถิ่ภัาษีอากรึ 
โดิยไม่ช่อบธรึรึมจากปั้รึะช่าช่นพลเม่อง แต่น่ีมิใช่่
เหตุผ่ลเดีิยวท่ีี่เป็ั้นแรึงจูงใจให้พวกเขาที่ำาเช่่นน้�น

พวกกลุ่มผู้่ก่อการึรึา้ยล้วนตรึะหน้กดีิถึิ่งความสำาค้ญ
ของมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึม หลายคร้ึ�งท่ีี่การึโจรึกรึรึม
แหลง่โบรึาณคดิเีป็ั้นแค่การึฉวยโอกาส แตห่ลายครึ้�ง
ก็เป็ั้นการึจงใจก่อให้เกิดิความเสียหายในข้�นสูงสุดิ 
การึไร้ึเสถีิ่ยรึภัาพที่างการึเม่องเป็ั้นภ้ัยคุกคาม 
ท่ีี่สำาค้ญยิ่งต่อมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึม

อยา่งเช่่นในกรึณีท่ีี่กลุ่มก่อการึร้ึายไอซิุสบุกเข้าโจมตี
และที่ำาลายอนสุรึณ์สถิ่านที่ีส่ำาค้ญ อาทิี่ ศาสนสถิ่านเบล
ในเม่องแพลไมรึา และศิลปั้ว้ตถุิ่ท่ีี่พิพิธภ้ัณฑ์์ 
ในเม่องโมซุุลของอร้ิึก ก็เพ่่ออวดิศ้กดิาวา่กลุ่มไอซุสิ
สามารึถิ่กรึะที่ำาการึด้ิงกล่าวได้ิโดิยปั้รึาศจากการึลงท้ี่ณฑ์์
รึวมท้ี่�งการึไร้ึสมรึรึถิ่ภัาพของเจ้าหน้าท่ีี่ท้ี่องถ่ิิ่นและ
ชุ่มช่นนานาช่าติท่ีี่จะหยุดิย้�งพวกเขา

ท้ี่�งนี�แหล่งมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมก็ได้ิกลายมาเป็ั้น 
จุดิยุที่ธศาสตร์ึของกองกำาล้งติดิอาวุธเช่่นไอซิุสด้ิวย 
พวกเขาตรึะหน้กดีิว่าชุ่มช่นนานาช่าติให้ความสำาค้ญ
ก้บแหล่งโบรึาณคดีิเหล่านี� จึงใช้่สถิ่านท่ีี่ด้ิงกล่าวเพ่่อ
ผ่ลปั้รึะโยช่น์ของกลุ่ม ค่อใช้่เป็ั้นฐานท่ีี่ม่้นแคมป์ั้ 
ฝึีกอบรึม หร่ึอไม่ก็ใช้่เป็ั้นท่ีี่เก็บอาวุธยุที่โธปั้กรึณ์  
คนพวกนี�รู้ึว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีี่แหล่งโบรึาณคดีิ
เหล่านี�จะตกเป็ั้นเป้ั้าโจมตีที่างอากาศจากกองกำาล้ง
พ้นธมิตรึ เช่่น เม่่อคร้ึ�งท่ีี่พวกไอซิุสเข้ายดึิครึองเม่อง
โบรึาณแพลไมรึาของซีุเรีึยในปีั้ 2015 โดิยต้กตวง
ความได้ิเปั้รีึยบอยา่งเต็มท่ีี่เน่่องจากเม่องนี�เป็ั้นเม่อง
ท่ีี่ยูเนสโกขึ�นที่ะเบียนเป็ั้นมรึดิกโลก

•  ขอบเขตท่ี่�บรรดาพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่ ง
โบราณคด่ในเขตแดนแห่งความขัดแย้้งสุ่่่มเสุ่่�ย้ง 
ต่อการถููกโจรกรรมกว้างมากเพ่ิย้งใด?

•  ที่ำาไมกล่่มผูู้้ก่อการร้าย้ติดอาว่ธถึูงชอบโจมต่
มรดกที่างวัฒนธรรม? มันเป็็นวิถู่ที่างเด่ย้วท่ี่�จะ
หาเงินท่ี่นมาสุ่นับสุ่น่นกิจกรรมของพิวกเขาหรือ?

ลงทัณฑ์
และผู้รับซื้อ
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ในปั้รึะเที่ศส่วนใหญ่ท่ีี่มีกฎหมายกำาก้บดูิแลตลาดิ
ศิลปั้ว้ตถุิ่ ผู้่โจรึกรึรึมและผู้่ที่ำาลายศิลปั้ว้ตถุิ่จะถูิ่ก
ดิำาเนินคดีิที่างอาญา แต่กรึณีการึครึอบครึอง
ที่ร้ึพยสิ์นที่างว้ฒนธรึรึมท่ีี่ถูิ่กขโมยมามิได้ิเป็ั้นเช่่นน้�น

ทุี่กว้นนี� เรึาสามารึถิ่ฟ้้องร้ึองสถิ่าบ้นการึปั้รึะมูล 
พิพิธภ้ัณฑ์์ หร่ึอน้กสะสม ในข้อหาครึอบครึองศิลปั้ว้ตถุิ่
จากดิินแดินท่ีี่อยูใ่นสภัาวะสงครึามได้ิอยา่งแน่นอน
แต่ผ่ลการึต้ดิสินคดีิความจะขึ�นอยู่ก้บอำานาจของ
ศาลแพ่งในปั้รึะเที่ศของผู้่ร้ึบซุ่�อ จากปั้รึะสบการึณ์
ท่ีี่ผ่่านมา บที่ลงโที่ษท่ีี่หน้กท่ีี่สุดิ เม่่อสถิ่าบ้นหร่ึอ 
ผู้่ค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ถูิ่กต้ดิสินว่ามีความผิ่ดิจริึงก็ค่อ ต้องนำา
ศิลปั้ว้ตถุิ่ชิ่�นน้�นส่งค่นเจ้าของ บที่ลงท้ี่ณฑ์์สูงสุดิ
สำาหร้ึบคุณอาจจะเปั้น็การึจ่ายค่าปั้ร้ึบ กล่าวคำาขอโที่ษ
และส่งศิลปั้ว้ตถุิ่ค่น

ในปัั้จจุบ้น มีศิลปั้ว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึมหลายหม่่นชิ่�น
หมุนเวียนเปั้ล่ียนม่ออยูท่้่ี่วท้ี่�งโลก ในมมุมองของที่้�ง
ผู้่ขายและผู้่ร้ึบซุ่�อ

หากจะต้องส่งค่นสินค้าในภัายภัาคหน้าส้ก 1-2 ชิ่�น
ต่อปีั้ ก็ไม่ใช่่ความเส่ียงท่ีี่หน้กหนาอะไรึเลย

แม้ว่าข้อมติ 2199 จะได้ิร้ึบการึร้ึบรึองโดิยฉ้นที่ามติ
แต่บางปั้รึะเที่ศท่ีี่ย้งอนุญาตให้มีการึค้าโบรึาณว้ตถุิ่
ก็ไม่ได้ิสร้ึางกลไกที่างกฎหมายเพ่่อใช้่เป็ั้นแนวที่าง
ปั้ฏิิ บ้ ติแ ต่อ ย่ าง ใดิ  ถ้ิ่ าหาก ต้องการึ ใ ห้ เ กิดิ 
การึเปั้ล่ียนแปั้ลงอย่างจริึงจ้ง ร้ึฐเหล่านี�จะต้อง
พร้ึอมท่ีี่จะที่ำาหน้าท่ีี่ของตนในการึลงอาญาการึค้า
ด้ิงกล่าว และจะต้องมีบที่ลงโที่ษที่ี่ร้ึายแรึงเพ่่อใช้่
เป็ั้นมาตรึการึยบ้ย้�งอย่างแท้ี่จริึง

นอกจากนี�ย้งต้องมีการึปั้ร้ึบเปั้ล่ียนเจตคติว่าด้ิวย
เร่่ึองการึล้กลอบค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ ยกต้วอยา่งเช่่น ในปีั้ 2019 
ได้ิเกิดิข่าวอ่�อฉาวไปั้ท่้ี่วโลกเม่่อสถิ่าบ้นการึปั้รึะมูล
คริึสตีส์นำาชิ่�นงานพรึะเศียรึขององค์ตุต้นคามุนออกมา
ปั้รึะมูลขาย สถิ่าบ้นการึปั้รึะมูลรึะด้ิบโลกแห่งนี�รึะบุว่า
โบรึาณว้ตถุิ่ชิ่�นนี�อยู่ในช่่วงเวลารึาว 1333-1323 
ก่อนคริึสตกาล

ซ่ึุงไม่มีข้อสงส้ยใดิ ๆ  เลยว่างานสล้กจากหนิควอตซ์ุ
ชิ่� น นี� ไ ด้ิ ถูิ่ก โจรึกรึรึมมาจากปั้รึะเที่ศอียิปั้ ต์  
ที่ว่าการึโต้เถีิ่ยงอย่างเปิั้ดิกว้างของผู้่คนท้ี่�งหมดิ 
กล้บอยู่ตรึงปั้รึะเดิ็นท่ีี่ว่า งานชิ่�นนี�ถูิ่กนำาออกจาก
อียิปั้ต์ก่อนหร่ึอหล้งปีั้ 1970 ซ่ึุงเป็ั้นปีั้ท่ีี่ยูเนสโก
ปั้รึะกาศใช้่อนุส้ญญาปีั้ 1970 ว่าด้ิวยการึคุ้มครึอง
ที่ร้ึพย์สินที่างว้ฒนธรึรึม ฉะน้�นจึงดูิเหม่อนว่าผู้่คน 
ท่ีี่ถิ่กเถีิ่ยงก้นเหล่าน้�นไม่ได้ิสนใจในปั้รึะเด็ินท่ีี่ว่า 
โบรึาณว้ตถุิ่ชิ่�นนี�ถูิ่กขโมยมา ซ่ึุงเป็ั้นการึกรึะที่ำา 
ท่ีี่ต้องถูิ่กลงท้ี่ณฑ์์ภัายใต้กฎหมายอาญา ในที่าง 
ตรึงก้นข้าม พวกเขากล้บสนใจปั้รึะเดิ็นเวลาที่ี่ถูิ่ก
ขโมยมากกว่า ซ่ึุงจะเป็ั้นปัั้จจ้ยบ่งชี่�ว่าโบรึาณว้ตถุิ่
ชิ่�นนี�เข้าสู่ตลาดิศิลปั้ว้ตถุิ่โดิยถูิ่กกฎหมายหร่ึอไม่

ตรึาบใดิที่ีย่ง้ไม่มีการึเปั้ล่ียนแปั้ลงอ้นสำาค้ญในส้งคม
ของเรึา ตรึาบน้�นโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึมก็จะย้งคง
หล่อเลี�ยงตลาดิคา้ศิลปั้ว้ตถุิ่เหม่อนเดิิม ไมว่่าจะเปั้น็
โบรึาณว้ตถุิ่จากปั้รึะเที่ศท่ีี่อยู่ในภัาวะสงครึาม หร่ึอ
จากท่ีี่อ่่น ๆ ก็ตาม

ว้ตถุิ่ด้ิงกล่าว ได้ิแก่ เหรีึยญ รูึปั้ปัั้�น/รูึปั้สล้ก และจารึึกโบรึาณ ต้�งแต่ปีั้ ค.ศ. 2011 
โบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กขโมยไปั้จากเยเมนรึาว 100 ชิ่�นได้ิถูิ่กนำาไปั้เสนอขายท่ีี่สถิ่าบ้น 
การึปั้รึะมูลท้ี่�งในยุโรึปั้และสหร้ึฐอเมริึกา รึวมมูลค่ารึาว 1 ล้านเหรีึยญสหร้ึฐ  
ว้ตถุิ่โบรึาณชิ่�นสำาค้ญหลายร้ึอยชิ่�นถูิ่กโจรึกรึรึมจากพิพิธภ้ัณฑ์์ร็ึอกกอ (Raqqa)  
ซ่ึุงเปั้น็หน่ึงในเม่องแรึก ๆ  ของซุเีรีึยท่ีี่กลุ่มผู้่ก่อการึรึา้ยไอซุสิเข้าไปั้ยดึิครึองในปั้ ี2014 
หน่ึงปีั้ต่อมา โบรึาณว้ตถุิ่ลำ�าค่าเก่อบ 10,000 ชิ่�นถูิ่กขโมยไปั้จากพิพิธภ้ัณฑ์์อิดิลิบ (Idlib)

ท้ี่�งในอิร้ึกและซีุเรีึย องค์กรึก่อการึร้ึายท่ีี่รู้ึมูลค่าที่างการึตลาดิของโบรึาณว้ตถุิ่เหล่านี�ดีิ
 ได้ิวางแผ่นโจรึกรึรึมขนานใหญ่อยา่งเป็ั้นรึะบบจากพิพิธภ้ัณฑ์์และแหล่งโบรึาณคดีิ
ต่าง ๆ ท่ีี่อยู่ในเขตแดินท่ีี่พวกตนเข้ายึดิครึอง ถึิ่งขนาดิกำาหนดิภัาษีจากมูลค่าของ
โบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่โจรึกรึรึมมาด้ิวย เม่่อเด่ิอนพฤศจิกายน 2015 ในรึายงานเร่่ึอง 
การึคุ้มครึองมรึดิกในสภัาวะความข้ดิแย้งท่ีี่มีการึใช้่กำาล้งอาวุธฌ็็อง-ลุก มาร์ึตีเน 
ปั้รึะธานและผู้่อำานวยการึพิพิธภ้ัณฑ์์ลูฟ้วร์ึในกรุึงปั้ารีึส ต้�งข้อส้งเกตว่า “โบรึาณ
ว้ตถุิ่เป้ั้�อนเล่อดิ” อาจจะเป็ั้น “แหล่งที่ำารึายได้ิให้กลุ่มไอซิุสถึิ่ง 15-20%” ด้ิงน้�น 
การึล้กลอบค้าสินค้าที่างว้ฒนธรึรึมจึงน้บเป็ั้นวิธีการึหาเงินทุี่นเพ่่อการึก่อการึร้ึาย
ท่ีี่สำาค้ญท่ีี่สุดิวิธีหน่ึง เช่่นเดีิยวก้บการึล้กลอบค้าที่ร้ึพยากรึนำ�าม้น

ในที่ศวรึรึษท่ีี่ผ่่าน ๆ มา สินค้าและมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมจากอ้ฟ้กานิสถิ่าน เยเมน 
อิร้ึกจนถึิ่งมาลี ล้วนอยู่ในแนวหน้าท่ี่ามกลางสภัาวะการึรึบพุ่ง ไม่ว่าพวกกลุ่ม 
ผู้่ก่อการึร้ึายจะมองมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมด้ิงกล่าวเช่่นไรึ – เป็ั้นแหล่งหารึายได้ิ  
เป็ั้นเป้ั้าหมายการึที่ำาลายล้างอย่างจงใจโดิยตรึง หร่ึอใช้่เป็ั้นหล้กปั้รึะก้นความเสียหาย
ก็ตาม สินค้าที่างว้ฒนธรึรึมค่อห้วใจของปั้รึะเดิ็นเคร่ึอข่ายอาช่ญากรึรึมและ 
ความม่้นคงในยุคนี�

การึโจรึกรึรึมและล้กลอบค้าว้ตถุิ่โบรึาณส่งผ่ลให้เกิดิความไร้ึเสถีิ่ยรึภัาพอย่างลุ่มลึก
ในภูัมิภัาคตา่ง ๆ  ท่ีี่อยูใ่นสภัาวะข้ดิแยง้ เน่่องเพรึาะเปั้น็การึบ่อนที่ำาลายอ้ตล้กษณ์
ของพลเม่องในแต่ละปั้รึะเที่ศ วิธีการึหาเงินทุี่นเพ่่อก่อการึร้ึายเยี่ยงนี�เป็ั้นการึเติม
เช่่�อเพลิงให้ก้บความรุึนแรึงอย่างไม่รู้ึจบ

รึวมท้ี่�งเป็ั้นเสม่อนการึนำาอนาคตของดิินแดินในภัูมิภัาคเหล่านี�ไปั้จำานอง  
“การึล้กลอบค้า การึที่ำาลายล้างแหล่งว้ฒนธรึรึม การึโฆษณาช่วนเช่่่อแบบ 
พวกห้วรุึนแรึง ตลอดิจนการึปั้ฏิิเสธปั้รึะว้ติศาสตร์ึ ท้ี่�งหมดินี�ค่อ องค์ปั้รึะกอบ 
ของยุที่ธศาสตรึ์ปั้ฏิิบ้ติการึในรึะด้ิบโลก ด้ิงน้�นในการึร้ึบม่อ ชุ่มช่นนานาช่าติ 
จำาต้องแก้ปัั้ญหาในล้กษณะองคร์ึวม” น่ีค่อคำากลา่วของผู้่อำานวยการึใหญอ่งค์การึ
ยูเนสโก ออเดิรึย์ อาซูุเลย์ ในท่ีี่ปั้รึะชุ่มสภัามนตรีึความม่้นคงของสหปั้รึะช่าช่าติ
ว่าด้ิวยเร่่ึองการึคุ้มครึองที่ร้ึพย์สินที่างว้ฒนธรึรึมเม่่อเด่ิอนพฤศจิกายน 2017

การึตรึะหน้กในขอบเขตของการึล้กลอบคา้ว้ตถุิ่ท่ีี่เป็ั้นมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึม รึวมที่้�ง
ความเสยีหายท่ีี่เกิดิขึ�นตามมาส่งผ่ลให้เกิดิชุ่ดิโครึงการึริึเร่ิึมเม่่อไม่นานมานี� ซ่ึุงเป็ั้น
แรึงผ่ล้กด้ินให้เกิดิความร่ึวมม่อในรึะด้ิบสากลและน้บเป็ั้นเวลานานถึิ่ง 50 ปีั้ 
ภัายหล้งการึร้ึบรึองอนุส้ญญาของยูเนสโกว่าด้ิวยการึล้กลอบค้าว้ตถุิ่ด้ิงกล่าว

ในปีั้ 2015 มีการึร้ึบรึองข้อมติ 2199 ซ่ึุงห้ามการึค้าที่ร้ึพย์สินที่างว้ฒนธรึรึม 
จากอิร้ึกและซุีเรีึย อีกสองปีั้ต่อมา สภัามนตรีึความม่้นคงของสหปั้รึะช่าช่าติ 
มีฉ้นที่ามติร้ึบรึองข้อมติ 2347 น้บเป็ั้นคร้ึ�งแรึกท่ีี่กำาหนดิให้การึคุ้มครึองที่ร้ึพยสิ์น
ที่างว้ฒนธรึรึมเปั้น็ข้อบ้งค้บด้ิานความม่้นคง รึวมท้ี่�งยง้ปั้รึะณามว่าการึจงใจที่ำาลาย
ที่ร้ึพย์สินที่างว้ฒนธรึรึมน้บเป็ั้นอาช่ญากรึรึมสงครึาม

การึปั้รึะกาศข้อมติด้ิงกล่าว ที่ำาให้มีการึขานร้ึบด้ิานกฎหมายในรึะด้ิบช่าติเกิดิขึ�น
สภัายุ โรึปั้ได้ิ ร้ึบรึองอนุส้ญญาว่าด้ิวยคดีิความท่ีี่เ ก่ียวข้องก้บที่ร้ึพย์ สิน 
ที่างว้ฒนธรึรึมในปีั้ 2017 และในปีั้เดีิยวก้นนี� อุรุึกว้ยก็ได้ิปั้รึะกาศจ้ดิต้�ง 
คณะกรึรึมการึแห่งช่าติเพ่่อขจ้ดิการึล้กลอบค้าว้ตถุิ่ด้ิงกล่าว

หลายปั้รึะเที่ศได้ิจำาก้ดิ “โบรึาณว้ตถุิ่เป้ั้�อนเล่อดิ” ภัายในตลาดิของตนเอง 
ตามแบบอย่างสหร้ึฐอเมริึกา ซ่ึุงออกกฎหมายฉบ้บใหม่ในปีั้ 2016 เพ่่อมุ่งควบคุม
การึนำาเข้าสินค้าที่างว้ฒนธรึรึมจากซุเีรีึย ในการึนี� สวีเดินได้ิจ้ดิต้�งหน่วยปั้ฏิิบ้ติการึ
พิเศษภัายในสำาน้กงานตำารึวจเพ่่อจ้ดิการึก้บปัั้ญหานี�โดิยเฉพาะ

วััตถุุที่่�เป็็นมรดกที่างวััฒนธรรม: เดิมพัันในดินแดนมิคสััญญ่

“เราจำำาเป็็นต้้องป็ราบป็ราม
ทั�งฝ่า่ยอุป็สงค์์และอุป็ทาน”

•   ในป็ี 2015 เพืิ�อรับมือกับการขย้าย้ตัวของ 
การลักลอบค้าศิิลป็วัตถู่ในภูัมิภัาคดังกล่าว  
สุ่ภัามนตร่ความมั�นคงของสุ่หป็ระชาชาตม่ิฉัันที่ามติ
รับรองข้อมติ 2199 ซึึ่�งระบ่ห้ามการค้าที่รัพิย์้สิุ่น
ที่างวัฒนธรรมจากดินแดนท่ี่�ม่ความขัดแย้้ง 
ข้ามเขตแดนป็ระเที่ศิ อย้่างไรก็ตาม ศิิลป็วัตถู่ 
จากบรรดาป็ระเที่ศิท่ี่�อยู่้ในสุ่ภัาวะสุ่งครามก็ยั้งคงไหล
ออกสูุ่่ตลาดค้าศิิลป็วัตถู่ ที่ำาไมถึูงเป็็นเช่นน่�ได้?
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∆ พวกห้วขโมย ซ่ึุงมีกลุ่มช่่างต้ดิหินเป็ั้นผู่�ช่่วย ร่ึวมก้นขโมยชิ่�นส่วนงานปูั้นป้ั้�นจากโบรึาณสถิ่านในเขตเม่องโบรึาณ
ฮาตรึาของอิร้ึก ในปีั้ 2010
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โดิยพ่�นฐานแลว้ ผ่มเช่่่อว่าการึล้กลอบคา้ว้ตถุิ่โบรึาณ
ก็เหม่อนสะพานที่ี่มีปั้ลาย 2 ด้ิานค่อ อุปั้สงค์ก้บ
อุปั้ที่าน ด้ิานอุปั้ที่านค่อ ห้วขโมยในพ่�นท่ีี่ซ่ึุงเป็ั้น 
ผู้่หาสินค้ามาหล่อเลี�ยงเคร่ึอข่าย ส่วนอีกด้ิานหน่ึง
ค่อผู้่ร้ึบซุ่�อท้ี่�งถูิ่กและไม่ถูิ่กกฎหมายซ่ึุงเป็ั้นผู้่สร้ึาง
อุปั้ที่าน ถ้ิ่า เรึาต้องการึจ้ดิการึก้บปัั้ญหานี� 
อย่างจริึงจ้ง เรึาจำาเป็ั้นต้องปั้รึาบปั้รึามท้ี่�ง 2 ฝ่ีาย 
หากปั้รึาบปั้รึามเพียงฝ่ีายเดีิยว ภัารึกิจของ 
เจ้าหน้าท่ีี่ก็จะล้มเหลว ร้ึฐท้ี่�งหลายจึงจำาต้องคิดิ 
หามาตรึการึที่ี่หลากหลายในการึ ร้ึบม่อก้บ 
การึโจรึกรึรึมท่ีี่มีรูึปั้แบบแตกต่างก้นออกไปั้

ผ่มเช่่่อว่าหน่ึงในมาตรึการึที่ี่ดีิท่ีี่สุดิค่อ การึนำาต้ว 
ผู้่ท่ีี่ได้ิร้ึบการึพิสูจน์แล้วว่าได้ิขโมยหร่ึอล้กลอบค้า
โบรึาณว้ตถุิ่จากดิินแดินที่ีมี่ปัั้ญหาข้ดิแยง้ไปั้ดิำาเนินคดีิ
ภัายใต้กฎหมายการึก่อการึร้ึาย – ไม่ใช่่แค่ดิำาเนิน
คดีิภัายใต้กฎหมายแพ่ง ซ่ึุงที่ำาให้ผู้่กรึะที่ำาความผิ่ดิ
รึอดิพ้นอาช่ญากรึรึม โดิยถูิ่กลงโที่ษเพียงการึตีข้อม่อ

การึล้กลอบคา้ศิลปั้ว้ตถุิ่และโบรึาณว้ตถุิ่ม้กจะเร่ิึมจาก
การึแอบเข้าไปั้ขุดิค้นก่อน จากน้�นก็นำาว้ตถุิ่ท่ีี่ขโมย
มาได้ิออกจากแหล่งท่ีี่ขุดิ นำาไปั้ขาย และนำาออกไปั้
นอกปั้รึะเที่ศเพ่่อเข้าสู่ตลาดิค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ สินค้า 
จะถิู่กขายอีกที่อดิหน่ึงแล้วไปั้ลงเอยอยู่ในหอศิลป์ั้ 
หร่ึอไม่ก็กลายเป็ั้นของสะสมส่วนต้ว กรึะบวนการึ
ท้ี่�งหมดินี�ต้องอาศ้ยเคร่ึอข่ายท่ีี่ม้กจะกว้างขวางและ
ม่้นคงเป็ั้นท่ีี่ยอมร้ึบก้นในแวดิวง เป็ั้นท่ีี่รู้ึก้นดีิอยู่ว่า 
เคร่ึอข่ายพวกนี�ท่ีี่ค้าอาวุธ ยาเสพติดิ ว้ตถุิ่โบรึาณ 
หร่ึอแม้กรึะท่้ี่งค้ามนุษย์ ต่างก็เช่่่อมโยงก้นหมดิ

การึโจรึกรึรึมในเขตแดินสงครึามยง้คงดิำาเนินต่อไปั้
อย่างไ ม่ มี ทีี่ ท่ี่า ว่าจะลดิน้อยลง ท้ี่� ง นี�ย้ ง ไ ม่ มี 
การึเปั้ล่ียนแปั้ลงท่ีี่สำาค้ญปั้รึากฏิให้เห็น ผ่มช่อบใช้่
วลี “โบรึาณว้ตถุิ่แห่งความข้ดิแย้ง” เม่่อพูดิถึิ่ง 
การึค้าท่ีี่ผิ่ดิกฎหมาย มากกว่าวลี “โบรึาณว้ตถุิ่ 
เป้ั้�อนเล่อดิ” ซ่ึุงเป็ั้นคำาท่ีี่ใช้่เม่่อพูดิถึิ่งการึค้าเพช่รึ 
ท่ีี่ผิ่ดิกฎหมาย การึล้กลอบค้าโบรึาณว้ตถุิ่และอาวุธ
ม้กจะกรึะที่ำาไปั้ดิ้วยก้น ด้ิงน้�นจึงไม่ใช่่เร่่ึองแปั้ลก 
ท่ีี่ เจ้าหน้า ท่ีี่ปั้รึาบปั้รึามจะพบเจออาวุธและ 
ว้ตถุิ่โบรึาณซุุกซุ่อนอยู่ ในท่ีี่เดีิยวก้นในยามท่ีี่ 
เข้าตรึวจค้น

เคร่ึอข่ายท้ี่�งหลายเช่่่อมโยงก้นอย่างใกล้ชิ่ดิ และ 
การึล้กลอบค้าด้ิงกล่าวก็ที่ำากำาไรึมหาศาลเกินกว่า 
จะหยดุิย้�ง ความแตกต่างเพียงปั้รึะการึเดีิยวรึะหว่าง
การึล้กลอบค้ายาเสพติดิก้บว้ตถุิ่โบรึาณ ก็ค่อ ถ้ิ่าคุณ
ถูิ่กจ้บขณะมีเฮโรึอีน 1 กิโลกร้ึมอยู่ในครึอบครึอง 
คุณจะต้องติดิคุกเป็ั้นเวลานาน แต่ถ้ิ่าคุณถูิ่กจ้บ 
ขณะมีโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กขโมยอยู่ในครึอบครึอง  
คุณจะไม่ถูิ่กจ้บติดิคุกเลย

คงจะเป็ั้นไปั้ไม่ได้ิ เพรึาะการึขุดิหาขุมที่ร้ึพยท่ี์ี่ซุ่อนต้ว
อยูใ่ต้ดิินเป็ั้นเร่่ึองเย้ายวนเกินจะห้ามใจไหว อย่างไรึ
ก็ตาม หลายปั้รึะเที่ศก็กำาล้งใช้่มาตรึการึจ้ดิการึ 
ก้บปัั้ญหานี�ในรึะด้ิบปั้รึะเที่ศ เช่่น ในตะว้นออกกลาง
ปัั้จจุบ้นปั้รึะเที่ศส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการึค้าว้ตถุิ่
โบรึาณ ด้ิงน้�น หากว้ตถุิ่จากลิเบีย ซีุเรีึย ตุรึกี หร่ึอ
เลบานอน โผ่ล่ขึ�นท่ีี่ตลาดิค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ เรึาก็แน่ใจ 
ได้ิเลยว่าสินค้าชิ่�นน้�นถูิ่กขโมยมา

ในรึะด้ิบสากล องค์กรึต่าง ๆ ไดิ้เข้ามาช่่วยเหล่อ
หน่วยงานปั้รึาบปั้รึามในรึะด้ิบช่าติ เพ่่อมุ่งที่ำาลายล้าง
การึล้กลอบค้าโบรึาณว้ตถุิ่ ต้วอย่างเช่่น ยูเนสโก 
ได้ิจ้ดิที่ำาบ้ญชี่กฎหมายรึะด้ิบช่าติว่าด้ิวยเร่่ึองมรึดิก
ที่างว้ฒนธรึรึม ส่วนสภัาการึพิพิธภ้ัณฑ์์รึะหว่าง
ปั้รึะเที่ศ (ICOM) ได้ิจ้ดิที่ำาฐานข้อมูลบ้ญชี่แดิงรึะบุ
ปั้รึะเภัที่ตา่ง ๆ  ของสนิค้าที่างว้ฒนธรึรึมท่ีี่เปั้รึาะบาง
ต่อการึล้กลอบค้ามากท่ีี่สุดิ ขณะท่ีี่องค์การึตำารึวจ
สากล (Interpol) ไดิจ้้ดิที่ำาฐานขอ้มูลชิ่�นงานศลิปั้ว้ตถุิ่
ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึม ซ่ึุงมีการึอ้ปั้เดิตข้อมูลอยา่งสมำ่าเสมอ

แต่ความเพียรึพยายามจะต้องเกิดิขึ�นในรึะด้ิบท้ี่องถ่ิิ่น
บ่อยคร้ึ�งท่ีี่ชุ่มช่นต่าง ๆ ม้กจะถูิ่กเหล่าสถิ่าบ้น
นานาช่าติใหญ่ ๆ มองข้ามไปั้ โดิยมุ่งปั้ฏิิบ้ติภัารึกิจ
ต่อสู้ก้บการึล้กลอบค้าว้ตถุิ่โบรึาณในรึะด้ิบร้ึฐบาล
โดิยตรึง

โดิยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะท่ีี่การึรึบพุ่งโหมกรึะพ่อ 
และสถิ่าบ้นท้ี่�งหลายของร้ึฐก็ควบคุมสถิ่านการึณ์ไม่ได้ิ
น่ีค่อช่่วงเวลาท่ีี่ชุ่มช่นท้ี่องถ่ิิ่น ผู้่มีส่วนได้ิส่วนเสีย 
ในท้ี่องถ่ิิ่น รึวมท้ี่�งองค์กรึเอ็นจีโอท้ี่องถ่ิิ่นเป็ั้นผู้่ท่ีี่อยู่
ในแนวหน้า

เม่่อเด่ิอนมกรึาคม 2018 ในช่่วงการึโจมตทีี่างอากาศ
พิพิธภ้ัณฑ์์มะอ้รึร้ึต อ้ล-นูมาน ในซีุเรีึยถูิ่กขีปั้นาวุธ
ถิ่ล่ม 2 ลูก ส่งผ่ลให้ต้วอาคารึดิา้นตะว้นตกเฉยีงเหน่อ
เสียหายอย่างหน้ก ด้ิวยความช่่วยเหล่อจากชุ่มช่น
ท้ี่อง ถ่ิิ่น  ผู้่ อำานวยการึพิ พิ ธ ภ้ัณฑ์์  และ ทีี่ม 
ผู้่เช่ี่ยวช่าญ ซ่ึุงรึวมต้วผ่มด้ิวย ที่ำาให้พวกเรึาสามารึถิ่
เข้าไปั้ปั้รึะเมนิความเสยีหายที่ีห่น้างานไดิ ้เรึาสง่ผ่ล
การึปั้รึะเมินไปั้ย้งยูเนสโก ซ่ึุงจ้ดิหาเงินช่่วยเหล่อ 
พร้ึอมก้บส่งผู้่เช่ี่ยวช่าญดิา้นโครึงสรึา้งเข้ามาช่่วยคำ�ายน้
ต้วอาคารึเพ่่อป้ั้องก้นมิให้ถิ่ล่มลงมา ผ่ลสำาเร็ึจจาก
ความร่ึวมม่อด้ิงกล่าวช่่วยร้ึกษาพิพิธภ้ัณฑ์์เอาไว้ได้ิ 
และย้งช่่วยมิให้เกิดิความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 
น่้นค่อหน่ึงในชุ่ดิงานสะสมโมเสกในยุคโรึม้นและ 
ไบแซุนไที่น์ท่ีี่สำาค้ญท่ีี่สุดิในซีุเรีึย

เรึาจำาเป็ั้นต้องหาแนวที่างใหม่ ๆ เพ่่อร้ึบม่อก้บ
ปัั้ญหาท้ี่าที่ายและสถิ่านการึณ์ใหม่ ๆ ท่ีี่เรึาต้อง
เผ่ชิ่ญอยูใ่นปัั้จจุบ้น หากเรึาต้องการึยติุการึล้กลอบ
ค้าโบรึาณว้ตถุิ่ ซ่ึุงเป็ั้นปัั้ญหาต่อเน่่องมายาวนาน 
น้บพ้น ๆ ปีั้  ความร่ึวมแรึงร่ึวมใจรึะหว่าง 
ผู้่ มี ส่ วนไ ด้ิ ส่ วน เ สียและ ผู้่ มีบที่บาที่ทุี่ก ฝ่ีาย 
ท้ี่�งในรึะด้ิบนานาช่าติ รึะด้ิบช่าติ และรึะด้ิบท้ี่องถ่ิิ่น
เป็ั้นเร่่ึองจำาเป็ั้นอย่างยิ่ง “บทลงโทษท่�หนักท่�สุด ก็คื์อ  

ต้้องนำาศิิลป็วััต้ถุุท่�ถูุกขโมยมาส่งคื์น”

•  บรรดาสุ่ถูาบันการป็ระมูล พิิพิิธภััณฑ์์ และ 
พิวกนักสุ่ะสุ่ม ม่สุ่่วนรับผิู้ดชอบต่อการลักลอบ 
ค้าศิิลป็วัตถู่มากเพ่ิย้งใด?

•  เราจะเป็ร่ย้บเท่ี่ย้บการลักลอบค้าวัตถู่โบราณ
กับการลักลอบค้าอาว่ธและย้าเสุ่พิติด ซึึ่�งแพิร่
ระบาดอยู่้ในตะวันออกกลางได้หรือไม่?

•  เราจะม่โอกาสุ่ได้เห็นบที่อวสุ่านของการลกัลอบ
ค้าวัตถู่โบราณหรือไม่?
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เม่ิ�อเผ่ชิ่ญปญัหาค้วัามิต้องการศิลัปวััตถุุอนิเดียเพิิ่�มิข่�นเร่�อย ๆ  จากตลัาดโบราณวััตถุุทั�วัโลัก อินเดีย
จ่งตรากฎหมิายเข้มิงวัดเพ่ิ่�อป้องกันการลัักลัอบส่ังออกมิรดกทางวััฒนธรรมิแลัะโบราณวััตถุุ  
แต่การบังคั้บใช้่กฎหมิายดังกล่ัาวัยังค้งเป็นปญัหาใหญ่ เน่�องจากค้วัามิยากจนกระตุ้นให้ค้นลัักขโมิย
แลัะการรักษาค้วัามิปลัอดภัยก็ไม่ิเข้มิงวัดพิ่อที�จะปกป้องอนุสัรณ์สัถุานทางประวััติศาสัตร์ไว้ัได้

การโจรกรรมิมิรดกทางวััฒนธรรมิอินเด่ย:
ยังเปน็ปญัหาท้าทาย

การโจรกรรมมีมาเน่ิ่�นิ่นิ่านิ่

โดย สัมิายิตา บณช่ี
แปลัโดย นุช่นาฏิ เนตรประเสัริฐศรี

น้กวิจ้ยท่ีี่มหาวิที่ยาล้ยอโศกในอินเดีิย เม่่อปีั้ 2018 
เธอได้ิร้ึบทุี่นสหปั้ทีี่-ยูเนสโก เน่่องจากมีความสนใจ
ด้ิานโบรึาณคดีิ มรึดิกว้ฒนธรึรึม และการึอนุร้ึกษ์

เม่องโบรึาณยคุปั้รึะว้ตศิาสตร์ึตอนต้นซ่ึุงสำาค้ญท่ีี่สุดิ
แห่งหน่ึงแถิ่บช่ายฝัี�งอินเดีิยตะว้นออก ซุ่อนต้วอยู่
ใกล้หมู่บ้านเล็ก ๆ ช่่่อ เพรึะจ้มปั้า (Berachampa) 
ในเขต 24 ปั้รึะคะนาเหน่อของร้ึฐเบงกอลตะว้นตก 
ห่างจากเม่องโกลกาตาปั้รึะมาณ 30 กิโลเมตรึ

ทุี่กว้นนี�ไม่เหล่อร่ึองรึอยความยิ่งใหญ่ในอดีิตของ
เม่องเก่าแก่ซ่ึุงมีอายุต้�งแต่ศตวรึรึษท่ีี่สองก่อน
คริึสตกาลแห่งนี� จ้นที่รึเกตุครึห์ (Chandraketugarh) 
เป็ั้นต้วอย่างช้่ดิแจ้งท่ีี่บ่งบอกถึิ่งการึไม่ใส่ใจเก็บหล้กฐาน
ขาดิการึค้นคว้าข้อมูล และมาตรึการึอนุร้ึกษ์ 
อ้นยอ่หยอ่นของภัาคร้ึฐ เผ่ยให้เห็นปัั้ญหาซ่ึุงค่อย ๆ
ที่ำาลายมรึดิกว้ฒนธรึรึมโบรึาณของอนิเดีิยในปัั้จจุบ้น
โบรึาณว้ตถุิ่จำานวนมากท่ีี่โดินโจรึกรึรึมจากแหล่งนี�
ถูิ่กกรึะจายไปั้ท่้ี่วโลก ปัั้จจุบ้นพบในพิพิธภ้ัณฑ์์ช้่�นนำา
และคล้งสะสมส่วนต้ว

ถึิ่งกรึะน้�น กลไกปั้กป้ั้องมรึดิกว้ฒนธรึรึมอ้นม่้งค่้งนี�
ก็ยง้มีอยู ่กฎหมายว่าด้ิวยโบรึาณว้ตถุิ่และศิลปั้ะมีค่า
(Antiquities and Art Treasures Act) ปีั้ 1972  
(แก้ไขเพ่ิมเติมในปีั้ 1976) ห้ามส่งออกว้ตถุิ่โบรึาณ
ไม่ว่าปั้รึะเภัที่ใดิ และกำาหนดิให้เข้มงวดิกวดิข้น 
เร่่ึองการึครึอบครึองส่วนต้ว บ้ญญ้ติให้โบรึาณสถิ่าน
และโบรึาณว้ตถุิ่ท้ี่�งปั้วงเป็ั้นของช่าติ น้บแต่น้�นย้งมี
การึพยายามตดิิตามนำาโบรึาณว้ตถุิ่ของอินเดีิยซ่ึุงถูิ่ก
โจรึกรึรึมกล้บค่นมาด้ิวย

ที่ว่าหล้งตรึากฎหมายด้ิงกล่าวเพียงไม่ก่ีปีั้ ก็พบว่า
ช่่วงปีั้ 1977-1979 มีการึโจรึกรึรึมโบรึาณว้ตถุิ่ 
เก่อบ 3,000 คร้ึ�ง ยูเนสโกปั้รึะเมินไว้ว่าจนถึิ่ง 
ปีั้ 1989 ศิลปั้ว้ตถุิ่กว่า 50,000 ชิ่�นถูิ่กล้กลอบนำาออก
จากอินเดีิย แต่เจ้าหน้าท่ีี่เห็นตรึงก้นว่าย้งไม่มีที่าง 
รู้ึจำานวนท่ีี่แน่ช้่ดิ

การึล้กขโมยโบรึาณว้ตถุิ่ในอินเดีิยมีความเป็ั้นมา 
ยาวนานกวา่น้�นมาก แมทุ้ี่กว้นนี�มองว่าการึโจรึกรึรึม
ด้ิงกล่าวมีเงินที่องเป็ั้นแรึงจูงใจ ที่ว่าในอดีิต เร่่ึองด้ิงกล่าว
ก็เคยที่ำาได้ิโดิยช่อบด้ิวยนำ�าม่อผู้่ปั้กครึองอาณานิคม
ค่ออนุที่วีปั้นี� เน่่องจากมีช้่ยเหน่อคนพ่�นเม่อง

การึจ้ดิต้�งหน่วยงานสำารึวจโบรึาณว้ตถุิ่ของอินเดีิย
ค่อ Archaeological Survey of India (ASI) ในปีั้ 
1861 รึะหว่างท่ีี่อ้งกฤษปั้กครึองอยู่ และปัั้จจุบ้น 
ได้ิผ่นวกรึวมก้บกรึะที่รึวงว้ฒนธรึรึม น้บเป็ั้น 
ความพยายามปั้กป้ั้องคุ้มครึองมรึดิกว้ฒนธรึรึม 
ของช่าติ ดิำารึงร้ึกษาอนุสรึณ์สถิ่านโบรึาณ ตลอดิจน
ติดิตาม ค้นคว้า และตรึวจสอบข้อมูลจากแหล่ง

โบรึาณคดีิต่าง ๆ

ASI ที่ำาหน้าท่ีี่ร้ึบผิ่ดิช่อบปั้กป้ั้องอนุร้ึกษ์อนุสรึณ์
สถิ่านโบรึาณ 3,650 แห่งจากหลายยุคสม้ย น้บแต่
ยุ ค ก่อนปั้รึะ ว้ ติศาสต ร์ึจน ถึิ่งยุ คอาณานิคม  
ที่ว่าการึบ้งค้บใช้่กฎหมายแบบหย่อนยานย้งเป็ั้น
เร่่ึองท่ีี่น่าก้งวลอย่างยิ่ง ซ่ึุงโดิยมากก็เน่่องจาก 
ขาดิกำาล้งเจ้าหน้าท่ีี่เพ่่อคุ้มครึองร้ึกษาอนุสรึณ์สถิ่าน

และแหล่งปั้รึะว้ติศาสตร์ึต่าง ๆ

มีหลายกรึณีท่ีี่สมบ้ติช่าติของอินเดีิยถูิ่กโจรึกรึรึม 
จากว้ดิวาอารึามและแหล่ ง โบรึาณคดิีอย่ าง 
น่าละอายยิ่ง รึะหว่างปีั้ 1965-1970 รูึปั้สล้กหิน
กามาวิจิตรึกว่าหน่ึงร้ึอยชิ่�นถูิ่กโจรึกรึรึมจาก 
ว้ดิขะชุ่รึาโห (ซ่ึุงรึาช่วงศ์จ้นเดิละสร้ึางไว้ในช่่วง 
ปีั้ 950-1050 และไดิขึ้�นที่ะเบียนเป็ั้นมรึดิกโลกต้�งแต่
ปีั้ 1986) ในร้ึฐม้ธยปั้รึะเที่ศ แม้แต่ในพิพิธภ้ัณฑ์์ 
ซ่ึุงควรึมกีารึป้ั้องก้นอย่างแข็งข้นก็ไม่เว้น เม่่อปีั้ 1968 
เคร่่ึองปั้รึะด้ิบโบรึาณ 125 ชิ่�นและเหรีึยญที่องคำา 
หายาก 32 เหรึียญได้ิสูญหายไปั้จากพิพิธภ้ัณฑ์์ 
แห่งช่าติในกรุึงนิวเดิลี

∆ ภัาพเหตุการึณ์และผู้่คนซ่ึุงสล้กไว้บนแผ่่นดิินเผ่า 
จากจ้นที่รึเกตุครึห์ จ้ดิแสดิงอยู่ท่ีี่พิพิธภ้ัณฑ์์โบรึาณคดีิ
แห่งช่าติในเม่องโกลกาตา

สมายิิตา บณชีี
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∆ ซุากแหล่งโบรึาณคดีิท่ีี่ขณามิหิรึธีปิั้ (Khana Mihirer Dhipi) ซ่ึุงอยู่ใกล้ก้บจ้นที่รึเกตุครึห์
 แหล่งโบรึาณคดีิท้ี่�งสองแห่งนี�มีอายุอยู่ในช่่วงศตวรึรึษท่ีี่สองก่อนคริึสตกาล

นอกจากนี� ยง้ควรึให้ความรู้ึแก่ผู้่ท่ีี่พบศิลปั้ว้ตถุิ่ต่าง ๆ
ว่ าของ น้� น มี คุณ ค่ าที่างปั้รึะ ว้ ติศาสต ร์ึและ 
ที่างเศรึษฐกิจ รึวมท้ี่�งให้ข้อมูลด้ิวยว่าที่างการึ 
อาจจ่ายค่าตอบแที่นให้มากกว่าพ่อค้า ในที่างปั้ฏิิบ้ติ
ความยากจนย้งคงเปั้็นปัั้ญหาพ่�นฐานซ่ึุงหนุนนำา 
ให้เกิดิการึล้กขโมยโบรึาณว้ตถุิ่

ไม่เพียงให้ความรู้ึด้ิานโบรึาณคดีิและการึอนุร้ึกษ์
มรึดิกว้ฒนธรึรึม อีกอย่างท่ีี่อาจเป็ั้นปั้รึะโยช่น์ 
ค่อ การึขอความรึ่วมม่อให้น้กการึเม่องที่้องถ่ิิ่น 
รึะด้ิบสภัาหมู่บ้านและคณะกรึรึมการึอำาเภัอ 
ช่่วยกวดิข้นควบคุมนายหน้าต้วกลางท่ีี่แอบร้ึบของ
ในที่อ้งถ่ิิ่น ซ่ึุงปัั้จจุบ้นสามารึถิ่เข้าถึิ่งแหลง่โบรึาณคดิี
ได้ิอย่างสบาย ส่วนหน่วยงานร้ึฐและพิพิธภ้ัณฑ์์น้�น 
เ ร่่ึองสำา ค้ญท่ีี่ สุดิ ค่อต้องใ ส่ ใจตรึวจสอบและ 
ขึ�นที่ะเบียนส่ิงสะสมและโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่พบ

ปั้รึากฏิการึณ์ท่ีี่ตลาดิค้าศิลปั้ว้ตถุิ่ของอินเดีิยและ
ปั้รึะเที่ศเอเชี่ยอ่่น ๆ ขยายต้ว ก็ส่บเน่่องมาจาก 
สองส่วนท่ีี่ส้มพ้นธ์ก้นอยู่ รึะหว่างปั้รึะเที่ศรึำ่ารึวย 
ซ่ึุงมี “ความต้องการึ” ก้บปั้รึะเที่ศยากจนซ่ึุงมี  
“แหล่งสินค้า” แต่เรึาก็สามารึถิ่จำาก้ดิอุปั้ที่าน 
จากปั้รึะเที่ศที่ีเ่รีึยกว่ายากจนไดิโ้ดิยใช้่มาตรึการึรึเิร่ิึม
ลงม่ออย่างง่าย ๆ ซ่ึุงจำาเปั้็นต้องรีึบที่ำาท้ี่นทีี่  
มิฉะน้�นอีกไม่ช้่าช่าวอินเดีิยเองอาจหมดิโอกาส 
จะได้ิช่่่นช่มมรึดิกว้ฒนธรึรึมอ้นม่้งค่้งมาแต่โบรึาณ
ของปั้รึะเที่ศตน

" ผู้ค์นจำะป็กป้็องของสักอย่างไป็ทำาไม 
ถุ้าเขาไม่รู้ว่ัาตั้วัเองกำาลังป็กป้็องอะไรอยู่ "

ศิลปั้ว้ตถุิ่ส่วนใหญ่ถูิ่กล้กลอบส่งไปั้ขายในปั้รึะเที่ศ
ตะว้นตก และจำานวนมากก็ลงเอยในพิพิธภ้ัณฑ์์  
โดิยมากของเหล่านี�ม้กจ้ดิส่งไปั้ที่างเร่ึอโดิยมีเอกสารึ
ปั้ลอมกำาก้บ เพ่่อหลีกเล่ียงการึตรึวจค้นท่ีี่สนามบิน
ซ่ึุงดิำาเนินการึเข้มงวดิกว่า

แหลง่โบรึาณคดิหีลายแห่งเหล่านี�ยง้คงตกอยูใ่ต้เง่�อมม่อ
ของผู้่ศึกษาและสะสมของโบรึาณซ่ึุงเล่นบที่เป็ั้น 
น้กโบรึาณคดีิเสียเอง ภัายในและรึอบ ๆ  ป่ั้าสุนที่รึบ้น
(Sundarbans) อ้นเป็ั้นป่ั้าช่ายเลนขนาดิใหญ่ท่ีี่สุดิ
ในโลก ณ พ่�นท่ีี่ตอนล่างของร้ึฐเบงกอลตะว้นตก  
มีแหล่งโบรึาณคดีิเช่่นนี�อยู่หลายสิบแห่ง แม้ว่า
จำานวนมากจะเสียหายไปั้เพรึาะกรึะแสนำ�าในแม่นำ�า
สายต่าง ๆ แถิ่บน้�นซ่ึุงเปั้ล่ียนเส้นที่างอย่างซุ้บซุ้อน
หาความแน่นอนไม่ได้ิ แต่กรึมโบรึาณคดิีแห่งช่าติ
และ ASI เขตพ่�นท่ีี่ภัาคตะว้นออก ก็ได้ิเข้าไปั้ดิำาเนิน
การึขุดิค้นหลายแห่งแล้วเช่่นก้น

ที่ว่าแถิ่วใจกลางป่ั้าสุนที่รึบ้นน้�นลงท้ี่ายพวกที่ีไ่ด้ิพบ

ศิลปั้ว้ตถุิ่มากท่ีี่สุดิก็ค่อช่าวบ้านและคนหาปั้ลา  

จากน้�นของท่ีี่บ้งเอิญพบเหล่านี�จะเปั้ล่ียนม่อไปั้เป็ั้น

ของพ่อค้าโบรึาณว้ตถุิ่ หร่ึอถ้ิ่าโช่คดีิก็อาจหลุดิไปั้ถึิ่ง

น้กสะสมของเก่าและพิพิธภ้ัณฑ์์ท้ี่องถ่ิิ่น

พบเจอโดยบังเอ่ญ
สาเหตุท่ีี่ภัาคร้ึฐไม่ได้ิจ้ดิการึปั้รึะมูลเป็ั้นปั้รึะจำา 
ผ่นวกก้บพิพิธภ้ัณฑ์์ก็ไม่ค่อยได้ิตรึวจสอบส่ิงท่ีี่นำามา
จ้ดิแสดิง รึวมท้ี่�งการึไม่มีที่างเล่อกอยา่งง่าย ๆ  ซ่ึุงถูิ่ก
กฎหมายให้ผู้่พบว้ตถุิ่โบรึาณร้ึบรู้ึมูลค่าในตลาดิ 
ของว้ตถุิ่ท่ีี่พบ ล้วนมีส่วนที่ำาให้เกิดิการึล้กลอบ 
ซุ่�อขายก้นเอง

การึซุ่�อโบรึาณว้ตถุิ่จากผู้่ขายซ่ึุงไม่มีใบอนุญาตหร่ึอ
ตรึวจสอบไม่ได้ิถ่ิ่อว่าผิ่ดิกฎหมาย แต่ในปั้รึะเที่ศ
อย่างอินเดีิย ส่วนใหญ่ผู้่พบว้ตถุิ่เหล่านี�ม้กได้ิแก่
เกษตรึกรึหร่ึอคนงานก่อสร้ึาง ซ่ึุงสุดิท้ี่ายจะขายต่อ
ให้นายหน้าคนกลางท่ีี่เป็ั้นส่วนหน่ึงในเคร่ึอข่ายล้บ 
คนกลางจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยซุ่�อจากผู้่พบของ  
แล้วนำาไปั้ขายต่อให้ผู้่ปั้รึะมูลท่ีี่ให้รึาคาสูงสุดิ ด้ิงน้�น
กฎหมายท่ีี่บ้งค้บเข้มงวดิกล้บส่งผ่ลตรึงก้นข้าม

แต่ท่ีี่สำาค้ญกว่ากฎหมายหร่ึอรึะเบียบปั้ฏิิบ้ติก็ค่อ 
ความจำา เ ป็ั้นในการึเผ่ยแพร่ึความ รู้ึ เ ก่ียวก้บ
ปั้รึะว้ตศิาสตร์ึเบ่�องต้นของสถิ่านท่ีี่น้�น ๆ  แก่คนท้ี่องถ่ิิ่น
โดิยเฉพาะในโรึงเรีึยน เพรึาะถิ่ึงท่ีี่สุดิแล้ว ผู้่คน 
จะปั้กป้ั้องของส้กอย่างไปั้ที่ำาไมถ้ิ่าหากเขาไม่รู้ึว่า 
ต้วเองกำาล้งปั้กป้ั้องอะไรึอยู่?

ให้้ความร้้เร่�องมรดกวัฒนิ่ธรรม



42
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

หลัายปีมิานี�เว็ับไซื้ต์ประม้ิลัแลัะเค้ร่อข่ายสัังค้มิกลัายเป็นแหล่ังลัักลัอบซ่ื้�อขายสิันค้้าทางวััฒนธรรมิ
แม้ิเฟซื้บุ�กเพิิ่�งจะประกาศห้ามิซ่ื้�อขายโบราณวััตถุุบนแพิ่ลัตฟอร์มิของตน แต่ก็ยังมีิเร่�องต้องทำาเพิิ่�มิ
อีกมิากเพ่ิ่�อค้วับคุ้มิตลัาดค่้อนข้างใหม่ินี�ซ่ื้�งเป็นช่่องทางให้ผ้้่ขายอวัดสิันค้้าไปได้ทั�วัโลัก

โดย ทอมิ แมิช่เบิร์ก
แปลัโดย นุช่นาฏิ เนตรประเสัริฐศรี

∆ เคร่่ึองปัั้�นดิินเผ่าโบรึาณท่ีี่บอกขายบนเฟ้ซุบุ�ก 
เม่่อเด่ิอนมกรึาคม 2018

ทอม แมชีเบิร์์ก  

น้กเขียนผู้่เป็ั้นท้ี่�งบรึรึณาธิการึและน้กข่าวซ่ึุงเน้นเร่่ึอง
การึโจรึกรึรึมและการึติดิตามศิลปั้ว้ตถุิ่และของโบรึาณ
กล้บค่นถ่ิิ่นเดิิม ที่อมพำาน้กท่ีี่ลอสแอนเจลิส เขาเขียน
ข่าวปั้รึะจำาหน้า ว้ฒนธรึรึมของหน้ง ส่อพิมพ์  
The New York Times และได้ิร่ึวมเขียนหน้งส่อ
เร่่ึอง Stealing Rembrandts: The Untold Stories 
of Notorious Art Heists ด้ิวย

เม่่อเด่ิอนมิถุิ่นายน 2020 หล้งจากบรึรึดิาผู้่ติดิตาม
ว้ตถุิ่โบรึาณร้ึองเรีึยนเป็ั้นที่างการึมานานกว่าสองปีั้ 
ในท่ีี่สุดิเฟ้ซุบุ�กก็ยอมร้ึบว่าเว็บไซุต์ของตนถูิ่กใช้่เป็ั้น
ตลาดิน้ดิออนไลน์ขนาดิใหญ่โตเพ่่อขายศิลปั้ว้ตถุิ่ 
ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึมมาจากดิินแดินตะว้นออกกลาง

บริึษ้ที่โซุเชี่ยลมีเดีิยย้กษ์ใหญ่ด้ิงกล่าวปั้รึะกาศ
เปั้ล่ียนแปั้ลงนโยบายครึ้� งสำาค้ญ โดิยรึะบุ ว่า  
“เพ่่อร้ึกษาความปั้ลอดิภั้ยของศิลปั้ว้ตถุิ่เหล่านี� 
รึวมที่้�งของผู้่ใช้่งานเอง บ้ดินี�ที่างเรึาขอห้ามซุ่�อขาย
แลกเปั้ล่ียนศิลปั้ว้ตถุิ่เก่าแก่ท้ี่�งหลายบนหน้าเฟ้ซุบุ�ก
และอินสตาแกรึม”

เก่อบ ๆ เรีึยกได้ิว่าสายเกินไปั้ กลุ่มเฝ้ีารึะว้งท่ีี่ช่่่อ 
Antiquit ies Trafficking and Heritage  
Anthropology Research Project หร่ึอ ATHAR 
(คำาภัาษาอาหร้ึบ แปั้ลวา่โบรึาณว้ตถุิ่) ซ่ึุงผู้่เช่ี่ยวช่าญ
ในกลุ่มได้ิร้ึองเรีึยนความเสียหายต่อเฟ้ซุบุ�กมานาน
แล้วต้�งแต่ปีั้ 2014 เห็นว่าแพลตฟ้อรึ์มออนไลน ์
แที่บจะไม่ได้ิป้ั้องก้นการึค้าว้ตถุิ่โบรึาณหร่ึอส่ิงของ
อ่่นโดิยผิ่ดิกฎหมายเลย

วิกฤติโควิดิ-19 ซุำ�าเติมปัั้ญหานี�โดิยผ่ล้กด้ินให้มีคน

เข้าไปั้ซุ่�อขายออนไลน์ก้นมากขึ�น โดิยท่ีี่ค้นพบว่า 

การึเข้าร่ึวมบางกลุ่มซ่ึุงที่างเฟ้ซุบุ�กไม่ตามตรึวจสอบ

ที่ำา ใ ห้ก ลุ่มของตนเข้าตลาดิค้าของ เ ถ่่ิ่อนไ ด้ิ 

อย่างง่ายดิาย

ห้ายนิ่ะระดับโลก

ซ่ึุงส่วนใหญ่อยูใ่นยโุรึปั้และสหร้ึฐอเมริึกา ในแง่หล้กการึ
เว็บไซุต์เหล่านี�มีนโยบายกำาหนดิไว้อยูว่่าห้ามใช้่ขายของ
ล้กษณะด้ิงกล่าว

อย่างเช่่น นโยบายของ eBay รึะบุว่า “การึลงขาย
โบรึาณว้ตถุิ่ต้องมีใบร้ึบรึองหร่ึอปั้รึะว้ติการึครึอบครึอง
กำาก้บ และหากเปั้น็ไปั้ได้ิควรึมีภัาพถ่ิ่ายหร่ึอภัาพสแกน
ซ่ึุงครึอบคลุมเอกสารึที่างการึของปั้รึะเที่ศต้นที่าง
พร้ึอมรึายละเอียดิการึซุ่�อขายโดิยช่อบด้ิวยกฎหมาย
รึวมถึิ่งต้องมีใบอนุม้ติการึนำาเข้าหร่ึอส่งออกของชิ่�น
น้�นด้ิวย”

แต่ในแง่ปั้ฏิิบ้ติ การึสก้ดิก้�นไม่ให้ซุ่�อขายก้นอย่าง 
ผิ่ดิกฎหมายก็เป็ั้นไปั้ไม่ได้ิเลยจริึง ๆ

นีล โบรึดีิ น้กวิจ้ยอาวุโสท่ีี่มหาวิที่ยาล้ยออกซุฟ้อร์ึดิ
ผู้่ส้นท้ี่ดิเร่่ึองโบรึาณคดีิท่ีี่เส่ียงต่อการึสูญหาย และ
ได้ิเขียนถึิ่งการึล้กลอบค้าออนไลน์เอาไว้อย่าง 
กว้างขวาง ให้ความเห็นว่า “เน่่องจากจำานวนส่ิงของ
ท่ีี่ขายออนไลน์มีมากมายและการึซุ่�อขายก็ที่ำาได้ิ
รึวดิเร็ึว หน่วยงานร้ึกษากฎหมายของหลายช่าติ 
จึงไม่สามารึถิ่ตดิิตามตรึวจสอบขอ้มูลในตลาดิออนไลน์
ได้ิท่้ี่วถึิ่ง” 

เฟ้ซุบุ�กไม่ใช่่ช่่องที่างออนไลน์เพียงแห่งเดีิยวท่ีี่โดินใช้่
เพ่่อล้กลอบค้าขายโบรึาณว้ตถุิ่ เว็บไซุต์ปั้รึะมูล
มากมายหลายแห่ง อาทิี่ eBay, Invaluable,  
Catawiki และ GoAntiques ก็ถูิ่กใช้่หาลูกค้า
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เป็ั้นการึยากท่ีี่จะปั้รึะเมินจำานวนของเถ่่ิ่อนท่ีี่ปั้รึะมูล
ออนไลน์ได้ิแน่ช้่ดิ โบรึดีิรึะบุไว้ในรึายงานปีั้ 2019  
ท่ีี่เสนอต่อคณะกรึรึมาธิการึยุโรึปั้ว่าด้ิวยการึค้า 
ของเถิ่่อ่นในยโุรึปั้ว่า ในปีั้ 2018 ท่ีี่สหรึาช่อาณาจ้กรึ
น่าจะมีการึขายโบรึาณว้ตถุิ่ไปั้ปั้รึะมาณ 52,560 รึอบ
ซ่ึุงที่ำารึายไดิ้ 1.8 ล้านยูโรึ เขาเสรึิมว่าการึซุ่�อขาย
โบรึาณว้ตถุิ่เหล่าน้�นจำานวนมากผิ่ดิกฎหมาย

ยูเนสโกและองค์กรึร่ึวมบ้งค้บใช้่กฎหมาย อาที่ิ 
องค์กรึตำารึวจสากล หร่ึอ INTERPOL องค์การึ
ศุลกากรึโลก หร่ึอ WCO และสถิ่าบ้นรึะหว่าง
ปั้รึะเที่ศเพ่่อเอกภัาพของกฎหมายเอกช่น หร่ึอ 
UNIDROIT ก็ได้ิวิจารึณ์การึขยายต้วของการึค้า

ออนไลน์เอาไว้เช่่นก้น

ในการึปั้รึะชุ่มออนไลน์เม่่อว้นท่ีี่ 26 มิถุิ่นายน 2020 
ซ่ึุงมุ่งหามาตรึการึใหม่ ๆ เพ่่อป้ั้องก้นการึล้กลอบ
จำาหน่ายด้ิงกล่าว เออร์ึเนสโต อ็อตโตเน รึามิเรึซุ  
ผู้่ช่่วยผู้่อำานวยการึใหญ่ของยูเนสโกด้ิานงานว้ฒนธรึรึม
กล่าวว่า “เรึาต้องเพ่ิมความพยายามเป็ั้นเท่ี่าต้ว 
เพ่่อข้ดิขวางปั้้องก้นหายนะรึะด้ิบโลกนี�” เฟ้ซุบุ�ก  
อีเบย์ และเว็บไซุต์อ่่น ๆ ก็ถูิ่กต้�งคำาถิ่ามเช่่นก้น 
ถึิ่งบที่บาที่ในฐานะแพลตฟ้อรึม์ท่ีี่รึองร้ึบการึซุ่�อขาย
ผิ่ดิกฎหมาย

โจรกรรมตามใบสัั่�ง
บรึรึดิาผู้่เช่ี่ยวช่าญชี่�ว่าเร่ิึมมีการึซุ่�อขายโบรึาณว้ตถุิ่
เถ่่ิ่อนบนหน้าเฟ้ซุบุ�กปั้รึะมาณช่่วงเวลาเดีิยวก้บท่ีี่เกิดิ
วิกฤติการึณ์อาหร้ึบสปั้ริึงในปีั้ 2011 อ้มร์ึ อ้ล-อ้ซุม์ 
อาจารึย์ผู้่สอนปั้รึะว้ติศาสตร์ึตะว้นออกกลางและ
มานุษยวิที่ยาท่ีี่มหาวิที่ยาล้ยช่อว์นีของร้ึฐโอไฮโอ 
และเปั้็นผู้่อำานวยการึร่ึวมของโครึงการึ ATHAR  
ลงความเห็นว่า รึาวช่่วงนี�เองท่ีี่กลุ่มก่อการึร้ึายไอซิุส
เร่ิึมลงม่อปั้ล้นสะดิมแหล่งโบรึาณคดีิต่าง ๆ ในอิร้ึก
และซุเีรีึยอยา่งจรึงิจ้งโดิยอาศ้ยเฟ้ซุบุ�กเป็ั้นเครึ่อ่งม่อ
สำาค้ญ
เขาอธิบายว่า “โซุเชี่ยลมีเดีิยลดิที่อนอุปั้สรึรึค 
ท่ีี่กีดิขวางการึเข้าถึิ่งตลาดิ” ในเด่ิอนก้นยายน 2020 
อ้ล- อ้ซุม์และเคทีี่ เอ .  พอล น้กโบรึาณคดีิ  
น้กมานษุยวิที่ยา และผู้่อำานวยการึรึว่มของ ATHAR 
ปั้รึะเมินว่า

โซเช่ียลเน็ต้เวิัร์ก: ขุุมทองแห่่งให่ม่
ขุองพวกลัักลัอบค้้าโบราณวัตถุุ
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∆ การึเสนอขายโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึมไปั้บนหน้าเฟ้ซุบุ�ก

ATHAR ส้งเกตพบแนวโน้มอีกอยา่งหน่ึง ค่อการึแพร่ึ
ภัาพสดิการึปั้รึะมูลศิลปั้ว้ตถุิ่ตอนท่ีี่น้กโจรึกรึรึมนำา
ของขึ�นมาจากดิิน เพ่่อเน้นให้ช้่ดิยิ่งขึ�นว่าเป็ั้น 
ของแที่้จริึง ๆ เม่่อผู้่ซุ่�อปั้รึะมูลของไดิ้ฝ่ีายผู้่ขาย 
ก็จะสอนให้รู้ึว่าต้องติดิป้ั้ายแสดิงข้อมูลเท็ี่จและ 
ใช้่เส้นที่างส่งผ่่านปั้รึะเที่ศต่าง ๆ อย่างไรึ

ในกรึณีซ่ึุงที่างเฟ้ซุบุ�กหร่ึอเว็บไซุต์ปั้รึะมูลส่้งห้าม 
ผู้่ขายใช้่งานน้�น อ้ล-อ้ซุม์และคนอ่่น ๆ ขอร้ึองไม่ให้
เว็บไซุต์ลบเพจด้ิงกล่าว เน่่องจากถ่ิ่อเป็ั้นหล้กฐาน
สำาค้ญสำาหร้ึบผู้่ร้ึกษากฎหมายและผู้่เช่ี่ยวช่าญ 
ด้ิานมรึดิกว้ฒนธรึรึม แต่แพลตฟ้อรึ์มออนไลน ์
เหล่าน้�นก็อ้างว่าก้งวลเร่่ึองการึร้ึกษาข้อมูลส่วนต้ว 
จึงไม่ยอมเก็บเน่�อหาท่ีี่ลบทิี่�งไปั้

โบรึาณว้ตถุิ่ต่าง ๆ  ซ่ึุงถูิ่กที่ยอยปั้ล่อยสู่ตลาดิออนไลน์
เป็ั้นรึะลอกมีแนวโน้มจะย้งคงมีต่อไปั้ ผู้่ล้กลอบค้า
บางรึายเก็บโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ล้กขโมยมาเอาไว้นานเป็ั้นปีั้ ๆ
รึอคอยให้ความสนใจสร่ึางซุาไปั้ หร่ึอไม่ก็ปั้ลอม

แปั้ลงเอกสารึกำาก้บของน้�น ๆ ก่อนจะเสนอขาย
ในบรึิบที่นี�ภัาพถิ่่ายและวิดีิโอของว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กขโมยไปั้
ย่อมเป็ั้นบ้นทึี่กข้อมูลสำาค้ญท่ีี่สุดิ อ้ล-อ้ซุม์สรุึปั้ว่า “
ส่ิงเหล่านี�ค่อหล้กฐานดิิจิท้ี่ล ซ่ึุงจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อแวดิวงวชิ่าการึ และสำาค้ญต่อการึพยายามตดิิตาม
นำากล้บค่นมาในอนาคต”

ในเฟ้ซุบุ�กมีอย่างน้อย 120 กลุ่มซ่ึุงส่วนมากใช้่ภัาษา
อาหร้ึบท่ีี่เช่่่อมโยงก้บการึล้กลอบค้าโบรึาณว้ตถุิ่ 
ในตะว้นออกกลาง กลุ่มเหล่านี�มีสมาชิ่กรึวมแล้ว
หลายแสนรึาย

เว็บไซุต์ปั้รึะมูลออนไลน์ก็มีส่วนเป็ั้นปัั้ญหาด้ิวย 
เช่่นก้น แต่เคทีี่ต้�งข้อส้งเกตวา่ เว็บไซุต์อยา่งอีเบยน้์�น
“ผู้่ขายโบรึาณว้ตถุิ่ผิ่ดิกฎหมายรึายหน่ึง ๆ  ไม่ได้ิมีคน
ติดิตามน้บแสน ๆ เหม่อนจำานวนคนติดิตามในกลุ่ม
เฟ้ซุบุ�กด้ิงกล่าว”

เธอเสริึมว่า “ม้นเป็ั้นเร่่ึองของขนาดิ ค่ออีเบย์มีผู้่ใช้่
แค่ปั้รึะมาณ 182 ล้าน ขณะท่ีี่เฟ้ซุบุ�กมีกว่า 2 พ้นล้าน
และก็เข้าถึิ่งได้ิในปั้รึะเที่ศกำาล้งพ้ฒนาทุี่กปั้รึะเที่ศ”

อ้ล-อ้ซุม์อธิบายว่า ตามปั้กติพวกท่ีี่หาช่่องซุ่�อหร่ึอ
ขายศิลปั้ว้ตถุิ่เหล่าน้�นจะเร่ิึมเกร่ิึนถิ่ามในกลุ่ม 
เฟ้ซุบุ�กก่อนแล้วค่อยเปั้ล่ียนไปั้ใช้่แอปั้ท่ีี่ต้องใส่รึห้ส
ต่อรึองก้นจนปิั้ดิการึขาย เขาเพ่ิมเติมว่านอกจากนี�
ย้งมี ฝ่ีายผู้่ซุ่�อแจ้งรึายการึของแบบท่ีี่ต้องการึ 
โดิยกรึะจายข้อมูลในวงกว้าง ที่ำาให้เกิดิสภัาพเส่ียง
ซ่ึุงอ้ล-อ้ซุม์เรีึยกว่า “โจรึกรึรึมตามใบส่้ง”

ในรึายงานปั้รึะจำาปีั้ 2019 ATHAR ได้ิเสนอภัาพถ่ิ่าย
และวิดีิโอจำานวนมากซ่ึุงได้ิจากกลุ่มในเฟ้ซุบุ�กท่ีี่เสนอ
ขายงานปั้รึะด้ิบโมเสก ชิ่�นส่วนสถิ่าปัั้ตยกรึรึม รูึปั้ปัั้�น
หน้ากากปิั้ดิใบหน้าศพของอียิปั้ต์ หร่ึอแม้แต่โลงศพ
ของฟ้าโรึห์

“พวกน้�นจะโพสต์รูึปั้ภัาพจากแค็ตตาล็อกปั้รึะมูล
แล้วบอกในเชิ่งว่า ‘เห็นไหม ของชิ่�นนี�ขายได้ิต้�งเท่ี่านี�
ไปั้หามาขายสิพวก’” เคทีี่ชี่�แจง เธอเสริึมว่านอกจากนี�
พ่อค้าเถ่่ิ่อนออนไลน์ย้งพยายามกล่อมให้คนท่ีี่แอบ
ซุ่�อแบบผิ่ดิกฎหมายม่้นใจว่าซุ่�อได้ิของแท้ี่โดิยโพสต์
รูึปั้ถ่ิ่ายหร่ึอวิดีิโอแสดิงภัาพขณะท่ีี่ขุดิเอาของชิ่�นน้�น
ขึ�นจากแหลง่ท่ีี่พบ ผู้่ซุ่�อบางรึายไปั้ไกลถิ่งึขนาดิโพสต์
คำาแนะนำาโดิยละเอียดิ เพ่่อยุยงให้น้กโจรึกรึรึมรู้ึจ้ก
เจาะหาแหล่งโบรึาณคดิีท่ีี่เปั้รึาะบางเพ่่อขุดิเอา
ส่ิงของซ่ึุงอาจกลายมาเป็ั้นขุมที่ร้ึพย์ก้นอย่างเต็มท่ีี่

เคทีี่ต้�งข้อส้งเกตว่าเร่่ึองห้กมุมท่ีี่น่ารึะอาใจอยา่งหน่ึง
ก็ค่อ อ้ลกอริึทึี่มของเฟ้ซุบุ�กจะ “แนะนำา” กลุ่มและ
เว็บไซุต์ซ่ึุงมุ่งล้กลอบซุ่�อขายโบรึาณว้ตถุิ่ให้แก่ผู้่เปิั้ดิ
เว็บเข้าใช้่ เธอบอกว่า “แต่ละคร้ึ�งท่ีี่ ATHAR เข้าร่ึวม
กลุ่มล้กลอบค้าโบรึาณว้ตถุิ่ส้กกลุ่มเพ่่อตรึวจสอบ
ข้อมูลดูิ อ้ลกอริึทึี่มของเฟ้ซุบุ�กก็จะแนะนำาเพ่ิมให้อีก
สามกลุ่ม”

"ฝ่่ายผู้ซื�อแจ้ำงรายการของแบบท่�ต้้องการ 
โดยกระจำายข้อมูลในวังกว้ัาง ทำาให้เกิด 
สภาพเส่�ยงแบบ “โจรกรรมตามใบส่ั่�ง” "
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พิิพิิธภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ในเมื่องถงหลิิงของจีีน ได้้จัีด้แสด้งโบรูาณวััตถุทีี่�ที่ำาจีากที่องแด้งแลิะสำาริูด้สมั่ยรูาชวังศ์์
ฮัั่�นในแบบเสมื่อนจีริูง โด้ยวััตถุทีี่�จัีด้แสด้งหลิายชิ�นยังคงอยู่ในพิิพิิธภััณฑ์์ต่างแด้น การูจัีด้แสด้งเสมื่อนจีริูง
ดั้งกล่ิาวับ่งบอกให้เห็นอนาคตของพิิพิิธภััณฑ์์ดิ้จิีทัี่ลิ นั�นคือ จีะกลิายม่าเปน็สถาบันทีี่�แบ่งปันที่รูพัิยากรูของตน
ให้ผูู้้ชม่จีากทัี่�วัโลิกได้้เข้าถึงงานสะสม่ของพิิพิิธภััณฑ์์อย่างทีี่�ไม่่เคยเป็นม่าก่อน

ชิ่�นงานสัำาริดจากทั�วัโลัก
มิารวัมิตัวักันอีกค้รั�ง

โดย ถุัง จีเกิน
แปลัโดย เสัาวัรสั มิิตราปิยานุรักษ์

ถััง จีีเกิน

ศาสตรึเมธาจารึย์แห่งมหาวิที่ยาล้ยวิที่ยาศาสตร์ึ 
และเที่คโนโลยีภัาคใต้ (SUSTech) ในเม่องเชิ่นเจิ�น 
ผู้่เช่ี่ยวช่าญด้ิานโบรึาณคดีิยุคสำาริึดิของจีน

ความส้บสนวุ่นวายที่างปั้รึะว้ติศาสตร์ึส่งผ่ลให้ 
ว้ตถุิ่ที่างว้ฒนธรึรึมจำานวนมากถูิ่กล้กลอบนำาออก
จากปั้รึะเที่ศต้นที่างไปั้ย้งต่างปั้รึะเที่ศ บ่อยคร้ึ�ง 
มรึดิกลำ�าค่าท่ีี่ถูิ่กขโมยไปั้นี�ไม่มีทีี่ท่ี่าว่าจะถูิ่กส่งค่น
กล้บมา - หร่ึออย่างน้อยก็กล้บมาในช่่วงเวลาส้�น ๆ 
หากไม่มีการึส่งค่นว้ตถุิ่ที่างว้ฒนธรึรึมเป็ั้นเวลานาน
หลายปีั้ หร่ึอบางคร้ึ�งก็นานหลายร้ึอยปีั้ แล้วผู้่คน 
ในปั้รึะเที่ศท่ีี่ เ ป็ั้น ต้นกำา เ นิดิจะไ ด้ิ เ ห็นสมบ้ ติ 
ที่างว้ฒนธรึรึมของตนได้ิอย่างไรึก้น?

ณ เม่องถิ่งหลิงในมณฑ์ลอานฮุยที่างตะว้นออก 
ของจีน ปัั้ญหาเก่ียวก้บการึช่่่นช่มว้ตถุิ่ที่างว้ฒนธรึรึม
ท่ีี่พบอยู่ในต่างปั้รึะเที่ศได้ิร้ึบการึแก้ไข

ด้ิวยการึจ้ดิต้�งพิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลขึ�นมา ถิ่งหลิงเป็ั้นเม่อง
ท่ีี่มีปั้รึะช่ากรึเพียง 1.6 ล้านคนและมีช่่่อเสียง 
ด้ิานการึผ่ลิตที่องแดิง มีการึที่ำาเหม่องที่องแดิง 
และหล่อสำาริึดิท่ีี่เม่องนี�ในปั้ลายศตวรึรึษท่ีี่ 17  
ก่อนคริึสตกาล ในสม้ยรึาช่วงศ์ฮ่้น (202 ปีั้ก่อน
คริึสตกาล - ค.ศ. 220) ท่ี่าเร่ึอท่ีี่ต้�งอยู่ริึมแม่นำ�าแยงซีุ
แห่งนี�เคยเป็ั้นแหล่งว้ตถุิ่ดิิบในการึผ่ลิตเหรีึยญ
ที่องแดิงส่วนใหญ่

ในปั้ี 2016 ด้ิวยความช่่วยเหล่อของผู้่เช่ี่ยวช่าญ 
ร้ึฐบาลท้ี่องถ่ิิ่นของเม่องถิ่งหลิงได้ิต้ดิสินใจสร้ึาง
พิพิธภ้ัณฑ์์เพ่่อจ้ดิแสดิงชิ่�นงานที่องแดิงและสำาริึดิขึ�น
โดิยเฉพาะ ซ่ึุงพิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลว่าด้ิวยเร่่ึองที่องแดิง
และสำาริึดิ (DMCB) มีเป้ั้าหมายท่ีี่จะแบ่งปัั้น
ที่ร้ึพยากรึที่างว้ฒนธรึรึมท่ีี่เป็ั้นโบรึาณว้ตถุิ่ที่ำาจาก
ที่องแดิงและสำา ริึดิของจีน ให้ ท่้ี่วโลกได้ิเ ห็น 
ที่างโลกออนไลน ์โดิยเฉพาะชิ่�นท่ีี่ย้งอยู่ในต่างปั้รึะเที่ศ

สมบ้ติลำ�าค่าบางส่วนท่ีี่ผู้่เยี่ยมช่มเว็บไซุต์ DMCB  
(คาดิว่าจะเปิั้ดิให้เข้าช่มที่างออนไลน์ตอนปั้ลายปีั้ 
2020) จะสามารึถิ่เข้าถึิ่งได้ิ ค่อ 100 เคร่่ึองสำาริึดิจีน
ท่ีี่โดิดิเด่ิน ซ่ึุงเป็ั้นนิที่รึรึศการึออนไลน์จ้ดิแสดิง
โบรึาณว้ตถุิ่สำาริึดิหน่ึงร้ึอยชิ่�นท่ีี่น้กโบรึาณคดีิค้ดิเล่อก
มาจากการึลงคะแนน ในจำานวนนี�บางชิ่�นมาจาก 
ของสะสมในพิพิธภ้ัณฑ์์ต่างแดิน และอีกหน่ึง
นิที่รึรึศการึท่ีี่น่าสนใจไม่แพ้ก้นค่อ 100 เร่่ึองเคร่่ึอง
สำาริึดิ ซ่ึุงจะบอกเล่ารึายละเอียดิว่าเคร่่ึองสำาริึดิเหล่า
นี�เดิินที่างออกจากจีนได้ิอย่างไรึ และที่ำาไมจึงย้งคง
อยู่ในต่างปั้รึะเที่ศ

∆ ห้องจ้ดิแสดิงนิที่รึรึศการึเสม่อนจริึงท่ีี่พิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลว่าด้ิวยเร่่ึองที่องแดิงและสำาริึดิในเม่องถิ่งหลิง ปั้รึะเที่ศจีน

ความพ่เศษของช่ิ้�นิ่งานิ่แรดห้ล่อสั่ำาร่ด

จำ่น: 

ในพิพิธภัณฑ์ดิจำิทัล
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หน่ึงในน้�นจะบอกเล่าเร่่ึองรึาวของเส่ียวเฉินยฺหวีจุน 
ภัาช่นะสำาริึดิท่ีี่ใช้่ในการึปั้รึะกอบพิธีกรึรึมอายุ 
3,000 ปีั้ ซ่ึุงมีรูึปั้ที่รึงคล้ายแรึดิจากสม้ยรึาช่วงศ์ช่าง
(1600-1046 ปีั้ก่อนคริึสตกาล) ว่าเดิินที่างไปั้ย้ง 
กรุึงปั้ารีึสผ่่านที่างน้กค้าศิลปั้ว้ตถุิ่นาม ซีุ. ทีี่. ลู และ
ถูิ่กขายให้แก่แอเวอรีึ บร้ึนดิิจ ผู้่บริึหารึการึกีฬา 
ช่าวอเมริึก้นและอดีิตปั้รึะธานคณะกรึรึมการึ
โอลิมปิั้กสากล (IOC) ได้ิอย่างไรึ ก่อนท่ีี่ภัาช่นะ 
ยคุสำาริึดิของจีนซ่ึุงมีล้กษณะพเิศษไม่เหม่อนภัาช่นะ
อ่่นใดิเน่่องจากหล่อเป็ั้นรูึปั้ส้ตว์ใบนี� จะถูิ่กบริึจาค 
ให้ก้บพิพิธภ้ัณฑ์์ศิลปั้ะเอเชี่ยในนครึซุานฟ้รึานซิุสโก
ในท้ี่ายท่ีี่สุดิ ซ่ึุงเป็ั้นชิ่�นงานท่ีี่มีผู้่เข้าช่มมากท่ีี่สุดิ 
ชิ่�นหน่ึงของพิพิธภ้ัณฑ์์ และย้งใช้่เป็ั้นต้วการึ์ตูน

ส้ญล้กษณ์ของพิพิธภ้ัณฑ์์แห่งนี�อีกด้ิวย

แนวคิดิเร่่ึองการึแบ่งปัั้นที่ร้ึพยากรึที่างว้ฒนธรึรึม 
บนโลกออนไลน์ไม่ใช่่เร่่ึองใหม่ พิพิธภ้ัณฑ์์หลายแห่ง
ซ่ึุงเป็ั้นส่วนหน่ึงของเคร่ึอข่ายสภัาการึพิพิธภ้ัณฑ์์
รึะหว่างปั้รึะเที่ศ (ICOM) ต่างมีเว็บไซุต์ของตนเอง 
ส่ิงท่ีี่ที่ำาให้เว็บไซุต์ของ DMCB มีล้กษณะพิเศษค่อ  
มีการึบูรึณาการึและจ้ดิแสดิงที่ร้ึพยากรึที่างว้ฒนธรึรึม
ท่ีี่กรึะจ้ดิกรึะจายไปั้ย้งปั้รึะเที่ศต่าง ๆ ด้ิวย  
ตลอดิหลายศตวรึรึษท่ีี่ผ่่านมา จีนปั้รึะสบก้บ 
การึสูญเสียมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมอย่างใหญ่หลวง
หลายคร้ึ�งหลายครึา มีการึปั้รึะเมินก้นว่าว้ตถุิ่ 
ที่างว้ฒนธรึรึมหลายล้านชิ่�นเดิินที่างออกจากจีน 
ด้ิวยวิธีการึท่ีี่แตกต่างก้น

การึสำารึวจท่ีี่จ้ดิที่ำาโดิยผู้่เขียนบที่ความนี�ในปีั้ 2016 
ได้ิข้อสรุึปั้ว่า ผู้่ตอบแบบสอบถิ่ามกว่าร้ึอยละ 90  
มีความห ว้ ง ว่ า  ส้ ก ว้นห น่ึ ง ว้ ต ถุิ่ ซ่ึุ ง มี คุณ ค่ า 
ที่างว้ฒนธรึรึมที่ีเ่ล็ดิลอดิออกไปั้จากจนีจะถิ่กูส่งกล้บ
ค่นมาย้งปั้รึะเที่ศต้นที่าง แต่การึแบ่งปัั้นว้ตถุิ่ 
ที่างว้ฒนธรึรึมเหล่านี�ที่างออนไลน์ผ่่านเว็บไซุต์ 
DMCB ก็อาจช่่วยบรึรึเที่าความตึงเครีึยดิท่ีี่ส่้งสมมา
อย่างยาวนานรึะหว่างจีนก้บปั้รึะเที่ศที่ี่ครึอบครึอง
ว้ตถุิ่เหล่าน้�นในตอนนี�ได้ิ

แม้เว็บไซุต์ DMCB จะเป็ั้นแนวคดิิท่ีี่สร้ึางสรึรึค ์แต่ก็
จำาก้ดิอยู่แค่การึแบ่งปัั้นว้ตถุิ่ ท่ีี่ เฉพาะเจาะจง 
ที่างออนไลน์ น่้นค่อเคร่่ึองสำาริึดิของจีน ในอนาคต
จะมีการึก่อต้�งพิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลซ่ึุงดิำาเนินงาน 
โดิยพิ พิธ ภ้ัณฑ์์หลายแห่ง ท่ีี่ มีการึ ร่ึวมม่อ ก้น 
ในปั้รึะเที่ศต่าง ๆ

โดิยจะมีการึรึวบรึวมที่ร้ึพยากรึมากมายเพ่่อจ้ดิแสดิง
ศิลปั้ว้ตถุิ่หลากหลายปั้รึะเภัที่ บรึรึดิาพิพิธภ้ัณฑ์์
ดิิจิท้ี่ลแห่งใหม่เหล่านี�อาจเรีึยกได้ิว่าเป็ั้น “เคร่ึอข่าย
พิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ล” หร่ึอ “พิพิธภ้ัณฑ์์รึะบบคลาวด์ิ”

พิพิธภ้ัณฑ์์รึะบบคลาวด์ิจะไม่ได้ิเป็ั้นเพียงแค่เว็บไซุต์
ท่ีี่แสดิงงานสะสมของพิพิธภ้ัณฑ์์ใดิพิพิธภ้ัณฑ์์หน่ึง 
และไม่ได้ิเป็ั้นการึรึวมเว็บไซุต์ของพิพิธภ้ัณฑ์์ต่าง ๆ 
เข้าด้ิวยก้น ตรึงก้นข้าม พิพิธภ้ัณฑ์์รึะบบคลาวด์ิ 
จะเป็ั้นการึร่ึวมม่อก้นรึะหว่างพิพิธภ้ัณฑ์์ต่าง ๆ  
จากท่้ี่วโลก พิพิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลลำ�ายคุเหล่านี�มีมาก่อนแล้ว
อย่ าง เช่่น นิที่รึรึศการึออนไลน์ ซ่ึุ ง จ้ดิแสดิง 
โดิยพิพิธภ้ัณฑ์์โบรึาณคดีิและมานุษยวิที่ยาของ 
มหาวิที่ยาล้ยเคมบริึดิจ์ร่ึวมก้บพิพิธภ้ัณฑ์์บริึติช่  
ซ่ึุงท้ี่�ง 2 แห่งอยู่ในสหรึาช่อาณาจ้กรึ ก็เป็ั้นต้วอย่าง
หน่ึงของพิพิธภ้ัณฑ์์ในล้กษณะนี�

ความก้ า วห น้ าแบบก้าวกรึะ โดิดิและ ฉ้บ ไว 
ของเที่คโนโลยีการึจ้ดิเก็บและถ่ิ่ายโอนข้อมูล 
ขนาดิใหญจ่ะช่่วยเอ่�อให้เกิดิพิพิธภ้ัณฑ์์รึะบบคลาวดิ์
ไ ด้ิ ง่ายขึ�น น้ก วิช่าการึบางคนคาดิการึณ์ ว่า  
การึ มี พิ พิ ธ ภ้ัณฑ์์รึะบบคลาว ด์ิ น่ าจะ เข้ า ไปั้
เปั้ล่ียนแปั้ลงสถิ่านการึณ์ในปัั้จจุบ้นของสถิ่าบ้น 
เหล่านี� หร่ึอแม้แต่ว้ฒนธรึรึมในภัาพรึวมได้ิ

บรึรึดิาพพิิธภ้ัณฑ์์ดิิจิท้ี่ลแหง่อนาคตจะสามารึถิ่เล่อก
ว้ตถุิ่ปั้รึะเภัที่ต่าง ๆ ในหลากหลายห้วข้อ และ
สามารึถิ่ออกแบบนิที่รึรึศการึในรึะด้ิบท่ีี่ไม่เคย 
เกิดิขึ�นมาก่อน โดิยอาศ้ยการึแบ่งปัั้นข้อมูลจำานวน
มหาศาล นอกจากนี�อาจจะตีความและจ้ดิแสดิงว้ตถุิ่
ชิ่�นหน่ึงในหลากหลายแบบ โดิยดึิงที่ร้ึพยากรึ 
ที่าง ว้ฒนธรึรึมมาจาก ท่้ี่ว โลก  น้ก วิช่าการึ 
จากปั้รึะเที่ศต่าง ๆ  อาจจะมีส่วนร่ึวมในการึสนที่นาก้น
และสนที่นาก้บสาธารึณช่นเก่ียวก้บว้ตถุิ่ต่าง ๆ  
ท่ีี่นำามาจ้ดิแสดิง

เม่่อสามพ้นปีั้ก่อนในสม้ยรึาช่วงศ์ช่าง ซ่ึุงเป็ั้น
รึาช่วงศ์ท่ีี่มีการึบ้นทึี่กที่างโบรึาณคดีิท่ีี่เก่าแก่ท่ีี่สุดิ 
ในปั้รึะว้ติศาสตร์ึจีน ช่่างหล่อสำาริึดิกลุ่มหน่ึง 
ได้ิร้ึงสรึรึค์ชิ่�นงานสำาริึดิ “โหยว” (Yŏu) ซ่ึุงเป็ั้น 
ท่ีี่รู้ึจ้กก้นอยา่งน้อยสองชิ่�น ในล้กษณะเส่อกำาล้งกินคน
แต่ด้ิวยเหตุผ่ลที่างปั้รึะว้ติศาสตร์ึ ปัั้จจุบ้นว้ตถุิ่
โบรึาณที่้�งสองชิ่�นนี�จึงกลายเปั้็นส่วนหน่ึงของชุ่ดิ 
งานสะสมในพิพิธภ้ัณฑ์์กีเม ณ กรึุงปั้ารีึส และ
พิพิธภ้ัณฑ์์เซ็ุนโอกุฮากูโกะค้งในนครึเกียวโต 
ปั้รึะเที่ศญ่ีปุ่ั้น หากว้นหน่ึงว้นใดิพิพิธภ้ัณฑ์์ท้ี่�งสอง
แห่ง นี� และน้กโบรึาณคดิีช่าวจีน ผู้่ เช่ี่ยวช่าญ 
ยคุรึาช่วงศ์ช่างสามารึถิ่นำาเสนอเร่่ึองท้ี่�งหมดิด้ิงกล่าว
บนพิพิธภ้ัณฑ์์รึะบบคลาวด์ิ เพ่่อแบ่งปัั้นความรู้ึและ
เร่่ึองรึาวเก่ียวก้บโบรึาณว้ตถุิ่ “โหยว” ท้ี่�งสองชิ่�นนี�
แ ก่ ผู้่ช่มท่้ี่วโลกได้ิ  ลองคิดิดูิ ซิุ ว่า ม้นจะวิ เศษ 
ส้กเพียงใดิ?

เป็็นิ่อะไรทีี่�มากกว่าแค่เว็บไซต์

ความเป็็นิ่ไป็ได้ทีี่�ไร้ขีดจำากัด

" สิ�งท่�ทำาให้พิพิธภัณฑ์เสมือนจำริงม่ลักษณะ
พิเศิษ คื์อ ม่การจัำดแสดงทรัพยากร 
ทางวััฒนธรรมท่�กระจัำดกระจำายไป็ยัง
ป็ระเทศิต่้าง ๆ "
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นัับตัั้�งแต่ั้ปีี 2004 เป็ีนัต้ั้นัมา อาร์์เจนัติั้นัาได้้ส่่งคืืนัวััตั้ถุุท่ี่�ม่คุืณค่ืาที่างวััฒนัธร์ร์มเกืือบ 5,000 ชิิ้�นัท่ี่�ยึึด้ได้้ในัอาณาจักืร์
ของตั้นักืลัับไปียัึงปีร์ะเที่ศต้ั้นัที่าง กืาร์ตั้ร์ะหนัักืเห็นัคุืณค่ืาที่างศิลัปีะของอาร์ยึธร์ร์มยึุคืก่ือนักืาร์ค้ืนัพบที่ว่ัปีอเมริ์กืา 
โด้ยึโคืลััมบัส่ท่ี่�เพิ�มมากืขึ�นั ผนัวักืกัืบกืาร์รั์บร์องกืฎหมายึคุ้ืมคืร์องมร์ด้กืที่างโบร์าณคืด่้แลัะบร์ร์พช่ิ้วิันัวิัที่ยึา ถืุอเป็ีนัจุด้เริ์�มต้ั้นั
ของนัโยึบายึใหม่น่ั�
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ในักืาร์ส่่งคืืนัโบร์าณวััตั้ถุุ

โดย ไอรีน ฮาร์ตมิานน์
แปลัโดย เสัาวัรสั มิิตราปิยานุรักษ์

ส่่อมวลช่นเรีึยกม้นว่าเป็ั้น “การึโจรึกรึรึมแห่ง
ศตวรึรึษ” แน่นอนว่าการึโจรึกรึรึมคร้ึ�งนี�ย่อมเป็ั้น
เร่่ึองน่าต่่นเต้นเร้ึาใจ เร่่ึองนี� เ กิดิขึ�นในเด่ิอน
กรึกฎาคม 2002 โดิยห้วขโมยกลุ่มหน่ึงได้ิขุดิอุโมงค์
ยาว 30 เมตรึเพ่่อลอบเข้าไปั้ในห้องใต้ดิินของ
พิพิธภ้ัณฑ์์วิจิตรึศิลป์ั้แห่งช่าติในกรุึงอะซุุนซุิออง 
ของปั้ารึากว้ย และขโมยภัาพวาดิ 5 ภัาพ ซ่ึุงรึวม
ภัาพน้กบุญเฆโรึนิโม (San Jerónimo) ภัาพวาดิ
ศตวรึรึษที่ี่ 16 โดิยจิตรึกรึนิรึนามที่ี่มีมูลค่าถึิ่ง 
200,000 ดิอลลาร์ึ ก่อนจะพาก้นหลบหนีข้าม
พรึมแดินเข้าไปั้ในอาร์ึเจนตินา หล้งจากน้�นไม่นาน 
มีการึปั้รึะกาศขายภัาพวาดิชิ่�นนี�ในเม่องโปั้ซุาด้ิส 
ที่างตะว้นออกเฉียงเหน่อของอาร์ึเจนตินาแต่ 
กองกำาล้งร้ึกษาความม่้นคงได้ิติดิตามส่บหาภัาพน้�น
จนพบในปั้ ี2008 แล้วอาร์ึเจนตินาก็ส่งค่นงานศลิปั้ะ
ชิ่�นนี�ให้แก่ปั้ารึากว้ยในปีั้เดีิยวก้นน้�น

การึส่งค่นภัาพวาดิน้กบุญเฆโรึนิโมไม่ใช่่เหตุการึณ์ 
ท่ีี่เกิดิขึ�นเพียงคร้ึ�งเดีิยว เพรึาะน้บต้�งแต่ปีั้ 2004 
อาร์ึเจนตินาได้ิส่งค่นมรึดิกลำ�าค่าท่ีี่ถูิ่กขโมยมา
จำานวน 4,825 ชิ่�น ได้ิแก่ งานศิลปั้ะ ซุากโบรึาณว้ตถุิ่
และเอกสารึที่างปั้รึะว้ติศาสตร์ึ ซ่ึุงยึดิได้ิในปั้รึะเที่ศ 
กล้บไปั้ย้งปั้รึะเที่ศท่ีี่เป็ั้นแหล่งกำาเนิดิ ช่่วงที่ศวรึรึษ
ท่ีี่ผ่่านมา อาร์ึเจนตินาจึงกลายเป็ั้นปั้รึะเที่ศต้วอยา่ง
ในภูัมิภัาคลาตินอเมริึกาในการึส่งค่นสมบ้ติ 
ท่ีี่ถูิ่กโจรึกรึรึมมากล้บไปั้ย้งปั้รึะเที่ศต้นที่าง

มารึอิา ฟ้ลอเรึนเซีุย กาเลซุโิอ ผู้่อำานวยการึฝีา่ยวิจ้ย
ของพิพิธภ้ัณฑ์์แห่งช่าติ เดิ เบย้ส อาร์ึเตส 
ในอาร์ึเจนตินา อธิบายว่า นโยบายนี�เป็ั้นผ่ลมาจากการึ
ตรึะหน้กเห็นคุณค่าของโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่เป็ั้นมรึดิกจาก
ว้ฒนธรึรึมยคุก่อนอารึยธรึรึมสเปั้นมากขึ�น
“ในช่่วงสิบห้าปีั้ท่ีี่ผ่่านมา ศิลปั้ะยุค
ก่อนการึค้นพบที่วีปั้อเมริึกาโดิย
โคล้มบ้ส ซ่ึุงถูิ่กปั้รึะเมินคุณค่า 
ที่างสุนที่รีึยะอย่างตำ่าต้อยมานาน  
ได้ิร้ึบปั้รึะโยช่น์จากการึเห็นคุณค่า
ด้ิงกล่าวมากขึ�น” มาริึอากล่าว

การึเปิั้ดิหอศิลป์ั้ยุคก่อนการึค้นพบที่วีปั้อเมรึิกา 
ท่ีี่พิพิธภ้ัณฑ์์วิจิตรึศิลป์ั้ในกรุึงบ้วโนสไอเรึสในปีั้ 
2004 ถ่ิ่อเป็ั้นก้าวสำาค้ญท่ีี่นำาไปั้สู่การึยอมร้ึบคุณค่า
ของร่ึองรึอยอารึยธรึรึมในอดีิต “น่ีค่อหล้กฐาน 
ท่ีี่แสดิงว่าเรึาเห็นคุณค่าที่างสุนที่รีึยภัาพของว้ตถุิ่
โบรึาณต่าง ๆ ท่ีี่นำามาจ้ดิแสดิง นอกเหน่อจากมิติ
ที่างช่าติพ้นธ์ุวิที่ยาหร่ึอโบรึาณคดีิ” มาริึอากล่าวเสริึม

“การึปั้รึะเมินคุณค่าโบรึาณว้ตถุิ่เสียใหม่เช่่นนี�เกิดิขึ�น
ได้ิด้ิวยความอนุเครึาะห์จากบรึรึดิาสถิ่าบ้นท่ีี่ศึกษา
เก่ียวก้บพิพิธภ้ัณฑ์์ แต่ปั้รึากฏิการึณ์ด้ิงกล่าว 
ไม่ใช่่อยู่ดีิ ๆ ก็เกิดิขึ�นมาเอง ม้นเกิดิขึ�นมาพร้ึอมก้บ
การึร้ึบรึองกฎหมายคุ้มครึองมรึดิกที่างโบรึาณคดีิ
และบรึรึพชี่วินวิที่ยาในปีั้ 2003” น้กวิจ้ยกล่าว  
ซ่ึุงเป็ั้นปีั้เดีิยวก้นก้บท่ีี่อาร์ึเจนตินาให้ส้ตยาบ้น
อนุส้ญญาของยูเนสโกในปีั้ 1970 ว่าด้ิวยเร่่ึอง 
การึต่อต้านการึค้าโบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ผิ่ดิกฎหมาย

กฎหมายฉบ้บใหม่นี�มอบอำานาจหน้าท่ีี่แก่สถิ่าบ้น
มานุษยวิที่ยาลาตินอเมริึกาและความคิดิแห่งช่าติ 
(INAPL) ให้เป็ั้นหน่วยงานบ้งค้บใช้่กฎหมายในรึะด้ิบ
ปั้รึะเที่ศ และบ้งค้บให้ผู้่ครึอบครึองว้ตถุิ่ท่ีี่มาจาก
แห ล่ ง โบรึาณคดีิห ร่ึอบรึรึพ ชี่ วิน วิที่ยา ต้อง 
ลงที่ะเบียนโบรึาณว้ตถุิ่อย่างเป็ั้นที่างการึ

การึออกกฎหมายฉบ้บปีั้ 2003 น้�นมีส่วนเก่ียวข้อง
ก้บ“คดีิความฆาเนย์ร์ึ” ซ่ึุงส่งผ่ลกรึะที่บต่อความคิดิเห็น
ของสาธารึณช่น และช่่วยให้แนวคิดิ รึวมท้ี่�ง
กฎหมายเกิดิการึพ้ฒนา ในช่่วงต้นที่ศวรึรึษ 2000 

เจ้าหน้าท่ีี่ตำารึวจร้ึกษาความปั้ลอดิภ้ัยสนามบิน
ซ่ึุงเป็ั้นต้วแที่นของหน่วยงานท่ีี่บ้งค้บ 

ใช้่กฎหมาย รู้ึสึกปั้รึะหลาดิใจ 
ท่ีี่เห็นโบรึาณว้ตถุิ่จำานวนมาก
ถูิ่กนำาเข้าปั้รึะเที่ศผ่่านสนามบิน
นานาช่าติเอเซุย์ซุาในกรึุง
บ้วโนสไอเรึส

พวกเขาจึงไปั้ขอความช่่วยเหล่อจากสถิ่าบ้น INAPL 
ซ่ึุงช่่วยฝึีกเจ้าหน้าท่ีี่ตำารึวจในการึพิสูจน์หล้กฐาน
ที่างโบรึาณคดีิและบรึรึพชี่วินวิที่ยา ท้ี่�งนี�รึะหว่าง 
ปีั้ 2000-2001 มีการึยึดิโบรึาณว้ตถุิ่ได้ิรึาว 10,000 ชิ่�น
จากร้ึานค้าต่าง ๆ ในเม่องหลวงของอารึ์เจนตินา 
ส่วนใหญ่เป็ั้นของเนสตอร์ึ เอด้ิวร์ึโดิ ฆาเนย์ร์ึ น้กค้า
ของเก่า

การึปั้รึะ เมิน มูล ค่ าตลาดิ สิน ค้า โบรึาณว้ต ถุิ่ 
ท่ีี่อาร์ึเจนตินาส่งค่นเจ้าของตลอดิสิบห้าปีั้ท่ีี่ผ่่านมา
หร่ึอรึาว ๆ น้�น น้บว่าเป็ั้นเร่่ึองยาก “เน่่องจาก 
มีการึห้ามซุ่�อขายโบรึาณว้ตถุิ่เหล่านี� น้กโบรึาณคดิี
จึงล้งเลท่ีี่จะปั้รึะเมินรึาคาของม้น สำาหร้ึบว้ตถุิ่ 
หลายชิ่�นเรึาไม่ที่รึาบรึาคาเลย ส่วนอีกจำานวนหน่ึง 
เรึาใช้่วิธีปั้รึะเมินโดิยอิงรึาคาตามท่ีี่รึะบุในส่่อส่ิงพิมพ์
เ พ่่อการึซุ่�อขายของผู้่กรึะที่ำา ผิ่ดิ สินค้าอาจมี 
รึาคาไม่ก่ีร้ึอยหร่ึอเปั้็นพ้น ๆ จนถิ่ึงหลาย ๆ ล้าน
ดิอลลาร์ึเลยก็ได้ิ” น่ีค่อคำาอธิบายจากมาร์ึเซุโล  
เอล ไอเบ ผู้่บ้ญช่าการึตำารึวจแห่งร้ึฐบาลกลาง 
ของสหพ้นธร้ึฐอารึ์เจนตินาซ่ึุงร้ึบผิ่ดิช่อบดิูแล 
หน่วยงานคุ้มครึองมรึดิกที่างว้ฒนธรึรึมที่ี่ปั้รึะสาน
ความร่ึวมม่อก้บองค์การึตำารึวจสากล

ท่ีี่จริึง ว้ตถุิ่กว่า 3 เปั้อร์ึเซ็ุนต์จากจำานวนเก่อบ 5,000 ชิ่�น
ท่ีี่ถูิ่กส่งค่นไปั้ย้งปั้รึะเที่ศต้นที่าง มี “รึาคา” ติดิไว้ 
และหากนำาไปั้ขายในตลาดิม่ดิ โบรึาณว้ตถุิ่เหล่าน้�น
อาจมีมูลค่ารึวมท้ี่�งสิ�นปั้รึะมาณ 860,000 ดิอลลาร์ึ 
ต้วเลขนี�สูงแล้วใช่่ไหม? แตก็่ย้งห่างไกลมลูค่าโดิยรึวม
จากการึค่นสมบ้ตเิหล่านี� ซ่ึุงจะต้องคำานวณรึาคาขาย
อีก 97 เปั้อร์ึเซ็ุนต์ท่ีี่เหล่อ

© MNBA Collection Buenos Aires Argentina (8936)
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แต่ถึิ่งต้วเลขจะสูงเพียงใดิ ก็ไม่สามารึถิ่สะท้ี่อน
คุณค่าเชิ่งส้ญล้กษณท่ี์ี่สำาค้ญมากกวา่ของโบรึาณว้ตถุิ่
ด้ิงกล่าวในทุี่ก ๆ กรึณี

เป็ร้: ป็ระเที่ศทีี่�ได้รับผลป็ระโยชิ้น์ิ่มากกว่าใคร ๆ

เปั้รูึซ่ึุงเป็ั้นหน่ึงในปั้รึะเที่ศท่ีี่ได้ิร้ึบผ่ลกรึะที่บมาก
ท่ีี่สุดิจากการึล้กลอบค้าโบรึาณว้ตถุิ่ในภูัมิภัาค 
ลาตินอเมริึกา ติดิอ้นด้ิบแรึกในรึายช่่่อปั้รึะเที่ศท่ีี่ได้ิ
ร้ึบผ่ลปั้รึะโยช่น์จากการึค่นโบรึาณว้ตถุิ่ของปั้รึะเที่ศ
เพ่่อนบ้านอยา่งอาร์ึเจนตินา โดิยได้ิร้ึบของที่ีถู่ิ่กขโมย
ไปั้กล้บค่นมาถึิ่ง 88 เปั้อร์ึเซ็ุนต์ ตามมาด้ิวย
เอกวาดิอร์ึ ซ่ึุงได้ิของค่นมาเพียง 9 เปั้อร์ึเซ็ุนต์  
ในปีั้ 2016 ว้ตถุิ่ท่ีี่เป็ั้นมรึดิกของเอกวาดิอร์ึ 439 ชิ่�น
และมรึดิกของเปั้รูึ 4,150 ชิ่�นท่ีี่ถูิ่กยดึิไปั้เม่่อ 7 ปีั้ก่อน
ได้ิถูิ่กส่งค่นกล้บไปั้ย้งปั้รึะเที่ศต้นที่าง นอกจากนี� 
ย้งมีการึส่งค่นโบรึาณว้ตถุิ่ให้แก่โบลิเวีย ปั้ารึากว้ย
และสเปั้นด้ิวยเช่่นก้น

ในปีั้ 2007 แผ่นท่ีี่หลายชิ่�นซ่ึุงออกแบบโดิยที่อเลมี 
น้กดิารึาศาสตร์ึ น้กคณิตศาสตร์ึ และน้กภูัมิศาสตร์ึ
ช่าวอียิปั้ต์เช่่�อสายกรีึกแห่งศตวรึรึษท่ีี่ 2 ได้ิถูิ่กขโมย
ไปั้จากหอสมุดิแห่งช่าติสเปั้น โดิยช่ายคนหน่ึง 
ท่ีี่ปั้ลอมต้วเป็ั้นน้กวิจ้ย ต่อมา มีการึพบแผ่นท่ีี่ท่ีี่ถูิ่ก
ขโมยไปั้สองฉบ้บในอาร์ึเจนตินาท่ีี่ห้วขโมยอาศ้ยอยู่
และในปีั้เดีิยวก้นน้�น แผ่นท่ีี่ท้ี่�งสองฉบ้บก็ถูิ่กส่งกล้บ

ค่นไปั้ย้งสเปั้น

เช่่นเดีิยวก้บกรึณีของแผ่นท่ีี่สเปั้น พวกค้าโบรึาณ
ว้ตถุิ่ผิ่ดิกฎหมายม้กจะใช้่เส้นที่างท่ีี่ซุ้บซุ้อนล้กลอบ
ข้ามพรึมแดินและเดิินที่างออกที่างที่ะเล “ผู้่เสียหาย
ไปั้แจ้งความการึโจรึกรึรึมในปั้รึะเที่ศของตน ในขณะที่ี่
โบรึาณว้ตถุิ่ท่ีี่ถูิ่กขโมยไปั้จะถิ่กูนำาไปั้ขายในปั้รึะเที่ศ
อ่่นเป็ั้นส่วนใหญ่ ซ่ึุงที่ำาให้การึที่ำางานของเจ้าหน้าท่ีี่
ส่บสวนไ ม่ ง่ ายอ ย่าง ท่ีี่ คิดิ” มา ร์ึ เซุ โลก ล่าว  
เขาปั้รึะเมินว่าการึค้าโบรึาณว้ตถุิ่ผ่ดิิกฎหมายมีมลูค่า
ถึิ่งปีั้ละปั้รึะมาณ 6.5 พ้นล้านดิอลลาร์ึ

เพ่่อให้การึปั้ฏิิบ้ติงานด้ิงกล่าวปั้รึะสบความสำาเร็ึจ 
นอกจากต้องอาศ้ยความรึ่วมม่อจากหน่วยงาน
ตำารึวจของปั้รึะเที่ศต่าง ๆ แล้ว ย้งต้องอาศ้ย 
ผู้่เช่ี่ยวช่าญนอกองค์กรึในการึพิสูจน์ว้ตถุิ่โบรึาณด้ิวย
เช่่นก้น “เรึาที่ำางานเคยีงบ่าเคียงไหลก้่บองคก์รึต่าง ๆ
เช่่น สถิ่าบ้นมานุษยวิที่ยาลาตินอเมริึกาและ 
ความคิดิแห่งช่าติ และพิพิธภ้ัณฑ์์วิที่ยาศาสตร์ึ 
ธรึรึมช่าติเบร์ึนาร์ึดิิโน ริึบาดิาเบีย เม่่อเรึามีข้อสงส้ย
เก่ียวก้บว้ตถุิ่ด้ิานบรึรึพชี่วินวิที่ยา ความสำาเร็ึจของเรึา
จึงเป็ั้นผ่ลมาจากความมุ่งม่้นในการึที่ำางานแบบ 
สหวิที่ยาการึเช่่นนี�” มาร์ึเซุโลกล่าว

การึปั้ฏิิบ้ติงานท่ีี่ปั้รึะสบความสำาเร็ึจคร้ึ�งล่าสุดิเกิดิขึ�น
ในปั้ี 2019 เปั้็นการึพบเอกสารึที่ี่เขียนขึ�นรึะหว่าง 
ปีั้ 1824-1900 จำานวน 115 ฉบ้บและมีมูลค่า 
ถึิ่ง 10,000 ดิอลลารึ์ ซ่ึุงถูิ่กวางขายอยู่ในรึ้านค้า 
แห่งหน่ึงในกรุึงบ้วโนสไอเรึส เอกสารึท่ีี่ยดึิได้ิด้ิงกล่าว
จะถูิ่กส่งค่นในเร็ึวว้นนี�กล้บไปั้ยง้เปั้รูึ ปั้รึะเที่ศต้นที่าง
ท่ีี่เอกสารึถูิ่กขโมยมา
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>  แจก้นเซุรึามิกรูึปั้ที่รึงมนุษย์: 
มรึดิกซิุเอนากาจากยุคก่อนโคล้มบ้ส
ค�นพบที่วีปั้อเมริึกา

" ศิิลป็ะยุค์ก่อนการค้์นพบ
ทว่ัป็อเมริกาโดยโค์ลัมบัส
ได้รับป็ระโยชีน์จำากการ
ต้ระหนักเห็นคุ์ณค่์ามากข้�น
ในช่ีวังสิบห้าปี็ท่�ผ่านมา "



สัปดาห์สำาคัญสากลขององค์การสหประชาติ
(International Weeks)

มกราคม          18 - 31 มกราคม 2021       The Week of Sound

กุมภาพันธ์        1 - 7 กุมภาพันธ์        World Interfaith Harmony Week (A/RES/65/5) 
  (สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์)

มีนาคม  4 - 8 มีนาคม 2019       UNESCO Mobile Learning Week (MLW)
  21 - 27 มีนาคม        Week of Solidarity with the Peoples Struggling against  
                                                                             Racism and 
           Racial Discrimination (A/RES/34/24)

เมษายน  23 - 29 เมษายน        Global Action Week for Education
  24 - 30 เมษายน        World Immunization Week [WHO]

พฤษภาคม 6 - 12 พฤษภาคม 2019 (ทุก ๆ สองปี)      UN Global Road Safety Week [WHO]
  20 - 24 พฤษภาคม 2019       Africa Week
  25 - 31 พฤษภาคม 2020       International Arts Education Week (ประกาศโดย UNESCO -  
                                                                             36C/Res. 38)
           Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing  
                                                                             Territories (A/RES/54/91)

สิงหาคม 1 - 7 สิงหาคม        World Breastfeeding Week [WHO]
  23 - 27 สิงหาคม 2021       World Water Week

กันยายน 17 - 21 กันยายน 2018       Africa Engineering Week

   
ตุลาคม  4 - 10 ตุลาคม        World Space Week (A/RES/54/68)
  24 - 30 ตุลาคม        Disarmament Week (A/RES/S-10/2 (p. 102))
  24 - 31 ตุลาคม 2020       Global Media and Information Literacy Week

พฤศจิกายน 9 - 15 พฤศจิกายน        International Week of Science and Peace (A/RES/43/61)  
  (สัปดาห์ที่มีวันที่ 11 พฤศจิกายน)
  18 - 24 พฤศจิกายน 2020       World Antimicrobial/Antibiotic Awareness Week [WHO]

เอกสารอ้างอิง

เว็บไซต์

United Nations. International Weeks. United Nations. https://www.un.org/en/sections/ observances/ 
international-weeks/index.html ณ วันที่ 26 มกราคม 2564

UNESCO. International Weeks. UNESCO. https://en.unesco.org/commemorations/international-weeks  
ณ วันที่ 26 มกราคม 2564                                                                                                                                          
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วารสาร
คว ามร่ ว มมื อ
กั บ ต่ า งปร ะ เทศ
สาํนักความสัมพันธต่์างประเทศ

วัตถุประสงค์

T H E  B U L L E T I N  O N  I N T E R N A T I O N A L  C O O P E R A T I O N  O F  T H E  M I N I S T R Y  O F  E D U C A T I O N

กําหนดออก วารสารราย 3 เดือน ป�ละ 4 ฉบับ

ที�ปรึกษา ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการอํานวยการ สมทรง งามวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการบริหาร พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

เพื�อเป�นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านต่างประเทศที�สําคัญ สําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานการศึกษาและการวิจัย
ของหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้สนใจทั�วไป
เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื�อส่งเสริมให้หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี�ยวข้องและผู้ที�สนใจ สามารถติดตาม          
 ความเคลื�อนไหวและความคืบหน้าในงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื�อเป�นเวทีแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ       
ในอันที�จะนํามาซึ�งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคตให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
เพื�อเป�นแหล่งรวมข้อมูลที�เกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับใช้ในการสืบค้น
อ้างอิงและเป�นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.

2.

3.

4.

5.

หัวหน้ากองบรรณาธิการ กุสุมา นวพันธ์พิมล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฐิติ ฟอกสันเทียะ

ออกแบบรูปเล่ม พิมพ์ชนา ดาราธวัช

เผยแพร่เว็บไซต์ สุเมธ อรรถพันธ์พจน์

ผู้แปล

ผู้ตรวจแก้ไขงานแปล พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

สํานักงาน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 122-124 โทรสาร. 0 2281 0953
www.bic.moe.go.th

หมายเหตุ บุคคลหรือองค์กรใดต้องการนําข้อเขียน บทความหรือภาพถ่าย ที�อยู่ในวารสารฉบับนี�ไปตีพิมพ์หรือประโยชน์
ในสิ�งตีพิมพ์อื�น หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขอความกรุณาแจ้งสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการทราบเป�นการล่วงหน้าและขอให้ระบุชื�อผู้เขียนหรือชื�อวารสารในการอ้างอิงด้วย

พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
เสาวรส มิตราป�ยานุรักษ์



น้ำำ��มีีคว�มีหมี�ยอย่�งไร
สำำ�หรับคุณ

น้ำำ��หมี�ยคว�มีได้้ถึึงหล�ยส่ำ�งทีี่�แตกต่�งต�มีแต่บริบที่ของแต่ละคน้ำ 
ใน้ำครัวเรือน้ำ สำถึ�น้ำศึึกษ�และทีี่�ที่ำ�ง�น้ำ 

น้ำำ��อ�จหมี�ยถึึงสุำขภ�พ สุำขอน้ำ�มัีย ศัึกด่้�ศึรีและโอก�สำ ใน้ำด้้�น้ำก�รเกษตร
อุตสำ�หกรรมี และก�รผล่ตพลังง�น้ำ น้ำำ��อ�จหมี�ยถึึงคว�มีมัี�น้ำคง  
ผล่ตภ�พและคว�มียั�งยืน้ำ ใน้ำด้้�น้ำก�รใช้้ชี้วิตส่ำวน้ำบุคคล 

น้ำำ��อ�จหมี�ยถึึงก�รเชื้�อมีโยงกับธรรมีช้�ต่ ศึ�สำน้ำ�และชุ้มีช้น้ำ  
ร่วมีพูด้คุยเกี�ยวกับน้ำำ��ใน้ำวัน้ำน้ำำ��โลกทีี่� #WorldWaterDay 




