
สรุปผล 
การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive Symposium 

for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties”  
วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท และ 

การประชุม Curriculum and Methodology Review Meeting for Training Series on Preventing 
Illicit Trafficking of Cultural Objects in South-East Asia  

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ 
สหประชาชาติ ร่วมกับส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของยูเนสโก ภายใต้ participation programme ระหว่างวันที่ 9 
- 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท และส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  โดยวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยวิธี
ห้ามและป้องกันการน าเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ค . ศ . 1970 (The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970)  

 
การจัดโครงการฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 
1) การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Greater Mekong Sub-regional Executive 

Symposium for Ministerial Officials on International Cooperation to Protect Cultural Properties” 
ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมกลุ่มย่อยและการศึกษาดูงาน 

2) การประชุม Curriculum and Methodology Review Meeting for Training Series on 
Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects in South-East Asia ใ น วั นที่  14  มิ ถุ น า ยน  2562  
ณ ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพ่ือทบทวนเนื้อหาการประชุมและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญา 
ว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการน าเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ค.ศ.1970 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
    



ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1970  
จากกลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และไทย 
ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก UNODC INTERPOL WCO ICOM ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ประจ าประเทศไทย ที่ปรึกษาส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 68 คน 

 
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ มีการกล่าวต้อนรับและขอบคุณของนาย Shigeru Aoyagi 
ผู้อ านวยการส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และมีการแนะน าความเป็นมาของโครงการฯ โดยผู้แทนจากองค์การ
ยูเนสโก ส านักงานใหญ่ และกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  

   ทั้งนี้ได้มีการกล่าวปาฐกถา
พิเศษ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม) ซึ่ งมี เนื้อหาเกี่ยวกับ 
พัฒนาการของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1970 ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 1972 ปัจจุบัน
มีสมาชิก 139 ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ
อนุสัญญาด้านวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ อนุสัญญา
เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินวัฒนธรรมในกรณีการ
ขั ดกั นด้ ว ยอา วุ ธ  ค . ศ .  1954  ( Hague 

Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict)  อนุ สัญญาว่ าด้ วย
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง โ ล ก  ปี  1 9 7 2 
(Convention Concerning the 
Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage) อนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่
อยู่ ใต้น ้ ำ  ค.ศ.  2001 (Convention 
on the Protection of the 
Underwater Cultural Heritage) และ

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) นอกจากนี้ การด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ปี ค.ศ. 
1970 ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การต ารวจสากล 
(INTERPOL) ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) องค์การศุลกากรโลก (WCO) สภาระหว่าง
ประเทศของพิพิธภัณฑ์ (ICOM) และที่ส าคัญคือ อนุสัญญาของสถาบันยูนิดรัว (UNIDROIT) ปี 1995 ว่าด้วย
วัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งองค์การยูเนสโกส่งเสริมการใช้ตราสาร
ฉบับนี้ เนื่องจากเป็นส่วนเสริมของอนุสัญญา ค.ศ. 1970 นอกจากนี้ สถานการณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การฟ้ืนฟูชุมชน และความคิด
สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ท าให้ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือตอบสนอง  
ต่อประเด็นข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั้ง 5 ประเทศ 
ได้แก่ จีน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา จึงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1970 ยกเว้น
ประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายภายในประเทศอีกมาก และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งอาจจะ
ต้องใช้เวลานาน ทั้งนี้ กรณีศึกษาการลักลอบซื้อขายวัตถุโบราณบ้านเชียงอย่างผิดกฎหมาย การจัดตั้ง



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง การขึ้นทะเบียนมรดกโลก และนโยบายและกลยุทธ์ของประเทศไทย รวมถึง
ความตกลงทวิภาคี ซึ่งตระหนักถึงการลักลอบค้าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและมีความพยายามอย่างมากที่จะ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  

 

 
ในการประชุมการบรรยาย ได้มีกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1) ภัยคุกคามต่อวัตถุทางวัฒนธรรม : ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรม ได้แก่ ภาพรวมภัย

คุกคามที่มีต่อวัตถุทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง การขายในลักษณะการประมูล  การขาย
วัตถุทางวัฒนธรรมออนไลน์ และปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผิดกฎหมาย 
ในโลกปัจจุบัน 

2) กรอบเนื้อหาด้านกฎหมายที่ส าคัญ : อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการน าเข้า 
ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาฯ 
ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาของสถาบันยูนิดรัว (UNIDROIT) ค.ศ. 1995 ว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรม 
ที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งองค์การยูเนสโกส่งเสริมการใช้ตราสารฉบับนี้ เนื่ องจาก
เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1970 ในมุมมองของกฎหมายเอกชน รวมถึง การน าเสนอกฎหมายที่ใช้
บังคับส าหรับการคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรม การป้องกันการขโมย และการน าเข้าและส่งออกที่ผิดกฎหมาย 
ของแต่ละประเทศ 

3) มาตรการและแนวทางปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาและเครื่องมือต่าง ๆ  ได้แก่ 1. การท า
รายการตรวจสอบ เช่น การเก็บข้อมูลจ านวนสิ่งของที่เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน การอบรม



เจ้าหน้าที่ต ารวจและศุลกากร และการจัดตั้งเครือข่ายประสานการท างานในภูมิภาคและกับเครือข่าย 
นานาชาติ 2. เครื่องมือในการท า เช่น ฐานข้อมูลมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติของยูเนสโก ใบรับรองการส่งออก
สินค้าวัตถุทางวัฒนธรรม และบัญชีวัตถุโบราณท่ีมีความเสี่ยงของสภาระหว่างประเทศของพิพิธภัณฑ์ (ICOM)    

4) บทบาทขององค์การต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 
(UNODC) องค์การต ารวจสากล (INTERPOL) องค์การศุลกากรโลก (WCO) สภาระหว่างประเทศของพิพิธภัณฑ์ 
(ICOM) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมทางวัตถุวัฒนธรรม  

5) แนวทางต่าง ๆ ในการส่งกลับคืนวัตถุทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  
การเจรจาทวิภาคี การด าเนินงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมการคืนส่งสมบัติ  
ทางวัฒนธรรม (ICPRCP) 

6) วิธีการเข้าร่วมอนุสัญญาและกลไกการประสานงาน ได้แก่ กระบวนการเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญา การประชุมของรัฐภาคี และการเสนอรายงานต่อที่ประชุม  

7) การสร้างความตระหนักและเผยแพร่การสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรม  โดยการบรรยาย 
และการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนัก ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ในช่วงการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก เดือนพฤศจิกายน 2562 

8) การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการทางกฎหมาย บทบาทของต ารวจ และ
ศุลกากร โดยวิทยากรจากประเทศไทย และแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย การให้ข้อมูลการโจรกรรมต่อต ารวจโลก เป็นต้น 
 

 

 



 
 
นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมได้มีการจัดการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษา 
การอนุรักษ์ และการปกป้องวัตถุโบราณของไทย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม (Curriculum and Methodology 
Review Meeting for Training Series on Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects in South-East 
Asia) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้แทนส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ ร่วมกันพิจารณาโดยปรับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากแบบประเมิน  
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ระยะเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละหัวข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง
พิจารณาเห็นว่า ควรเพ่ิมผู้แทนจากส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของแต่ละประเทศร่วม  
การฝึกอบรมด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาดังกล่าว 
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กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ 

16 มิถุนายน 2562 


