
บทคัดยอ
 การจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือลดผลกระทบดานภูมิทัศนนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการเพื่อปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในแตละประเภทแหลงศิลปกรรม ที่สามารถนําไปปฏิบัติได ตลอดจนเพ่ือเสนอ
กลไกการแกไขปญหาในภาพรวมของประเทศใหเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณากําหนดนโยบายการอนุญาตการกอสรางใน
บริเวณท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรม เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม
 ผลการศึกษานําไปสูการจัดประเภทแหลงศิลปกรรม การจัดประเภทปญหาสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมและประเภทผลกระทบดานภูมิทัศนตอแหลงศิลปกรรม และการเสนอแนะแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือลดผลกระทบดานภูมิทัศน โดยประกอบดวยแนวทางในการลด
ผลกระทบ 2 สวนหลัก ไดแก แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และ
แนวทางดานการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวยการเสนอแนะมาตรการดานกฎหมายและการสราง
ความตระหนักรูและการมีสวนรวม 
 ขอเสนอแนะวธิกีารและกลไกในการปฏิบตัเิพือ่แกไขปญหาผลกระทบดานภมูทิศัน ประกอบ
ดวย การผนวกการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเขาไวในยุทธศาสตรการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และมรดกวัฒนธรรมของชาติ การเสนอใหมกีารข้ึนทะเบียนแหลงศิลปกรรมคุมครองและการกําหนด
มาตรการในการคุมครองภูมิทัศนแหลงศิลปกรรมข้ึนทะเบียน การต้ังคณะทํางานศึกษาผลกระทบ
ดานทัศนียภาพตอแหลงศิลปกรรม การใชกฎหมายที่มีอยูแลวหลายฉบับรวมกันอยางบูรณาการใน
การควบคุมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบแหลงศิลปกรรม และการจัดทําแผนการอนุรักษภูมิ
ทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
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Abstract
 The purposes of this research are to study and recommend practical guideline 
for the management of the cultural environment in order to protect from and mitigate its 
visual Impacts, and to also recommend mechanism in solving the visual impact problems 
at the national level and deliver practical guideline for local government and agency to 
adopt building code policies for the visual impact mitigation on cultural environment.
 The results reveal 7 groups of the cultural environment and common problem 
each group is facing, as well as its negative visual impacts.  Guideline for the management 
of the cultural environment to mitigate its visual Impacts is then recommended in two 
parts i.e., physical remedy and management guidelines.  The latter part includes recom-

mendations on using legal measures and strengthening public awareness and participation.

 Recommendations on means and mechanism for the management of the cultural 
environment to protect from and mitigate its visual Impacts are as follows - integration 

of the cultural heritage and its environment protection into the national environmental 
and cultural heritage preservation strategy, registration of protected cultural environment, 
introduction of preventive measures for the protected cultural environment, appointment 
of working group on cultural environment visual impact, synergy of laws to protect cultural 
environment, and development of cultural environmental protection plan.
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1. บทนํา
 การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมืองท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาประเทศในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา สงผลใหกายภาพของเมืองเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาทางกายภาพโดยไม
ตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ิงแวดลอมศิลปกรรมท่ีมีความสําคัญในฐานะ
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมโดยรอบแหลงศิลปกรรมในเกือบ
ทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยขาดความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ ทําใหเกิดการรุกราน คุกคาม บั่นทอน 
และทาํลายความสวยงามและความสงางามของส่ิงแวดลอมศลิปกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่คณุคาทางดานภมูทิศัน
 การดําเนินงานในดานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมศิลปกรรมท่ีผานมายังขาดการบูรณาการและ
การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ขาดความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยางเต็ม
ที่ รวมท้ังมาตรการและกลไกตางๆ ที่มีอยูยังมีขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปองกันหรือแกไขปญหาในภาพรวม
ได อาทิ กฎหมายโบราณสถานที่ควบคุมเฉพาะในเขตโบราณสถานและอุทยานประวัติศาตร ในขณะที่เมืองเกา
ซึ่งมีอยูมากมายท่ัวประเทศกลับพัฒนาอยางไรทิศทาง กฎหมายผังเมืองรวมที่ไมคํานึงถึงการอนุรักษรวมไปกับ
การพัฒนาเทาที่ควร กฎหมายผังเมืองเฉพาะที่นาจะเปนกลไกสําคัญในการอนุรักษแตกลับไมมีการใชงาน และ
การขาดกลไกอื่นๆ ในการคุมครองภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับแหลงศิลปกรรม
 การขาดประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของมาตรการทางกฎหมาย และกลไกเหลานี้ ทําใหการ
คุมครองส่ิงแวดลอมศิลปกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานภูมิทัศนยังไมมีประสิทธิภาพและไมทันการณ ทําใหเห็น
สภาพการณของการทําลายทัศนียภาพของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยางตอเน่ืองจนเกิดการคัดคานและประทวง
จากสาธารณะอยูเปนระยะ สภาพการณที่เกิดข้ึนน้ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการขาดมาตรการคุมครองที่มี
ประสิทธิภาพและมุงแกไขอยางตรงจุด
 นอกจากนี้ ความเขาใจผิดวาเร่ืองของความสวยงามเปนเร่ืองสวนบุคคล ทําใหไมสามารถตัดสินเร่ือง
ผลกระทบดานสุนทรียภาพท่ีมตีอส่ิงแวดลอมศิลปกรรมได ในความเปนจริงมีศาสตรทีศ่กึษาเร่ืองความงามและผล 
กระทบตอความรูสึกของคนในเร่ืองความงามของสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ และมีการพัฒนาเทคนิควิธีการ
ที่ใชกันอยูทั่วโลก คือ การวิเคราะหและประเมินทัศนคุณภาพ (Visual Quality Analysis and Assessment)  
ซึ่งสมควรนํามาใชในการปองกันและลดผลกระทบเชิงทัศนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการยอมรับแพรหลายใน
สาธารณะ เพื่อสรางใหเกิดความเขาใจวาการตัดสินในเรื่องความงามไมใชความคิดเห็นสวนตัว แตสามารถคาด
การณไดดวยเทคนิคการศึกษาอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
 2.1 เพ่ือศึกษาทบทวนประเภทแหลงศิลปกรรม จาํแนกประเภทและจัดกลุมปญหาส่ิงแวดลอมศิลปกรรม
ที่เกิดขึ้นกับแหลงศิลปกรรมแตละประเภทในปจจุบัน
 2.2 เพื่อศึกษาเสนอแนะหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการเพื่อปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในแตละประเภทแหลงศิลปกรรม ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
 2.3 เพื่อเสนอกลไกการแกไขปญหาในภาพรวมของประเทศใหเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมท้ังหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการพจิารณากาํหนดนโยบายการอนญุาตการกอสราง
ในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
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3. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
 3.1 ศึกษารวบรวมขอมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ
 3.2 สํารวจพื้นที่และรวบรวมขอมูลดานกายภาพ
 3.3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลด
ผลกระทบดานภูมิทัศน
 3.4 เสนอแนะวิธกีารและกลไกในการจดัการส่ิงแวดลอมศลิปกรรมเพ่ือลดผลกระทบดานภมูทิศัน

4. ผลการศึกษา 
 4.1 การจัดประเภทแหลงศิลปกรรม 

 การจดัประเภทแหลงศิลปกรรม จะทําการวเิคราะหประเภทแหลงศิลปกรรมท่ีไดมกีารจาํแนกไว
แลวโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับการจําแนกประเภท
มรดกวัฒนธรรมขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ
แหลงศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่มีคุณคาและสมควรไดรับการดูแลจัดการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลก
ระทบทางภูมทิัศน แลวทําการจดักลุมประเภทแหลงศิลปกรรมอีกครัง้ ตามลักษณะทางกายภาพ คุณคาใน
เชงิสญัลกัษณ ประวตัศิาสตร โบราณคด ีศลิปกรรม สถาปตยกรรม และวฒันธรรม และตามลกัษณะผลกระ
ทบที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนหรืออีกนัยหนึ่งคือ ตามลักษณะทางกายภาพของแหลงศิลปกรรม
ที่นาจะไดรับผลกระทบทางดานภูมิทัศนในลักษณะใกลเคียงกัน โดยสามารถสรุปประเภทแหลงศิลปกรรม
ไดเปน 7 ประเภท ดังนี้  (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1: แสดงการจัดประเภทแหลงศิลปกรรม
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 4.2 ประเภทปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และผลกระทบดานภูมิทัศนตอแหลง
ศิลปกรรม 

 จากการสํารวจและศึกษารวบรวมขอมูลดานกายภาพของแหลงศิลปกรรมประเภทตางๆ 
สามารถวิเคราะหและจัดประเภทปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และประเภทผลกระทบดานภูมิทัศน
ตอแหลงศิลปกรรม ไดดังนี้
 4.2.1 ประเภทปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
 ปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ (ตารางที่ 2)
 - ปญหาดานกายภาพ 

 ปญหาดานกายภาพของส่ิงแวดลอมศลิปกรรมแบงออกเปนปญหาท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอมภายในพื้นท่ีแหลงศิลปกรรมเองและสภาพแวดลอมโดยรอบแหลงศิลปกรรม ที่ขาด
ความตระหนักถึงผลกระทบในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและขาดการควบคุม 
 สภาพปญหาท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมภายในพืน้ท่ีแหลงศิลปกรรมเอง ไดแก 
1) สภาพภมูทิศันหรือการจดัภูมทิศันภายในพืน้ท่ีของแหลงศิลปกรรมท่ีมรีปูแบบทีไ่มเหมาะสมหรอืขัด
แยงกับลักษณะหรือคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรมของแหลงศิลปกรรม 2) การใชประโยชนที่โลงวาง
ของแหลงศิลปกรรมอยางขาดระเบียบและไมนาดู 3) การกอสรางหรือตอเติมอาคารภายในบริเวณ
แหลงศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบแปลกแยกหรือขัดแยงกับรูปแบบของแหลงศิลปกรรม เกิดการรบกวน
หรือบดบังสงผลใหแหลงศิลปกรรมหมดความสงางาม และ 4) การกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ในพื้นที่ใหเชาบดบังตัวแหลงศิลปกรรม
 สภาพปญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมโดยรอบแหลงศิลปกรรม ไดแก
 1) การกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีมีขนาดสูงใหญ หรือมีรูปแบบท่ีไมเหมาะสมใน
พืน้ท่ีประชิดแหลงศิลปกรรม พืน้ท่ีโดยรอบ หรือพ้ืนท่ีทีห่างออกไปแตยงัอยูในระยะท่ีสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยปราศจากการใหความสําคัญตอประวัติศาสตรหรือรูปแบบสถาปตยกรรม 

2) การสรางสาธารณูปโภคประชิดหรือรุกล้ําแหลงศิลปกรรมโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ศลิปกรรม หรือโดยไมคาํนงึถึงโครงสราง องคประกอบ และบรรยากาศของพ้ืนท่ี ในกรณแีหลงศิลปกรรม
ประเภทเมืองเกาและยานชุมชนเกา จะนําไปสูการทาํลายคณุคาทางประวตัศิาสตรและวฒันธรรมของ
พื้นที่ดวย และ 3) การขยายตัวของการพัฒนาเขาไปในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ใน
กรณีแหลงศิลปกรรมประเภทเมืองเกาและยานชุมชนเกา สงผลใหคุณคาทางประวัติศาสตรเสียหาย 

ถดถอยได
 - ปญหาดานกฎหมายและขอบังคับ
 กฎหมายและขอบังคับท่ีใชอยูในปจจุบันยังมีขอจํากัดท่ีไมสามารถปองกันผลกระทบสิ่ง
แวดลอมศิลปกรรมไดอยางครอบคลุม กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการคุมครองแหลงศิลปกรรมที่มี
อยูในปจจุบันคือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504 และ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2535 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะตัวแหลงศิลปกรรมที่ไดรับการขึ้น
ทะเบยีนเปนโบราณสถาน ไมครอบคลมุพ้ืนท่ีโดยรอบแหลงศิลปกรรมแตอยางใด กฎหมายทีคุ่มครอง
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พื้นที่แหลงศิลปกรรมและพื้นที่โดยรอบหรือที่เรียกวาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้น คงมีเพียงการออก
ประกาศตามพระราชบญัญัตสิงเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการกาํหนด
เขตพืน้ท่ีคุมครองสิง่แวดลอม ซึง่ในปจจุบนัมีเพียงพ้ืนท่ีเดียวท่ีประกาศโดยมเีจตนารมยในการคุมครอง
สิง่แวดลอมศิลปกรรม คอื พืน้ท่ีเมืองโบราณศรมีโหสถ ในขณะทีก่ารคุมครองโดยกฎกระทรวงผังเมือง
รวมนอกจากจะกระทําไดในกรณพีืน้ทีแ่หลงศลิปกรรมน้ันมคีวามสาํคญัและมคีณุคาสงูเปนทีป่ระจักษ
แลว ยังไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมสภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงศิลปกรรม
 นอกจากนี้ การควบคุมการพัฒนาในบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานหรือแหลงศิลปกรรม 
อาจกระทําไดโดยการกําหนดเปนพื้นที่อนุรักษในกฎกระทรวงผังเมืองรวม หรือประกาศเปนผังเมือง
เฉพาะ ซึ่งท้ังสองกรณีจะกระทําไดเม่ือพ้ืนท่ีแหลงศิลปกรรมน้ันมีความสําคัญและมีคุณคาสูงเปนท่ี
ประจักษ นอกจากน้ี กรณีกฎกระทรวงผังเมืองรวมน้ัน จะมุงเนนควบคมุการใชประโยชนทีด่นิและการ
พัฒนาเมืองแตไมสามารถควบคุมลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบแหลงศิลปกรรมได อยางไร
ก็ดี แหลงศิลปกรรมที่มีคุณคา (ทั้งที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและยังไมไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณ
สถาน) ที่ไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย อยูอยางกระจัดกระจาย และไมไดอยูภายพื้นที่อนุรักษในกฎ
กระทรวงผังเมืองรวมหรือประกาศเปนผังเมืองเฉพาะ ก็จะไมไดรับการคุมครอง
 - ปญหาดานสังคม

 การขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในคุณคาของแหลงศิลปกรรมของท้ังผู
ครอบครองแหลงศิลปกรรมเองและชุมชนโดยรอบ ทาํใหเกิดการพัฒนาโดยไมคาํนึงถึงคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมของแหลงศิลปกรรม สง
ผลตอการทําลายคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมน้ันๆ ดังน้ัน ปญหาทางดานสังคมที่นําไปสูความ
เส่ือมโทรมและความเสียหายของส่ิงแวดลอมแหลงศิลปกรรมจึงไดแก การขาดจิตสํานึก ความรูความ
เขาใจ และความตระหนักในคุณคาของการดํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอม และการขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
 ความตระหนักรู ความรู และความเขาใจถึงคุณคาและความสําคัญของแหลงประวัติศาสตร
หรือแหลงศิลปกรรมนําไปสูความภาคภูมิใจในรากเหงาทางวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการหวงแหน
มรดกวัฒนธรรม และเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจากประชาชนในพ้ืนท่ี  ดังน้ันหากประชาชนในพ้ืนท่ียังไมเห็นคุณคาของแหลงศิลปกรรม ก็อาจนํา
ไปสูการบุกรุกทําลายโดยเจตนาหรือโดยรูเทาไมถงึการณเพ่ือหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะส้ัน  

และการตอตานหรือไมใหความรวมมอืกับภาครฐัในการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืนโยบายในการอนุรกัษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
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ตารางที่ 2: สรุปประเภทปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของแหลงศิลปกรรมแตละประเภท

 4.2.2 การจัดประเภทผลกระทบดานภูมิทัศนตอแหลงศิลปกรรม

 สิ่งแวดลอมศิลปกรรม จดัวาเปนพ้ืนท่ีทีม่ีความออนไหวตอการรับรูหรือมีคุณคาทางภูมทิศันสงูประเภท
หน่ึง ซึง่จะมคีวามเปราะบางตอความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทีค่อนขางถาวรทีไ่มสามารถปรับเปลีย่นกลบั
คืนสูสภาพหรือคุณลักษณะเดิมได หรือปรับเปล่ียนกลับคืนไดยาก พื้นท่ีเหลาน้ีโดยลักษณะทางธรรมชาติของท่ี
ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบที่ปรากฏทางสายตา ความเปนองคประกอบทางทัศนียภาพในภาพ
รวม หรืิอลักษณะเฉพาะอื่นๆ จะทําใหไดรับผลกระทบดานภูมิทัศนสูงจากการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับบริบทใน
บริเวณประชิดหรือใกลเคียงกับพ้ืนท่ีนั้นๆ  การพัฒนาเหลาน้ีจะเปล่ียนแปลงคุณภาพของภูมิทัศนและทัศนียภาพ
ที่ปรากฏตอสาธารณะของพื้นที่ออนไหวดังกลาว
 ลกัษณะผลกระทบทางดานภมูทิศันหรอืผลกระทบทางสายตาท่ีเกดิขึน้ตอสิง่แวดลอมศิลปกรรม สามารถ
แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้



D-44 หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1) การรบกวน (Disturbance) หมายถึง การที่สิ่งกอสรางใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยูดานหนา ดาน
ขาง หรือฉากหลงัของมมุมองสําคัญของสิง่แวดลอมศลิปกรรม กอใหเกิดความรูสกึรบกวนเกะกะสายตา รบกวน
ความงามขององคประกอบหรือมุมมองที่สําคัญ (ภาพที่ 1) 
 2) การคุกคาม (Threaten) หมายถึง การที่สิ่งกอสรางใดๆ ก็ตามที่ปรากฏในตําแหนงประชิดหรือ
ใกลเคียงกับส่ิงแวดลอมศิลปกรรมหรือองคประกอบท่ีมีคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม สงผลใหคุณคา ความ
สงางาม และความสวยงามของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารที่มีลักษณะสูงใหญกวา
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมื่อปรากฏอยูในมุมมองเดียวกัน (ภาพที่ 2)
 3) การบดบัง (Obstruction) หมายถึง การที่สิ่งกอสรางใดๆ ก็ตามที่ปรากฏดานหนาสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมหรือองคประกอบที่มีคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม และบดบังองคประกอบหรือมุมมองสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สงผลใหมองไมเห็น มองเห็นไดนอยลง หรือมองเห็นไดไมชัดเจนเทาเดิม (ภาพที่ 3)
 4) ความแปลกแยก (Alienation) หมายถึง การที่สิ่งกอสรางใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะทางกายภาพ 
เชน มวลอาคาร ความสูง สัดสวน รูปทรง รูปแบบ และลักษณะเฉพาะ ที่แตกตางไปจากคุณลักษณะทางภูมิ
ทัศนโดยรวมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สงผลใหเกิดความแปลกแยกหรือขาดความกลมกลืนของภูมิทัศนโดย
รวมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 1: (บนซาย) การรบกวนฉากหลังของมุมมองสําคัญของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (ซาย)
ภาพท่ี 2: (บนขวา) การคุกคามของอาคารท่ีมีลักษณะสูงใหญกวาส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเม่ือปรากฏอยูในมุมมองเดียวกัน
ภาพที่ 3: (ลางซาย) การบดบังสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทําใหมองเห็นไดนอยลงและขาดความสงางาม
ภาพที่ 4 (ลางซาย) ความแปลกแยกที่เกิดจากอาคารที่มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากคุณลักษณะทางภูมิ
ทัศนโดยรวมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
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4.3 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบดานภูมิทัศน 

 แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมศลิปกรรมเพือ่ลดผลกระทบดานภมูทิศันทีน่าํเสนอในทีน่ีเ้ปน
ผลจากการสังเคราะหหลักวิชาทีรู่จกักันแพรหลาย ไดรบัความเช่ือถือ และมกีารนาํไปใชอยางไดผลใน
หลายๆ ที่ โดยการใชหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติทางดานการรับรูสิ่งแวดลอม (Environmental 
Perception) ความงาม (Aesthetics) ของสภาพแวดลอม การออกแบบวางผังและพัฒนาชุมชนเมืิ
อง และมาตรการทางดานกฎหมายและการมีสวนรวม  โดยนําหลักวิชาการและแนวทางเหลานี้มา
ผสมผสาน เพื่อใหตอบสนองกับสถานการณและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยประกอบ
ดวยแนวทางในการลดผลกระทบ 2 สวนหลัก ไดแก แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบสิ่ง
แวดลอมศิลปกรรม และแนวทางดานการบริหารจัดการ ดังนี้
 4.3.1 แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภมูทิศันของแหลงศลิปกรรมแตละ

ประเภท 
 สิง่แวดลอมศิลปกรรมแตละประเภทนอกจากจะมีลกัษณะทางกายภาพและลักษณะผลกระ
ทบท่ีไดรับจากการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนที่แตกตางกันแลว ยังมีองคประกอบของปญหาท่ีแตกตางกัน
ออกไป หลักเกณฑการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมแตละประเภทจึงตองพิจารณา
ใหสะทอนปจจัยความแตกตางขางตน เพื่อใหไดมาซ่ึงหลักเกณฑที่เหมาะสมกับแหลงศิลปกรรม
แตละประเภทและสามารถนําไปสูแนวทางการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดของหลักเกณฑวธิกีารลดผลกระทบดานภูมทิัศนของแหลงศิลปกรรมแตละ
ประเภท ประกอบดวยหลักเกณฑในการลดผลกระทบ 2 สวนหลัก ไดแก 
 1) การศึกษาและกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีในการลดผลกระทบเพ่ือดําเนนิการวางแผนการ
อนุรักษและปองกันผลกระทบในอนาคต 
 2) หลักเกณฑดานความงามในสภาพแวดลอม  
 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑวิธีการลดผลกระทบของแหลงศิลปกรรมแตละประเภท 

ดังนี้
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1) อนุสาวรีย อนุสรณสถาน สถาน หลักเมือง
ตารางท่ี 3: แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมทิัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
อนุสาวรีย อนุสรณสถาน สถาน หลักเมือง
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2) วัด วัดราง ศาสนสถาน

ตารางท่ี 4: แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมทิัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
วัด วัดราง ศาสนสถาน
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3) พิพิธภัณฑ สถาปตยกรรม พระราชวัง
ตารางที่ 5: แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
พิพิธภัณฑ สถาปตยกรรม พระราชวัง
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4) แหลงโบราณคดีทั้งที่ขุดคนแลวและยังไมไดขุดคน โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ
ตารางท่ี 6: แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมทิัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
แหลงโบราณคดีทั้งที่ขุดคนแลวและยังไมไดขุดคน โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ
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5) ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร
ตารางที่ 7 แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร
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6) เมืองเกา เมืองประวัติศาสตร
ตารางที่ 8 แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
เมืองเกา เมืองประวัติศาสตร
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6) เมืองเกา เมืองประวัติศาสตร
ตารางที่ 8 แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
เมืองเกา เมืองประวัติศาสตร
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7) ยานชุมชนเกา
ตารางที่ 9 แนวทางดานกายภาพในการลดผลกระทบดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมประเภท
ยานชุมชนเกา
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4.3.2 หลักเกณฑวิธีการดานการบริหารจัดการ
 แนวทางดานการบรหิารจดัการเพือ่ลดผลกระทบดานภมูทิศันของสิง่แวดลอมศลิปกรรม เปน
แนวทางในการนาํหลกัเกณฑวธิกีารลดผลกระทบไปสูการปฏบิตั ิประกอบดวยขอเสนอแนะมาตรการ
ทางดานการออกกฎหมาย และการสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1) มาตรการทางดานกฎหมายและการบังคับใช
  • มาตรการทางดานกฎหมายที่บังคับใชอยูแลว
  มาตรการทางดานกฎหมาย เปนส่ิงที่มีความจําเปนมากในการปองกันและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในดานภูมิทัศน เนื่องจากสิ่งแวดลอมศิลปกรรมถือเปนทรัพยากรที่
มีคุณคาไมสามารถทดแทนได จึงจําเปนตองใชมาตรการเพื่อบังคับใหมีการดําเนินการอนุรักษคุณคา
ภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไว โดยมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชอยูแลว ที่สามารถนํามาใชเพ่ือ
ปองกันและลดผลกระทบดานภูมิทัศน ประกอบดวย
  - พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ พ.ศ. 2504 และ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2535
  - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ผังเมืองรวม) (ผังเมืองเฉพาะ)

  - พระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ ิพ.ศ. 2535 (การ
ประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม) (การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
  - พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กฎกระทรวง/ขอกําหนด)(เทศบัญญัต/ิ
ขอบัญญัติทองถิ่น)

  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
และเมืองเกา พ.ศ. 2546 (การประกาศเขตพื้นที่เมืองเกา)
  • มาตรการทางดานกฎหมายที่เสนอแนะเพิ่มเติม
  นอกจากมาตรการดานกฎหมายท่ีบงัคบัใชอยูแลว มาตรการดานกฎหมายท่ีเสนอ
แนะเพ่ิมเตมิเพ่ือเปนมาตรการหลกัท่ีสาํคัญในการประกาศความสําคัญของแหลงศิลปกรรม คอืการข้ึน
ทะบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง โดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
สามารถออกเปนประกาศตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติิ พ.ศ. 
2535 เพ่ือข้ึนทะเบียนแหลงศิลปกรรมท่ีสําคัญและมีคุณคา โดยสามารถประกาศใหครอบคลุมส่ิง
แวดลอมศลิปกรรมและภมูทิศันโดยรอบทีน่าจะไดรบัผลกระทบ และยังสามารถประกาศใหครอบคลมุ
แหลงศิลปกรรมประเภทกลุมอาคาร พื้นที่ หรือสภาพแวดลอม เชน เมืองเกา และชุมชนโบราณ ที่ไม
เขาขายการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานอีกดวย
  กระบวนการขึ้นทะบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง สามารถเริ่มตนดําเนินการโดย
กรรมการระดับทองถิน่ ซึง่เปนกลไกท่ีสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
มอียูแลว คอืคณะอนุกรรมการอนุรักษสิง่แวดลอมธรรมชาติและศลิปกรรมประจาํจังหวดั (แตงต้ังโดย
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ) โดยมีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เปนผูดาํเนินงานใหเกดิผลในการปฎิบตั ิการอาศยักลไกระดบัทองถ่ินดงักลาวในการดาํเนินการสาํรวจ 
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ประเมินคุณคา และเสนอใหคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทําการ
กลั่นกรอง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนผูพิจารณาประกาศขึ้นทะบียนแหลง
ศิลปกรรมคุมครอง จะชวยใหการดําเนินการเปนไปไดอยางรวดเร็ว ทันทวงที และครอบคลุมแหลง
ศิลปกรรมของแตละพื้นที่ไดอยางทั่วถึง โดยเมื่อทําการขึ้นทะเบียนแลว สามารถดําเนินการกําหนด
มาตรการอยางออนในระยะเริ่มตน ในการปองกันผลกระทบภูมิทัศน เชน การกําหนดบริเวณที่อาจ
ไดรับผลกระทบ ควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม ควบคุมการกอสรางตอเติมอาคาร และ
ควบคุมปาย เปนตน และเฉพาะสําหรับแหลงศิลปกรรมที่มีความสําคัญสูงยิ่งยวด จะไดกําหนดใหมี
การศกึษาเพิม่เตมิอยางละเอียดเพือ่การประเมนิคุณคาและกาํหนดเขตจดัการเชงิทศันเพือ่นาํไปสูการ
ประกาศเขตพ้ืนทีคุ่มครองสิง่แวดลอมและกาํหนดมาตรการทีเ่ขมงวดข้ึนในการปองกนัผลกระทบดาน
ภูมิทัศนตอไป
  การข้ึนทะเบยีนแหลงศิลปกรรมคุมครองดงักลาว จะเปนมิตใิหมในความพยายาม
คุมครองแหลงศลิปกรรมทัว่ประเทศ ซึง่จะมปีระโยชนในการควบคมุการเปล่ียนแปลงภมูทิศันไปในทาง
ที่มีผลกระทบดานลบ โดยการประกาศทางตรงและทางออมใหไดทราบ และหลีกเลี่ยงการจะดําเนิน
การที่กอใหเกิดผลกระทบ หรือเลือกดําเนินการดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
  รายละเอียดของขอเสนอแนะมาตรการทางดานกฎหมายเพ่ือปองกันและลดผล 

กระทบสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในดานภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมแตละประเภท มีดังนี้ (ตารางที่ 10)
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  • การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
  เชนเดียวกับปญหาส่ิงแวดลอมทั้งหลาย ปญหาสิ่งแวดลอมศิลปรรมประการหนึ่งเกิด
จากการปลอยปละละเลยของผูมีอํานาจดูแลบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ทําใหเกิดปญหามากมาย
ลุกลามขยายตัวไปกวางขวาง การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด นอกจากจะชวยใหสามารถลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่มีบังคับใชอยูแลวสามารถกําจัดความนาเกลียด 
ไรระเบียบ รกรุงรัง ซึ่งเปนปญหาพื้นฐานอยางไดผลทันทีแลว การบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของยังเปนการ
เริ่มสรางสํานึกขั้นพื้นฐานใหสังคมเห็นวา ปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเปนเรื่องสําคัญและตองมีการปฏิบัติ
อยางจริงจัง สังคมจะเริ่มตื่นตัวและระมัดระวังในเรื่องของการทําลายภูมิทัศน เพราะเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังจะชวยใหพลังอํานาจ (Empower) แกกลุมคนที่เห็นดวยกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด
ความมั่นใจวากําลังกระทําสิ่งที่ถูกตอง 
  นอกจากนี ้การมีกฎหมายเพือ่ใหอาํนาจผูแทนประชาชนในการสอดสอง ดแูล ควบคุม และ
คุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เนนการมอบหมายภารกิจใหกับสังคมอยางถูกตอง เปนทางการ (Ligitimize) 
โดยการจัดใหมีคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ/หรือระดับทองถิ่น ทําใหมีภารกิจ และอํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เปนการใหอํานาจแกสังคม เพื่อทําหนาที่คุมครองสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่  ในทาง
กลับกัน เม่ือกฎหมายใหอํานาจสังคมมีสวนรับผิดชอบและสรางสํานึกและพลังใหเขมแข็งข้ึน สังคมจะชวย
สอดสองคุมครองสภาพแวดลอม โดยถอืเปนหนาท่ีความรับผิดชอบอันเปนการตรวจสอบการทาํงานและการ
บังคับใชกฎหมายของรัฐไปดวย เปนวงจรที่สงเสริมซึ่งกันและกัน
 2) การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวม

 การสรางจติสํานึกในการอนรุกัษภมูทิศันสิง่แวดลอมศลิปกรรมคือการทําใหบคุคลตระหนกัและเหน็
คุณคา รวมท้ังผลกระทบจากการทํากิจกรรมท่ีสงผลตอภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม นอกจากน้ี ยังเปนการ
ทําใหตระหนักวาทุกคนเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตองไดรับผลกระทบไมทางใดก็ทางหนึ่ง ดัง
นัน้ ตนจงึรวมเปนผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ดวย การสรางจติสาํนกึทีด่โีดยปลูกฝงใหทกุคนตระหนกั
ถึงปญหาโดยการใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญและคุณคาของภูมิทัศนสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ประกอบกับการแสดงการยอมรับ สงเสริม และสนับสนุนความสําคัญของการอนุรักษภูมิทัศนสิ่ง
แวดลอมศิลปกรรมจากภาครัฐ และการสรางความรวมมือและเครือขายเพื่อกระจายความรับผิดชอบสูทุก
ภาคสวน จงึมีความสําคัญในการอนรุักษภมูทิศันสิง่แวดลอมศลิปกรรมทัง้ในระดบัชาติและระดับทองถิน่ โดย
มีแนวทางการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ดังนี้
  1) การใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและประชาชนโดยทั่วไป เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
  2) การยอมรับ สงเสริม และสนับสนุนความสําคัญของการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม เปนการกระตุนใหสาธารณะรับรูถึงการยอมรับความสําคัญของการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมจากภาครัฐหรือผนวกเขากับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตัวอยางเชน การขึ้นทะเบียนแหลง
ศิลปกรรมคุมครอง
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  3) การสรางความรวมมอืและเครือขายการอนุรกัษภมูทิศันสิง่แวดลอมศิลปกรรม 
ทีป่ระกอบดวยภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนการกระจายความรับผดิชอบสูทกุภาคสวน
เพื่อสรางพันธกิจรวม นอกจากเปนการกระตุนใหภาคสวนตางๆ รับรูถึงหนาที่ในการรวมอนุรักษภูมิ
ทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแลว ยังชวยสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน สรางความหวงแหนและ
ความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมกันพิทักษหรืออนุรักษคุณคานั้นไว

5 สรุปขอเสนอแนะวิธีการและกลไกในการจัดการส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลด
ผลกระทบดานภูมิทัศน
 ขอเสนอแนะวิธีการและกลไกในการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาผลกระทบดานภูมิทัศน เพ่ือ
ใหเปนแนวทางในการดําเนินงานในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการพจิารณากาํหนดนโยบาย ตลอดจนการบริหารจัดการ เพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบสิง่แวดลอมศลิปกรรมมีแนวคดิหลกัคอืการใชกฎหมายท่ีมอียูแลวหลายฉบับรวมกนั
อยางบูรณาการในการควบคุมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบแหลงศิลปกรรม รวมกับการเสนอ
มาตรการดานกฎหมาย และกลไกสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
 5.1 การผนวกไวในยุทธศาสตรการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมรดกวัฒนธรรมของชาติ
 การผนวกการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเขาไวในยุทธศาสตรการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมและมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถอาศัยกลไกหนวยงานระดับชาติ 2 หนวยงานหลัก 
คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกรมศิลปากร ในการผลักดัน
ยทุธศาสตรไปสูการปฏบิตั ิโดยกาํหนดเปนกลยุทธ และแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกาํหนดมาตรการ
ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาการอนุรกัษภมูทิศันวฒันธรรมและภูมทิศันสิง่แวดลอมศิลปกรรม 
รวมท้ังวางแผนการอนรุกัษเฉพาะพืน้ที ่  ในกรณีพืน้ทีท่ีม่คีวามสําคญัระดับชาติจาํตองศกึษาผลกระทบ 

กําหนดพื้นที่ควบคุม และกําหนดมาตรการคุมครองไว การผนวกการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรมและ
ภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเขาไวในยุทธศาสตรของท้ังสองหนวยงานขางตน จะทําใหสามารถผลัก
ดันการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไปสูการปฏิบัติไดทั้งในระดับชาติและทองถิ่น เนื่องจาก
มีกลไกระดับทองถิ่นรองรับอยูแลว ไดแก หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น อนุกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด และสํานักศิลปากรหนวยตางๆ ที่ตั้งอยู
ในภูมิภาค
 5.2 การขึ้นทะเบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง
 การขึ้นทะบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง โดยการออกเปนประกาศตามพระราชบัญญัติสง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติิ พ.ศ. 2535 เปนมาตรการดานกฎหมายที่เสนอแนะเพิ่ม
เติมเพื่อเปนมาตรการหลักท่ีสําคัญในการประกาศความสําคัญของแหลงศิลปกรรม เพ่ือดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนแหลงศิลปกรรมท่ีสําคัญและมีคุณคา โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจําจังหวดัศึกษาแจกแจงความสําคัญและคณุคาแหลงศิลปกรรมตามกลุมประเภทที่
กาํหนด เสนอใหคณะอนกุรรมการอนรุกัษสิง่แวดลอมธรรมชาตแิละศลิปกรรมกล่ันกรอง เพือ่เสนอตอ
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วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไปยงักรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตเิพือ่ประกาศขึน้ทะเบยีนเปนแหลงศลิปกรรมคุมครองตามกฎหมาย 
เพือ่คุมครองสิง่แวดลอมและภมูทิศันโดยรอบแหลงศลิปกรรม และในขณะเดียวกันใหเปนการแจงเตือน
ไปยังผูที่จะดําเนินการใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในบริเวณใหหลีกเล่ียงดําเนินการอันจะ
ทําใหเกิดผลกระทบในทางลบดังกลาว หรือหากมีความจําเปน ตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง
ในแนวทางท่ีเหมาะสม โดยเม่ือทําการข้ึนทะเบียนแลว สามารถดําเนินการกําหนดมาตรการอยาง
ออนในระยะเริ่มตน ในการปองกันผลกระทบดานภูมิทัศน (ภาพที่ 5)
 นอกจากผลทางดานกฎหมายในการคุมครองแหลงศิลปกรรมแลว การข้ึนทะบียนแหลง
ศิลปกรรมคุมครองนี้ ยังเปนการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ซึ่งนํา
ไปสูการสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมในวงกวาง โดยเปนการแสดงถึงการยอมรับ สงเสริม 
และสนับสนุนความสําคัญของการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจากภาครัฐ ซึ่งจะเปนการ
กระตุนใหสาธารณะรับรูถงึการยอมรับความสําคัญของการอนุรกัษภมูทิศันสิง่แวดลอมศลิปกรรม อกีท้ัง
กระบวนการสํารวจ ศกึษา แจกแจงความสาํคญัและคุณคาแหลงศลิปกรรมตามกลุมประเภทท่ีกาํหนด 
เพื่อเสนอใหทําการขึ้นทะบียนแหลงศิลปกรรมคุมครองนั้น เปนกระบวนการที่จัดทําในระดับทองถิ่น 
ซึ่งสามารถสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมไดอยางแทจริง โดยการสรางความรวมมือและเครือ
ขายการอนุรักษภมูทิศันสิง่แวดลอมศลิปกรรม ทีป่ระกอบดวยภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เปนการกระจายความรับผิดชอบสูทุกภาคสวนเพื่อสรางพันธกิจรวม

ภาพที่ 5 กระบวนการและกลไกการขึ้นทะเบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง
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 5.3 การกําหนดมาตรการคุมครองภูมิทัศนแหลงศิลปกรรมขึ้นทะเบียน

 การกําหนดมาตรการในการคุมครองภูมิทัศนแหลงศิลปกรรมท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
แหลงศิลปกรรมคุมครองนั้น สามารถดําเนินการกําหนดมาตรการอยางออนในระยะเริ่มตนในการ
ปองกันผลกระทบภูมิทัศน เชน การกําหนดบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ ควบคุมการใชประโยชน
ที่ดินที่ไมเหมาะสม ควบคุมการกอสรางตอเติมอาคาร และควบคุมปาย เปนตน และเฉพาะสําหรับ
แหลงศิลปกรรมที่มีความสําคัญสูงยิ่งยวด จะไดกําหนดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางละเอียดเพื่อการ
ประเมินคุณคาและกําหนดเขตจัดการเชิงทัศนเพ่ือนําไปสูการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม
และกําหนดมาตรการที่เขมงวดขึ้นในการปองกันผลกระทบดานภูมิทัศนตอไป (ภาพที่ 6)
 โดยมีขอเสนอแนะมาตรการควบคุมการกอสรางอาคารภายในขอบเขตโดยรอบแหลง
ศิลปกรรมคุมครองที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อปองกันผลกระทบดานภูมิทัศน ดังนี้
 1) ภายในระยะ 100 เมตร โดยรอบแหลงศิลปกรรม หากจะดําเนินการกอสรางหรือตอเติม
อาคาร อนุญาตใหอาคารมีความสูงไดไมเกิน 12 เมตร
 2) ภายในระยะระหวาง 100 ถึง 300 เมตร โดยรอบแหลงศิลปกรรม หากจะดําเนินการ
กอสรางหรือตอเติมอาคาร อนุญาตใหอาคารมีความสูงไดไมเกิน 18 เมตร
 3) ภายในระยะระหวาง 300 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร โดยรอบแหลงศิลปกรรม หากจะดําเนิน
การกอสรางหรอืตอเตมิอาคารท่ีมคีวามสงูเกนิ 23 เมตร จะตองจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยใหคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เปนผูพิจารณาให
ความเห็นในดานผลกระทบทางภูมิทัศน และเสนอตอคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป

 5.4 การตั้งคณะทํางานศึกษาผลกระทบดานทัศนียภาพตอแหลงศิลปกรรม
 คณะทํางานศึกษาผลกระทบดานทัศนียภาพตอแหลงศิลปกรรม เปนกลไกสนับสนุนเพิ่ม
เติม ที่คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมสามารถจัดตั้งขึ้นใหมเพื่อศึกษา
รายละเอยีดของผลกระทบเชงิลกึจากโครงการทีเ่ขาขายตองจัดทาํการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ภายในเขตพื้นที่ควบคุมการกอสรางอาคารตามประกาศข้ึนทะเบียนแหลงศิลปกรรมคุมครอง หรือ
โครงการที่มีความสูงเกิน 23 เมตร ที่จะกอสรางภายในระยะระหวาง 300 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร โดย
รอบแหลงศิลปกรรม ตามมาตรการที่เสนอแนะขางตน
 ในกรณทีีค่ณะอนกุรรมการอนุรกัษสิง่แวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม พจิารณาแลวเห็นวา
ลกัษณะผลกระทบภมูทิศันจากโครงการมคีวามซบัซอน หรืออาจสงผลกระทบตอแหลงศิลปกรรมทีม่ี
คณุคาสูง หรือสงผลกระทบเปนวงกวาง  คณะอนกุรรมการฯ สามารถมอบหมายใหคณะทํางานศกึษา
ผลกระทบดานทัศนียภาพของแหลงศิลปกรรม ทาํหนาท่ีศกึษาผลกระทบเชิงลึกตามหลกัวิชาการและ
เสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการฯ ตอไป (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6: มาตรการในการลดผลกระทบภูมิทัศนของแหลงศิลปกรรมคุมครองขึ้นทะเบียนและกลไกในการพิจารณาผลกระทบดาน
ภูมิทัศน

 5.5 การกําหนดใหใชกฎหมายที่มีอยูแลวอยางบูรณาการ
 การกําหนดใหใชกฎหมายที่มีอยูแลวอยางบูรณาการ ไดแก
 1) การใชกฎหมายผังเมืองรวมเพื่อกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองอยางเหมาะสม หลีกเล่ียงการ
พัฒนาเมืองในบริเวณที่มีคุณคาทางศิลปกรรมและประวัติศาตร ชี้นําใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ใหม หรือพื้นที่ที่สงผลก
ระทบนอยที่สุดตอบริเวณสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและภูมิทัศนโดยรอบที่มีคุณคาสมควรแกการอนุรักษไว
 2) การกําหนดบริเวณที่มีคุณคาทางศิลปกรรมและประวัติศาตร และกําหนดใหจัดทําผังเมืองเฉพาะเพื่อการ
ควบคมุและสงเสรมิใหเกดิการพัฒนาเชิงอนรุกัษอยางเหมาะสมแกประเภทและสภาพของแหลงศลิปกรรมในพ้ืนทีน่ัน้ๆ
 3) การสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบแหลงศิลปกรรม
อยางเขมงวดโดยไมมกีารละเวน   โดยใหชมุชนหรือองคกรชมุชนมสีวนรวมในการสอดสองดแูล  แจงเบาะแสการละเมิด
ได และมีชองทางการดําเนินการตอเนื่องอยางเปนทางการ
 5.6 การจัดทําแผนการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
 ในการดําเนินงานเพ่ือผลักดนัยทุธศาสตรและกลยุทธในระดบัชาติและทองถ่ินไปสูการปฏบิตั ิจาํตองมีการจัด
ทําแผน ในที่นี้อาจหมายถึงแผนการอนุรักษภูมิทัศนสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของจังหวัดหรือพื้นที่ เพื่อกําหนดเปาหมาย
และขอบเขตการดําเนินงาน ศึกษาและวิเคราะหขอมูล กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงาน และกําหนดแผนงาน
ยอย โครงการ และงบประมาณในการนําแผนอนุรักษฯ ไปสูการปฏิบัติ
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