
การขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนษุยชาต ิ
ตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได* 

    
นางสาวภคมน  นาถเสวี† 

 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการ

ส งว น รั กษ าม รด ก ท างวัฒ น ธ รรม ท่ี จั บ ต อ ง ไม ได  ( Intergovernmental Committee for  
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage หรือ ICS-ICH) สมัยที่ ๑๔ ซึ่งเปนการ
ประชุมคณะกรรมการรวมระหวางรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage) ขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (U.N. Educational, 
Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย  
ไดมีมติใหขึ้นทะเบียน “นวดไทย” (NUAD THAI หรือ Traditional Thai Massage) ในบัญชีรายชื่อ
ตั ว แ ท น ม รด กท างวัฒ น ธ รรม ที่ จั บ ต อ งไม ได ข อ งม นุ ษ ย ช าติ  (Representative List of  
the Intangible Cultural Heritage of Humanity หรือ RL) ซึ่งเปนรายการที่ ๒ ตอจาก “โขน”  
ที่รับการข้ึนทะเบียนไปแลวเปนรายการแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑.  ความเปนมาของการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได  

สำหรับความเปนมาในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมนั้น สืบเนื่องจาก
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Education, 
Scientific and Cultural Organization) ห รือ  UNESCO ได มี ค วามพ ยายามใน การผลั ก ดั น 
ใหมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้ งคุมครอง 
การใชประโยชนจากวัฒนธรรม ตามแนวทางที่อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ  (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage) กำหนดข้ึน ซึ่ งเนื้อหาสาระของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ไดมีการกลาวถึง “มรดกโลก” (World Heritage) โดยมีความหมาย
ในลักษณะที่เปนแหลงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณคาโดดเดนระดับสากล จนไดรับการประกาศ 
ขึ้นทะเบียนใหเปนแหลงมรดกโลกภายใตหลักเกณฑที่กำหนดไวในอนุสัญญานี้ และเมื่อไดรับการ
ยอมรับให เปนมรดกโลกแลว ไมวามรดกโลกนั้นจะตั้ งอยู ในแนวเขตประเทศใดยอมถือวา 
เปนมรดกแหงมวลมนุษยชาติในโลก โดยอนุสัญญานี้ไดแบงมรดกโลกออกเปน ๒ ประเภท คือ  
มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)  

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

 
*บทความนี้ เปนผลงานทางวิชาการของผูเขียน เว็บไซต  Law for ASEAN และสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาไมจำเปนตองเห็นพองดวย 
†นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ  กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๒ 
 

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

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

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

อยางไรก็ดี  การกำหนดรายละเอียดของคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม”  
ตามอนุสัญญานี้ มีลักษณะเปนการมุงคุมครองเฉพาะสิ่งท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถมองเห็นได 
ทางกายภาพเทานั้น หากแตยังมีสิ่งท่ีไมสามารถแสดงใหเห็นไดโดยลักษณะทางกายภาพ แตมีลักษณะ
เปนการปฏิบัติรวมกัน มีการสื่อสารหรือการแสดงออก มีความรู ทักษะ หรือพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม 
ทีส่ืบเนื่องมาจากสิ่งเหลานั้น โดยที่กลุมคนหรือปจเจกชนไดยอมรับวาสิ่งตาง ๆ เหลานั้น เปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของตน มีการสืบทอดตอกันมา และมีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการแสดงออก 
ถึงรากฐานและความเปนมาของชาติบานเมือง อันสมควรที่จะไดรับการอนุรักษไวในฐานะที่เปน 
มรดกของคนในชาติดวยเชนกัน เชน ภาษาทองถ่ิน ดนตรี ฟอนรำตาง ๆ  

ในการนี้ UNESCO จึงเห็นควรแบงการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมออกเปน  
๒ ประเภท ไดแก 

(๑) มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได (The Tangible Cultural Heritage)  
ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพ ซึ่งก็คือมรดกทางวัฒนธรรมตามความหมายที่
อนุสัญญานี้กำหนดไว และ 

(๒) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (The Intangible Cultural Heritage) 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมสามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพ แตมีลักษณะท่ีมีกลุมคนหรือปจเจกชนปฏิบัติ
รวมกันมา มีการสื่อสาร การแสดงออก มีการยอมรับวาสิ่งตาง ๆ เหลานั้นเปนวัฒนธรรมของตน  
และมีการสืบทอดตอกันมา  

ดวยเหตุนี้  UNESCO จึงไดดำเนินการผลักดันใหมีมาตรการในการปกปอง 
และคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมสามารถแสดงใหเห็นไดทางกายภาพหรือที่เรียกวา “มรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” (The Intangible Cultural Heritage) เพ่ือมิใหสิ่งตาง ๆ เหลานี้  



๓ 
 

ตองสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายไปตามกาลเวลา  ในการนี้  UNESCO ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของสภาพปญหาดังกลาว จึงไดดำเนินการจัดใหมีกฎหมายระหวางประเทศข้ึนเพ่ือปกปอง
และคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะภายใตชื่อ “อนุสัญญาวาดวยการ 
สงวนรักษ ามรดกทางวัฒ นธรรมที่ จั บต องไม ได ”  (Convention for the Safeguarding of  
the Intangible Cultural Heritage)  

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

อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศที่มุงคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะ โดยอนุสัญญานี้ 
ไดรับการรับรองในท่ีประชุมสมัยสามัญของ UNESCO ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่   
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ และมีผลใชบังคับเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๔๙ โดยเปนความตกลงระหวางประเทศ
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงคุมครองและสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมที่จับตองไมได  

สาระสำคัญของอนุสัญญานี้ ประกอบดวย 
๒.๑ วัตถุประสงคของอนุสัญญา 

มาตรา ๑ แหงอนุสัญญานี้ ไดกำหนดวัตถุประสงคของอนุสัญญาไว ดังนี ้
(๑) เพ่ือสงวนรักษาและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

เนื่องจากในปจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดหลายรายการกำลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการ 
ที่จะสูญหาย ขาดการสืบทอด จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการในการสงวนรักษา 
และคุมครองที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับระหวางประเทศและภายในรัฐภาค ี

(๒) เพ่ือสรางความเคารพตอมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของชุมชน 
กลุมชน และปจเจกบุคคล อันเปนหลักประกันวามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของชุมชน  
กลุมชน และปจเจกบุคคล จะไดรับความเคารพโดยไมมีการแบงแยกระดับชั้น 

(๓) เพ่ือสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดและสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นรวมกัน  

(๔) เพ่ือสรางความรวมมือระหวางประเทศในการสงวนรักษาและอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ในลักษณะที่เปนเครือขายความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

๒.๒ นิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได”  
มาตรา ๒ แหงอนุสัญญานี้ ไดกำหนดความหมายของคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมได” หมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน 
หรือปจเจกชน (ในบางกรณี) ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งไดมีการ
ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งอยางสม่ำเสมอ อันเปนการตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ของตน แสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของคนที่มีตอธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมา
และอัตลักษณของชุมชน กลุมชน หรือปจเจกชน จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย  

นอกจากนี้ มาตรา ๒ แหงอนุสัญญานี ้ยังไดจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดออกเปน ๕ สาขา คือ 



๔ 
 

(๑) เรื่องราวขอมูลความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปน 
มุขปาฐะและการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะที่เปนสื่อในการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Oral Traditions and Expressions, including Language as 
a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เชน  สุ ภาษิ ต  คำปริศนา เพลงกล อม เด็ก  
ตำนานพืน้บาน บทสวด 

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

(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social 
Practices, Rituals and Festive Events) ซึ่ งเปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ กันอยางเปนประจำ 
ในการดำรงชีวิตของชุมชนหรือกลุมคน ซึ่งสรางอัตลักษณ ความเปนตัวตน และมีความตอเนื่อง 
ของวิถีชีวติของคนในชุมชน เชน สงกรานต ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ผีตาโขน 

(๔ ) องคความรูและวิ ถีปฏิบัติ เก่ียวของกับธรรมชาติและจักรวาล 
(Knowledge and Practices Concerning Nature and the Universe) หมายถึง องคความรู  
ความชำนาญ ทักษะ การปฏิบัติ เครื่องหมายที่แสดงออกถึงการที่ชุมชนไดมีการพัฒนาและทำใหมีอยู
เปนการถาวร ซึ่งออกมาในรูปแบบของคุณคา ความเชื่อ พิธีกรรม การเยียวยารักษาโรค แนวปฏิบัติ
ทางสังคม เชน ศาสตรเก่ียวกับฮวงจุย ตำราปรุงยาสมุนไพร วิธีการถนอมอาหาร หมอผี คนทรงเจา 

(๕) งานชางฝมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทักษะ
และองคความรูที่ แสดงออกมาทางงานศิลปหัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ เชน เครื่องจักสาน 
เครื่องปนดินเผา อัญมณี เครื่องไม เครื่องโลหะ 

๒.๓ การสงวนรักษา (Safeguarding) 
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดถือเปนหัวใจสำคัญ 

ของอนุสัญญา  ดังนั้น มาตรา ๒ แหงอนุสัญญานี้ จึงไดกำหนดนิยามคำวา “การสงวนรักษา” 
(Safeguarding) หมายถึง มาตรการเพื่อใหมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดสามารถดำรงอยู
ตลอดไป มาตรการนี้รวมถึงการจำแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การปกปองคุมครอง  
การสงเสริม การใหความสำคัญ ยกยอง การถายทอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการดำเนินการผานทาง
การศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฟนฟูในดานตาง ๆ  

อนุสัญญานี้ไดจำแนกมาตรการในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดออกเปน ๒ ระดับ คือ  

(๑) ระดับภายในรัฐภาคี  
อนุสัญญานีก้ำหนดใหรัฐมีหนาที่ในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองไมได โดยรัฐภาคีตองดำเนินการจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
และกำหนดความหมายในแตละประเภทใหมีความชัดเจน ซึ่งจำตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน 
สังคม และองคกรเอกชนที่เก่ียวของ (มาตรา ๑๑) อีกท้ังรัฐภาคีมีหนาท่ีตองดำเนินการรวบรวมและ
จัดทำบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Representative List) ของประเทศตน 
ตามความเหมาะสมของสภาพมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดภายในประเทศของตน และปรับปรุง
ฐานขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบัน (มาตรา ๑๒) ตลอดจนตองมีมาตรการในการใหความรูแกประชาชน 
ปลูกฝงคานิยมในการตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที่ จับตองไมได (มาตรา ๑๔)  
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รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ทั้งในระดับ
ประชาชนแตละคน ชุมชน และกลุมชน และตองมีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่จำเปนตอการ 
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ับตองไมได (มาตรา ๑๕)  

(๒) ระดับนานาชาติ  
อนุสัญญานี้ไดมีการกำหนดมาตรการในระดับนานาชาติท่ีสำคัญ คือ

การจำแนกรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดออกเปน ๓ บัญชี ไดแก 
(ก ) บัญ ชี รายชื่ อตั วแทนมรดกทางวัฒ นธรรม ท่ีจั บต องไม ได  

ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)  
(ข) บัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่ ตองมีการ 

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

ในการสงวนรักษา (Register of Good Safeguarding Practices) 
และกำหนดมาตรการในการสงวนรักษาที่จำเปนและมีความเหมาะสม

กับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดในแตละรายการ  นอกจากนี้ รัฐภาคีแตละรัฐยังมีหนาที่  
ตองเสนอแผนงาน โครงการ และรายละเอียดการดำเนินการเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดของตนอีกดวย 

๒.๔ พันธกรณีของอนุสัญญา 
อนุสัญญานี้กำหนดใหรัฐภาคีมีหนาท่ีในการจัดใหมีมาตรการที่จำเปน 

เพ่ือสงวนรักษาและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดภายในอาณาเขตของตน โดยสรุปได 
ดังนี้ 

(๑) การกำหนดลักษณะและจำแนกประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดที่อยูภายในอาณาเขตของตน 

(๒) การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดของตน และเสนอรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่อยูในรัฐของตน
เพ่ือบันทึกในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดที่จำเปนตองไดรับการสงวนรักษาเปนการเรงดวน  ทั้ งนี้  เพ่ือดำเนินมาตรการ 
ในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

(๓) การกำหนดนโยบายทั่ วไปที่ มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมบทบาทของมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได และการกำหนดเรื่องการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
ลงในแผนงานหรือโครงการของรัฐ 

(๔) การจัดใหมีองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จบัตองไมได 

(๕) การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ศิลปะตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได โดยเฉพาะกรณีท่ีเปน
มรดกทางวฒันธรรมที่จับตองไมไดที่อยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการสูญหาย 

(๖) การกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในทางกฎหมาย เทคนิควิธี การบริหาร
จัดการ และงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการสรางสรรค การเพ่ิมศักยภาพของบุคคล การถายทอด  
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การจัดแสดงผลงาน การเขาถึง และการใหความเคารพตอจารีตประเพณีและแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือใหเขาถึงซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมถึงการจดัเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(๗) การกำหนดแนวทางดานการศึกษาท่ีมีลักษณะเปนการสรางความ
ตระหนักถึงการมีอยูของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได และพัฒนาศักยภาพในการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

(๘) การสนับสนุนใหชุมชน กลุมคน หรือปจเจกชนที่มีความเกี่ยวของกับ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ใหมีสวนรวมในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
ของตน 

(๙) การสงเงินคาบำรุงกองทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดตามสวน
ของตน 

(๑๐) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการในเรื่องการออกกฎหมาย กฎ 
และมาตรการอ่ืน ๆ ที่ตนไดดำเนินการแลว เสนอตอคณะกรรมการ (Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ของ UNESCO  

สำหรับประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
เห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้  และประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้  
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนภาคสีมาชิกในลำดับที่ ๑๗๑  

 
๓. พระราชบัญญั ติส ง เสริมและรักษามรดกภู มิปญญ าทางวัฒนธรรม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เดิมประเทศไทยมิ ไดมี กฎหมายที่ กำหนดมาตรการในการคุมครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปนการเฉพาะ แตมีการกำหนดมาตรการคุมครองในลักษณะดังกลาว 
ไวในกฎหมายหลายฉบับกระจัดกระจายกันไป เชน พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสงเสริม 
ศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

ภายหลังจากที่ประเทศไทยดำเนินการภาคยานุวัติ เข าเปนภาคีอนุสัญญา 
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of  
the Intangible Cultural Heritage) แลว ประเทศไทยจึงตองผูกพันตามพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติ
ตามอนุสัญญานี้  ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมไดเห็นควรที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครอง
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได จึงไดมีการดำเนินการเสนอกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับเรื่องนี้ขึ้น  
และปจจุบันกฎหมายฉบับนี้ ไดมีผลใชบังคับแลว ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๑ เหตุผลและความจำเปนที่ตองมีพระราชบัญญตันิี ้
สืบเนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำคาที่ ไดมีการ

สรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง แตในปจจุบัน 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาวไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทาง 
ที่บิดเบือนหรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญไป
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อยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความ
สืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓.๒ สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) การกำหนดนิยามคำวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายความวา 
ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกผานบุคคล เครือ่งมือ 
หรือวัตถุ  ซึ่ งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน และมีการ 
สืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่ งไปยังคนอีกรุนหนึ่ งโดยอาจมีการปรับเปลี่ ยนเพื่ อตอบสนอง 
ตอสภาพแวดลอมของตน (มาตรา ๓)  

(๒) กำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริม
และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก วรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา ศิลปะการแสดง  แนวปฏิบัติ
ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
งานชางฝมือดั้งเดิม การเลนพ้ืนบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว และลักษณะอ่ืน
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔)  

(๓) กำหนดใหมีกลไกในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ ไดแก 

(ก) คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
ซึ่งมีหนาที่และอำนาจในการใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา 
มรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรมที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสนอ ออกประกาศเก่ียวกับการกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑตาง ๆ (หลักเกณฑการจัดทำรายการเบื้องตน 
มรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรม หลักเกณฑการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชี 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และหลักเกณฑและมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม) พิจารณาและใหความเห็นชอบการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการสงเสริมและรักษา 
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การสง เสริมและรักษามรดกภูมิปญ ญาทางวัฒนธรรม สอดสอง ดูแล คุ มครอง ปองกัน 
มิใหมีการกระทำอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว 
ตลอดจนใหข อ มูลหรือคำแนะนำแกผู ที่ นำมรดกภูมิปญญ าทางวัฒนธรรมไปใช  เป นตน  
โดยมีกรมสงเสริมวัฒนธรรมทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงาน
ธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 

(ข) คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด  
มีหนาที่และอำนาจในการเสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แลวแตกรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและรักษา
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มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ดำเนินการรวมกับชุมชนเพื่อจัดทำรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
พิจารณาและคัดเลือกมรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมเพ่ือเสนอข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการ ประสานงาน
เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการสงเสริม
และรักษามรดกภูมิปญญาทางวฒันธรรม เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรูเก่ียวกับมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สงเสริมใหรูคุณคาและมีการสบืทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนตน 

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
โดยคณะกรรมการส ง เสริมและรักษ ามรดกภู มิปญ ญ าทางวัฒ นธรรมกรุง เทพมหานคร  
หรือคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด มีหนาที่ในการ
เสนอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  

 
๔. การขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จับตองไมไดของมนุษยชาต ิ
ตามที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก 

ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage) ซึ่งตามมาตรา ๑๖ แหงอนุสัญญานี้  กำหนดใหรัฐภาคีสามารถสงขอเสนอรายการ 
ที่เปนตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของประเทศตน เพ่ือขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อ 
ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ สำหรับกระบวนการดังกลาวรัฐภาคี 
จะตองดำเนินการยื่นขอเสนอตอคณะกรรมการระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Committee) 
ซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญานี้ โดยจะตองยื่นขอเสนอดังกลาว 
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป และกระบวนการพิจารณาจะใชเวลาหนึ่งป 

๔.๑ สาระสำคัญของการนำเสนอ “นวดไทย” เปนตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตองไมไดของมนุษยชาต ิ

(๑) การเปนภูมิปญญาที่มคีุณคาและความสำคัญ 
“นวดไทย” เปนศาสตรและศิลปทางการแพทยดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับ 

การดูแลสุขภาพ โดยมีความสัมพันธกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ซึ่งเปนการรักษาทางเลือกที่สามารถนำมาใชควบคูไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตก
สมั ย ใหม  โดยจารึก วัด โพ ธิ์  (Epigraphic Archives of Wat PHO) ที่ ได รับ การขึ้ นทะ เบี ย น 
เปนมรดกความทรงจำแหงโลก (Memory of the World) ของ UNESCO เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ก็ไดมีการบันทึกความรูเก่ียวกับตำราการนวดแผนโบราณวัดโพธิไ์วโดยละเอียดดวย  

(๒) การมีกลุมคนกลุมเดียวหรือหลายกลุม ที่มีความรู มีการประพฤติ
ปฏิบัติสืบทอด หรือมีสวนรวมในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้น  

ในปจจุ บัน “นวดไทย” มีองคกรที่สงเสริมและพัฒนาการนวด 
มากกวา ๕๐ องคกร เชน มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  
รวมถึงภาควิชาชีพตาง ๆ เชน สภาการแพทยแผนไทย  นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเรียนการสอน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 
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(๓) พ้ืนที่และขอบเขตของภูมิปญญา 
ในประเทศไทยมีการใชศาสตรการนวดไทยในการดูแลสุขภาพ 

ในครัวเรือนและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ ปจจุบันมีบุคลากรที่ประกอบอาชีพหมอนวดพ้ืนบาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕,๒๐๕ คน และมีสถานประกอบการเอกชนที่ใหบริการนวดไทยเพื่อการบำบัด
และฟนฟูสุขภาพในทุกจังหวัดของประเทศ 

๔.๒ หลักเกณฑในการพิจารณา 
 (๑) ความสอดคลองกับนิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” 

ตามอนุสัญญานี ้
“นวดไทย” มีลักษณะสอดคลองกับนิยามคำวา “มรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองไมได” ตามมาตรา ๒ แหงอนุสัญญานี้ โดย “นวดไทย” จัดอยูในมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่จับตองไมไดประเภทองคความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge 
and Practices Concerning Nature and the Universe) ซึ่ ง เป นภู มิ ป ญ ญ าที่ เติ บ โตมาจาก
ปฏิบัติการในระดับครอบครัวและชุมชนเกษตรกรรม และพัฒนาตอเนื่องมาจนเปนศาสตรในการ 
ดูแลสุขภาพที่ ใชมือหรือสวนตาง ๆ ของรางกายในการปรับพลังและโครงสรางของรางกาย  
โดยไมใชยาเพ่ือบำบัดความเจ็บปวยที่เกิดจากลมในเสนติดขัด และทำใหธาตุทั้ง ๔ เปนปกต ิ

(๒) ประโยชนในการขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ 

การข้ึนบัญชี “นวดไทย” จะเปนคุณประโยชนและเปนการสงเสริม 
ให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางกวางขวาง  
โดยสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคของมนุษย กระตุนใหนานาชาติใหความสนใจ
แลกเปลี่ยนความรูกับประเทศไทย สนับสนุนใหคนในประเทศรวมกันมีสวนรวมในการปกปอง 
ภูมิปญญานวดไทยเพื่อมิใหถูกนำไปใชในทางที่เสื่อมเสียและผิดศีลธรรม  นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม
และพัฒนาตอยอดภูมิปญญานวดไทยให มีความกาวหนาข้ึน เชน การประดิษฐอุปกรณชวย 
ในการนวดใหมีความเหมาะสมกับกลุมชน 

(๓) มาตรการในการสงเสริมรักษาและอนุรักษ “นวดไทย” ของรฐัภาค ี
ภาครัฐของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการรับรองสถานภาพ 

ทางกฎหมายของภูมิปญญานวดไทย โดยไดมีการวางระบบในการคุมครองสิทธิในภูมิปญญา  
ทั้ งที่ เป น ของชาติ และของบุคคล มีการกำหนดมาตรฐานต าง ๆ  เกี่ ย วกับการนวดไทย  
ทั้งในดานหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวของ การใหบริการ และสถานประกอบการตาง ๆ 
รวมทั้งมีการสนับสนุนใหมีการเขาถึงบริการดานสขุภาพของประชาชน 

(๔) การรับรูของชุมชน กลุมคน และปจเจกบุคคล และการยอมรับ 
ในการขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่ จับตองไมได  
ของมนุษยชาติ  

ในการดำเนินการยื่นขอเสนอในครั้งนี้  ประเทศไทยไดมีการแสดง
หลักฐานแสดงใหเห็นถึงการรับรูของชุมชน กลุมคน และปจเจกบุคคล และการยอมรับในการขึ้นบัญชี 
“นวดไทย” ในบัญ ชี รายชื่ อตั วแทนมรดกทางวัฒ นธรรม ท่ีจั บตองไม ได ของมนุษยชาติ   
เชน รายละเอียดเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูประกอบอาชีพนวดโดยตรง 
นักวิชาการ องคกรภาคสังคม และมีการลงนามยินยอมในใบยินยอมดวยความสมัครใจ 
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(๕) หลักฐานแสดงการมีอยูในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
ของรัฐภาคีผูนำเสนอ 

“นวด ไท ย”  ได รับ การ ข้ึน ท ะเบี ยน ให เป น ม รดกภู มิ ป ญ ญ า 
ทางวัฒนธรรม สาขาความรูเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทการแพทยแผนไทยและการแพทย
พ้ืนบาน ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔  โดยการเสนอ “นวดไทย” 
เพ่ือขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้น เปนการดำเนินการกอนที่พระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีผลใชบังคับ ซึ่งเปนการดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  อยางไรก็ดี มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมฯ ไดกำหนดใหการข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒ นธรรมที่ กระทรวงวัฒ นธรรมไดประกาศไวก อนวันที่ พระราชบัญญั ตินี้ ใชบั งคับ  
เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
ดังนั้น จึงถือไดวาไดมีการกำหนดให “นวดไทย” อยูในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
ของประเทศไทยแลว 

 
๕.  บทสรุป 

“นวดไทย” จัดวาเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอันเปนสมบัติล้ำคา 
ที่ ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่ งมายังคนอีกรุนหนึ่ง  
แตในปจจุบัน “นวดไทย” ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศ บางครั้งมีการนำ“นวดไทย” ไปใชในทางท่ีบิดเบือนไมเหมาะสมหรือเปนไปในทาง 
ที่ผิดศีลธรรม และอาจเปนเหตุให “นวดไทย” ในฐานะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา
ตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีการสงเสริมและรักษา 
“นวดไทย” ในฐานะที่เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

การดำเนินการเสนอขึ้นทะเบียน “นวดไทย” (NUAD THAI หรือ Traditional 
Thai Massage) ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไม ไดของมนุษยชาตินี้   
เปนการดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) นับวาเปนการแสดง
บทบาทของประเทศไทยในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดบนเวทีระดับนานาชาติ 
ซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจแกคนในชาติและทำใหชาติอื่นไดรับรูถึงการมีอยูของมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เปนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ และเปนการพัฒนา 
การสงเสริมรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของประเทศไทยใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ในการนี้ ประเทศไทยจะถูกจารึกไวในบัญชีรายชื่อประเทศที่ตระหนักและเห็นถึงคุณคา 
ชนกลุมนอยและชุมชนระดับนานาชาติ โดยเปนหลักประกันวาจะไมมีการกระทำใด ๆ ที่กอใหเกิด 
ผลเสียหายตอมรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับตองไม ได  เชน  การใชประโยชน ใน เชิ งพาณิ ชย  
แบบไมเหมาะสม  ทั้งนี้ การขอขึ้นทะเบียน “นวดไทย” นี้ จึงเปนการกระตุนใหเกิดการอนุรักษ  
สืบทอด สรางความหวงแหน “นวดไทย” มรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป อีกทั้งยังเปนชองทาง 
ในการสนับสนุนการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง เนื่องจาก “นวดไทย” นอกจาก 
จะได รับ ความนิ ยม ในป ระ เท ศ ไทยแล ว  “Traditional Thai Massage”  ยั ง เป นที่ รู จั กกั น 
อยางแพรหลายของคนท่ัวโลก ในแตละปมีนักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจเดินทางมาใชบริการ



๑๑ 
 

เปนจำนวนมาก นอกจากจะมาใชบริการเองแลว นักทองเที่ ยวหลายรายไดใหความสนใจ 
มาสมัครเรียน “นวดไทย” ในสถาบันตาง ๆ โดยเฉพาะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  
เปนสถาบันการสอน “นวดไทย” ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก โดยมีผูสำเร็จวิชานวดตำรับวัดโพธิ์ 
ไปแลวกวาสองแสนคน จาก ๑๔๕ ประเทศ  ดังนั้น “นวดไทย” จึงเปนอาชีพที่สามารถสรางรายได
เปนจำนวนมหาศาลใหแกผูประกอบการ “นวดไทย” ตามเมืองใหญ ๆ ทั่วโลก  

สำหรับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไดรับการเสนอ 
ใหมีการข้ึนทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติ 
ในลำดับตอไป คือ “โนรา” ภายใตชื่อ Nora, Dance Drama in Southern Thailand  นอกจากนี้ 
ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังไดมีการเตรียมการเสนอ “ประเพณีสงกรานต” และ “ตมยำกุง”  
เพ่ือขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอไป 
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