
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต ิ

ความเป็นมา 

          อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกถือก าเนิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2515 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือในหมู่ประเทศ
ภาคี ในการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ทั้งดา้นนโยบาย การบริหารเทคนิคและการเงิน เพื่อสงวนรักษา คุม้ครองและ
ส่งเสริม มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ท่ีมีความส าคญัต่อมวลมนุษยชาติใหค้งอยูต่่อไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 
องคก์าร ยเูนสโก ก็ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมา เพื่อท าหนา้ท่ี ดูแลแหล่งวฒันธรรม และธรรมชาติท่ีมีความส าคญัระดบั
โลก โดยมีช่ือวา่ "คณะกรรมการมรดกโลก" ( The World Heritage Committee) พร้อมทั้งจดัตั้ง " กองทุนมรดกโลก " ข้ึน
เพื่อเป็น แหล่งเงินทุนในการสนบัสนุนการอนุรักษแ์หล่งวฒันธรรมและธรรมชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น มรดกโลก
แลว้ 
          คณะกรรมการดงักล่าว จะมีหนา้ท่ีพิจารณามรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ท่ีเสนอมาจากประเทศภาคี ใหเ้ขา้
ร่วมอยูใ่นการคุม้ครองภายใตอ้นุสัญญาฯ โดยแบ่งการข้ึนบญัชีหรือข้ึนทะเบียน เป็น 2 ประเภท คือบญัชีมรดกโลก และ
บญัชีมรดกโลก ท่ีอยูใ่น ภาวะอนัตราย นอกจากนั้นคณะกรรมการมรดกโลก ยงัมีหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ แก่
ประเทศภาคี ในการพิทกัษรั์กษาแหล่งมรดกโลก ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศนั้นๆ ดว้ยคณะกรรมการดงักล่าว จะมีหนา้ท่ีพิจารณา
มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ท่ีเสนอมาจากประเทศภาคี ใหเ้ขา้ร่วมอยูใ่นการคุม้ครองภายใตอ้นุสัญญาฯ โดยแบ่ง
การข้ึนบญัชีหรือข้ึนทะเบียน เป็น 2 ประเภท คือบญัชีมรดกโลก และบญัชีมรดกโลก ท่ีอยูใ่น ภาวะอนัตราย นอกจากนั้น
คณะกรรมการมรดกโลก ยงัมีหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ แก่ประเทศภาคี ในการพิทกัษรั์กษาแหล่งมรดกโลก ท่ีตั้ง
อยูใ่นประเทศนั้นๆ ดว้ย 
 
          คณะกรรมการมรดกโลกประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลก (Bureau of the World 
Heritage Committee) ซ่ึงมีการประชุมทุกๆ ปีท่ีส านกังานใหญ่องคก์ารยเูนสโก กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยจะท า
หนา้ท่ีกลัน่กรองงานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก ซ่ึงจะมีการประชุมทุกๆ กลางปีตามประเทศภาคีต่างๆ ท่ีมี
ความพร้อมสามารถรับเป็นเจา้ภาพได ้
 
          ปัจจุบนัคณะกรรมการดงักล่าวมี 21 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 172 ประเทศและมีแหล่งมรดกทั้งหมด
จ านวน 730 แหล่ง ( เม่ือมิถุนายน 2545 ) เป็นแหล่งวฒันธรรม 563 แหล่ง แหล่งธรรมชาติ 144 แหล่ง และแหล่งผสม ทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 23 แหล่ง  
 
          มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือมรดกทางวฒันธรรม(Cultural Heritage)และมรดกทางธรรมชาติ (Natural 
Heritage) ซ่ึงในอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ 
                 



มรดกทางวฒันธรรม หมายถึง สถานท่ีซึงเป็นโบราณสถานไม่วา่จะเป็นงานดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม  
จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ ้า หรือกลุ่มสถานท่ีก่อสร้างยกหรือเช่ือมต่อกนัอนัมีความเป็น
เอกลกัษณ์ หรือแหล่งสถานท่ีส าคญัอนัอาจเป็นผลงานฝีมือมนุษยห์รือเป็นผลงานร่วมกนัระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์
รวมทั้งพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีมีคุณค่าความล ้าเลิศทางประวติัศาสตร์ ศิลป มนุษยว์ทิยา หรือ
วทิยาศาสตร์ 
                มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพอนัมีคุณค่าเด่นชดัในดา้น
ความล ้าเลิศ หรือวทิยาศาสตร์ หรือ สถานท่ีซ่ึงมีสภาพทางธรณีวทิยาและภูมิประเทศท่ีไดรั้บการวิเคราะห์แลว้วา่เป็นถ่ินท่ี
อยูอ่าศยัของพนัธ์ุพืชและสัตว ์ซ่ึงถูกคุกคามหรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของพืชหรือสัตวท่ี์หายาก เป็นตน้ 

หมวดที ่1 นิยามของมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 

มาตราท่ี 1 

ตามวตัถุประสงคแ์ห่งอนุสัญญา "มรดกทางวฒันธรรม" มีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  
- อนุสรณ์สถาน : ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางประติมากรรมหรือจิตรกรรม ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างของ
โบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถ ้าท่ีอยูอ่าศยั และร่องรอยท่ีผสมผสานกนัของส่ิงต่างๆ ขา้งตน้ ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบั
สากล ในมิติทางประวติัศาสตร์ ศิลปะหรือ วทิยาศาสตร์ 
 
- กลุ่มอาคาร : กลุ่มของอาคารท่ีแยกจากกนัหรือเช่ือมต่อกนัโดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคลอ้ง
กลมกลืน หรือโดยสถานท่ีจากสภาพภูมิทศัน์ ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือ
วทิยาศาสตร์ 
 
- แหล่ง : ผลงานท่ีเกิดจากมนุษย ์หรือผลงานท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละธรรมชาติ และบริเวณอนัรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซ่ึงมี
คุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ชาติวงศว์ทิยา หรือมานุษยวทิยา 

มาตราท่ี 2  
 
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งอนุสัญญา "มรดกทางธรรมชาติ" มีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
 
- สภาพธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ หรือกลุ่มของสภาพธรรมชาติ ดงักล่าว ซ่ึงมีคุณค่า
โดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางสุนทรียศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์ 
 
- สภาพองคป์ระกอบทางธรณีวทิยา หรือธรณีสันฐาน หรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอยา่งชดัแจง้ วา่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสาย
พนัธ์ุสัตวแ์ละพืชท่ีก าลงัไดรั้บการคุกคาม ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางวทิยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ ์
 



 
- สภาพธรรมชาติหรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอยา่งชดัแจง้วา่มีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางวทิยาศาสตร์ การ
อนุรักษ ์และความงดงามตามธรรมชาติ 

 มาตราท่ี 3      

เป็นภารกิจของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ในการจ าแนกรายละเอียด และวเิคราะห์แยกแยะ ความแตกต่างของทรัพยส์มบติั หรือ
ทรัพยสิ์นในขอบเขตดินแดนแห่งรัฐของตน ตามทีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2  

หมวดที ่2 การคุ้มครองป้องกันมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ 

มาตรา 4 
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา พึงรับเป็นภาระหนา้ท่ีในการด าเนินงานจ าแนกรายละเอียด คุม้ครองป้องกนั อนุรักษ ์และน าเสนอ
มรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2 ท่ีตั้งอยูใ่นดินแดนของตน เพื่อสืบทอดไปสู่
คนรุ่นต่อไปในอนาคต รัฐภาคีจะด าเนินการโดยตลอดอยา่งเหมาะสมเท่าท่ีจะกระท าได ้ดว้ยทรัพยากรของรัฐเอง หรืออาจ
รับการสนบัสนุนจากความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ หรือความร่วมมือระหวา่งประเทศ ทั้งทางดา้นการเงินสุนทรียศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และเทคนิควธิ ีใีนบางกรณี เป็นการเฉพาะก็ได ้ 
 
 มาตรา 5 
 
เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ มรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติในขอบเขตอ านาจอธิปไตยแห่งรัฐ จะไดรั้บ
การคุม้ครองป้องกนั การอนุรักษ ์และการน าเสนอดว้ยมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง รัฐภาคีจะพยายาม
ด าเนินการต่างๆเท่าท่ีพึงกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด ดงัน้ี 
 
(ก)  ก าหนดนโยบายทัว่ไปโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้รดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติมีประโยชน์ต่อวิถีชีวติ
ของประชาชนและเพื่อบูรณาการการคุม้ครองป้องกนัมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติไวใ้นรายละเอียดของ
การวางแผนการด าเนินงานของรัฐ 
 
(ข)  ภายในขอบเขตอ านาจอธิปไตยหากยงัไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รรับผิดชอบด าเนินงานเพื่อการน้ีจะตอ้งจดัใหมี้อยา่ง
นอ้ยหน่ึงหน่วยงาน/องคก์รหรือมากกวา่เพื่อด าเนินงานต่างๆในการคุม้ครองป้องกนัการอนุรักษแ์ละการน าเสนอมรดกทาง
วฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ โดยมีเจา้หนา้ท่ีและกระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีใหลุ้ล่วงไป 
 



 
(ค)  พฒันาการศึกษาวจิยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคนิควธีิเพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงานรวมทั้งส่งเสริม
ศกัยภาพของประเทศใหมี้ความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาภยัอนัตรายท่ีคุกคามต่อมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติ 
 
(ง)  ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้นกฎหมาย กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เทคนิควธีิ การบริหารจดัการ และ
การเงินเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อการจ าแนกรายละเอียด การคุม้ครอง ป้องกนั การอนุรักษ ์การน าเสนอ และการทนุบ ารุงรักษามรดก
ทางวฒันธรรม และมรดกทาง ธรรมชาติ 
 
(จ)  สนบัสนุนใหมี้การก่อตั้งหรือพฒันาศูนยก์ารฝึกอบรมในระดบัชาติ หรือระดบัเขตภูมิภาค เพื่อการคุม้ครองป้องกนั 
การอนุรักษ ์และการน าเสนอมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวจิยัเพื่อการ
ปฏิบติังานตามภารกิจดงักล่าว 
 
 มาตรา 6 
1. ดว้ยความเคารพสูงสุดต่ออ านาจอธิปไตยแห่งรัฐ อนัเป็นท่ีตั้งของมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามท่ี
ระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2 และดว้ยความปราศจากอคติใดๆ ต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นตามกฎหมาย
แห่งชาติ รัฐภาคีในอนุสัญญา พึงระลึกวา่การคุม้ครองป้องกนัทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นอนัเป็นองคป์ระกอบของมรดก
โลก เป็นภาระหนา้ท่ีของประชาคมระหวา่งประเทศ ท่ีจะประสานความร่วมมือในการด าเนินการต่างๆ  
 
2. ตามขอ้บญัญติัแห่งอนุสัญญา รัฐภาคีจะตอ้งด าเนินการใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือในการจ าแนกรายละเอียด การ
คุม้ครองป้องกนั การอนุรักษ ์และการน าเสนอมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 
และ 4 ของมาตรา 11 หากรัฐ อนัเป็นท่ีตั้งของ มรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาตินั้น ร้องขอ 
 
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้งละเวน้การด าเนินการใดๆ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม อนัอาจเป็นการท าลายมรดก
ทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2 อนัมีท่ีตั้งอยูใ่นขอบเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐภาคี
อ่ืน 

มาตรา 7 
เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งอนุสัญญา การปกป้องคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดบั
นานาชาติ มีความหมายถึงการก่อตั้งระบบความร่วมมือระหวา่งประเทศ และความช่วยเหลือท่ีจะมอบใหแ้ก่รัฐภาคี 
ในการด าเนินความพยายามอนุรักษ์ และจ าแนกรายละเอียดมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
 
 



 
หมวดที ่3 
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพือ่การคุ้มครองป้องกนัมรดกโลกทางวฒันธรรมและ ทางธรรมชาติ 
 
มาตรา 8  
 
1. คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลเพื่อการคุม้ครองป้องกนัมรดกทางวฒันธรรม และทาง ธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นใน
ระดบัสากล เรียกวา่ "คณะกรรมการมรดกโลก" ไดรั้บการก าหนดใหมี้ โดยองคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ ในวาระเร่ิมตน้ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจ านวน 15 รัฐ จากการเลือกตั้ง 
ในการประชุมสมยัสามญัสมชัชาภาคีแห่งอนุสัญญา ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนระหวา่งการประชุมใหญ่สมยัสามญัของ องคก์าร
การศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ จ านวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการมรดกโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 
21 รัฐนบัจากวนัประชุมสมยัสามญัสมชัชาภาคีแห่งอนุสัญญาคร้ังท่ีอนุสัญญามีผลบงัคบัใชก้บัรัฐภาคีแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 40 
รัฐ 
 
2. การเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งยดึถือหลกัความเสมอภาคแห่งทวปี (ภูมิภาค) และธรรมเนียม
ปฏิบติัท่ีเป็นสากล 
 
3. ผูแ้ทนขององคก์รระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์ทรัพยส์มบติัทางวฒันธรรม (ICCROM), 
ผูแ้ทนของสภาสากลวา่ดว้ยอนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS), ผูแ้ทนสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนุรักษธ์รรมชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติ(IUCN)หรือผูแ้ทนอ่ืนๆท่ีอาจเพิ่มเติมไดต้ามการร้องขอของรัฐภาคีในการประชุมสมยัสามญั
สมชัชาภาคีแห่งอนุสัญญา ผูแ้ทนขององคก์รระหวา่งรัฐบาล หรือองคก์รพฒันาเอกชนอ่ืนๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนั
จะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ในฐานะท่ีปรึกษา 

มาตรา 9 
 
1. กรรมการ (ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของรัฐภาคี) ในคณะกรรมการมรดกโลก มีวาระการด ารงต าแหน่งนบัตั้งแต่วนัเสร็จส้ินการ
ประชุมใหญ่สมยัสามญัในคร้ังท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง จนถึงวนัเสร็จส้ินการประชุมใหญ่สมยัสามญัในคร้ังท่ี 3 ถดัไป 
 
2. กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในวาระเร่ิมตน้จ านวน 1 ใน 3 จะหมดวาระลงในการประชุม
ใหญ่สมยัสามญัคร้ังถดัไป จากคร้ังท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ส่วนกรรมการอีก 1 ใน 3 ต่อมา จะหมดวาระลงในการประชุมใหญ่
สมยัสามญัคร้ังท่ี 2 นบัจากคร้ังท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง รายนามของกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกท่ีจะตอ้งหมดวาระ
ตามความท่ีระบุ ขา้งตน้ ไดม้าจากการจบัฉลากโดยประธานการประชุมใหญ่สมยัสามญัองคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการเลือกตั้งของวาระเร่ิมตน้ 
 



3. รัฐภาคีในคณะกรรมการมรดกโลก ควรคดัเลือกผูแ้ทน (เพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการมรดกโลก) ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
หรือความเช่ียวชาญมากเพียงพอดา้นมรดกทางวฒันธรรม หรือมรดกทางธรรมชาติ 
 
มาตรา 10 

1. คณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งท าการรับรองขอ้บงัคบัการประชุม 
2. คณะกรรมการมรดกโลก อาจเชิญองคก์รของรัฐ หรือองคก์รเอกชน หรือบุคคล เขา้ร่วมการประชุม เพื่อใหค้  าปรึกษาได้
ในบางกรณี 
3. คณะกรรมการมรดกโลก อาจจดัตั้งองคก์รท่ีปรึกษาเพื่อช่วยปฏิบติังานตามภารกิจได ้เม่ือเห็นวา่จ าเป็น 

มาตรา 11 
 
1. หากเป็นไปไดรั้ฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้งยืน่บญัชีรายการทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทาง
วฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูใ่นดินแดนของตน ซ่ึงรัฐภาคีเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการบรรจุไวใ้น
บญัชีรายช่ือ ตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 ของมาตราน้ี เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก บญัชีรายการฯ ดงักล่าว ซ่ึงถึงแม้
จะยงัไม่มีการพิจารณาอยา่งละเอียด แต่ก็ควรแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีตั้ง และคุณค่าความส าคญัต่างๆ 
ประกอบมาพร้อมกนัดว้ย 
 
2. ตามขอ้มูลหลกัฐานในบญัชีรายการมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติท่ีรัฐภาคียืน่เสนอตามยอ่หนา้ท่ี 1 ของ
มาตราน้ี คณะกรรมการมรดกโลก จะพิจารณาบรรจุไวใ้น"บญัชีรายช่ือมรดกโลก" ท่ีจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัและ
เผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง"บญัชีรายช่ือ มรดกโลก" จะตอ้งเป็นมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามท่ีระบุไวใ้น
มาตรา 1 และ 2 แห่งอนุสัญญา ท่ีไดรั้บการพิจารณาเห็นวา่ มีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนด
ไว ้บญัชีรายช่ือท่ีเป็นปัจจุบนัจะถูกเผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนัทุกๆ 2 ปี เป็นอยา่งนอ้ย 
 
3. การพิจารณาบรรจุทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติให้อยูใ่น "บญัชีรายช่ือ
มรดกโลก" จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์น ท่ีจะพิจารณาบรรจุไวใ้น  
"บญัชีรายช่ือมรดกโลก" มีท่ีตั้งอยูใ่นอาณาเขตหรืออ านาจอธิปไตย หรือเขตอ านาจศาลมากกวา่หน่ึงรัฐ จะตอ้งไม่เป็นเหตุ
ใหเ้กิดการโตแ้ยง้จาก รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
4. ตามกรณีแวดลอ้มหรือเหตุจ าเป็น คณะกรรมการมรดกโลก จะพิจารณาจดัท า"บญัชีรายช่ือมรดกโลกในภาวะอนัตราย" 
ซ่ึงหมายถึงบญัชีรายช่ือของมรดกโลก ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการอนุรักษค์ร้ังใหญ่ หรือให้ความช่วยเหลือตามการร้อง
ขอภายใตอ้นุสัญญา การด าเนินการอนุรักษม์รดกโลกในภาวะอนัตรายแต่ละแหล่ง จะตอ้งประมาณการค่าใชจ่้ายในแต่ละ
กิจกรรมไวด้ว้ย "บญัชีรายช่ือมรดกโลกในภาวะอนัตราย" อาจหมายรวมถึงมรดกโลกท่ีไดรั้บอนัตรายอยา่งรุนแรง ใน
องคป์ระกอบบางส่วน หรือมีความเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็วรุนแรง ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้ส่ือมสลายหายไป หรือมีโครงการ/



กิจกรรมพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐหรือของเอกชน เพื่อขยายเมืองหรือส่งเสริมการท่องเท่ียว หรือการท าลายอนัมีสาเหตุมา
จากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือเจา้ของ ท่ีดิน หรือการเปล่ียนแปลงอยา่งมากอนัหาสาเหตุมิได ้หรือการ
ปล่อยปละละทิ้งดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง หรือการจราจล หรือการสงคราม หรือความหายนะและกลียคุ ไดแ้ก่ อคัคีภยัท่ีร้ายแรง 
แผน่ดินไหว แผน่ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิดการเปล่ียนแปลงระดบัน ้า น ้าท่วม และกระแสคล่ืน คณะกรรมการ มรดกโลก  
ในกรณีฉุกเฉิน อาจบรรจุมรดกโลกดงักล่าวไวใ้น "บญัชีรายช่ือมรดกโลกในภาวะอนัตราย" และเผยแพร่แก่สาธารณะ
ในทนัที เม่ือใดก็ได ้
 
5. คณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งจดัท าหลกัเกณฑ์ และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของการบรรจุมรดกทางวฒันธรรม และ
มรดกทางธรรมชาติไวใ้น "บญัชีรายช่ือแหล่งมรดกโลก" และ "บญัชี รายช่ือมรดกโลกในภาวะอนัตราย" ตามท่ีระบุไวใ้น
ยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 ของมาตราน้ี 
 
6. ก่อนการปฏิเสธค าร้องขอ การบรรจุไวใ้นบญัชีรายช่ือใดรายช่ือหน่ึงของสองบญัชีตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 
ของมาตราน้ี คณะกรรมการมรดกโลก จะกระท าการหารือกบัรัฐภาคี อนัเป็นท่ีตั้งของมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติท่ีมีปัญหาดงักล่าวก่อน 
 
7. คณะกรรมการมรดกโลก ภายใตก้ารตกลงกบัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง จะใหค้วามร่วมมือและส่งเสริมการศึกษาวจิยัท่ีจ  าเป็น 
ส าหรับการจดัท าบญัชีรายช่ือตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 ของมาตราน้ี 
 
มาตรา 12 
 
โดยความจริงแทแ้ลว้ ทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์นอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทาง ธรรมชาติ ท่ียงัมิไดรั้บการ
บรรจุไวใ้น บญัชีรายช่ือทั้งสองบญัชีตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 ของมาตรา 11 มิไดถู้กตีความวา่ไ ม่มีคุณค่าโ ดด
เด่นในร ะดบัสากลแต่ประการใด ทั้งน้ีเน่ืองจากบญัชี รายช่ือทั้งสองบญัชีเป็นผลสัมฤทธ์ิมาจากวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น
เท่านั้  

มาตรา 13 
 
1.คณะกรรมการมรดกโลกจะรับและศึกษาค าร้องขอความช่วยเหลือระหวา่งประเทศส าหรับทรัพยส์มบติัและทรัพยสิ์นท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติของรัฐภาคี ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงรวมทั้งศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการบรรจุไวใ้น บญัชีรายช่ือตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 ของมาตรา 11 วตัถุประสงคข์องค าร้อง
ขอดงักล่าว ควรเป็นไปเพื่อการคุม้ครองป้องกนั การอนุรักษ ์การน าเสนอ หรือการทนุบ ารุงรักษามรดกทาง วฒันธรรม 
และมรดกทางธรรมชาติเท่านั้น 
 



 
2. ค าร้องขอความช่วยเหลือระหวา่งประเทศภายใตย้อ่หนา้ท่ี 1 ของมาตราน้ี ควรมีรายละเอียดการจ าแนกแยกแยะใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและ ธรรมชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2  
ท่ีชดัเจนเพียงพอ และเม่ือผลการสอบสวนเบ้ืองตน้ปรากฏแลว้ การสอบสวนในล าดบัถดัไป จะตอ้งแสดงหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 
 
3. คณะกรรมการมรดกโลก มีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจวา่ สมควรด าเนินการอยา่งไร และเม่ือไหร่ เก่ียวกบัการร้องขอ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งขอ้มูล และสาระส าคญัของการร้องขอนั้นๆ ทั้งน้ี โดยการประสานการจดั
กิจกรรมร่วมกบัรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
4. คณะกรรมการมรดกโลก มีอ านาจในการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินงานต่างๆ การจดัล าดบัดงักล่าวพึง
ตระหนกัถึงล าดบัความส าคญัของการคุม้ครองป้องกนัท่ีทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมหรือมรดก
ทางธรรมชาตินั้นตอ้งการ นอกจากนั้น ยงัควรค านึงถึงระดบัความเป็นตวัแทนของส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ หรืออจัฉริยภาพ
การสร้างสรรของมนุษย ์หรือประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ และความเร่งด่วนของงานท่ีจะตอ้งด าเนินการ รวมทั้ง
ทรัพยากรท่ีพอจะจดัหาไดใ้นรัฐภาคี อนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์น ตลอดจนขีดความสามารถในการปกปัก
รักษาทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นโดยวธีิการของรัฐภาคีนั้นเอง  
 
5. คณะกรรมการมรดกโลก รับท่ีจะจดัท า ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั และจดัพิมพเ์ผยแพร่บญัชีรายช่ือมรดกทางวฒันธรรม 
และมรดกทางธรรมชาติ ท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากความช่วยเหลือระหวา่งประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 
6. คณะกรรมการมรดกโลก มีอ านาจในการตดัสินใจใชท้รัพยากร จากกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา 15 แห่งอนุสัญญา 
รวมทั้งมีหนา้ท่ีในการแสวงหาวธีิการ และด าเนินการต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพนูทรัพยากรใหแ้ก่กองทุน 
 
7. คณะกรรมการมรดกโลก รับท่ีจะประสานความร่วมมือกบั องคก์รของรัฐ องคก์รรัฐบาลระหวา่งประเทศ และองคก์ร
พฒันาเอกชน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนัเพื่อสนบัสนุนอนุสัญญา ในการปฏิบติังานตามแผนงาน และโครงการ 
คณะกรรมการอาจขอรับความร่วมมือจากองคก์รเหล่าน้ี รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยเฉพาะศูนยร์ะหวา่ง
รัฐบาลวา่ดว้ยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์ทรัพยส์มบติัทางวฒันธรรม (ICCROM) หรือสภาสากลวา่ดว้ยอนุสรณ์
สถานและแหล่ง (ICOMOS) หรือสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 
 
8. การตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกเสียงขา้งมากท่ีเขา้ร่วมการ
ประชุมเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ขององคป์ระชุม 
 



มาตรา 14 
1. การปฏิบติัภารกิจของคณะกรรมการมรดกโลก จะไดรั้บความช่วยเหลือจากส านกังานเลขานุการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
โดย ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
2. ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ จะใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญ
และศกัยภาพดา้นวชิาการในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งจากศูนยร์ะหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์
ทรัพยส์มบติัทางวฒันธรรม(ICCROM) สภาสากลวา่ดว้ยอนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS) และสหภาพสากลวา่ดว้ย
การอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ (IUCN) อยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ในการจดัเตรียมเอกสาร
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการ ตลอดจนรับผดิชอบในการด าเนินการต่างๆ ตามมติ 
หรือการตดัสินใจของคณะกรรมการ 
 
หมวดที่ 4 

กองทุนเพือ่การคุ้มครองป้องกนัมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ 
 
มาตรา 15 
 
1. กองทุนเพื่อการคุม้ครองป้องกนัมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีคุณค่า โดดเด่นในระดบัสากล เรียกวา่ 
"กองทุนมรดกโลก"  
 
2. กองทุนมีลกัษณะเป็นกองทุนเงินฝาก ท่ีมีความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัดา้นการเงินขององคก์ารการศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
3. แหล่งท่ีมาของกองทุน ประกอบดว้ย : 
(ก)  ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินบริจาค จากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
(ข)  เงินบริจาค หรือทรัพยสิ์น หรือมรดกตามพินยักรรม ท่ีไดรั้บจาก 
(1)  รัฐประเทศอ่ืนๆ 
(2)  องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติองคก์ารอ่ืนๆ ภายใตร้ะบบของสหประชาชาติ เช่น 
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ หรือองคก์รระหวา่งรัฐบาลอ่ืนๆ 
(3)  สมาคมภาครัฐ หรือสมาคมเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป  
(ค)  เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุน  
(ง)  เงินท่ีไดจ้ากการรวบรวม และไดจ้ากการจดักิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ใหก้บักองทุน 
(จ)  ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีไดม้าโดยขอบเขตของกฎขอ้บงัคบัแห่งกองทุนท่ีก าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการมรดกโลก 
 



4. การใชจ่้ายเงินกองทุนและรูปแบบความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีสามารถจดัหาได ้จะกระท าไดโ้ดยวตัถุประสงคท่ี์
คณะกรรมการมรดกโลกไดก้ าหนดไว ้เท่านั้นคณะกรรมการมรดกโลก จะรับและใชเ้งินกองทุนในแผนงาน หรือโครงการ
ท่ีไดจ้ดัเตรียมรายละเอียดการด าเนินงานท่ีชดัเจนเพียงพอส าหรับการพิจารณาตดัสินใจ เท่านั้น ทั้งน้ี การอุดหนุนเงินใหก้บั
กองทุน ผูบ้ริจาคไม่อาจก าหนดเง่ือนไขทางการเมืองใดๆ ได ้
 
มาตรา 16 

1. โดยปราศจากความผกูพนัใดๆ กบัวงเงินบริจาคโดยสมคัรใจท่ีรัฐภาคีไดม้อบใหก้บักองทุน รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับท่ี
จะช าระค่าบ ารุงแก่กองทุนมรดกโลกเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี จ านวนเงินค่าบ ารุงของแต่ละรัฐภาคี จะมีรูปแบบการค านวณท่ี
เหมือนกนัโดยการพิจารณาตดัสินในการประชุมสมชัชาภาคีแห่งอนุสัญญา ซ่ึงจะมีข้ึนระหวา่งการประชุมใหญ่สมยัสามญั
ขององคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ การตดัสินของสมชัชาภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกเสียงขา้งมากท่ีเขา้ร่วมการประชุม ทั้งน้ี โดยรัฐภาคีมิตอ้งด าเนินการประกาศอยา่งเป็น
ทางการถึงจ านวนเงินท่ีจะบริจาคตามความท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 ของมาตราน้ี หากไม่มีกรณีเป็นอยา่งอ่ืน ค่าบ ารุง
ประจ าปีของรัฐภาคีจะเป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละ 1 ของเงินอุดหนุนประจ าปีท่ีรัฐภาคีมอบใหก้บั องคก์ารการศึกษา
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
2. โดยหลกัปฏิบติัทัว่ไป รัฐภาคีทุกรัฐท่ีไดด้ าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการท่ีระบุไวใ้นมาตรา31หรือมาตรา32ของ
อนุสัญญาจะตอ้งประกาศอยา่งเป็นทางการถึงจ านวนเงินท่ีจะบริจาคใหก้องทุนมรดกโลกในทนัทีท่ียืน่หลกัฐานการให้
สัตยาบนั หรือการรับรอง หรือการภาคียานุวติั แต่หลกัปฏิบติั ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลผกูพนัต่อขอ้บญัญติัในยอ่หนา้ท่ี 1 
ของมาตราน้ี 
 
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ท่ีไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการตามท่ีระบุในยอ่หนา้ท่ี 2 ของมาตราน้ี สามารถถอนค าประกาศได ้
โดยแจง้เพื่อทราบต่อ ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ อยา่งไรก็ตาม 
การถอนค าประกาศ จะยงัไม่มีผลต่อการช าระค่าบ ารุงประจ าของรัฐภาคีนั้น จนกวา่จะถึงวนัประชุมสมชัชาภาคีแห่ง
อนุสัญญาคร้ังถดัไป 
 
4. เพื่อใหค้ณะกรรมการมรดกโลกสามารถวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ควรแจง้
อยา่งเป็นทางการถึงจ านวนเงินค่าบ ารุง หรือเงินบริจาคท่ีจะมอบใหแ้ก่กองทุนมรดกโลกตามความท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 
ของมาตราน้ี และช าระเงินจ านวนดงักล่าว เป็นประจ าทุกๆ 2 ปี เป็นอยา่งชา้ นอกจากนั้น จ  านวนเงินท่ีช าระ ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่วงเงินตามเง่ือนไขของขอ้บญัญติัในยอ่หนา้ท่ี 1 ของมาตราน้ี 
 
5. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารัฐใด คา้งช าระค่าบ ารุงหรือเงินบริจาคประจ าปีภายในปีปฏิทินนั้น จะไม่มีสิทธ์ิสมคัรเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการมรดกโลก อยา่งไรก็ตามความดงักล่างขา้งตน้ไม่มีผลบงัคบัใชก้บัการเลือกตั้งใน



คร้ังแรก วาระในการด ารงต าแหน่งของรัฐภาคี ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการมรดกโลก จะส้ินสุดลงในช่วงเวลาของ
การเลือกตั้งตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 ยอ่หนา้ท่ี 1 ของอนุสัญญา 

หมวดที ่5 

เงื่อนไขและการบริหารจัดการความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ 

มาตรา 17  
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้งพิจารณาหรือส่งเสริมการจดัตั้งองคก์รของรัฐ หรือมูลนิธิเอกชน หรือองคก์รความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐและเอกชน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหมี้การบริจาค เพื่อการคุม้ครองป้องกนัมรดกทางวฒันธรรมและ 
ธรรมชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ 2 ของอนุสัญญา 

มาตรา 18 
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่กองทุนมรดกโลก ซ่ึงไดรั้บการรณรงคใ์หจ้ดัตั้งข้ึนโดยองคก์าร
การศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยมีโครงสร้างและวตัถุประสงคก์ารรวบรวมเงินกองทุน  
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 3 ของมาตรา 15 

มาตรา 19  
รัฐภาคีท่ีขอรับความช่วยเหลือระหวา่งประเทศส าหรับทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม 
หรือมรดกทางธรรมชาติ ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล ซ่ึงตั้งอยูใ่นขอบเขตอ านาจอธิปไตยแห่งรัฐ พร้อมไปกบัค าร้อง
ขอนั้น รัฐภาคีจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลและเอกสารตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นมาตรา 21 ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการมรดกโลก 

มาตรา 20 
ตามนยัของขอ้บญัญติัในยอ่หนา้ท่ี 2 ของมาตรา 13 ยอ่หนา้ยอ่ย (ค) ของมาตรา 22 แ ละมาตรา 23 ความช่วยเหลือระหวา่ง
ประเทศท่ีอนุสัญญาจดัเตรียมไว ้จะจดัสรรใหแ้ต่เฉพาะทรัพยส์มบติัหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทาง
วฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ท่ีคณะกรรมการมรดกโลกไดพ้ิจารณาเห็นชอบ หรือจะเห็นชอบให้อยูใ่นบญัชีรายช่ือ
มรดกโลก ตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2 และ 4 ของมาตรา 11 เท่านั้น 

 
มาตรา 21 
1. คณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งก าหนดระเบียบปฏิบติัเพื่อใหก้ารร้องขอความช่วยเหลือระหวา่งประเทศของรัฐภาคี มี
ขอบเขตและสาระส าคญัท่ีมีรายละเอียดชดัเจนเพียงพอประกอบการพิจารณา ระเบียบปฏิบติันั้นควรก าหนดวธีิการ
พิจารณาท่ีละเอียดรอบคอบในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ เหตุผลความจ าเป็น ประมาณการค่าใชจ่้าย ระดบัความเร่งด่วน และ
เหตุผลวา่เหตุใดทรัพยากรของ รัฐภาคี (ท่ีขอความช่วยเหลือ) จึงไม่เอ้ืออ านวยใหส้ามารถด าเนินการไดด้ว้ยงบประมาณ
ของตนเอง นอกจากนั้น การร้องขอความช่วยเหลือดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน โดยรายงานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ



ดา้น ทุกคร้ังเท่าท่ีเป็นไปได ้
 
2. การร้องขอท่ีมีเหตุความจ าเป็นมาจากการเกิดหายนะรุนแรง หรือภยัพิบติัอนัใหญ่หลวงทางธรรมชาติ รวมทั้งระดบัความ
เร่งด่วนของการร้องขอ คณะกรรมการมรดกโลก จะใหค้วามส าคญัในระดบัตน้เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งน้ีจะมี
การส ารองงบประมาณฉุกเฉินไว ้เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับเหตุการณ์สุดวสิัยดงักล่าว 
 
3. ก่อนการตดัสินใจมีมติ คณะกรรมการมรดกโลก จะตอ้งด าเนินการใหมี้การศึกษาและการปรึกษาหารืออยา่งละเอียด
รอบคอบเท่าท่ีจ  าเป็น 
 
มาตรา 22 
 
การจดัสรรงบประมาณการช่วยเหลือจากกองทุนมรดกโลก จะด าเนินการไดภ้ายใตก้รอบ กิจกรรม ดงัน้ี 
 
(ก)  การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางวชิาการดา้นสุนทรียศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีในการคุม้ครองป้องกนั 
การอนุรักษ ์การน าเสนอ และการทนุบ ารุงรักษามรดกทาง วฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2  
และ 4 ของมาตรา 11 แห่งอนุสัญญา 
(ข)  การจดัเตรียมผูเ้ช่ียวชาญ ช่างเทคนิค และแรงงานท่ีมีทกัษะ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
(ค)  การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และผูช้  านาญการเฉพาะดา้นในทุกระดบัเพื่อการปฏิบติังานในการจ าแนก
รายละเอียด การคุม้ครองป้องกนั การอนุรักษก์ารน าเสนอ และการทนุบ ารุงรักษามรดกทางวฒันธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติ 
(ง)  สนบัสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีรัฐภาคีไม่สามารถผลิตได ้หรือไม่สามารถ จดัใหมี้ได ้
(จ)  การใหย้มืดว้ยอตัราดอกเบ้ียต ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย ในกรณีท่ีสามารถใชคื้นไดใ้น ระยะยาว 
(ฉ)  การช่วยเหลือในลกัษณะใหเ้ปล่าส าหรับกรณีพิเศษ และเหตุผลเฉพาะ 

มาตรา 23 
คณะกรรมการมรดกโลก อาจใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งประเทศแก่ศูนยร์ะดบัภูมิภาค หรือศูนยร์ะดบัโลก ในการฝึกอบรม
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูช้  านาญการเฉพาะดา้นในทุกระดบั เพื่อการปฏิบติังานในการจ าแนกรายละเอียด การคุม้ครอง
ป้องกนั การอนุรักษ ์การน าเสนอ และการทนุบ ารุงรักษามรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติ 
 
มาตรา 24 
การช่วยเหลือระหวา่งประเทศท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ จะตอ้งน าเสนอรายงานการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยเีป็นการล่วงหนา้ การศึกษาฯ ดงักล่าวจะตอ้ง น าเสนอแนวทางท่ีมีเทคนิควธีิท่ีน าสมยั 
ท่ีสุดในการคุม้ครองป้องกนั การอนุรักษ ์การน าเสนอ และการทนุบ ารุงรักษามรดกทางวฒันธรรม และมรดกทาง



ธรรมชาติ รวมทั้งจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา และมีกลวธีิท่ีค  านึงถึงสัดส่วนการใชท้รัพยากร 
ท่ีจดัหาไดภ้ายในรัฐภาคีนั้นๆ ดว้ย 

มาตรา 25 
โดยหลกัการทัว่ไป งบประมาณการช่วยเหลือระหวา่งประเทศท่ีมอบใหแ้ก่รัฐภาคีท่ีร้องขอ มีท่ีมาหลกัจากการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีระบุไวต้ามแผนงานหรือโครงการ เวน้เสียแต่ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่เอ้ืออ านวยไดก้ระท าไดเ้ท่านั้น ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากประชาคมระหวา่งประเทศ 
 
มาตรา 26 
คณะกรรมการมรดกโลก และรัฐภาคีท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ จะตอ้งจดัท ารายละเอียด
ขอ้ตกลง ท่ีระบุเง่ือนไขการปฏิบติัไวใ้นแผนงาน หรือโครงการตามขอบเขตท่ีอนุสัญญาไดก้ าหนดไวร้วมทั้งเป็นความ
รับผดิชอบของรัฐภาคีท่ีไดรั้บผลประโยชน์ในการด าเนินการคุม้ครองป้องกนั อนุรักษแ์ละน าเสนอทรัพยส์มบติัหรือ
ทรัพยสิ์น ตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ตกลง 
 
หมวดที่ 6 

แผนงานการศึกษา 

มาตรา 27 
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา รับท่ีจะพยายามด าเนินการดว้ยวธีิการต่างๆท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะดา้นการศึกษาและสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมความซาบซ้ึงและส านึกในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1 
และ 2 ใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป 
2. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับท่ีจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการส่ือสารเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็น
อนัตรายต่อมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนด าเนิน กิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ืองตามความใน
อนุสัญญา 
 
มาตรา 28 
รัฐภาคีซ่ึงรับความช่วยเหลือระหวา่งประเทศภายใตอ้นุสัญญา รับท่ีจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ถึง 
ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติจนไดรั้บความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ ตลอดจนบทบาท 
หนา้ท่ีของความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ นั้น 
 
 

 



 
หมวดที ่7 

รายงาน 

มาตรา 29 
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะตอ้งน าเสนอรายงาน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
กระบวนการบริหารจดัการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีรัฐภาคีไดด้ าเนินการ เพื่ออนุวติัตามอนุสัญญา พร้อมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในเง่ือนไขเวลาและรูปแบบ ท่ีก าหนดต่อท่ีประชุมใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
2. รายงานตามยอ่หนา้ 1 ของมาตราน้ีจะถูกน าเสนอ เพื่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในวาระแรก 
3. คณะกรรมการมรดกโลก จะน าเสนอรายงานของรัฐภาคีในการประชุมใหญ่สมยัสามญัขององคก์ารการศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

 
หมวดที่ 8 
 
(หมวดสุดท้าย) 
 
มาตรา 30 
อนุสัญญาฉบบัน้ีเขียนข้ึนเป็นภาษาอาราบิก องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน ทั้งหา้ภาษามีความเป็นตน้ฉบบัเท่าเทียมกนั 

มาตรา 31 
1. อนุสัญญา จะถูกน าเสนอเพื่อใหรั้ฐสมาชิกขององคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และ วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้
สัตยาบนั หรือรับรอง หรือภาคียานุวติั ตามกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญขององคก์ารฯ ตามล าดบั 
2. หลกัฐานการใหส้ัตยาบนั หรือรับรอง หรือภาคียานุวติั จะถูกเก็บรักษาไวท่ี้ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

มาตรา 32 
1. อนุสัญญาฉบบัน้ี จะเปิดใหรั้ฐต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งรัฐท่ีมิไดเ้ป็นรัฐสมาชิกขององคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ พิจารณาเขา้ร่วมเป็นภาคี 
2. การภาคียานุวติัของรัฐ จะมีผลอยา่งเป็นทางการต่อเม่ือไดมี้การยืน่หลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ ผูอ้  านวยการใหญ่ 
องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 



มาตรา 33 
อนุสัญญาจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือครบระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บหลกัฐานการใหส้ัตยาบนั หรือการรับรอง หรือ 
การภาคียานุวติั จากประเทศต่างๆ ครบ 20 รัฐ ในกรณีของรัฐท่ียืน่ หลกัฐานการใหส้ัตยาบนั การรับรอง หรือ การภาคียานุ
วติั ในช่วงระยะเวลาก่อนการมีผลบงัคบัใช ้ของอนุสัญญา ตามนยัของความในส่วนแรก อนุสัญญา จะมีผลบงัคบัใชก้บั
ประเทศอ่ืนๆ เม่ือครบ ระยะเวลา 3 เดือนนบัจากการยืน่หลกัฐานการใหส้ัตยาบนั หรือการรับรอง หรือการภาคียานุวติัของ
รัฐนั้นๆ  

มาตรา 34 
ขอ้บญัญติัต่อไปน้ี จะใชส้ าหรับรัฐภาคีในอนุสัญญา ท่ีมีการปกครองในระบบสหพนัธรัฐ หรือประเทศท่ีมิไดป้กครองโดย
ระบบรัฐธรรมนูญรวม(a) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้บญัญติัของอนุสัญญา ซ่ึงส่งผลใหมี้การด าเนินการต่างๆ เกิดข้ึน ภายใต้
ขอบเขตอ านาจตามกฎหมายของรัฐบาลแห่งรัฐ(สหพนัธ์) หรือรัฐบาลกลาง พนัธะผกูพนัท่ีมี ต่อรัฐบาลแห่งรัฐ(สหพนัธ์)  
หรือรัฐบาลกลาง มีลกัษณะเช่นเดียวกบัรัฐภาคีท่ีมิไดมี้การปกครองแบบ สหพนัธรัฐ(b) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้บญัญติั
ของอนุสัญญา ซ่ึงส่งผลใหมี้การด าเนินการต่างๆ เกิดข้ึน ภายใตข้อบเขตอ านาจตามกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐ
(สหพนัธ์) หรือรัฐธรรมนูญของจงัหวดัหรือรัฐธรรมนูญของมณฑล หรือรัฐธรรมนูญของเขตการปกครอง ซ่ึงมิไดมี้พนัธะ
ผกูพนัโดยระบบ รัฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐ ในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลกลางแห่งสหพนัธรัฐนั้นๆ ตอ้ง
แจง้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการต่างๆ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจบริหารกฎหมายของรัฐ(สหพนัธ์) หรือ
จงัหวดั หรือมณฑล หรือเขตการปกครองเหล่านั้น ทราบดว้ย 

มาตรา 35 
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา มีสิทธิในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกในอนุสัญญา 
2. การบอกเลิกตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยืน่ต่อผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 
3. การบอกเลิกจะมีผลเม่ือครบระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีมีหนงัสือแจง้ตอบรับการบอกเลิกของรัฐภาคี ทั้งน้ีจะไม่มี
ผลต่อพนัธะผกูพนัทางการเงินของรัฐภาคีท่ีบอกเลิก จนกวา่จะถึงวนัท่ีหนงัสือบอกเลิกมีผลบงัคบัใช ้
 
มาตรา 36 
ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ จะมีหนงัสือเวยีนแจง้แก่รัฐสมาชิก
ขององคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ, รัฐท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ารการศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 32 รวมทั้งองคก์ารสหประชาชาติ เก่ียวกบัหลกัฐานของ
รัฐภาคีในการใหส้ัตยาบนั หรือการรับรองหรือการภาคียานุวติั ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 31 และ 32 และหลกัฐานในการบอก
เลิกการเป็นสมาชิกในอนุสัญญาของรัฐภาคีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 35 
 
 



 
มาตรา 37 
1. การแกไ้ขอนุสัญญา จะกระท าไดก้็แต่โดยท่ีประชุมใหญ่ขององคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ แมว้า่การแกไ้ขนั้น จะมีผลผกูพนัเฉพาะรัฐ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของคณะผูร่้วมการแกไ้ขอนุสัญญาก็ตาม 
2. หากท่ีประชุมใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ เห็นชอบอนุสัญญาฉบบัแกไ้ข จะ
โดยทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เวน้แต่จะไดมี้การด าเนินการเพื่อให้อนุสัญญาฉบบัใหม่มีผลบงัคบัใชไ้วใ้นอีกทางหน่ึง
แลว้ อนุสัญญาน้ี จะส้ินสุดลงเพื่อเปิดใหอ้นุสัญญาฉบบัใหม่ มีการด าเนินการตามกระบวนการ การใหส้ัตยาบนั หรือการ
รับรอง หรือภาคียานุวติั และมีผลบงัคบัใชต่้อไป 
 
มาตรา 38 
โดยอนุโลมตามมาตรา 102 ของกฎบตัรแห่งองคก์ารสหประชาชาติ อนุสัญญาฉบบัน้ี จะไดรั้บการจดทะเบียนไวท่ี้ส านกั
เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ โดยการร้องขอของผูอ้  านวยการใหญ่ องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ อนุสัญญา กระท าท่ีกรุงปารีส ในวนัท่ียีสิ่บสามของเดือนพฤศจิกายน คริสตศกัราชหน่ึงพนัเกา้ร้อยเจด็สิบ
สอง ดว้ยตน้ฉบบัดั้งเดิม แทจ้ริงจ านวน 2 ชุด ท่ีลงนามโดย ประธานการประชุมใหญ่สมยัสามญัคร้ังท่ี 17 ขององคก์าร
การศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และ 
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยจะไดรั้บการเก็บรักษาไวท่ี้หอจดหมายเหตุของ องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ส่วนส าเนาฉบบัจริงท่ีมีการ รับรองอยา่งเป็นทางการ จะถูกส่งไปยงัรัฐภาคีทั้งหมดตามท่ี
ระบุไวใ้นมาตรา 31 และ 32 และ องคก์ารสหประชาชาติ 


