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กรอบแนวคิด , ค ำนิยำม , กฎหมำย , พันธะกรณีระหว่ำงประเทศ ที่เก่ียวข้องในกำรยกร่ำง
ปฏิญญำว่ำด้วย 

เร่ือง ควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร และพันธมิตร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ควำมเป็นมำ ร่างปฏิญญาวา่ด้วยเร่ือง ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศลิปวฒันธรรมแหง่
กรุงเทพมหานครฉบบันีค้ณะกรรมการด าเนินการหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ได้ยกร่างมา
จากการรวบรวมความคิดเห็น ผลงานวิจยัทางด้านศลิปวฒันธรรม รวมถึงพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และ
วตัถปุระสงค์ของหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร และยดึถือกรอบ อ านาจ หน้าท่ี ภารกิจ ท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายอ่ืนๆ และปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ 
เป็นแนวทางในการยกร่างปฏิญญาฉบบันี ้ 
 
ค ำนิยำม  ปฏิญญาวา่ด้วยเร่ืองความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ 
การให้ค ามัน่ หรือ แสดงความยืนยนัด้วยความสจุริตใจ เพ่ือแสดงให้ทราบความเห็นและเจตนา ในเร่ือง
ความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิด และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
 
วิสัยทัศน์ 
  ศลิปวฒันธรรมเป็นองค์ประกอบส่วนส าคญัของความเจริญและการพฒันาของสงัคม  โดยใน
ปัจจบุนัได้เป็นท่ีประจกัษ์ว่า ศลิปวฒันธรรมเป็นวิถีทางและกระบวนการทางสงัคมท่ีประชาชนมีสว่นร่วม 
โดยแนวร่วมของประชาชนนีต้้องการหลกัปฏิบตัิการหรือกลไกของงานด้านศลิปวฒันธรรมท่ีตอบสนอง
และสะท้อนความคิดอา่นและความรู้สกึของหลากชมุชนและกลุม่บคุคลในสังคมไทยผู้ ร่วมสร้างและ
แลกเปล่ียนงานวฒันธรรม 
 จากกระบวนการและกลไกทางวฒันธรรมท่ีกลา่วถึงนี ้ ต้องมีการรองรับและประสานงานโดยองค์กร
ศลิปวฒันธรรมท่ีได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมอยา่งตอ่เน่ืองจากทกุ ๆ ฝ่าย  เพ่ือเป็นการร่วมกนัสร้างคา่
และมลูคา่ของชีวิตอนัเป็นต้นทนุทางสงัคมและเพ่ือให้ศลิปวฒันธรรมเป็นกญุแจสร้างสรรค์สงัคม 
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พันธกิจ 
1. รณรงค์ให้ชมุชนรู้รักศลิปะและสนบัสนนุกระบวนสร้างการศกึษา การสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่ง
ศลิปินกบัประชาชน 
2. สนบัสนนุกระบวนการการน าไปสูก่ารสร้างสรรค์จินตนาการเพ่ือเป็นการสรรค์สร้างภมูิปัญญาใหม่ 
3. สร้างคณุคา่ แรงดลบนัดาลใจทางศลิปวฒันธรรมให้แก่ชมุชน  เพ่ือความสมดลุในการพฒันาสงัคม 
4. สรรค์หาแนวทางและหลกัการการปฏิบตั ิ เพ่ือให้ชมุชนมีสว่นร่วมเป็นโจทย์ในการสร้างงาน
ศลิปวฒันธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรองรับและประสานงาน ให้การศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมแก่ชมุชนและประชาชน 
2. เพ่ือการท างานด้านศลิปวฒันธรรมโดยมองประสบการณ์และทนุเดมิของประชาชนเป็นหลกั  จาก
มรดกทางศลิปวฒันธรรม  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  องค์ความรู้หลากหลาย จนถึงศลิปวฒันธรรมในลีลา
ชีวิตของคนปัจจบุนัท่ีสมัผสัได้จากดนตรี ภาพยนตร์ แฟชัน่ วรรณกรรม และการออกแบบ เป็นต้น 
3. เพ่ือสร้างเครือขา่ยและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและเป็นองค์กรสง่เสริม 
สร้างโอกาส  ประสานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และองค์กรสว่นท้องถ่ิน 
4. เพ่ือสร้างและพฒันาสถาบนั บคุลากร สถานท่ีและครุภณัฑ์ ท่ีมีมาตรฐานสากล  
5. เพ่ือเป็นองค์กรน าเสนอและบริหารจดัการ การแลกเปล่ียนศลิปวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 
6. เพ่ือเสริมสร้างศกัดิศ์รีแก่กรุงเทพฯ เพ่ือความเป็นมหานครแหง่ศลิปวฒันธรรมระดบัโลก 
 
2. กฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี 2540 
 หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย 

- มำตรำ 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทา่
เทียมกนั 

  ชายและหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั 
 การเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งในเร่ืองถ่ิน
ก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมือง
อนัไมข่ดัตอ่บทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนญู จะกระท ามิได้ 

มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เชน่เดียวกบับคุคลอ่ืน ยอ่มไมถื่อเป็นการเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรค
สาม 
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- มำตรำ 42  บคุคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศกึษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ ยอ่มได้รับความคุ้มครอง  ทัง้นี ้ เทา่ท่ีไมข่ดั
ตอ่หน้าท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
- มำตรำ 46 บคุคลซึง่รวมกนัเป็นชมุชนท้องถ่ินดัง้เดิมยอ่มมีสิทธิอนรัุกษ์หรือฟืน้ฟจูารีต
ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศลิปะหรือวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินและของชาติ และมีสว่น
ร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ  

หมวดที่ 5 แนวนโยบำยพืน้ฐำนแห่งรัฐ 
- มำตรำ 76  รัฐต้องสง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทกุระดบั 
 มำตรำ 79  รัฐต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุ 
รวมทัง้มีสว่นร่วมในการสง่เสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามหลกัการ 
การพฒันาท่ียัง่ยืน ตลอดจนควบคมุและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลตอ่สุขภาพอนามยั สวสัดิ
ภาพ และคณุภาพชีวิตของประชาชน 
-มำตรำ 81  รัฐต้องจดัการศกึษาอบรมและสนบัสนนุให้เอกชนจดัการศกึษาอบรมให้ 
เกิดความรู้คูค่ณุธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาแหง่ชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้
สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม สร้างเสริมความรู้และปลกูฝังจิต 
ส านกึท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา กษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ สนบัสนนุการค้นคว้าวิจยัในศิลปวิทยาการตา่ง ๆ  เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
ศลิปะและวฒันธรรมของชาติ 
 

3. พระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 
 หมวด 5 อ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 

- มำตรำ 89 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน
กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

   ..... 
(14 ทว)ิ บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี
ของท้องถ่ิน 
(25) การส งเสริมการประกอบอาชีพ 
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4. พันธะกรณีระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติ ท่ีประเทศไทยได้ลงนามเป็นสมาชิกใน ปฏิญญา,
อนสุญัญา,ข้อตกลงกตกิาระหวา่งประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการยกร่าง โดยมีอนสุญัญาหรือกติกา
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 4.1 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ (Convention on the Right of the Child - CRC)* 
 (ประเทศไทยได้ลงนามเม่ือ 27 มีนาคม 2535 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 26 เมษายน 2535) 
 4.2 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of Alls Forms of Discrimination against Women - CEDAW)*  
(ประเทศไทยได้ลงนามเม่ือ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 8 กนัยายน 2528) 
 4.3 กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Convenant on Economic , Social and Cultural Rights – ICESCR)* 
(ประเทศไทยได้ลงนามเม่ือ 5 กนัยายน 2542 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 5 ธนัวาคม 2542) 
 4.4 กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเอง ((International 
Convenant on Civil and Political Rights – ICCPR)* 
(ประเทศไทยได้ลงนามเม่ือ 29 ตลุาคม 2539 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 30 มกราคม 2540) 
 
 นอกจำกนีค้ณะอนุกรรมกำรได้พจิำรณำปฏิญญำฉบับสุดท้ำยกำรประชุมสภำโลกระหว่ำง 
UNESCO กับ พันธมิตร** วา่ด้วยเร่ืองสถานภาพของศิลปิน ซึง่ถือวา่เป็นการประชมุระดบันานาชาตท่ีิมี 
ความส าคญัอยา่งยิ่ง ซึง่เป็นแนวทางส าคญัในการยกร่างปฏิญญาฉบบันี ้(ปฏิญญาฉบบัดงักลา่ว 
ประเทศไทยยงัมิได้ลงนามเป็นภาคี แตเ่พ่ือเป็นการแสดงการยอมรับและเห็นด้วย แสดงให้เห็นถึง
วิสยัทศัน์ท่ีก้าวหน้า จงึน ามาเป็นแนวทางในการยกร่างด้วย 
 
สรุป  การยกร่างปฏิญญา ได้วางกรอบการยกร่างอยูภ่ายใต้ของ กฎหมายรัฐธรรมนญูพ.ศ. 2540 , 
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 , วิสยัทศัน์ , พนัธกิจ , วตัถปุระสงค์
ของหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร และพนัธะกรณีระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

 พนัธะกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนของไทย : ส านกังาคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
**

 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14119&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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ปฏญิญำว่ำด้วยเร่ือง  

ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  
ระหว่ำง กรุงเทพมหำนคร และพันธมิตรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 

1. ศิลปะสามารถเสริมสร้างคณุภาพชีวิตแก่ประชาชน เราจะร่วมกนัสนบัสนุนและปกป้องพลงัสร้างสรรค์ของ
ศิลปินให้เป็นท่ีประจกัษ์  อนัเป็นสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติภายใต้การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

2. จะร่วมกนัสง่เสริมให้ศิลปินและองค์กรทางศิลปะมีบทบาทน าในการให้การศกึษา พฒันาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนทุกระดบั ทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษาอย่างมีดลุยภาพระหว่างศิลปะ 
วิทยาการ และจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน 

3. จะร่วมกันส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เพ่ือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะ  ทัง้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศกึษา วิจยั และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั ในระดบัเมือง ระดบัภมูิภาคและระดบัสากล 

4. จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของศิลปินและองค์กรศิลปะในการด าเนินนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ  และจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมในพืน้ท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครอย่างตอ่เน่ือง 

5. จะร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศิลปะในทุกสาขาทุกระดบั   และประสานความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศในการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรม โดยค านึงถึงศกัด์ิศรี คณุธรรม ความโปร่งใส ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การมีสว่นร่วมในการพฒันาท่ียัง่ยืน และการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง  

6. จะร่วมกนัสง่เสริม สนบัสนนุให้สื่อมวลชนทุกสาขาน าเสนองานด้านศิลปวฒันธรรมของเมือง เพ่ือถ่ายทอด
ความคิด อารมณ์ และความเป็นไปของสงัคมไปสู่การเรียนรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

7. จะร่วมกนัส่งเสริมโอกาสและบทบาทในการแสดงออกทางศิลปะอย่างทัว่ถึง เสมอภาค และเป็นธรรม โดย
ค านงึถงึศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีขาดโอกาสและมกัถกูละเลย 

8. จะร่วมกนัผลกัดนัให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างหลกัประกนัทางด้านสวสัดิการ เพ่ือสร้างความมัน่คง
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านศิลปวฒันธรรม  และจะร่วมกนัดูแลปกป้องลิขสิทธ์ิและสิทธิประโยชน์ของผู้
สร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมมิให้ถกูละเมิด 

9. จะร่วมกนัเสนอแนะ ผลกัดนัให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีศกัยภาพ ตระหนกัถึงความส าคญัในการ
สนับสนุนงบประมาณ  ทัง้การจัดตัง้กองทุนเพ่ือการสร้างสรรค์, ศึกษา, วิจัย และพัฒนางานด้าน
ศิลปวฒันธรรมของเมืองให้กว้างขวางและก้าวไกลตอ่ไป 

 
**************************************** 
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