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เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

ผูชวยศาสตราจารย โรจน คุณเอนก 

 

บทนํา 
เม่ือกลาวถึงส่ิงแวดลอมแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในประเทศไทยแลว ส่ิงที่นึกถึง

กันในเบื้องตนโดยสวนใหญจะเปนเรื่องของการใชประโยชนจากแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
เหลา น้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนเปนแหลงทองเที่ยว แตส่ิงสําคัญที่มักนึกถึงกันในลําดบั
หลังๆ ก็คือ การดูแลรักษา และการอนุรักษแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมเหลานั้น ดวยเหตุ
ดังกลาวสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในประเทศจึงเส่ือมโทรมลงอยางมาก 
เน่ืองจากการใชประโยชนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสียหายหรือแมกระทั่งเกิดการทําลายขึ้น   
ทั้งๆ ที่แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษจัดไดวาเปนธรรมชาติประเภทที่เม่ือถูกทําลายลง หรือ      
เกิดความเสียหายขึ้นแลว จะไมสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได และ     
แหลงศิลปกรรมเองโดยปกติก็มักเกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาอยูแลว 

อยางไรก็ตามภายใตนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2540 - 
2559 ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมในขณะนั้นไดกําหนดเปาหมายของนโยบายในเรื่องของแหลงธรรมชาติ
ไววา “อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูแหลงธรรมชาติ เพ่ือเปนมรดกทางธรรมชาติของประเทศ”      
ซึ่งอยูในทิศทางเดียวกับนโยบายในเรื่องของแหลงศิลปกรรมที่วา “อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูแหลง
ศิลปกรรม เพ่ือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ” โดยในดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติไดกําหนด

                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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นโยบายไว  5 นโยบายดวยกัน คือ นโยบายเสริมสรางกลไกทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช    เพ่ือการ
ปองกันและแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงธรรมชาติ นโยบายเสริมสรางกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงธรรมชาติมีประสิทธิภาพ นโยบายสงเสริมและเรงรัดใหมีการอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงธรรมชาติ นโยบายการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียวหรือพื้นที่โลง 
รวมทั้งสวนสาธารณะในเมือง ใหไดสัดสวนกับการขยายตัวของจํานวนประชากรและพื้นที่เขตเมือง และ
นโยบายกําหนดและรักษาระบบคุมครองพื้นที่ใหสอดคลองกับหลักการทางนิเวศวิทยา รวมทั้งใหมีการ
จัดการที่เหมาะสมกับแหลงธรรมชาติ สวนในดานของแหลงศิลปกรรมนั้น ไดมีการกําหนดนโยบายไว       
5 ประการดวยกัน คือ  นโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลง
ศิลปกรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายอยางจริงจัง นโยบายเสริมสรางกลไกการบริหารและการ
จัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงศิลปกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายสงเสริม และเรงรัดใหมีการ
อนุรักษ และบูรณะแหลงศิลปกรรม นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท จะตองใหความสําคัญตอการ
อนุรักษแหลงศิลปกรรม และนโยบายการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงศิลปกรรม โดยการอนุรักษใหมี
พ้ืนที่สีเขียวหรือพื้นที่โลงโดยรอบแหลงศิลปกรรม 

ทั้งน้ีระยะเวลาในการดําเนินการตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2540 - 2559 ที่ยาวนานถึง 20 ปน้ัน ยอมทําใหแนวนโยบายบางเรื่อง         
ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และไมสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่สามารถบรรลุผล
อยางเปนรูปธรรมได ดังน้ันเมื่อไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาวมาไดระยะหนึ่งแลว จึงนาที่จะมี
การวิเคราะหเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับนโยบายใหมีความสอดคลองกับสภาพการณที่เปลีย่นไป 
และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไวอยางแทจริง 

1. องคความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ส่ิงที่มีความสําคัญมากที่สุดกอนที่จะไดกลาวถึง องคความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คือ การมองเห็นในคุณคาของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
และแหลงศิลปกรรม ของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งน้ีในปจจุบันจะเห็นไดวาทัศนคติของประชาชน     
ที่มีตอแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมนั้นมิไดอยูในทิศทางเดียวกัน บางสวนเห็นวาเปนส่ิง     
ที่มีคุณคาสมควรไดรับการดูแลในฐานะที่เปนสมบัติของชาติ ในขณะที่บางสวนเห็นวาไมมีคุณคา
และไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองดูแลรักษา และอนุรักษไว ซึ่งแมจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ความเห็นประการหลังน้ีเปนส่ิงที่ผิดไปจากกระแสของโลก และขัดแยงกับความคิดเห็นของประชาชน          
ในประเทศที่เจริญแลวก็ตาม แตประชาชนชาวไทยบางสวน ทั้งระดับชาวบานและผูบริหารประเทศ  
ก็ยังมีความคิดเห็นวาแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมไมมีคุณคาควรแกการไดรับการดูแลและ
อนุรักษไว  
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ตัวอยางหนึ่งที่สามารถชี้ใหเห็นไดอยางดีที่ สุดก็คือ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมประเภท
โบราณสถาน ที่เปนพุทธศาสนสถานอันทรงคุณคาตางๆ ในวัดที่มักถูกละเลย และทําใหเส่ือมสภาพ
ไปในที่สุด อาทิ โบสถเกาตามวัดตางๆ ทั่วประเทศที่มักถูกรื้อทําลาย และสรางโบสถใหมขึ้นมา
แทนที่ หรือบางแหงที่โบสถเกาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานจึงไมสามารถรื้อได ก็มักถูกทํา
ใหเส่ือมสภาพโดยการสรางโบสถใหมขึ้นประชิดบาง หรือพยายามจัดเปนที่เก็บของหรือทิ้งขยะ
เพ่ือใหโบราณสถานนั้นอยูในสภาพที่ทรุดโทรมและถูกทําลายไปในที่สุดบาง ดังปรากฏตัวอยาง    
วัดแหงหน่ึงที่โบสถไมเกาแกอายุกวา 300 ปถูกทิ้งใหมีสภาพที่ผุพังและทรุดโทรม แตมีการสราง
โบสถใหมขึ้นบริเวณใกลเคียงในลักษณะที่ขมใหโบสถเกาหมดความสงางาม อีกทั้งยังมีการจัด        
ที่จอดรถและที่ทิ้งขยะใหอยูในบริเวณใกลเคียงดังปรากฏในรูปที่ 1 ส่ิงตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึง
แนวคิดที่สวนทางกับแนวคิดในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทั้งส้ิน 

ทั้งน้ีการสรางความเขาใจ และความตระหนักในคุณคาของแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมจึงเปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการในเบื้องตน และตองดําเนินการกับเยาวชน และประชาชน
ในทุกระดับการศึกษาเพื่อใหเกิดผลในการขับเคลื่อนของสังคมในเรื่องดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 1 โบสถไมอายุกวา 300ปของวัดแหงหนึ่งท่ีอยูในสภาพทรุดโทรม และมีการสรางโบสถใหมและ

กองขยะอยูประชิด 
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1.1. องคความรูเพื่อการจัดการที่ดี 

ในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของประเทศไทยนั้น     
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชองคความรูสากลที่มีอยู มาประยุกตเขากับการสรางองคความรูที่มี
ลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน เน่ืองจากสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในแตละ
ทองถ่ินมักมีลักษณะเฉพาะที่คอนขางแตกตางกัน และในขณะเดียวกันจะตองมีการนําองคความรู
เหลานั้นไปใชอยางบูรณาการโดยผสานทั้งศาสตรและศิลปในหลายดานดวยกัน อาทิ การใช      
หลักนิติศาสตรเขามาชวยในการออกกฎหมาย และกําหนดมาตรการที่เหมาะสม การใชหลัก
รัฐศาสตรเพ่ือการจัดการใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน เสมอภาค และเปนธรรม การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อสรางเครื่องมือและแนวคิดใหมๆ ในการจัดการกับปญหาตางๆ ไดดีขึ้น 
การใชหลักเศรษฐศาสตรมาสรางแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดการ 
นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่มักถูกละเลยเสมอๆ ก็คือ การศึกษาประวัติศาสตรในเรื่องของอุปสรรคหรือ
ความลมเหลวในการจัดการในอดีต เพ่ือนํามาประยุกตใชมิใหเกิดเหตุการณผิดพลาดนั้นอีก        
ในปจจุบัน สวนในดานของศิลปนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการติดตอส่ือสารกับ คน ซึ่งอาจเปน
ชาวบานในทองถ่ิน ผูบริหารในระดับตางๆ ผูประกอบการ ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ใหเขาใจ
ถึงแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งในปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ
ลงไปสูทองถ่ินแลว ดังน้ันในการแกไขปญหาตางๆ จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองติดตอประสานงานกับ
ทองถ่ิน และตองทําความเขาใจกับชาวบานในทองถ่ินดวย แตการทําความเขาใจโดยใหแตขอมูล
อยางไมมีศิลปมักจะทําใหเกิดปญหาอยูเสมอ หรือมักเกิดเหตุการณที่เรียกวา “ พูดกันคนละ
ภาษา ” อยู เสมอๆ ทั้งน้ีหากขาดศิลปะในการสื่อสารมวลชนที่ดีแลวก็จะทําใหเกิดปญหา             
ในการดําเนินการได นอกจากนี้การเขาถึงชุมชน และการจัดการเพื่อใหชุมชนทองถ่ินไดเขามามี  
สวนรวมในการจัดการก็เปนเรื่องสําคัญ จึงตองมีศิลปในการใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
(Public Participation) ใหเกิดประโยชนในการจัดการมากที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้นยอมมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องของศิลปะและ     
ความสวยงาม ทั้งในเรื่องของมุมมองซ่ึงหากมีการจัดการที่ไมดีก็ยอมสะทอนปญหาใหเห็นในเรื่อง
ของการเกิดมลทัศนได และประเด็นสุดทายที่เปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใชหลัก
ศึกษาศาสตรในการใหความรูแกชุมชน ซึ่งการใหความรูน้ีตองมิใชองคความรูในเชิงทฤษฎีเทานั้น 
แตตองเปนการใหความรูและสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดจิตสํานึก รวมทั้งเกิดความตระหนัก       
ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 
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ภาพที่ 2    การบูรณาการศาสตรและศิลปะเพื่อใหเกิดเปนองคความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 

ดังน้ันองคความรูสําคัญสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    
จึงควรที่จะประกอบดวยรายละเอียด องคความรูในเรื่องของการจัดทําระบบฐานขอมูลแหลง
ธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมในประเทศไทยและการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแหลง 
องคความรูในการกําหนดความสามารถในการรองรับไดของแหลง และองคความรูในดาน         
การอนุรักษตัวแหลงทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค รวมทั้งองคความรูในการบูรณาการศาสตร
ตางๆ เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดขององคความรูตางๆ พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงองคความรูที่มีอยูในปจจุบัน ดังน้ี 

1.1.1. องคความรูในเรื่องของการจัดทําระบบฐานขอมูล 

 ในการจัดการเรื่องใดๆ ก็ตาม ควรตองทราบรายละเอียดของสิ่งที่จะดําเนินการ
จัดการเสียกอนเปนเบื้องตน ดังน้ันองคความรูสําคัญสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมจึงนาจะเปนรายละเอียดองคความรูในเรื่องของการจัดทําระบบฐานขอมูล
แหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมในประเทศไทยซึ่งในปจจุบันยังไมปรากฏระบบฐานขอมูล      
ที่สมบูรณ ซึ่งสาเหตุหน่ึงที่เปนอุปสรรคสําคัญก็คือการที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
หลายหนวยงานดวยกัน ทําใหมีระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกระจายตัวอยูในหนวยงานตางๆ         
ซึ่งในปจจุบันจึงสามารถมองไดวายังขาดการรวบรวม และแมจะรวบรวมไดก็ยังมีชองวาง            
ของฐานขอมูลบางสวนที่ยังไมมีผูที่จัดทํา 

การจัดการดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

นิติศาสตร รัฐศาสตร ประวัติศาสตร 

ส่ือสารมวลชน 

การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

ศึกษาศาสตร 

วิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตร 

เทคโนโลย ี

ศาสตร ศิลป 

ฯลฯ 

สถาปตยกรรม และการผังเมือง 
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ทั้งน้ีในปจจุบันมีระบบที่ชวยในการจัดทําระบบฐานขอมูลหลายประเภทดวยกัน อาทิ    
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ซึ่งระบบดังกลาวเปน
ระบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดทําฐานขอมูลของแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม 
และนอกจากตัวระบบแลวส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การจัดจําแนกประเภทของแหลงธรรมชาติ
และแหลงศิลปกรรมออกเปนระดับตางๆ เพ่ือใหสามารถวางแผนในการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับในแตละป และสอดคลองกับการจัดระดับในการเขา
มามีสวนรวมของชุมชนที่อยูโดยรอบของแหลง ซึ่งในปจจุบันมีแนวคิดในการจําแนกประเภทของ
แหลงออกเปน 4 กลุม โดยพิจารณาจากคุณคา และความเสี่ยงดังน้ี 

 
 

 
กลุมที่ 2 

คุณคาสูง 
ความเสี่ยงต่าํ 

กลุมที่ 1 
คุณคาสูง 

ความเสี่ยงสูง 
กลุมที่ 4 
คุณคาต่ํา 

ความเสี่ยงต่าํ 

กลุมที่ 3 
คุณคาต่ํา 

ความเสี่ยงต่าํ 
 

ภาพที่ 3   การจัดประเภทของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมโดยดูจากคุณคาและความเสี่ยง 

ในกลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีความสําคัญและตองมีการอนุรักษอยางเรงดวน โดยการขึ้นทะเบียน
แหลงธรรมชาติเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี และ ขึ้นทะเบียนแหลง
ศิลปกรรมเปนโบราณสถาน รวมทั้งจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 
และกําหนดงบประมาณเพื่อการอนุรักษ สวนในกลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีความสําคัญในลําดับรองลงมาซึ่ง
จะตองมีการดําเนินการเชนเดียวกับในกลุมที่ 1 แตไมจําเปนตองเรงดําเนินการ ทั้งน้ีการดําเนินการไม
ควรใชเวลาในการดําเนินการเกินกวา 5 ป สวนในกลุมที่ 3 และ 4 เปนกลุมที่มีความสําคัญในอันดับ
รองลงมาตามลําดับ ซึ่งอาจจําแนกแหลงที่มีคุณคาสูงในกลุมที่ 1 และ 2 เปนแหลงที่มีความสําคัญใน
ระดับประเทศ และกลุมที่ 3 และ 4 เปนกลุมที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ินที่สามารถใหชุมชนที่อาศัยอยู
โดยรอบมีสวนในการตัดสินใจในการดําเนินการจัดการแหลงไดเองดวย 

ความเสี่ยง 
0 

50 

100 

50 100 

คุณคา 
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ภาพที่ 4  ขั้นตอนในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการอนุรักษแหลงธรรมชาติ และ       

แหลงศิลปกรรม 

 สําหรับการจัดทําระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติน้ัน ไดมีการแบง
ประเภทของธรรมชาติออกเปน ธรรมชาติที่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟนฟูคืนสูสภาพเดมิ
ได และธรรมชาติประเภทที่ไมสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได         
เม่ือถูกทําลายก็จะหมดสภาพไป ซึ่งแหลงธรรมชาติประเภทแรกนั้น ไดแก พ้ืนที่ปา สัตวปา อุทยาน
แหงชาติ ฯลฯ ซึ่งมีหนวยงานที่มีภารกิจในการดูแลพื้นที่เหลานั้นอยูแลว ดังน้ันจึงไดเริ่มโดย       
การเรงรัดการกําหนดกรอบของสิ่งแวดลอมธรรมชาติเปนแหลงธรรมชาติประเภทหลัง โดยไดมี    
การประกาศแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของประเทศไทยไวเม่ือป พ.ศ.2532 จํานวน 263 แหง    
ใน 62 จังหวัดทั่วประเทศ และไดจําแนกแหลงธรรมชาติออกเปน 6 ประเภท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2525 ดังน้ี  

- เกาะและแกง  
- ภูเขา ถํ้า นํ้าตก และโปงพุรอน 
- ทะเลสาบ หนอง และบึง 
- หาดทราย และหาดหิน 
- แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ 
- สัณฐานอื่นๆที่มีความสําคญัทางธรณีสัณฐานวทิยา                    

และภูมิลักษณะวรรณา 

สํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูล 

จําแนกประเภทของแหลง 

จัดทําแผนอนุรักษตามลําดับ
ความสําคญั 

กําหนดผูรับผดิชอบและตั้งเครือขาย
เพ่ือเฝาระวังและปองกัน 
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 ตอมาไดมีการจัดทําแนวทางการจัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ ซึ่งรายละเอียดของแผนแมบทดังกลาวไดมีการแบงประเภทของแหลงธรรมชาติใหมใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น และไดมีการรวมเอาธรรมชาติที่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟนฟูคืนสู
สภาพเดิมไดมารวมไวดวย ดังน้ี 

- เกาะ (Island) 
- แกง (Rapid) 
- ชายหาด (Beach) 
- ภูเขา (Mountain) 
- ถํ้า (Cave) 
- นํ้าตก (Waterfall) 
- ซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
- ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะวรรณา  

(Geomorphology and Physiography) 
- โปงพุรอน (Thermal Spring) 
- แหลงนํ้า (Natural Water Resource) 
- ปาไม (Forest) 
- สัตวปา (Wildlife) 
- อุทยานแหงชาติ (Natural Park) 

 ทั้งน้ีภายใตแนวทางการจัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
ดังกลาว ไดมีการกลาวถึงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอนุรักษโดยการรวบรวมขอมูลแหลง
ธรรมชาติ และประเมินคุณคาของแหลงธรรมชาติ รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอง และจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อจําแนกแหลงธรรมชาติออกเปนแหลงธรรมชาติที่มีความสําคัญระดับชาติ และระดับ
ทองถ่ิน ซึ่งในขั้นตอนสุดทายจะไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลส่ิงแวดลอมธรรมชาติทั่วประเทศ 

 ดังน้ันจะเห็นไดวาแนวทางในการจัดทําระบบฐานขอมูลของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ที่
มีการจําแนกประเภท และจัดลําดับความสําคัญของแหลงเพ่ืองายตอการจัดการนั้น คอนขางมีอยู
อยางสมบูรณแลว  

 สวนในดานของการจัดทําระบบฐานขอมูลของแหลงศิลปกรรมนั้น ไดมีการ
มอบหมายใหหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําทองถ่ิน รวบรวมขอมูล
รายละเอียดของแหลงศิลปกรรมทั่วประเทศ แตขอมูลดังกลาวก็ยังมิไดอยูในรูปของระบบฐานขอมูล 
ในขณะที่ยังมีระบบฐานขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกระจายอยูในหนวยงานตางๆ จํานวนมาก อาทิ 
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ฐานขอมูลแหลงชุมชนโบราณจากการสํารวจโดยใชภาพถายทางอากาศ ทะเบียนโบราณสถานทั่ว
ราชอาณาจักร ทะเบียนโบราณสถานที่ยังมิไดขึ้นทะเบียน แหลงโบราณคดีในประเทศไทยฯลฯ  ซึ่ง
ขอมูลเหลานี้จะตองมีการตรวจสอบ และจัดจําแนกประเภท เพ่ือใหสามารถวางแผนในการจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับแหลงธรรมชาติ ทั้งน้ีในดานการประเมินคุณคาของแหลงศิลปกรรม
ซึ่งเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนที่ผานมาในปจจุบันทางกรมศิลปากรไดมีความพยายามในการที่จะจัดวางเกณฑ
และแนวทางในการประเมินคุณคาซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองรีบดําเนินการตอไป 

 ดังน้ันจะเห็นไดวาองคความรูในการจัดทําระบบฐานขอมูลนั้น นอกจากเพื่อใหได
ฐานขอมูลที่อยูในรูปของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรแลว ยังตองจําแนกประเภทของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเพื่อใหสามารถวางแผนในการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปดวย 

1.1.2. องคความรูในการกําหนดความสามารถในการรองรับไดของแหลง 
 นอกจากความรูในการจัดลําดับความสําคัญ และการจัดทําระบบฐานขอมูลแลว 

ความรูสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งสองประเภทนี้ก็คือ การหาความสามารถ
ในการรองรับไดของแหลง (Carrying Capacity) ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา โดยสวนใหญมักมี       
การใชประโยชนจากแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรมโดยมิไดคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับไดของแหลง จึงทําใหเกิดความเสียหายขึ้นอยูเสมอๆ ทั้งน้ีหากมีขอมูล
ความสามารถในการรองรับไดของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมแตละประเภทแลว           
จะสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับได รวมทั้งสามารถจัดมาตรการ  
ในการอนุรักษที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก แหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม
อยางยั่งยืนไดอีกดวย 

 ในปจจุบันมีการหาความสามารถในการรองรับไดของแหลงธรรมชาติ บางประเภท 
เชนในอุทยานแหงชาติ แตก็ยังไมปรากฏวิธีการที่แนนอนในการหาขีดความสามารถในการรองรับไดของ
แหลงธรรมชาติอีกหลายประเภท และแหลงศิลปกรรม ซึ่งในความเปนจริงแลว ควรที่จะมีการศึกษาถึงขีด
ความสามารถในการรองรับไดของแหลงกอนที่จะมีการกําหนดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 

1.1.3. องคความรูในการอนุรักษแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 

 องคความรูในการอนุรักษแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมนั้น มีองคความรู
สากลที่สามารถใชหลักการของการอนุรักษอยูภายใตแนวทางของการรักษาไวซึ่งความจริงแทของ
แหลง (Authenticity) การคงไวซึ่งเอกลักษณของแหลง (Identity) และการทําใหเกิดความกลมกลืน
ของสภาพแวดลอมและตัวแหลง (Integrity) ได ทั้งน้ีสาเหตุที่สามารถใชหลักแนวคิดทั้ง 3 ขอกับทั้ง
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดก็เน่ืองจาก ในความเปนจริงแลวส่ิงแวดลอมทั้ง
สองประเภทนี้เปนส่ิงที่ตองอนุรักษทั้งคู และในความเปนจริงก็ไมสามารถแยกธรรมชาติออกมา
จัดการแยกจากแหลงศิลปกรรมไดอยูแลว ทั้งน้ีการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมนั้น 
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สามารถจําแนกไดเปน 2 ระดับ คือการจัดการที่ตัวแหลงซึ่งจัดไดวาเปนการจัดการในระดับจุลภาค 
และการจัดการกับส่ิงแวดลอมที่อยูโดยรอบแหลง หรือการจัดการในระดับมหภาค 

 สําหรับการจัดการที่ตัวแหลง หรือการอนุรักษในระดับจุลภาคนั้น สามารถใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยในการจัดการได ซึ่งสําหรับส่ิงแวดลอมธรรมชาติน้ัน
องคความรูทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตองนํามาประยุกตใชไดแกองคความรูในทางนิเวศวิทยา ทั้งใน
เรื่องของการทดแทนทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) การปองกันการรุกรานจากสิ่งมีชีวิต
จากตางถ่ิน (Alien Species) ฯลฯ และองคความรูในทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลง ซึ่งในปจจุบันมีการศึกษาเพื่อกําหนด ดัชนีในการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อนํามาใชในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติได สวนในดานของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้นสามารถใชองคความรูในทาง
วิทยาศาสตรมาชวยในการอนุรักษไดเชนเดียวกัน โดยอาศัยองคความรูในดานวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมเชนเดียวกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และใชองคความรูในดานของการใชวิทยาศาสตรเพ่ือ
การอนุรักษ ซึ่งวิทยาศาสตรแขนงนี้เปนการประยุกตใชความรูในทางวิทยาศาสตรในหลายสาขาทั้ง
จุลชีววิทยา ฟสิกส เคมี ฯลฯ มาชวยในการอนุรักษ ทั้งการลดความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการ
ทางกายภาพ  และความเสียหายจากการทําให เ ส่ือมโทรมโดยกระบวนการทางชีวภาพ 
(Biodeterioration) ซึ่งในปจจุบันกรมศิลปากรมีหนวยงานที่มีภาระกิจในการอนุรักษโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแกสวนวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษซึ่งทําหนาที่ในการอนุรักษ
ศิลปะโบราณวัตถุ และโบราณสถานทั่วทั้งประเทศ จึงเปนแหลงสะสมองคความรูที่สําคัญและสมควร
ไดรับการสนับสนุนใหทัดเทียมกับหนวยงานในลักษณะเดียวกันนี้ในตางประเทศ รวมทั้งควรที่จะมี
การสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพผลิตบุคลากรในดานนี้เพ่ิมเติมดวย เพราะหากมีการ
ใชวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษอยางไมเหมาะสมแลวก็อาจทําใหเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมได  

 แมวาจะมีหลักของการอนุรักษสากลดังที่ไดกลาวถึงแลวในตอนตน แตในปจจุบันก็
ยังสามารถพบเห็นการจัดการที่มิไดคํานึงถึงหลักของการอนุรักษได ทั้งในแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมหลายแหงดวยกัน ซึ่งส่ิงที่พบเปนประจําคือการสรางส่ิงกอสรางลงไปในแหลงตางๆ 
เหลานั้นจนสภาพเดิมแท และเอกลักษณของแหลงสูญเสียไป ดังเชนการสรางชั้นน้ําตกจําลองเพิ่ม
เขาไปในน้ําตกเดิม การสรางหองสุขา และศาลาเขาไปจนทําใหสภาพธรรมชาติหมดไป และเมื่อ
เวลาผานไปสิ่งกอสรางตางๆ เหลานั้นทรุดโทรมลงสภาพธรรมชาติเดิมแทของแหลงก็หมดไป และ
สภาพรกรุรังของส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สรางไวก็จะทําใหเกิดมลทัศนแกแหลงดวย           
ดังปรากฏตัวอยางในรูปที่ 5 
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ข. 

 
ก. 

 
ค. 

ภาพที่ 5  การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเดิมแทของน้ําตกจนเกิดความเสียหาย 

ก. การดดัแปลงสภาพของชั้นน้ําตกโดยสรางชั้นน้ําตกเทยีมขึ้นเพิ่มเติม 
ข. การสรางทางเดินที่มีราวเหล็กขนานกับน้ําตก 
ค. สุขาที่สรางตดิน้ําตกและไมไดรับการดแูลจนทรุดโทรมเปนมลทัศน 

 

 นอกจากองคความรูตางๆ ที่กลาวถึงแลวองคความรูในทางสถาปตยกรรม และ    
ภูมิสถาปตยกรรมก็เปนสวนหน่ึงที่มีความจําเปนตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม เน่ืองจากการจัดการสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบแหลงใหมีความสวยงามจะเปนสวนที่
ชวยเสริมใหส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมนั้นๆ มีคุณคามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสวนของ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมประเภทที่เปนโบราณสถานนั้น อาจตองใชองคความรูในทางวิศวกรรมผนวก
เขากับองคความรูในทางสถาปตยกรรมเพื่อการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานตางๆ เหลานั้นดวย 

 สําหรับองคความรูสําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม      
ในระดับมหภาค คือ องคความรูในดานของวิชาการผังเมือง ซึ่งการกําหนดมาตรการทางดาน       
ผังเมืองที่เหมาะสม อาทิ การกําหนดเสนทางจราจร การกําหนดระดับความสูงของอาคาร ฯลฯ     
จะชวยเสริมใหการอนุรักษในระดับจุลภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.1.4. องคความรูในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ดังที่ไดกลาวแลววาการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
จําเปนตองอาศัยทั้งศาสตร และศิลป ทั้งการใชมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งการคิดคน
กลไกใหมๆ  ทางเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ความรูสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมก็คือ การศึกษาถึงกลไกในการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหาร
จัดการแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมในพื้นที่ของตนเอง ทั้งน้ีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดมีการใหความสําคัญอยางมากกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบรวมทั้งการเขามามีสวนรวมในการจัดการนั้นจะตองมีกลไกที่
เหมาะสม รวมทั้งมีขอบเขตในการเขามามีสวนรวมที่เหมาะสมดวย ทั้งน้ีแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมที่มีความสําคัญในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติจะตองมีกลไกและขอบเขตของการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในระดับหนึ่ง ในขณะที่แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมที่มี
ความสําคัญในระดับทองถ่ินอาจมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมมากขึ้นไดเพ่ือ
ชวยจูงใจใหเกิดการอนุรักษก็เปนเครื่องมือชวยในการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งดวย 

1.2. องคความรูท่ีมีในปจจุบัน 

องคความรูในเรื่องของการจัดทําระบบฐานขอมูลของแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม
น้ันคอนขางมีอยูอยางสมบูรณแลวแตยังขาดการนําความรูเหลานั้นไปดําเนินการใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ทั้งน้ีในปจจุบันในดานของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ไดมีการสํารวจแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษทั่วประเทศและไดมีการจําแนกแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษเหลานั้นออกเปนกลุมตางๆ 
แตในสวนของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้น มีเพียงการรวบรวมขอมูลในลักษณะที่เปนเอกสารเทานั้น   

 สวนองคความรูในดานของการหาขีดความสามารถในการรองรับไดของส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมนั้น คอนขางเปนชองวางขององคความรูที่สําคัญเนื่องจากยังไมปรากฏวิธี
การศึกษาที่แนนอนสําหรับแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษอีกหลายประเภท ในขณะเดียวกันในดาน
ของส่ิงแวดลอมศิลปกรรมยังไมปรากฏองคความรูที่ชัดเจนในการหาขีดความสามารถในการรองรับ
ไดของแหลง ทั้งน้ีการหาขีดความสามารถในการรองรับไดของแหลงเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก 
เน่ืองจากหากมีการเขาไปใชประโยชนจนเกินขีดความสามารถก็จะทําใหเกิดความเสียหายแกแหลง
โดยตรง และยากที่จะฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมได  

สําหรับองคความรูในการอนุรักษทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคสําหรับส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมนั้น คอนขางมีอยูอยางสมบูรณ จะมีชองวางขององคความรูอยูบางก็เปน
เพียงในเรื่องของการใชวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษแหลงศิลปกรรมซึ่งเปนเรื่องที่มีรายละเอียด
คอนขางมาก และมีการเปลี่ยนแปลงขององคความรูที่คอนขางรวดเร็ว จึงตองมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวขององคความรูในดานนี้อยางสม่ําเสมอ 
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ในดานกฎหมายแมวาจะมีนโยบายเสริมสรางกลไกทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช เพ่ือ
การปองกันและแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงธรรมชาติ และนโยบายการบังคับใช
กฎหมายเพื่อแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงศิลปกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กฎหมายอยางจริงจัง แตในปจจุบันก็ยังขาดองคความรูในการใชกฎหมายใหเกิดประโยชนกับงาน
ดานการอนุรักษอยางจริงจัง ซึ่งนอกจากองคความรูในเรื่องของการเสริมสรางกลไกทางกฎหมาย 
และการบังคับใชกฎหมายที่ยังขาดอยูแลวในปจจุบันยังขาดการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในสวนที่ลาสมัยอีกดวย อาทิ พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ที่มีการกําหนด
โทษแกผูที่ทําใหเกิดความเสียหายแกโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและไมขึ้นทะเบียนไวแตกตางกัน ดัง
ปรากฏในมาตรา 32 ความวา “ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา
หรือทําใหไรประโยชนซึ่งโบราณสถาน ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานที่ไดขึ้น
ทะเบียนแลว ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” ทั้งๆ ที่ในมาตราที่ 4 ไดมีการกําหนดนิยามของคําวาโบราณสถานไววา “อสังหาริมทรัพยซึ่ง
โดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ัน
เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือ โบราณคดี ทั้งน้ี ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลง
โบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย…” ซึ่งจะเห็นไดวาการเปน
โบราณสถานนั้นไมจําเปนตองไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และการทําใหเกิดความเสียหาย
แกโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับโบราณสถานที่ยังมิไดขึ้นทะเบียนมีบทกําหนดโทษที่ไมเทากัน 

ในดานการสรางมาตรการจูงใจในทางเศรษฐศาสตร เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม เปนองคความรูที่ยังขาดอยูอยางมาก ทั้งน้ีหากไมมีการสรางมาตรการที่เหมาะสม
อาจทําใหเกิดการใชประโยชนจากโบราณสถานเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจจนเกินขอบเขต และ
ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได 

สวนในดานของการเสริมสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชนตอการอนุรักษ และจัดการ
ส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมนั้น ไดมีการจัดทําโครงการจัดทํารูปแบบการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิ บัติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  (สถาบันวิ จั ย สั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2547) ซึ่งสามารถใชเปนกรอบแนวคิดในการจัดทํารูปแบบและกลไกการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตอไปได 
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2. ปญหาในการจัดการ 
ปญหาสําคัญที่สุดในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คือ     

การขาดแนวรวมในการดําเนินงานทางดานการอนุรักษ ซึ่งสาเหตุสําคัญของปญหาดังกลาวประการ
หน่ึงก็คือการที่ประชาชนโดยทั่วไปขาดแนวคิดและจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมเหลานั้น ทั้งน้ี
ประชาชนบางสวนมีแนวคิดที่สวนทางกับแนวคิดในการอนุรักษ และอีกบางสวนที่มีแนวคิดใน     
การอนุรักษแตก็ เพิกเฉยหรือไมใหความรวมมือในการจัดการเพื่อการอนุรักษ เ น่ืองจาก               
มีผลประโยชนบางอยางแอบแฝง หรือแมกระทั่งในบางกรณีเม่ือมีประเด็นปญหาเกิดขึ้นกับ         
การจัดการแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในทองถ่ินของตนเอง แมประชาชนโดยสวนใหญจะมี
แนวคิดในการอนุรักษและตองการที่จะใชแนวคิดดังกลาวมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แตก็มักขาด    
ความเขมแข็งในการที่จะแสดงพลังในการผลักดันใหมีการแกไขปญหาตามแนวทางที่ตนเองคิด  

นอกจากนี้การขาดระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม   
ยังทําใหลักษณะการดําเนินการอนุรักษในปจจุบันเปนไปในลักษณะของการดําเนินงานในเชิงรับ 
กลาวคือ เม่ือมีกิจกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกแหลง ก็จะมีการดําเนินการเพื่อแกไขใน
กรณีน้ันๆ ซึ่งโดยสวนใหญกิจกรรมที่เกิดขึ้นมักเปนกิจกรรมพัฒนาตางๆ จึงทําใหเกิดภาพของ  
ความขัดแยงระหวางการพัฒนาและการอนุรักษอยู เสมอๆ  ดังเชนกรณีของการอนุรักษ               
เขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดไดวาเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทภูเขา     
แตเน่ืองจากไมมีการขึ้นทะเบียนแหลงธรรมชาติไวกอนลวงหนาจึงเกิดปญหาความขัดแยงกับกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ประกาศใหภูเขาลูกดังกลาวเปนแหลงหินอุตสาหกรรม 
เปนตน ดังน้ันการจัดทําระบบฐานขอมูลและขึ้นทะเบียนแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมใน
ระดับชาติไวกอนยอมทําใหปญหาความขัดแยงลดลง ซึ่งแมวาจะมีการคนพบแหลงธรรมชาติ และ
แหลงศิลปกรรมเพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลังก็งายตอการปรับขอมูลใหมีความทันสมัย และ            
ทําใหโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงระหวางการอนุรักษและการพัฒนาลดลงดวย 

ในแนวทางการดําเนินงานในเรื่องของการเรงรัดการขึ้นทําทะเบียน และประกาศเขต
คุมครองแหลงธรรมชาติและสภาพแวดลอม รวมทั้งใหทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ ภายใตนโยบายเสริมสรางกลไกทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช        
เพ่ือการปองกันและแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกันกับ  
แนวทางการดําเนินงานในเรื่องของการกําหนดและประกาศเขตอนุรักษแหลงศิลปกรรม            
เพ่ือการคุมครองปองกันสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่มีหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคด ี
และเรงรัดใหมีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและแหลงศิลปกรรมใหครบถวนทั่วประเทศ 
และกําหนดเขตประวัติศาสตรในเมืองตางๆ ภายใตนโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไข     
สภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงศิลปกรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายอยางจริงจัง 
จะเห็นไดวาภายใตนโยบายทั้งสองขอดังกลาวมีการใหความสําคัญกับเรื่องของการจัดทําทะเบียน 
และประกาศเขตคุมครองทางดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แตในทางปฏิบัติน้ัน        
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การประกาศเขตคุมครองเปนเรื่องที่มีขั้นตอนในการดําเนินการที่คอนขางยุงยาก ในดานของ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติไดมีการสํารวจสิ่งแวดลอมธรรมชาติทั่วประเทศเพื่อดําเนินการประกาศแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษขึ้นเพิ่มเติมจาก 263 แหลง ซึ่งการประกาศแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ขึ้นเพิ่มเติมเปนเพียงการขึ้นทะเบียนแหลงธรรมชาติเทานั้น มิไดเปนการประกาศเขตคุมครอง
ส่ิงแวดลอม จะมี พ้ืนที่ซึ่ งไดรับการคุมครองตามกฎหมายก็เพียงอุทยานแหงชาติที่อยู ใน           
ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  

นอกจากนี้การประกาศเขตพื้นที่คุมครองดานสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 และ 44           
ก็มิใชเรื่องที่จะดําเนินการไดโดยงาย ดังเชนกรณีของเนินมะปรางซึ่งแมจะมีแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการในการอนุรักษแหลงธรรมชาติเขาเนินมะปราง และไดมีการทําประชาพิจารณพบวา
ชาวบานโดยสวนใหญใหการสนับสนุนแนวคิดในการประกาศเขตพื้นที่คุมครองทางดานสิ่งแวดลอม
ก็ตาม แตการดําเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนไดจะตองไดรับการตอบรับจากผูวาราชการจังหวัด        
เขามายังกองส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกอน ซึ่งในปจจุบันก็ยังมิไดมีการดําเนินการเพื่อประกาศใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพื้นที่
คุมครองดานสิ่งแวดลอมแตอยางใด สวนในดานของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม งานในการขึ้นทะเบียน
โดยสวนใหญอยูในอํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบของกรมศิลปากรซึ่งยังมีโบราณสถาน         
ที่อยูในทะเบียนโบราณสถานที่ยังมิไดขึ้นทะเบียน ที่รอการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา         
อีกเปนจํานวนมาก 

ในระดับชาติ แมวาจะไดมีการวางแนวทางการดําเนินงานภายใตนโยบายสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไวแลวก็ตาม แตการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวก็มัก     
เกิดปญหาในทางปฏิบัติขึ้น ดังเชนการแนวทางการดําเนินงานในเรื่องของ การเรงรัดออกกฎหมาย 
หรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานตางๆ ใหมีผลบังคับใชอยางจริงจัง      
โดยเปดโอกาสใหองคกรเอกชนมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมาย ภายใตนโยบายเสริมสรางกลไก
ทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช เพ่ือการปองกันและแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษ
แหลงธรรมชาติ และนโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษ
แหลงศิลปกรรม ใหบรรลุวัตถุประ-สงคของกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่งในสวนนี้เปนเรื่องที่จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากหลายฝายดวยกัน ทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองเขามามี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ
หนวยงานของตน นอกจากนี้ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจะตองใหความสําคัญและรวมมือใน   
การที่จะผลักดันการแกไขกฎหมายอยางจริงจัง จึงจะเกิดประโยชนในภาพรวม แตในการดําเนินงาน
ที่ผานมาการตอบรับจากฝายตางๆ มีคอนขางนอยจึงทําใหกระบวนการในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายดําเนินไปดวยความเชื่องชามาก อีกทั้งการเปดโอกาสใหองคกรเอกชนมีสวนรวมใน      
การบังคับใชกฎหมายก็เปนเรื่องที่จะตองมีการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมกอนดวย 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 16

นอกจากนี้กฎระเบียบบางสวนยังกอใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิง่แวดลอม
ศิลปกรรมในทางออมอีกดวย อาทิ ประกาศคณะสงฆในเรื่องของการเลื่อนสมณศักดิ์ที่กําหนดให
พระสงฆที่จะไดรับการเลื่อนสมณศักดิ์ตองมีการพัฒนาวัดดวยการกอสรางส่ิงที่เปนถาวรวัตถุตางๆ 
จึงเกิดการรื้อโบสถเกาเพื่อสรางโบสถหลังใหมอยูเสมอๆ ทําใหโบสถเกาซึ่งเปนแหลงศิลปกรรมอัน
ทรง คุณคาถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก ซึ่งตอมาในภายหลังไดมีการแกไขใหพระสงฆที่
บูรณะปฏิสังขรณโบสถเกาสามารถนําผลงานการอนุรักษมาเสนอประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อน
สมณศักดิ์ไดดวยแลว 

อยางไรก็ตามเมื่อหันมาหาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะที่เปนผูดูแลแหลงธรรมชาติ 
และศิลปกรรมที่อยูในทองถ่ินของตนเพื่อใหปรับใชขอบังคับของทองถ่ินใหเกิดประโยชนในการดูแล 
และอนุรักษแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมก็จะพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนให       
การตอบรับในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี ในขณะที่ยังมีอีกจํานวนมากที่ไมไดดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวอยางจริงจัง อาจเนื่องมาจากภารกิจที่ถูกกระจายอํานาจมาใหรับผิดชอบมีมาก หรืออาจให
ความสําคัญกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอยูในลําดับทาย การใชขอบังคับของ
ทองถ่ินมาจัดการในเรื่องดังกลาวจึงคอนขางเปนไปไดยากอีกเชนกัน 

ส วนที่ เปนปญหาสําคัญอีกส วนหนึ่ ง ในป จจุ บัน  คือแนวทางการดํ า เนินงานใน                
การกระจายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบไปยังสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนบทบาทของหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน โดยใหคณะอนุกรรมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมประจําจังหวัดเปนองคกรทองถ่ิน กําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
แหลงศิลปกรรมและสภาพแวดลอมศิลปกรรมของทองถ่ิน ที่ปรากฏอยูภายใตนโยบายเสริมสราง
กลไกการบริหารและการจัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในปจจุบันไดมีการขยายขอบเขตการดําเนินงานของหนวยอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมประจําจังหวัด ใหดําเนินการครอบคลุมส่ิงแวดลอมธรรมชาติและปรับชื่อของ
หนวยจากเดิมเปนหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลป-กรรมประจําจังหวัด แตปญหาใน
การดําเนินการก็คือการขาดความตอเนื่องในการดําเนินการภายในหนวยอนุรักษฯ เอง เน่ืองจาก
บุคลากรภายในหนวยอนุรักษฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําใหแนวทางที่จะใหหนวยอนุรักษฯ 
เปนหลักในการถายทอดแนวคิดสูภูมิภาคเปนไปไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน     
การกระจายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบไปยังสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินจึงเปนเรื่องที่อาจ
สงผลไดทั้งในทางที่ดีหรือในทางที่กอใหเกิดความเสียหายได เพราะหากทองถ่ินไดรับการมอบ
อํานาจในการดําเนินการกับแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางเต็มที่ในขณะที่ยังไมมีความพรอม
หรือความชํานาญเพียงพอ ก็จะทําใหผลของการจัดการแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมเปนไป
อยางผิดทิศทางและนํามาซึ่งความเสียหายแกแหลงได 
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ภาพรวมเหลานี้เองที่แสดงใหเห็นถึงปญหาหลักในการจัดการดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในประเทศไทย ซึ่งผูที่มีแนวคิดในการอนุรักษมีจํานวนนอย ดังน้ันในระยะ
ที่ผานมาการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจึงเปนไปเพื่อการพัฒนา และใชประโยชน
จากแหลงมากกวาการอนุรักษ  ประกอบกับการขาดระบบฐานขอมูลที่สมบูรณจึ งทําให              
การดําเนินงานเปนไปแบบตั้งรับมากกวาที่จะเปนการดําเนินงานในเชิงรุก 

3. ทางเลือกและทางแกไข 
การมองภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้น โดยสวนใหญมักเห็น

เปนเรื่องที่มีความสําคัญในลําดับทายๆ ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับมนุษยชาติ ทั้งน้ีหากพิจารณาจาก
ความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ที่วา “ส่ิงแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยไดทําขึ้น และ 
“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ จะพบวา ส่ิงแวดลอมนั้นมีความหมายถึงส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ ซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมซึ่งเปนส่ิงที่มนุษยไดทําขึ้น ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมจะดีไดน้ัน จะตองมี       
ดุลยภาพของธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวย 

อยางไรก็ตามในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหสามารถ
อํานวยประโยชนไดอยางยั่งยืนนั้นจะตองดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ที่ผานมาพรอมทั้งดําเนินการ
ตามทางเลือกตางๆ ที่จะไดนําเสนอเปนแตละประเด็นดังน้ี 

3.1. การจัดทําระบบฐานขอมูลและขึ้นทะเบียนสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

การจัดทําระบบฐานขอมูลส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ถูกตอง รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญเพื่อใหมีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง 
สําหรับส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับชาติ เปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการ เพ่ือปรับ
ลักษณะการดําเนินงานจากการตั้งรับเพื่อแกปญหาจากกิจกรรมการพัฒนาที่เขามาในแหลง        
เปนการดําเนินงานในเชิงรุกที่มุงดําเนินการวางมาตรการในการอนุรักษ และสรางเครือขายใน    
การเฝาระวังและปองกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจใชประโยชนจากหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด ซึ่งมีอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได แตจะตองมีการสราง     
ความเขมแข็งของหนวยซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในขอ 5. ตอไป  
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อยางไรก็ตามสําหรับแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษได มีการดําเนินการสํารวจ             
เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูล และจัดลําดับความสําคัญของแหลงแลว จึงเหลือเพียงแหลงศิลปกรรม   
ซึ่งจะตองเรงดําเนินการโดยประสานงานอยางใกลชิดกับทางกรมศิลปากร ซึ่งลาสุดทางกรมศลิปากร
ไดกําหนดเกณฑเพ่ือพิจารณาคุณคาของโบราณสถาน และแหลงโบราณคดีไวแลว ยังขาดก็แตเพียง
การประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจดําเนินการโดยประสานกับหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมประจําจังหวัดได 

3.2. การเผยแพรแนวคิดในการอนุรักษ และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก 

ดังที่ไดกลาวแลววาปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับงานทางดานการจัดการ และ    
การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คือการขาดแนวรวมในการดําเนินงาน 
ซึ่งตนเหตุสําคัญก็คือการขาดความรูและความเขาใจ รวมทั้งการไมเห็นถึงความสําคัญของ        
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรม ดังน้ันงานทางดานการเผยแพรแนวคิดใน   
การอนุรักษจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และ       
จะตองเขาถึงประชาชนในทุกระดับ เพ่ือใหเกิดแนวรวมที่มีความเขาใจที่ถูกตอง ทั้งน้ีตัวอยางใน   
การดําเนินการเผยแพรความรูไดแกการถวายความรูพระสังฆาธิในเรื่องของการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และขยายขอบเขตตอไปยังส่ิงแวดลอมธรรมชาติดวย 
อีกทั้งยังตองขยายการดําเนินการไปยังประชาชนในกลุมอื่นๆ ดวย  ทั้งน้ีการบรรจุแนวคิดตางๆ      
ในการอนุรักษลงในหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเยาวชนในทุกระดับชั้นก็เปนเรื่องที่มี     
ความจําเปนอยางยิ่งดวย  

อยางไรก็ตามนอกจากการเผยแพรความรูและแนวคิดในการอนุรักษแลว การสรางจิตสํานึก 
และการทําใหเกิดความตระหนักก็เปนเรื่องสําคัญที่มีระดับความยาก และความซับซอนใน        
การดําเนินการมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ แตก็ตองเรงดําเนินการดวยเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเม่ือประชาชน   
โดยสวนใหญมีความเขาใจในงานดานการอนุรักษแลว ก็ยอมพัฒนาใหเกิดจิตสํานึกไดไมยาก      
แตเม่ือมีจิตสํานึกแลวก็อาจจะไมมีความตระหนักพอที่จะรวมดําเนินงานทางดานการอนุรักษ        
ซึ่งการสรางจิตสํานึกและความตระหนักน้ีนอกจากจะตองใชองคความรูแลว ยังตองมีศิลปะใน     
การจัดการอีกดวย 

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะตองสรางความเขาใจแกชุมชนที่อยูโดยรอบแหลง
ธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมก็คือ ระดับการมีสวนรวมของทองถ่ินในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ซึ่งจะตองมีความแตกตางกันสําหรับแหลงที่มีความสําคัญ    
ในระดับชาติ และแหลงที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ิน ทั้งน้ีแหลงที่มีความสําคัญในระดับชาติ
ชุมชนทองถ่ินโดยรอบยอมมีบทบาทสําคัญในการรวมเฝาระวังและปองกัน แตมีสวนรวมใน       
การจัดการนอยกวาแหลงที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ินซึ่งชุมชนมีสิทธิในการรวมดําเนินการ
จัดการมากกวา 
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3.3. การปรับปรุงและบังคับใชมาตรการทางดานกฎหมาย และการผังเมือง 

ดังที่ไดกลาวถึงปญหาในเรื่องของความลาสมัยของกฎหมาย และกฎระเบียบบางอยางที่มี  
ผลตอการจัดการเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแลวนั้น แมวา  
การปรับปรุงกฎหมายจะเปนเรื่องที่ยาก และมีขั้นตอนที่ซับซอน แตการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก็เปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ อยางไรก็ตามในระยะแรกควรมีการบังคับใชกฎหมายในลักษณะ
ของขอบัญญัติของทองถ่ินเปนเครื่องมือในการดําเนินการไปกอน เพราะทองถ่ินยอมมีอํานาจ       
ในการออกขอบัญญัติสําหรับบังคับใชในทองถ่ินของตนเองตราบเทาที่ไมขัดกับกฎหมายอื่นที่    
บังคับใชอยู ซึ่งในการดําเนินการจะตองมีการสรางความพรอมใหกับทองถ่ินเสียกอนดังที่            
จะไดกลาวถึงรายละเอียดในขอที่ 4. ตอไป 

3.4. การสรางความพรอมใหกับหนวยงานที่จะรับการถายโอนอํานาจ 

ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล ทําใหภาระหนาที่ของทองถ่ินมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็เปนเรื่องหนึ่งที่ทองถ่ินจะตอง    
กาวเขามามีสวนรวมตามที่มีการกําหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา 79 ความวา “รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” ดังน้ันในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จึงเปนภาระหนาที่ของทองถ่ินอยางหลีกเลี่ยงมิได 
และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความพรอมใหกับหนวยงานในระดับทองถ่ินที่จะตองเปน
ผูรับผิดชอบในการถายโอนอํานาจ และจะตองสรางความเขาใจในระดับของการมีสวนรวมของ
ทองถ่ินดังที่ไดกลาวถึงแลวสําหรับแหลงที่มีความสําคัญระดับชาติ และแหลงที่มีความสําคัญ         
ในระดับทองถ่ินดวย 

3.5. การสนับสนุนบทบาทของหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ดังที่ไดกลาวถึงแลววาปญหาสําคัญประการหนึ่งสําหรับหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจําจังหวัดก็คือ การขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน เน่ืองจากบุคลากร  
ประจําหนวยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนา
บุคลากรที่เริ่มเขามาดําเนินการใหมใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการ นอกจากนี้       
ยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสนับสนุนบทบาทของหนวยฯ ใหสามารถประสานกับองคกรอื่นๆ 
อาทิ ทางจังหวัด หนวยศิลปากรในพื้นที่ ฯลฯ ในแตละภูมิภาคได รวมทั้งจะตองสนับสนุนบทบาท  
ในการหาแนวรวมในการดําเนินงานดวย 
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นอกจากการแสวงหาแนวรวมแลว การสรางเครือขายในพื้นที่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ควร
สนับสนุนใหหนวยอนุรักษฯ ดําเนินการ ทั้งน้ีเครือขายที่กลาวถึงน้ีจะมีความหมายมากกวาคําวาแนว
รวม กลาวคือ เปนกลุมที่มีระบบในการทํางาน มีโครงขายและระบบในการติดตอที่ชัดเจนโดยอาจ
รวมศูนยกลางไวที่หนวยอนุรักษฯ และในขณะเดียวกันหนวยอนุรักษฯ ตางๆ ก็จะทําหนาที่เปน
ระบบเครือขายของหนวยงานราชการในสวนกลาง ซึ่งหากเครือขายในแตละทองถ่ินมีความเขมแข็งดี
แลว ก็จะเปนองคประกอบที่ดีในการติดตามตรวจสอบ และเฝาระวังส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมตางๆ ในพื้นที่ 

3.6. การสรางมาตรการของรัฐในการสรางแรงจูงใจ (Incentive Building) 
ในเชิงเศรษฐศาสตร 

ดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตนวาการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการบูรณาการทั้งศาสตร และศิลปเขามาเพื่อชวยในการจัดการ การสรางแรงจูงใจ
ในเชิงเศรษฐศาสตรก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนําเขามาชวยในการจัดการได แตจะตองไดรับ
การสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐ ทั้งน้ีเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาการใชประโยชนจากสิง่แวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมแตเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา ยอมทําใหเกิด
ความเสียหายแกแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมนั้นๆ อยางแนนอน ดังน้ันการนํามาตรการจูงใจ
ในทางเศรษฐศาสตรมาใชเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากแหลงไดอยางเหมาะสม เกิดผลกระทบ
นอย และมีระบบกลไกในการนํารายไดที่เกิดขึ้นบางสวนมาใชในการบํารุงรักษา รวมทั้งเฝาระวังและ
ปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกแหลงในระยะยาวจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจะทําใหสามารถใช
ประโยชนจากแหลงไดอยางยั่งยืน ซึ่งระบบกลไกตางๆ ที่จะนํามาใชน้ัน อาจเปนการใชมาตรการ  
ทางการเงิน อาทิ การใหเงินชวยเหลือและเงินยืม (Grant and Loan) หรือการใชมาตรการทางภาษี อาทิ 
การยกเวนภาษี (Tax exemption) และการลดหยอนภาษี (Tax reduction) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนได 

นอกจากนี้การสรางกองทุนส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในระดับจังหวัด
ก็เปนอีกแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพใหทองถ่ินสามารถดําเนินงานทางดานการอนุรักษไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตการดําเนินการจะตองมีการวางมาตรการที่รัดกุม และมีระบบกลไกในการดูแล  
ที่หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด สามารถกลั่นกรองโครงการ       
ที่ทองถ่ินเสนอขึ้นมา กอนที่คณะอนุกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมจะพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการ เพ่ือใหการใชงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงคของการอนุรักษ สวนรายไดที่จะเขาสูกองทุนนั้น อาจใชระบบของการสมทบงบประมาณ 
(Matching Fund) ได 
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3.7. การนําองคความรูในการจัดการมาใชอยางจริงจัง 

ในปจจุบันไดมีการสรางองคความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมไว
แลวพอสมควร แตการนําเอาองคความรูเหลานั้นไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังน้ัน เปนเรื่องที่ไมคอยได
พบเห็นบอยนัก แมวาจะมีการถายทอดองคความรูตางๆ ผานการวางแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
เฉพาะพื้นที่ในหลายแหงดวยกัน แตในการปฏิบัติโดยสวนใหญมักไมเปนไปตามแผนที่วางไว อาทิ 
ในเรื่องของการใชมาตรการทางดานผังเมืองเพ่ือควบคุมอาคารตางๆ ที่อยูโดยรอบแหลงก็มักถูก
ปลอยปละละเลยไมดําเนินการ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการดําเนินการในตางประเทศแลว จะเห็นได
วามาตรการตางๆ ที่มีการกําหนดขึ้นมักไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด เพราะความเขาใจ และ
พรอมใจกันของประชาชนในประเทศที่เขาใจวาแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรม
เปนสมบัติล้ําคายิ่งของชาติที่บรรพบุรุษไดมอบไว เพ่ืออํานวยประโยชนในการเปนแหลงเรียนรู   
เปนศูนยรวมใจของผูคนในสังคมรวมทั้งเปนแหลงนํารายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวเขาสูประเทศ
ดวย ดังปรากฏตัวอยางการอนุรักษแหลงศิลปกรรมในประเทศญี่ปุน ซึ่งแมวาประเทศญี่ปุน          
จะมีความหนาแนนของประชากรที่สูงมากแตการใชมาตรการทางผังเมืองมาควบคุมความสูง      
ของอาคารที่อยูโดยรอบก็สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางบรรยากาศของแหลงให
คงความสวยงามและไมแปลกแยกดวยสิ่งกอสรางในสมัยใหม ดังปรากฏตัวอยางในภาพที่ 6 และ 7 
 

 
ภาพที่ 6 ปราสาททองคําคินคาคุจิ ท่ีมีการใชมาตรการทางผังเมืองควบคุมอาคารที่อยูโดยรอบ

อยางจริงจัง จึงไมปรากฏอาคารสูงท่ีจะสรางปญหามลทัศน แหลงศิลปกรรมดังกลาว
จึงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
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ภาพที่ 7 ปราสาทนิโจ ใจกลางกรุงเกียวโต ซึ่งมีการควบคุมอาคารเมื่อยืนที่พื้นดินจะไมเห็น

อาคารสมัยใหมดานหลัง ภาพนี้ปนกําแพงถายจึงเห็นความหนาแนนของอาคารสูง
ดานหลัง แตก็มีการพยายามปลูกตนไมเพื่อบดบังไวดวย 

นอกจากนี้ชองวางขององคความรูในบางสวน อาทิ การหาขีดความสามารถในการรองรับได
ของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม การสรางระบบกลไกในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพ่ือเฝาระวังและปองกัน การใชวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษ ก็เปนเรื่องที่จะตองมีการศึกษาคนควา
อยางจริงจังตอไป 

อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางองคความรูในการจัดการ คือการผลิตบุคลากร
ที่จะมาทําหนาที่น้ีโดยตรง ซึ่งในปจจุบันยังขาดบุคลากรดานนี้อีกเปนจํานวนมาก จึงตองเริ่มตนดวย
การสรางสาขาวิชาชีพดานการอนุรักษอยางจริงจังใหเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งน้ีจะเห็นไดวาใน
หลายๆ ประเทศมีการผลิตนักวิทยาศาสตรที่ทํางานทางดานโบราณคดีโดยเฉพาะ มีนักวิทยาศาสตร
ที่ทํางานเกี่ยวของกับแหลงซากดึกดําบรรพโดยเฉพาะ (Paleontologist) ฯลฯ ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะ
ทําหนาที่ในการดูแลแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรม ซึ่งถือเปนสมบัติสําคัญของ
ชาติ แตอาจเปนดวยการไมเห็นความสําคัญของแหลงตางๆ ในประเทศไทย จึงจํานวนของบคุลากรที่
ทํางานทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมเปนจํานวนนอย 
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3.8. การวางมาตรการในการบําบัดและฟนฟู รวมทั้งเฝาระวังและปองกัน 

ในการคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมนั้น ส่ิงสําคัญอีกส่ิงหน่ึงก็คือ การวาง
มาตรการในการบําบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอมของแหลงที่มีความเสื่อมโทรม และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อเฝาระวังและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต     
ซึ่งสําหรับส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษน้ัน ไดมีการสรางดัชนี ในการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวไวแลว จึงยังขาดในสวนของส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรมซึ่งจะตองเรงดําเนินการ ทั้งน้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวยในการปรับมาตรการในการดําเนินการ และทําให
ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกแหลงไดลวงหนาดวย 

3.9. สนับสนุนการศึกษาวิจัยในเชิงปฏิบัติ เพื่อสรางองคความรู ในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

ในประเด็นสุดทายที่จะไดกลาวถึงก็คือ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยในดานนี้ ทั้งงาน
ศึกษาวิจัยในเชิงลึก และงานศึกษาวิจัยในเชิงประยุกต เพ่ือเติมชองวางขององคความรูที่ยังขาดอยู 
และเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดทันตอสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องของการใช
วิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษ ซึ่งมักมีขอถกเถียงในการดําเนินงานเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ดังเชน      
กรณีไลเคนสทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของโบราณสถานหินทรายจริงหรือไม วิธีการจัดการควรที่      
จะลางออก หรือปลอยไวเชนนั้น เปนตน 

อยางไรก็ตามจากที่ไดกลาวมาแลว กลไกหลักของการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ควรที่จะเกิดขึ้นจากการประสานกันระหวางหนวยงานราชการสวนกลาง และ
ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการในสวนภูมิภาค โดยหนวยงาน
ราชการสวนกลางโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมศิลปากร 
และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันในการเรงดําเนินการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูล   
ที่มีการประเมินในเรื่องของคุณคาและความเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายของแหลง เพ่ือจําแนก
ประเภทของแหลง เปนส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ิน และ
ระดับชาติ จากนั้นจึงเริ่มจัดทําแผนการอนุรักษในแหลงที่มีความสําคัญในระดับชาติตามลําดับ
ความสําคัญ สวนแหลงที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ินนั้น หนวยงานราชการสวนกลางจะตองให
ความสนับสนุนทางดานวิชาการเพื่อใหทองถ่ินสามารถจัดทําแผนในการจัดการแหลงไดเอง และ  
เม่ือมีแผนการจัดการแลว จะตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่จะดําเนินการ และประเมินผล        
การดําเนินการตามแผน พรอมทั้งกําหนดเครือขายเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือ
เปนการเฝาระวังและปองกันแหลงมิใหเกิดความเสียหายขึ้นได 
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นอกจากนี้การกําหนดมาตรการทางดานกฎหมาย และมาตรการทางดานผังเมืองเพ่ือ    
การอนุรักษก็เปนอีกบทบาทหนึ่งที่หนวยงานราชการสวนกลางจะตองดําเนินการสําหรับส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมที่มีความสําคัญในระดับชาติ รวมทั้งจะตองใหการสนับสนุนความรู      
ทางวิชาการ การเผยแพรแนวคิดในการอนุรักษ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก          
ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการในสวนภูมิภาคดวย ซึ่งกลไก     
ในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมปรากฏอยูในภาพที่ 8 แลว 

 
ภาพที่ 8   กลไกในการดําเนินงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

หนวยงานราชการสวนกลาง 

สํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูล 

จําแนกประเภทของแหลง 

จัดทําแผนอนุรักษตามลําดับความสําคัญ 

กําหนดผูรับผิดชอบและตั้งเครือขายเพื่อเฝา
ระวังและปองกัน 

ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 
ระดับทองถ่ิน 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 
ระดับชาติ 

รวมดําเนินการใน
การวางมาตรการ
และจัดทําแผน 
การอนุรักษ 

เผยแพรแนวคิดใน
การอนุรักษ 

สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนัก 
แกประชาชนทุก
ระดับ รวมทั้ง

สนับสนุนความรูทาง
วิชาการ 

กําหนดมาตรการทาง
กฎหมาย และ

มาตรการทางผังเมือง
เพื่อการอนรักษ 

รวมเฝาระวัง และ
สนับสนุน
มาตรการ 
ในการอนุรักษ 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25

4. บทสรุป นโยบายสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
ในภาพรวมจากการดําเนินงานที่ผานมา จะเห็นไดวาการจัดการสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ 

และแหลงศิลปกรรมเปนไปเพื่อการใชประโยชนจากแหลงมากกวาการอนุรักษ ซึ่งปญหาสําคัญ    
มิไดอยูที่การขาดองคความรูที่จะนํามาใชในการจัดการ แตเปนเรื่องของการขาดจิตสํานึกและ    
ความตระหนักในการดําเนินการอนุรักษ จึงทําใหแนวรวมที่จะเปนพลังหนุนกระแสการอนุรักษมีไม
มากเทาที่ควร และไมสามารถตานทานกระแสแหงการพัฒนาเพื่อผลประโยชนในเชิงธุรกิจได 
ประกอบกับลักษณะการทํางานในเชิงรับที่ถูกจํากัดดวยระบบงบประมาณแผนดินที่ขาดความตอเนื่อง
ของหนวยงานราชการสวนกลางก็ยิ่งทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหความตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมของสังคมมีไมมากเทาที่ควรนั้น อาจเนื่องมาจากการขาดความเขาใจในเรื่องของ         
การอนุรักษและมองสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมวาเปนเรื่องที่เขาใจไดยาก นอกจากนี้เม่ือ
ดําเนินมาตรการในการอนุรักษแลวไมเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน และแมมีผลตอบแทนที่ชัดเจนก็ใช
ระยะเวลานานกวาที่จะปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งแนวทางสําหรับการแกไขน้ันจําเปนตองสราง
ความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาจตองมีการสรางคานิยมในการมองเรื่องของสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตประจําวัน โดยชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนในการอนุรักษแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมไวเพ่ือเปนเครื่องจรรโลงใจสําหรับ
ประชาชนทุกระดับ และเปนแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน เปนการรักษาไวซึ่งเกียรติภูมิของประเทศ
ในการแสดงถึงความเจริญในดานจิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งหากดําเนินตามที่กลาวมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะสามารถแกไขปญหาพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรม ทั้งในเรื่องของเครือขายที่ มีอยูแตไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ไมเพียงพอ  
กระบวนการมีสวนรวมที่ มีอยู ในวงจํากัด  ระบบฐานขอมูลที่ มีการรับรู เฉพาะในวงแคบ             
การนําแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรมไปใชประโยชนในทางที่ทําใหเกิดความเสียหาย  และ
บทบาทของภาครัฐที่มิไดใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 

ในนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2540 - 2559 ไดมีการ
กําหนดเปาหมายในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติไววา “อนุรักษ 
คุมครอง และฟนฟูแหลงธรรมชาติ เพ่ือเปนมรดกทางธรรมชาติของประเทศ” และกําหนดเปาหมาย
ของนโยบายในเรื่องของแหลงศิลปกรรมที่วา “อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูแหลงศิลปกรรม เพ่ือเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ” ซึ่งเปาหมายในการดําเนินการทั้งสองเรื่องนี้ยังไมควรที่จะ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนเปาหมายที่ยังคงทันสมัย และจากการดําเนินงานที่ผานมาก็ยัง ไมบรรลุ
ถึงผลสําเร็จดังที่ไดตั้งเปาหมายไว 
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ในดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติไดกําหนดนโยบายไว 5 ขอดวยกัน คือ นโยบายเสริมสราง
กลไกทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช เพ่ือการปองกันและแกไขสภาพความเสื่อมโทรมและ
อนุรักษแหลงธรรมชาติ ซึ่งในนโยบายขอนี้ยังคงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องแตแนวทาง      
ในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวควรเนนที่การออกระเบียบขอบังคับของทองถ่ิน ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดโดยงาย และมีประสิทธิภาพในการบังคับใชเน่ืองจากทองถ่ินเปนผูออกระเบียบเอง 
สวนนโยบายเสริมสรางกลไกการบริหารจัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงธรรมชาติมีประสิทธิภาพนั้น
ควรเนนในเรื่องของการจัดรูปและแนวทางในการประสานงานระหวางองคกรซึ่งภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการแลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับการดําเนินงานใหเปนไปอยางสอด
ประสานกัน สวนนโยบายสงเสริมและเรงรัดใหมีการอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติ นโยบาย    
การรักษาสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียวหรือพื้นที่โลง รวมทั้งสวนสาธารณะ        
ในเมืองใหไดสัดสวนกับการขยายตัวของจํานวนประชากรและพื้นที่เขตเมือง และนโยบายกําหนด
และรักษาระบบคุมครองพื้นที่ใหสอดคลองกับหลักการทางนิเวศวิทยา รวมทั้งใหมีการจัดการ       
ที่เหมาะสมกับแหลงธรรมชาติ น้ันโดยสวนใหญมีความสอดคลองกับทางเลือกและทางแกไขที่ได
กลาวถึงแลวในบทที่ 3  

สวนในดานของแหลงศิลปกรรมนั้น ไดมีการกําหนดนโยบายไว 5 ประการที่คลายคลึงกับ
นโยบายในดานของแหลงธรรมชาติ คือ นโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขสภาพความเสื่อม
โทรมและอนุรักษแหลงศิลปกรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายอยางจริงจัง นโยบายเสรมิสราง
กลไกการบริหารและการจัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงศิลปกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นโยบายสงเสริม และเรงรัดใหมีการอนุรักษ และบูรณะแหลงศิลปกรรม นโยบายการพฒันาเมอืงและชนบท 
จะตองใหความสําคัญตอการอนุรักษแหลงศิลปกรรม และนโยบายการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง
ศิลปกรรม โดยการอนุรักษใหมีพ้ืนที่สีเขียวหรือพื้นที่โลงโดยรอบแหลงศิลปกรรม 

อยางไรก็ตามนอกจากแนวนโยบายที่กลาวถึงแลวนาจะมีการปรับเพิ่มแนวนโยบายใหมๆ 
เพ่ือใหเกิดการปรับลักษณะการทํางานใหเปนเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเรงการออกสํารวจและประเมิน 
เพ่ือขึ้นทะเบียน (Listing) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรมทั่วประเทศ เพ่ือใหมี
ระบบฐานขอมูลมาเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน ซึ่งเรื่องดังกลาวมีปรากฏอยูในแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางกลไกทางกฎหมายและใหมีการบังคับใช เพื่อการปองกันและ
แกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงธรรมชาติ และนโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
แกไขสภาพความเสื่อมโทรมและอนุรักษแหลงศิลปกรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายอยาง
จริงจัง นอกจากนี้การใหความรูในดานของการอนุรักษก็เปนอีกเรื่องหน่ึงที่ควรจะมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดแนวรวมในการอนุรักษที่มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องดังกลาวปรากฏ
อยูในแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมและเรงรัดใหมีการอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติ 
และนโยบายเสริมสรางกลไกการบริหารและการจัดการเพื่อใหการอนุรักษแหลงศิลปกรรมแลว 
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นอกจากนี้ในแนวทางการดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆ ที่ไดกลาวถึงแลว มักมีการเนน
ในเรื่องของการมีสวนรวมซึ่งเปนเรื่องที่เหมาะสม แตการมีสวนรวมนั้นจะตองเขาใจวาสามารถมีสวน
รวมไดในระดับใด ซึ่งหากมีการกําหนดแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ และแหลงศิลปกรรมออกเปน
แหลงที่มีความสําคัญในระดับชาติ และระดับประเทศแลว ก็จะสามารถกําหนดระดับของการมีสวน
รวมของภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดโดยงาย 

นโยบายสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม จึงควรที่จะเนนการมุงใหความรู
และการสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหเกิดขึ้นแกสังคมไทยอยางแทจริง แมวาจะเปนเรื่องที่มี
การดําเนินงานมาอยางตอเนื่องยาวนานแลวก็ตาม นอกจากนี้เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมี
ระบบฐานขอมูลที่จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูที่ทํางานทางดานนี้ไดทราบวาส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมที่จะดําเนินการอนุรักษน้ันแทจริงมีลักษณะเปนเชนไร อยูที่ใด มีคุณสมบัติ
อยางไร ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนํามาซึ่งคําตอบวาจะดําเนินการอนุรักษไดอยางไรในภายหลัง ซึ่งแมวา
ผลกระทบจากการไมอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจะดูไมรุนแรง และไมสงผลกระทบ
แกสังคมโดยตรง แตแทที่จริงแลว ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกแหลงทําใหเกิดผลกระทบกับการ
ทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยตรงดวย นอกจากนี้ผลกระทบที่มีความรุนแรงมาก
ที่สุดที่มักมองขามกันไปก็คือ การขาดแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหสังคมไทยในอนาคตขาดแนวรวมในการอนุรักษแลว ยังทําใหเกิดสังคมที่ไมสมบูรณที่เห็น
ความสําคัญของการเอาชนะธรรมชาติมากกวาการเรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข 
ขาดการเรียนรูจากประวัติศาสตร และไมเห็นความสําคัญในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางสมมาในอดีต   
ซึ่งสังคมที่ไมมีสํานึกถึงที่มาของตน ก็ยอมไมมีที่ไปในอนาคตขางหนาดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  มปป.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535.  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม: กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม.  2540.  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2540-2559.  กองนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม: 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม.  2542.  โครงการศึกษาการจัดทําดัชนีในการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติท่ีเปนแหลงทองเที่ยว.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต: 
ปทุมธานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2546.  โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมธรรมชาติอันควรคาแกการอนุรักษ.  
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2547.  โครงการแนวทางการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ.  สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตร
ศิลปแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ Danish International Development Assistance (DANIDA).  
2548.  เอกสารสรุป การสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรม.  
9-11 กุมภาพันธ 2548: กรุงเทพฯ 

 
  

 
 

 

 

 

 
 


