
- ขา่วสารนิเทศ - 
 

"การแสดงโขนในประเทศไทย" ขึน้ทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครัง้แรกของประเทศไทย 

 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงพอร์ตหลยุส์ สาธารณรัฐมอริเชียส คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล 

วา่ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding 

of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) ได้มีมตใิห้ขึน้ทะเบียน “การแสดงโขนในประเทศไทย” ในบญัชี

รายช่ือตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้แหง่มวลมนษุยชาติ (Representative List of the Intangible 

Cultural Heritage of Humanity - RL) โดยถือเป็นการขึน้ทะเบียนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ครัง้แรกของไทย 

ไทยเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage หรืออนสุญัญา UNESCO ค.ศ. 2003) ตัง้แตปี่ 2559  

ซึง่ปัจจบุนัมีรัฐภาคีจ านวน 178 ประเทศ โดยอนสุญัญาฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงวนรักษาแนวปฏิบตักิารแสดงออก 

ความรู้และทกัษะท่ีได้รับการยอมรับวา่เป็นส่วนหนึง่ของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (ICH) ของชมุชนหรือ 

กลุม่คน โดยต้องการสร้างความตระหนกัตัง้แตใ่นระดบัท้องถ่ินจนถึงสากลถึงความส าคญัของ ICH และสง่เสริม

ความร่วมมือระหวา่งประเทศในการสงวนรักษา ทัง้นี ้ICH สามารถอยูใ่นรูปแบบการแสดงออกทางวาจาและภาษา 

การแสดงศลิปะ แนวปฏิบตัิทางสงัคม พิธีทางศาสนา เทศกาลเฉลิมฉลอง และงานฝีมือ 

ก่อนหน้านี ้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้มีมตใิห้ขึน้ทะเบียน “การแสดงโขน Wat 

Svay Andet (Lkhon Khol Wat Svay Andet)” ในบญัชีรายช่ือมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ท่ีต้องการการ

สงวนรักษาเร่งดว่น (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding - USL) การขึน้

ทะเบียนการแสดงโขนท่ีเสนอโดยไทยและกมัพชูาดงักลา่ว ไมถื่อเป็นการขึน้ทะเบียนซ า้ซ้อนกนั เน่ืองจากการ

แสดงโขนทัง้สองรายการตา่งมีแบบแผนและเอกลกัษณ์ของตนเอง อีกทัง้การขึน้ทะเบียนมรดกวฒันธรรมท่ีจบั

ต้องไมไ่ด้ไมมี่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือจดลิขสิทธ์ิ แตเ่ป็นความภาคภมูิใจของประเทศท่ี

เสนอให้ขึน้ทะเบียน ทัง้นี ้หลายประเทศก็ได้ขึน้ทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกนัมาแล้ว ไมว่า่จะเสนอให้ขึน้ทะเบียนแยกกนัหรือควบคูก่นั อาทิ ในการประชมุคณะกรรมการฯ  



ครัง้นี ้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ตดัสินใจเสนอขึน้ทะเบียนมวยปล า้รูปแบบเกาหลี (Ssirum หรือ Ssireum) 

ร่วมกนั ซึง่ยเูนสโกได้ชเูป็นตวัอยา่งของความร่วมมือทางวฒันธรรมท่ีจะน ามาสูส่นัตภิาพ 

คณะผู้แทนไทยจากกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาศกึษาธิการ และกระทรวงการตา่งประเทศ  

ซึง่ได้เข้าร่วมการประชมุดงักลา่ว ได้ร่วมแสดงความยินดีกบัคณะผู้แทนกมัพชูา น าโดยนาง Sackona 

PHOEURNG รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมและวิจิตรศลิป์ของกมัพชูาในโอกาสท่ีการแสดงโขน Wat 

Svay Andet ได้รับการขึน้ทะเบียนฯ และคณะผู้แทนกมัพชูาก็ได้แสดงความยินดีส าหรับการขึน้ทะเบียนฯ  

การแสดงโขนในประเทศไทย ตอ่ผู้แทนไทยเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Press Release - 

“Khon Masked Dance Drama in Thailand” Inscribed on the Representative 

List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 

 

On 29 November 2018, in Port Louis, the Republic of Mauritius, the 

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage (ICS-ICH) decided to inscribe “Khon Masked Dance Drama in Thailand” 

on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (RL). 

This is its first inscription since Thailand has ratified the Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or 2003 UNESCO Convention. 

Thailand has become a party to the Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage since 2016. With 178 States Parties, the Convention’s 

purposes are to safeguard practices, expressions, knowledge and skills which are 

recognized as intangible cultural heritage of a community, a group of people or 

individuals. The inscription helps raise awareness at the local, national and 

international levels on the importance of the intangible cultural heritage and 

encourages international cooperation in safeguarding intangible cultural heritage 

which can be in the domains of oral traditions and expressions, performing arts, 

social practices, rituals and festive events, knowledges and practices and traditional 

craftsmanship. 

Earlier on 28 November 2018, the Committee also decided to inscribe 

“Lkhon Khol Wat Svay Andet” as proposed by Cambodia on the List of Intangible 

Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding (USL). Such inscription is a 

recognition of the practices of Khon and Lkhon Khol, which have their own 

distinct practice and characteristic. Furthermore, the inscription does not entail the 

claim of ownership nor copyrights. It is rather the pride of the submitting State. 

Many countries have decided to jointly submit their file for inscription of the same 

or similar intangible cultural heritage. At this meeting, the Republic of Korea and 

the Democratic People’s Republic of Korea decided to join their submission of 

Ssirum or Ssireum, a traditional Korean Wrestling. 

The Thai Delegation comprising representatives from the Ministry of 

Culture, Ministry of Education and Ministry of Foreign Affairs has congratulated 



the Cambodian Delegation led by Mrs. Sackona Phoeurng, Minister of Culture and 

Fine Arts for the inscription of Lkhon Khol Wat Svay Andet. The Cambodian 

Delegation also did the same for Thailand’s first inscription. The warm 

congratulatory feelings are mutual. 

 


