งานประชุมสัมมนานานาชาติดา้ นวัฒนธรรมระด ับภู มภ
ิ าคเอเชีย หวั ข้อ

“พิทก
ั ษ ์มรดกว ัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”
วันศุกร ์ที่ 25 และวันเสาร ์ที่ 26 มกราคม 2562
ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ์

งานสัมมนาครัง้ นี้ เป็ นการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับนิยามของวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม และการพิทกั ษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชีย ว่ามีความแตกต่างจากแนวทางของตะวันตก
โดยมีนัยสาคัญอย่างไร งานสัมมนาจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มรดกวัฒนธรรมในบริบทของเอเชีย (ซึง่ ในทีน่ ้ี ไม่รวมถึงภูมภิ าคเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก)
ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก้าวหน้ าไปเร็วมาก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย จึงริเริม่ โครงการสัมมนานานาชาติระดับ
ภูมภิ าคเอเชีย หัวข้อ “พิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้ าประสาชาวเอเชีย ” (Heritage
Protection: The Asian Experience) ซึง่ จะจัดขึน้ เป็ นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันศุกร์ท่ี 25 – วันเสาร์ท่ี 26
มกราคม 2562 ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสัมมนาครัง้ นี้ จะมีนักคิด
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และนักปฏิบตั กิ ารด้านมรดกวัฒนธรรม มาศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคาว่า ‘วัฒนธรรม’
‘มรดกวัฒนธรรม’ และ ‘การพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรม’ ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย
ในปั จจุบนั เราจะพบว่า ขนบ ระเบียบข้อบังคับ คู่มอื และแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดซึง่ ได้รบั การยอมรับใน
ระดับนานาชาติสาหรับการอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีอยู่แล้วอย่างเพียบพร้อม โดยได้สร้างขึน้ มา
จากประสบการณ์ของชาติต่างๆ ในยุโรปทีท่ าแล้วสาเร็จในศตวรรษที่ 19 และ 20 ทฤษฎีพทิ กั ษ์มรดก
วัฒนธรรมที่มอี ยู่จงึ สะท้อนให้เห็นแต่ประสบการณ์ของยุโรปเท่านัน้ งานสัมมนาครัง้ นี้ วิทยากรซึ่งเป็ น
ชาวเอเชียทัง้ หมด ได้รบั เชิญมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวจากมุมมองของชาวเอเชีย โดยตระหนักถึง
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ ของแต่ละประเทศทัวทวี
่ ปเอเชีย เพื่อพิทกั ษ์
มรดกทางวัฒนธรรม ซึง่ แตกต่างกันไปตามแต่สภาพแวดล้อมหรือถิน่ ฐานทีต่ งั ้
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การสัมมนาครัง้ นี้ หวังทีจ่ ะเข้าใจปั ญหาและอุปสรรคของการพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรมของเอเชีย เข้าใจ
ปั จจัยต่างๆ ทีน่ าไปสู่ความสาเร็จหรือล้มเหลวในการอนุรกั ษ์ และถอดบทเรียนประสบการณ์ของเอเชีย
โดยชาวเอเชียเอง นอกจากนี้ วิทยากรจะเสนอกลยุทธ์การพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรมทีน่ ่าจะเหมาะสมกับ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในเอเชีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของ
กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หัวข้อการสัมมนาแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อย่อย อภิปรายโดยใช้เวลาครึง่ วัน ดังนี้
 มรดกวัฒนธรรมคืออดีตที่ยงั มีชีวิต (Heritage is the Living Present of the Past)
หัว ข้อ นี้ เป็ นหัว ข้อ เปิ ด ประเด็น การสัมมนา โดยอภิปรายถึง การพิทกั ษ์ม รดกวัฒนธรรมใน
ภูมภิ าคเอเชียอย่างกว้างๆ เช่น มรดกวัฒนธรรมมีความหมายอย่างไรในสายตาคนเอเชีย เอง
เราจะกล่าวถึงมรดกวัฒนธรรมของเอเชียในลักษณะเหมารวมได้ ไหม หรือเราควรจะพิจารณา
เป็ นภูมภิ าคไป หรือเป็ นรายประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในยุโรปและเอเชีย
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมหรือไม่ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ การ
อนุ รกั ษ์มรดกในประเทศแถบเอเชียจะไปต่ออย่างไร ถึงจะสอดคล้องกับมุมมองของวัฒนธรรม
และมรดกทางวัฒนธรรมของเอเชีย แนวทางปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุด ในระดับนานาชาติสาหรับการ
อนุ รกั ษ์มรดกวัฒนธรรม ควรได้รบั การปรับปรุงเพื่อ ตอบสนองความต้องการและสถานการณ์
ของประเทศในเอเชียให้มากขึน้ หรือไม่
 ประชาชนกับความเป็ นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม (People taking ownership of heritage)
มรดกวัฒนธรรมถูกใช้และย่ายี กับส่งเสริมและทาลาย เพียงเพื่อให้เป็ นไปตามวาระของภาครัฐ
นโยบายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียมักถู กกาหนดจากบนลงล่ าง จนชุมชนผู้เ ป็ น
เจ้า ของมรดกวัฒ นธรรมเหล่ า นั น้ ถู ก ละเลย ประชาชนหรือ ชุ ม ชนในบริบ ทของเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมแบบเอเชีย จะเรียกร้องสิทธิความเป็ นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมอย่างไร ใน
ระดับชุมชนชาติพนั ธุ์ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ บทบาทของรัฐบาลและชุมชนระดับราก
หญ้าในการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมคืออะไร? การศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ จะช่วย
ส่งเสริมการคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมในระดับรากหญ้าได้อย่างไร?
 จะใช้กฎหมายเพื่อปกป้ องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร (How to put law to work on behalf
of heritage protection?)

เป็ นที่ทราบกันดีว่าหลายประเทศมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย กรอบกลไกอันพร้อมมูล
ทางกฎหมายจาเป็ นสาหรับการพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรมหรือไม่ ถ้าจาเป็ น อะไรคือเงื่อนไขที่ทา
ให้กฎหมายทาหน้ าที่พทิ กั ษ์มรดกวัฒนธรรมในทวีปเอเชียได้สาเร็จ มี แบบอย่างความสาเร็จ
ใดบ้างในทวีปเอเชีย หากไม่มกี รอบกฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพอยู่เ ลย เราจะสามารถพิทกั ษ์
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มรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร เราจะมีบทเรียนอะไรให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียได้บา้ งจาก
การวิเคราะห์และอภิปรายนี้
 พลังของผูป้ ระกอบธุรกิ จจะส่งเสริ มการปกป้ องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร
How can entrepreneurial energies complement heritage protection?

เรือ่ งของการพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรม มักจะได้รบั การตอบรับทีด่ ใี นระดับรากหญ้าและใน
ระดับชาติมากกว่า หากการพิทกั ษ์นนั ้ ช่วยเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาชีวติ ผูค้ น ถ้าเช่นนัน้ เราจะใช้พลังจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ ทัง้ บริษทั ขนาดใหญ่ไป
จนถึงวิสาหกิจขนาดย่อมมาผลักดันการพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร การทีผ่ ปู้ ระกอบการมี
บทบาทสาคัญในการพิทกั ษ์มรดกวัฒนธรรมมีขอ้ ดีหรือมีความเสีย่ งอะไรบ้าง และรัฐบาลจะ
สามารถส่งเสริมบทบาทนี้ได้อย่างไร
วิทยากรจาก 12 ประเทศในทวีปเอเชีย จะมาอภิปรายประเด็นสาคัญภายใต้หวั ข้อบทความสัมมนาของ
แต่ ล ะท่าน ท่านละ 20 นาที บทคัดย่อ ของวิทยากรทุกท่านจะได้รบั การตีพิมพ์และเผยแพร่สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมฟั งงานสัมมนา ผู้ดาเนินรายการจะตัง้ คาถามให้กบั วิทยากร และเชิญให้ผฟู้ ั งมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถามก่อนที่จะสรุปประเด็นของแต่ละหัวข้อสัมมนา ช่วงท้ายรายการ ผู้
เสนอรายงานการประชุมสองท่านจะกล่าวรายงานสรุปเนื้อหาสาระสาคัญจากการสัมมนาทัง้ หมด
สยามสมาคมฯ จะจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความสัมมนาฉบับเต็ม ในปี 2562 ภายหลังจบงานสัมมนาแล้ว
และจะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปทัวภู
่ มภิ าคเอเชีย
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