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คานา

จากแผนพัฒนาการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่มีเจตนารมณ์ที่
เน้ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมให้ เป็ น ระบบ โดยให้ มี ก ารศึ ก ษาอบรมและ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้มีความรูค้ วามเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ รวมทั้ง ให้มีหน่วยงาน
ดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ และให้มีมาตรการควบคุมการ
ใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถประสาน
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น ๗6 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) และได้มกี ารดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
หน่ ว ยอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จึ งนั บ เป็ น หน่ ว ยงานใน
ท้องถิ่นที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมให้แก่ประชาชน นอกจากจะทาหน้าที่อบรมและประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแล้ว หน่วยอนุรักษ์ฯ ยังเป็นหน่วยตรวจสอบดูแลป้องกันปัญ หาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมที่ตน้ เหตุ
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานอนุรักษ์ปกป้อง คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และศิล ปกรรมในพื้น ที่ ๗6 จังหวัด สานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัด ท าคู่มือการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับ ท้ องถิ่น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตุลาคม ๒๕60
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บทนา
สถานการณ์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ความสาคัญ ของแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมยังไม่ได้รับความสนใจและตระหนักถึงเท่าที่ควร เพราะประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความสาคัญ และคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม จึงเกิดการทาลายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ประชิด รุกล้ากับตัวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ปัญหาการทาลายเช่นนี้ จึงเป็นปัญหาที่เกินกาลัง และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ จะดู แล กล่าวได้ ว่า การที่ แหล่ งธรรมชาติ และแหล่ งศิ ลปกรรมเสื่ อ มโทรมนั้ น มี ส าเหตุ มาจาก
สิ่งแวดล้อมที่อยูโดยรอบ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมของ
ชาติ ป ระสบผลจึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ งสิ่ งแวดล้ อ มประกอบด้ ว ย หรื อ ค านึ ง ถึ ง สิ่ งแวดล้ อ มธรรมและ
ศิลปกรรมนั่นเอง
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกทั้งสองประเภทได้รับ การดูแลรัก ษา จึงต้องมีก ารวาง
แผนการปฏิ บัติ อ ย่างเป็ น ระบบ และถู ก วิธีเพื่ อป้ อ งกั น ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นทั้ งในด้ านการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การอนุรักษ์พื้นที่ ก รุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลก รวมทั้งการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ ท้องถิ่น โดยการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั่วประเทศ

ความหมาย
 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment)
ในที่ นี้ ห มายถึ ง ธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ค่าทางวิท ยาการและสุ น ทรีย ภาพที่ เกี่ ย วข้ อง เป็ น
สัณฐานที่สาคัญ ทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลัก ษณ์หรือสัญ ลัก ษณ์ข องท้องถิ่นนั้น ๆ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ เมื่อถูกทาลายกจจะหมดสภาพไป ไม่สามารถฟื้ฟูคืนสภาพเดิมได้อีก เช่น เกาะ
แก่ง ภูเขา ถ้า น้าตก โป่งพุร้อน แหล่งน้า ชายหาด ซากดึกดาบรรพ์ (พืชและสัตว์) และธรณี สัณฐาน
และภูมลิ ักษณวรรณา
 สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural Environment)
หมายถึง สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ศิลปกรรมในที่นี้คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างหรือกาหนดขึ้น
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และได้รับการยกย่องว่ามีคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคโนโลยี ได้แก่
พระราชวั ง วั ง วั ด ศาสนสถาน ศาล อนุ ส าวรี ย์ ป้ อ ม คู เมื อ ง ก าแพงเมื อ ง อาคารที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
สถาปัตยกรรม สะพาน ท่าน้า และแหล่งชุมชนโบราณ
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ที่ป ระชุมองค์การศึกษาวิท ยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ให้ความหมายว่า ศิลปกรรม เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้
๑) อนุสรณ์ (Monuments) ได้แก่ ผลงานทางสถาปั ตยกรรม ผลงานทางประติมากรรม
และผลงานทางจิตรกรรม ทั้งชิ้นหรือที่เป็นส่วนประกอบ หรือโครงสร้างของรอยจารึกธรรมชาติที่มี
คุ ณ สมบั ติ ท างโบราณคดี ถ้ าอยู่ อ าศั ย และการรวมลั ก ษณะเด่ น ของสิ่ ง เหล่ า นี้ ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า อย่ า ง
กว้างขวางทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
๒) กลุ่มอาคาร (Groups of Buildings) ได้แก่ กลุ่มของอาคารเดี่ยว หรืออาคารที่ตอ่ เชื่อม
กันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม หรือลักษณะทางภูมิประเทศ ซึ่งมีคุณค่าอย่างกว้างขวางทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
๓) สถาน (Sites) ได้แก่ ผลงานของมนุษย์ หรือผลงานที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติ
กั บ มนุ ษ ย์ และพื้ น ที่ รวมทั้ งแหล่ ง โบราณคดี ซึ่ งมี คุ ณ ค่ า อย่ า งกว้ า งขวางทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา

ภาพที่ ๑.1 คุณลักษณะงานศิลปกรรมตามความหมายของ UNESCO

นอกจากนี้ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมยั ง หมายถึ ง พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
คุณลักษณะสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของสังคมและมนุษย์
ผ่านประวั ติศาสตร์อันเป็นผลและเกี่ ย วเนื่องจากวัฒ นธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณ ค่า (การให้
ความหมาย) ของสังคม ดังนัน้ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หมายรวมถึง
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น |
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๑. แหล่งศิลปกรรม และสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ
๒. พื้นที่ที่มีการดารงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible heritage)
๓. พื้นที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มิได้มีคุณค่าสูง เมื่อพิจารณาโดดๆ แต่มีคุณค่า
สูงเมื่อรวมตัวกัน (Collective value) เช่น ชุมชนริมน้า ชุมชนชนบทอื่นๆ
จุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในบริบทของการให้
นิยามนี้ คือ การปกป้อง ดูแล รักษา คุณค่าของพื้ นที่โดยรวมหรือระบบนิเวศชุมชน (Iocal ecosystem)
ผ่านการพิจารณาอย่างองค์รวม (holistic) ในทุกด้านโดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็น
๑. สภาพทางกายภาพ (ทั้งที่เป็นทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ)
๒. วิถีชีวติ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (Intangible assets)
๓. ผูค้ น ปราชญ์ท้องถิ่นที่ต้องเป็นผู้ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมนัน้ ๆ
 มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage)
๑. Tangible heritage หมายถึง มรดกทางกายภาพ ที่สามารถเหจนและจับ ต้องได้ เช่น
อาคาร กลุ่ม อาคาร ย่านชุมชน เมืองโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมทิ ัศน์ทางวัฒนธรรม
๒. Intangible heritage หมายถึง มรดกทางจิตวิญญาณ กระบวนการเรียนรู้ ความรู้สึก
ความคิดที่ไม่สามารถเหจน และจับต้องไม่ได้ เช่น วิถีชวี ิต ความเป็นอยู่ ภาษา ดนตรี การแสดงพื้นถิ่น
 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape)
หมายถึ ง พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแหล่ งทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมและ
ธรรมชาติอันมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าด้านความงาม แสดงให้
เหจนถึงต้นกาเนิดและพัฒนาการของสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานของ
พืน้ ที่ ภูมทิ ัศน์ทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
๑. ภูมทิ ัศน์ที่ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตัง้ ใจจากมนุษย์ เช่น สวน สวนสาธารณะ
๒. ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การปกครอง และ/หรือศาสนา ความเชื่อ
๓. ภูมทิ ัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติ

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
วิธีการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างเป็นระบบจะต้องพิจารณา
ดังนี้
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น |
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๑) อนุรัก ษ์โดยมองภาพรวมการอนุรัก ษ์มรดกทางวัฒ นธรรมหรือศิลปกรรมจะต้อง
อนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยเพราะศิ ลปกรรมและธรรมชาตินั้น แท้ที่จริงแล้วมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และกจเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์ด้วย อย่ามองแยกส่วน กล่าวคือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต และความเป็นชุมชน ความมีค่าของคนนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นสิ่งเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงควรจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในความคิดนี้ให้ได้
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยงานต่างๆ มักมองแต่ในงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น แม้ว่างานจะ
มีความเกี่ยวข้องกัน
๒) อนุรักษ์สภาพความเป็นดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์ ในกรณีที่จาเป็นต้องสร้างสิ่งขึ้นใหม่
เพื่อรองรับการพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ต้องคานึงถึง
ความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ หรือชุมชนโบราณ
๓) หากจาเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่แล้ว จะต้องไม่ลืมว่าบริเวณสิ่งใหม่กับบริเวณมรดกทาง
วัฒนธรรมจาเป็นจะต้องมีสิ่งกั้นอยู่ หรือพื้นที่ที่กั้นอยู่ และพื้นที่ที่ดีที่สุด คือ พื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีภูมิทัศน์
ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการปกป้องเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ หรือชุมชนดังกล่าวให้ปลอดภัยจากการ
ขยายตัวของสิ่งที่จะเกิดมาใหม่
๔) อนุรักษ์ซ่อมแซมจะต้องไม่ผิดไปจากสภาพดั้งเดิม ไม่ใช้วัสดุที่ผิดไปจากเดิม ไม่ร้ือ
ทาลาย เช่น การท าลายโบสถ์ เก่ าที่มีอายุนับร้อยปี เพีย งเพื่อสร้างโบสถ์ใหม่ ไม่ติดตั้งป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จะต้องอยู่ในกรอบที่กาหนดไว้
เท่าที่สามารถรองรับการพัฒนาได้ โดยยังรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไว้
การพั ฒ นาในลั ก ษณะนี้ เรีย กว่า การพั ฒ นาเชิงอนุ รัก ษ์ ซึ่ งต้ อ งแยกพื้ น ที่ อ อกจากการพั ฒ นาเชิ ง
เศรษฐกิจให้ชัดเจน โดยกาหนดขอบเขตและพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งกาหนดความเข้มข้นในการพัฒนาแต่ละพืน้ ที่ด้วย พื้นที่ที่จะพัฒนาเชิงเศรษฐกิจควรจะห่างจากพื้นที่
ที่ จะพั ฒ นาเชิ งอนุ รัก ษ์ ดั งนั้ น การอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติ และศิ ล ปกรรม คื อ การควบคุ ม
สภาพแวดล้อมที่อยู่ในเขตธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างเหมาะสม มีระดับความเข้มงวดในการควบคุม
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๑) บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึ ง ตั ว แหล่ ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่มคี วามสอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน
๒) แหล่งอั นควรอนุรัก ษ์ (Nucleus) หมายถึง ตั วธรรมชาติ และศิ ลปกรรม ซึ่งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะต้องอนุรักษ์
๓) พืน้ ที่สงวน (Preservation area) หมายถึง พืน้ ที่ที่มคี ุณค่ามากทางด้านวิชาการ และมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบทาให้ถูกทาลายได้ง่ าย ในพื้นที่นี้ห้ามการกระทาใดๆ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติและศิลปกรรมโดยเดจดขาด
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น |
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๔) พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ (Conservation area) หมายถึ ง พื้ น ที่ ใ กล้ เคี ย ง หรื อ บริ เวณรอบตั ว
ธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเมื่อพื้นที่นี้ถูกทาลายย่อมมีผลกระทบต่อการคงอยู่ของตัว ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมด้วย ในบริเวณนี้ยินยอมให้ ทากิจกรรมได้บางประการที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พืน้ ที่มากนัก
๕) พืน้ ที่บริการและการจัดการ หรือพัฒนา (Service and Management Area) หมายถึง
พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งหรือ โดยรอบแหล่ ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ตั ว ธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมน้อยมากจึงยินยอมให้มีการพัฒนาได้ แต่ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า
กิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการทาลายคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม

ภาพที่ ๑.2 ขอบเขตการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ดั งนั้ น ภาครัฐ นับ เป็ นผู้ มีบ ทบาทสาคั ญ ในการดู แลรัก ษาสภาพแวดล้อ ม โดยการ
กาหนดเป็นนโยบายและมาตรการ ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่ อเป็นการรัก ษาและส่งเสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น |
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บทที่ ๒
หน่วยอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
๒.๑ ความเป็นมา
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๒๗ เหจ น ชอบในหลั ก การของ
แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีหลักการมุ่งหมายให้ท้องถิ่นตระหนักและทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการอนุรักษ์รักษา ปกป้ อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตัว
แหล่งศิลปกรรมนั้น มีทั้งที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาและตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทาลาย
อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการกระท าของมนุษ ย์ เป็นสาเหตุของการ
ทาลายที่มคี วามรุนแรง รวดเรจวและเกิดขึน้ ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติที่ผา่ นมาจึงไม่ประสบผลสาเรจจเท่าที่ควร ทั้งนี้ เป็นเพราะขาดการคานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
อยู่โดยรอบ และขาดความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
ดังนั้น เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม คือ การพัฒนา
วิธีการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบโดย
๑) ให้มีหน่ว ยงานดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญ หาลุก ลามเกินกว่าจะ
แก้ไขได้ โดยกาหนดให้มีการจัดตั้ งหน่วยอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๕ จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) เพื่อดาเนินงานอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรมในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ
๒) ให้มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
ตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดย
การประกาศเขตอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม
๓) ให้การศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มี ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็น
การป้องกันที่ตน้ เหตุ
๔) ให้ มี ก ารบั น ทึ ก จั ด เกจ บ ข้ อ มู ล โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เพื่ อการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งชุมชนโบราณ
สาระส าคั ญ แผนพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มศิ ล ปกรรม จึ งมี เป้ าหมายที่ จ ะให้
ประชาชนทุกระดับในท้องถิ่นตระหนัก และมีความเข้าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่อยู่
โดยรอบแหล่งศิลปกรรม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กาหนดให้ศูนย์
วั ฒ นธรรมจั งหวั ด ต่ างๆ ซึ่ ง จั ด ตั้ งโดยส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ ตามประกาศ
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๐

กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นขึน้ ในแต่ละศูนย์วัฒนธรรม โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ ให้ส ถาบันการศึก ษาซึ่งมีอยู่แล้วทุก จังหวัดในท้องถิ่น มีบ ทบาทในการช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของแหล่ งศิ ล ปกรรม และแหล่ ง ธรรมชาติ รวมถึ ง
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน และ
เพื่อให้เป็นหน่วยติด ตามตรวจสอบดู แล ป้องกัน โดยให้ประชาชน เป็นผู้ปกป้อง ดูแลรักษาสมบัติของ
ท้องถิ่นและของชาติ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน
เนื่องจากในแต่ละจังหวัด นอกจากจะมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มากมายหลายแหล่ง ปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จาเป็น
จะต้องคานึงถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ในพืน้ ที่ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างเกี่ยวเนื่อง และเป็น
สิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแหล่งศิลปกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้ปรับ ปรุงองค์กร
ระดั บ จังหวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมศิล ปกรรมที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัด ให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐบาลได้มีนโยบายการพัฒนาระบบราชการโดยมุ่งเน้ นให้มี
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ดังนั้น สานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) จึ ง ได้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเ สนอ
คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ซึ่ งเป็ น คณะอนุ ก รรมการภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕, ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ และ ๑๑
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๖ ตามล าดั บ ซึ่ ง ได้ เหจ น ชอบให้ เพิ่ ม บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ วยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปกรรมท้องถิ่น ดาเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิล ปกรรม จึงได้ป รับ ชื่อให้เหมาะสม เป็น “หน่ วยอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติและศิ ล ปกรรม
ท้องถิ่น” (Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment : LUCNCE)
๒.๒ การบริหารงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จานวน ๗6 หน่วย (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2 แห่ง
โรงเรียน ๔๒ แห่ง และสถาบันการพลศึกษา ๓ แห่ง
การปฏิบัติงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีลักษณะ
เป็ น การประสานงานในรู ป แบบของคณะกรรมการ โดยมี ค ณะกรรมการประจ า หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อยู่ในหน่วยอนุรักษ์ฯทุกหน่วย ซึ่งเป็นการดาเนินงานใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นการดาเนินงานโดยเอกเทศ
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๑

๒.๒.๑ คณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
มีองค์ประกอบ ดังนี้
- ประธานกรรมการ (ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษา ๑ คน)
- รองประธานกรรมการ (๑ คน)
- กรรมการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนารักษ์
พืน้ ที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สานักงานศิลปากรที่รับผิดชอบในพืน้ ที่ ฯลฯ (๕ คน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ( คน) ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในแขนง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีใ้ ห้มจี านวนกรรมการตามความเหมาะสมโดยมีสัดส่วนเท่ากัน
- ฝ่ายเลขานุการฯ (หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ๒ คน)
๒.๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่บริหารงานในหน่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑) เสนอแผนงาน/โครงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานของแผนพัฒนาการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม
๒) พิ จ ารณาให้ ข้ อ คิ ด เหจ น และข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานต่ างๆ และหาวิธี ก ารแก้ ไ ข
ป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ป้องกัน รักษา คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ที่มี แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ในท้องถิ่น
ที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วน
๔) ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
๕) พิจารณาและเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในท้องถิ่นทุกระดับให้มีเรื่อง
การอนุรักษ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๖) ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ
ควบคุม กากับ การบริหารงานและงบประมาณให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๗) ให้การอบรม ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์แก่ประชาชนและเครือข่ายในระดับท้องถิ่น

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๒

๒.๒.๓ บทบาทหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
บทบาท
หน่ ว ยอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติแ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทส าคัญ ในการ
สนับสนุนการดาเนิ นงาน และประสานงานทางด้านวิชาการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน
ในท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่หลัก
๑) ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ค วามรู้ และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ
และศิลปกรรม
๒) ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม โดยการวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิ ล ปกรรม และให้ ส่งข้อมู ล รวมทั้ ง รายงานสถานการณ์ ไปยั งศู น ย์รวมข้อมู ล เพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและแหล่งชุมชนโบราณ สผ.
๓) สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูก
วิธี เป็นระบบ เหมาะสมกับ ลักษณะทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ยั งคง
รัก ษาความเป็ น เอกลั ก ษณ์ สวยงาม และโดดเด่ น เฉพาะตั ว ตลอดจนช่ ว ยเหลื อ ประสานงานและ
สนับสนุนให้มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมหรือเครือข่ายในชุมชน และเสริมสร้าง
ศัก ยภาพของเครือข่ายในท้ องถิ่ นให้ ส ามารถด าเนิ นงานด้านการอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๔) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมในพื้ น ที่
รับผิดชอบ และพืน้ ที่อื่นๆ ในกรณีที่ไม่มหี น่วยอนุรักษ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
๕) ปฏิ บัติ งานให้เป็ นไปตามแผนพั ฒ นาการอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้อ มศิล ปกรรม ในระดั บ
ท้องถิ่น
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จึ งเป็ น องค์ ก รในระดั บ
ท้องถิ่นที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ โดยมีระบบการบริหาร รวมทั้งการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นที่ เป็นการดาเนินงานในรูปแบบการบูรณาการ และมิได้ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด
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บทที่ ๓
ทิศทางการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้ง ๗6 จังหวัด จะมีทิศทาง
การดาเนินงานในรูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การอนุรักษ์
๑) ดูแลตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ในท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิให้ถูกบุกรุก ทาลาย เสียหาย เสื่อมโทรม ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมโดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่
๒) เกจบรวบรวมและจัดทาข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ตลอดจน
สภาพแวดล้ อ มที่ อยู่ โดยรอบ ประกอบด้ วย สภาพปั จจุ บั น ผลกระทบและปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น และส่ ง
รายงานให้ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งชุมชนโบราณ สผ.
๓) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรมที่
อยู่ในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสอดส่องดูแล ตัวอย่างกรณี วัดที่มีความเก่าแก่ และสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือเป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยพระสงฆ์จะเป็น
ผู้นาในการดาเนินงานที่เหมาะสมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของวัดที่มีอยู่ใน
แต่ละพื้นที่ โดยการจัดระเบียบและรักษาสภาพแวดล้อมความเป็นของแท้ดั้งเดิมของตัวศิลปกรรมหรือ
โบราณสถานที่มีอยู่ไว้ให้มากที่สุด ควรกาหนดเขตพุทธาวาส และสังฆาวาส ให้ ชดั เจน และมีระยะห่างที่
เหมาะสม การสร้างอาคารใหม่ไม่ควรประชิดกับอาคารเก่า หรือโบราณสถานเดิมที่มีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวภายในวัดให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความ
เป็นธรรมชาติ สงบ และร่มเยจน เป็นต้น
๓.๒ การส่งเสริม
๑) สนับสนุนให้มกี ารอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
ถูกวิธี เป็นระบบ และเหมาะสมตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
๒) สนับสนุนให้มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น หรือขยาย
เครือข่ายในแต่ละชุมชน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแขจง มีสานึกในการเป็นเจ้าของสมบัติของชาติ
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ร่วมกันในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๓.๓ การพัฒนา
๑) ผลักดันให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นงานส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาหมู่บ้าน ตาบล โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และประสานประโยชน์สูงสุด ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต
๒) ประสานในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น และแผนด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างแท้จริง
๓) พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาหรือ กิ จ กรรม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ ที่ มี แ หล่ ง
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ซึ่งคาดว่าอาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ในกรณีที่เป็นโครงการเร่งด่วน หรือมิได้มีการวางแผนด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไว้ก่อน ให้
นาเสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด พิจารณา และ
แจ้งผลการดาเนินงานให้ สผ. ทราบ หรือให้ข้อคิดเหจนและข้อเสนอแนะ
๓.๔ การประสานงาน
๑) หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น และส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรมประจาจังหวัด ควรจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกครั้งให้ สผ. เพื่อให้การประสานงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ส่งให้ สผ. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาปี
๓) ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นงานอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๕ การติดตามตรวจสอบ
๑) หากตรวจพบหรือทราบข้อมูลที่ตั้งแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งศิลปกรรมอันควรค่าแก่
การอนุรักษ์กาลังจะถูกบุกรุก หรืออยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยที่จะถูกทาลายให้เกิดความเสียหายและหมดสภาพ
โดยคาดว่าแหล่งธรรมชาติ ห รือ แหล่งศิ ลปกรรมนั้ น อาจได้ รับ ผลกระทบจากโครงการพั ฒ นาหรือ
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๕

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ควรนาประเดจ นปัญ หาและแนวทางป้องกั นแก้ไ ขเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทางาน
ร่วมกันภายในจังหวัด เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และตัว แทนประชาชน ซึ่งมี อ านาจหน้ าที่ ในการพิ จารณาแก้ ไข และป้ อ งกั น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีการดาเนินงานที่สามารถ
ระงับต้นเหตุของปัญหาได้ทันเหตุการณ์
๒) การแก้ ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง หน่ วย
อนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ควรศึ ก ษา วิเคราะห์ สาเหตุ ข องปั ญ หาและ
ประสานงานกั บ หน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง เพื่ อรวบรวมรายละเอีย ดข้อมู ลในเบื้ องต้น ให้ ได้ข้อสรุป และ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมทางด้านวิชาการ สามารถนาไปสู่การขั้นตอนใน
การปฏิบั ติที่ชัด เจน โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุก รรมการฯ ประจาจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามกระบวนการบริหารงานระดับจังหวัดสัมฤทธิ์ผล
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บทที่ ๔
แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก วั นที่ ๒๘ กั นยายน ๒๕๕๕ ได้ แบ่ งส่ วนราชการของส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งมี
ภารกิจ ๑๐ ข้อ ในข้อ (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ให้คาแนะนาด้านเทคนิควิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการ อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พื้นที่เมืองเก่า
และพืน้ ที่มรดกโลก
ปัจจุบัน สผ. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด เป็นองค์กรในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ
ดูแล เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก และ
รวดเรจว รวมทั้ งในการขับ เคลื่ อนนโยบายการอนุรัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มธรรมชาติและศิล ปกรรมให้บ รรลุ
เป้ า หมาย คณะอนุ ก รรมการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม จึ งมี ม ติ เหจ น ชอบแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ให้มีภ าคีอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ ม จังหวัด เพื่อให้มี
บทบาทในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการประสานงานภายใน
กลุ่มจังหวัดให้เกิดความความสะดวกรวดเรจวมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยแบ่งเป็น ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ดังนี้
ลาดับ

จังหวัดในกลุ่ม

ตัวแทนกลุ่มจังหวัด

๑.

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน

ลาพูน

๒.

เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

พะเยา

๓.

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๗

ลาดับ

จังหวัดในกลุ่ม

ตัวแทนกลุ่มจังหวัด

๔.

กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจติ ร อุทัยธานี

อุทัยธานี

๕.

เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี

หนองคาย

๖.

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ

นครพนม

๗.

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอจด

กาฬสินธุ์

๘.

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรนิ ทร์

นครราชสีมา

๙.

ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

๑๐.

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม

กาญจนบุรี

๑๑.

ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

อ่างทอง

๑๒.

ประจวบคีรขี ันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เพชรบุรี

๑๓.

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ระยอง

๑๔.

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

สระแก้ว

๑๕.

นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี สมุทรปราการ

นนทบุรี

๑๖.

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี

๑๗.

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกจต ระนอง

ภูเกจต

๑๘.

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

สงขลา

นครศรีธรรมราช

ให้มีตัวแทนกลุ่มจังหวัด หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสานัก
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมในการด าเนิ น งานตามนโยบาย โดย ในระยะแรก
กาหนดให้ตัวแทนกลุ่ม ได้แก่ จังหวัดลาพูน พะเยา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี หนองคาย นครพนม ขอนแก่น
นครราชสีมา อุบลราชธานี นนทบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช
ภูเกจต และสงขลา ทาหน้าที่ไปก่อน
๒. ให้มีศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศก์ (ศปน.) อยู่ที่สานักจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด สนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยนา
นโยบายจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่าน สผ. ไปดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๘

บทบาทและหน้าที่ของ ศปน.
๑) จัดประชุมภาคีอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด อย่าง
น้อย ปีละ ๓ ครั้ง
๒) ติ ดต่ อประสานงาน ติ ดตาม ประเมิ นผล นิ เทศก์ การด าเนิ นงานภายในกลุ่ ม
จังหวัด
๓) สนั บ สนุ น งบประมาณ ด าเนิ น งานผ่ า น ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเหจนชอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
๔) จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
๕) ส่ งเสริ ม การจั ด ท าและขยายเครือ ข่ ายอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
๓. ให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด ตาม
แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ร่วมเป็นภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ่มจังหวัด เพื่อมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยความเหจนชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
๔. ปรับกิจกรรมในแผนพัฒ นาการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อ มศิล ปกรรม โดยเพิ่มเติม
กิจกรรมตาม แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ ให้
สอดคล้อ งกั บ นโยบาย เพื่ อให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายการอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม จัดทาข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอัน
ควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๑๙

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม จัดทาข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมของประเทศ
๕. แผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระดับจังหวัด มีดังนี้
๕.๑ ให้มี ก ารมอบหมายตั วแทนกลุ่ มจังหวัด เพื่ อท าหน้ าที่ ประสานงานภายในกลุ่ ม
จังหวัด และศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศก์ (ศปน.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน
ตามเป้าหมาย
๕.๒ ให้ ศู น ย์ ป ระสานงาน ติ ด ตาม และนิ เทศก์ (ศปน.) จั ด ประชุ ม ภาคี อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
๕.๓ สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของภาคีอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
๕.๔ ปรั บ ปรุ งองค์ ป ระกอบคณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมประจาจังหวัด

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๐

บทที่ ๕
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
5.1 ความเป็นมาของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจา
จังหวัด
พระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๑๒ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอานาจในการแต่งคณะอนุกรรมการ มาตรา
๑๘ ใ ห้คณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
หรือปฏิ บัติ ก ารอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ จะมอบหมายกจ ได้ และ
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ชานาญการ
หรือคณะอนุก รรมการอาจเชิญ บุ ค คลใดมาให้ ข้อเทจ จจริง ค าอธิบ าย ความเหจ นหรือค าแนะนาทาง
วิชาการเมื่อเหจนสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเทจจจริง หรือเพื่ อ
สารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด จึง
มีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่
อยู่ในส่วนกลางในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งขึ้น
โดยอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยคณะอนุกรรมการฯ
(ส่วนกลาง) ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อคิดเหจน และข้อเสนอแนะแก่คณะอนุกรรมการฯ ประจาจังหวัด
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ยุ ติ ปั ญ หาบางประการโดยขอค าแนะน าหรื อ ความเหจ น ไปยั ง
คณะอนุ ก รรมการฯ (ส่ ว นกลาง) และให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ส่ ง รายงานผลการประชุ ม หรื อ ผลการ
ดาเนินงานในเรื่องที่พิจารณาหรือได้ดาเนินการไปแล้วเสนอคณะอนุกรรมการฯ (ส่วนกลาง) เพื่อทราบ
และ สผ. จะนาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามขั้นตอน ต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕59 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เหจนชอบให้ปรับปรุง แก้ไข องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
และได้มี คาสั่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ประจาจังหวัด โดยมี องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ประจาจังหวัดจังหวัด ดังนี้
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๑

(๑) ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
(๒) ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตงั้ หน่วยอนุรักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๔) นายกเทศมนตรี หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๕) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๖) ผูบ้ ังคับการตารวจภูธรท้องถิ่นจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๗) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๘) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๙) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๑๐) ธนารักษ์พ้ืนที่ หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๑๑) วัฒนธรรมจังหวัด หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
(๑๒) ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือผูแ้ ทน อนุกรรมการ
(๑๓) ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
(๑๔) ผูอ้ านวยการสานักศิลปากรในภูมิภาคที่รับผิดชอบพืน้ ที่ หรือผูแ้ ทน อนุกรรมการ
(๑๕) ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุกรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผูแ้ ทน
(๑๖) ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม) อนุกรรมการ
(๑๗) ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านประวัติศาสตร์/โบราณคดี) อนุกรรมการ
(๑๘) ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา) อนุกรรมการ
(๑๙) หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อนุกรรมการและ
เลขานุการ
(๒๐) เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(๒๑) เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่สาคัญของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น คือ
การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยประสานงาน
กับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุป และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญ หาทางด้านวิชาการที่เหมาะสม ใน
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๒

ฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด จะต้องนาเรื่องเสนอคณะอนุก รรมการฯ เพื่อพิจารณา และผลักดันให้มีการดาเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อไป
5.๒ บทบาทและอานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ประจาจังหวัด
คณะอนุ ก รรมการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และศิล ปกรรมประจ าจั งหวัด เป็ น
องค์กรที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย มีบทบาทในการกาหนดมาตรการ แผนปฏิบัติการ แนวทางด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับจังหวัด และกากับ ดูแล ติดตาม ประสานงานและ
ให้ข้อคิดเหจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาบุกรุกทาลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม และสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในพืน้ ที่ให้ บังเกิดผลผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด มีบทบาท
และอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) พิจารณากาหนดแผนปฏิบัติการ แนวทางการดาเนินงาน และการกากับดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพืน้ ที่รับผิดชอบ
(๒) พิ จารณากลั่ น กรองแผนงาน/โครงการที่ มี ผ ลกระทบ และผลเสี ย หายที่ อ าจ
เกิดขึ้นต่อการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่
(๓) ประสาน ผลั ก ดั น นโยบาย แผน แผนปฏิ บั ติ ก าร หลั ก การด้ านการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้ง แนวคิด ข้อคิดเหจนและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติ
(๔) พิจารณาแก้ไขและป้องกันปัญหาการทาลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมในพืน้ ที่รับผิดชอบ
(๕) ให้คาปรึกษา แนวคิด วิธีการดาเนินงานแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพืน้ ที่รับผิดชอบ
(๖) ประสานและกากับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพืน้ ที่รับผิดชอบ
(๗) สนับสนุน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพืน้ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้อย่าง
กว้างขวาง
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๓

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดาเนินงานให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ และแผนพั ฒ นาการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๙) ติ ด ตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการด าเนิ น งานผ่ านคณะอนุก รรมการ
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นระยะ
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานตามที่ เ หจ น สมควรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ได้รับมอบหมายในพืน้ ที่รับผิดชอบ
(๑๑) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ น ใดตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ
คณะอนุ ก รรมการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และศิล ปกรรมประจ าจั งหวัด เป็ น
องค์ก รที่ได้รับ การแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นกลไกที่สาคัญ ในการดาเนินงานให้กั บหน่วยอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ในการผลักดันให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมได้รับการพิจารณาเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง ตลอดจนฟื้นฟูให้เหมาะสมต่อไป

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๔

บทที่ ๖
แผนงาน กิจกรรมการดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จะด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แผนงานที่ ๒

การประกาศเขตอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม จัดทาข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
อันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์

แผนงานที่ ๓

การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
กิ จ กรรม สร้ า งเครื อ ข่ า ยบุ ค ลากรในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

แผนงานที่ ๔

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม จัดทาข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมของประเทศ

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๕

รายละเอียดของแผนงาน กิจกรรม มีดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดก
ของท้อ งถิ่ น และของชาติ อยู่ ในสภาวะที่เสื่อ มโทรม ถู ก ท าลายทั้ งโดยธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง
ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสาคัญ และคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและ
ศิล ปกรรม จึงเกิ ด การท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมจึงอยู่ในสภาพที่ไม่
เหมาะสม เสื่อมโทรม เป็นผลให้ต้องสูญหายหรือหมดคุณค่า หมดความสวยงาม เช่น การทาลายโดย
การเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ลักลอบ ขุดเจาะ หรือการใช้ที่ดินโดยรอบหรือภายในบริเวณแหล่งธรรมชาติ
และศิลปกรรมเพื่อเป็นที่จอดรถ จัดสรรเป็น อาคารพาณิชย์ หรือการทาลายอันเนื่องมาจากโครงการ
พัฒนาต่างๆ ได้แก่ การตัดถนน การสร้างเขื่อน การชลประทาน รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆ
ประชิด รุกล้ากับตัวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ปัญหาการทาลายเช่นนี้ จึงเป็นปัญหาที่เกิน
กาลัง และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบที่จะดูแลได้ทั้งหมด
สผ. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด เป็นองค์กรในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล เฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชน นอกจากจะทาหน้าที่อบรมและประชาสัมพันธ์
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแล้ว หน่วยอนุรักษ์ฯ ยังเป็นหน่วยตรวจสอบดูแล
ป้อ งกั น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ มธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมที่ ต้น เหตุ ด้วย ดังนั้น เพื่ อให้ การด าเนิ นงานตาม
แผนพั ฒนาการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมศิ ลปกรรมเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ คณะอนุก รรมการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงมีมติเหจนชอบแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด ร่วมเป็นภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ่มจังหวัด เพื่อมีบทบาทนาในการขั บเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้พิจารณาให้การ
สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ นงานแก่ หน่ วยอนุ รั ก ษ์ ฯ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเจตนารมณ์ ของแผนพั ฒนาการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้อมศิ ลปกรรม แผนขับ เคลื่อนงาน
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๖

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรมระดับ จังหวัด โดยเน้นการเพิ่มบทบาทภาคีก ารอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เป็นที่กว้างขวาง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรม แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด และแนวทาง
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สว่ นรวมต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒.๒ เพื่อสร้างภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เป็นไปตามแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด
๓. เป้าหมาย
๓.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ
๓.๒ การประสานงานและให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๓ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๓.๔ มีภาคีอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัด
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน
หน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ยังคงดาเนินงานตามขอบเขต
การดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑ จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่หลักของหน่วยอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และนาเสนอ สผ.เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
ประจาปี
๔ .๒ ติ ด ตามตรวจสอบ และรายงานผลการส ารวจและติ ด ตามตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม โดยจัดทารายงานสถานภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ปีละ ๑ ครั้ง และส่งรายงานให้ สผ.
๔.๓ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด คณะ
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๗

ละอย่ างน้ อยปี ล ะ ๒ ครั้ ง และส่ งรายงานการประชุ ม ให้ สผ. รวมทั้ ง ประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ จัด ตั้งภาคีอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัด และรายงาน
กลุ่มภาคีในจังหวัด
๔.๕ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ส่งให้ สผ. ก่อนสิ้นสุด
ปีงบประมาณของทุกปี
๕. เงื่อนไขการดาเนินงาน
๕.๑ ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม – ๓๐ กันยายน
๕.๒ การเสนอผลงาน (การส่งมอบผลงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ)
หน่ ว ยอนุ รัก ษ์ ฯ จะต้ อ งท างานให้แ ล้วเสรจจภายในเดื อนสิ งหาคม-กั นยายน โดย
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ส่งให้ สผ. ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณของทุกปี
๖. งบประมาณ
จัดสรร ดังนี้
๖.๑ ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ๕๘ หน่วยๆ ละ ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๕๐,๐๐๐
บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖.๒ ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ๑๘ หน่วย (ที่ทาหน้าที่เป็นตั วแทนภาคี) หน่วยละ 100,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงิน ๑,80๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๖.๓ ให้ ห น่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ ที่ เป็ น เจ้ า ภาพ จั ด ประชุ ม ประจ าปี ภ าคี อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2557 จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ หน่วยอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติและศิล ปกรรมท้อ งถิ่น จะต้อ งจัดท า
แผนการดาเนินงานและประมาณการใช้จ่ายในการดาเนินงานเสนอสานักงานฯ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ มีภาคีอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัด

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๘

๘.๒ มีก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้อมศิ ลปกรรมใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
๘.๓ มีการประสานงาน และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อันจะเป็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๘.๔ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
และเป็นประเดจนสาคัญ (Hot Issue)

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๒๙

แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม เตรียมการประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดก
แห่งชาติ
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่สวยงามของท้องถิ่น
อยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งกระจัด กระจายทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งน้า แก่ง เกาะ ชายหาด ภูเขา ถ้า
น้าตก โป่งพุร้อน ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา รวมถึงแหล่งศิลปกรรมที่สาคัญ
เช่น วัดเก่า เจดีย์เก่า โบสถ์ หรือวิหาร สถูป ย่านชุมชนเก่า ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง-คูเมือง เป็นต้น
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ ไม่ได้มีการ
คานึงถึงขีดความสามารถของการรองรับของพื้นที่ มีการจัดทาแผนแต่ขาดการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขาดการดูแลรักษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับการมุ่งหวังรายได้ทางด้าน
เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก ท าให้ ทั้ ง ตั ว แหล่ ง ธรรมชาติ แ ละแหล่ ง ศิ ล ป กรรม รวมถึ ง
สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของแหล่งถูกคุกคาม สถานการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบ และเพื่อให้การ
บริหารจัดการ หรือการป้องกันสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่ว ยงานในพื้ นที่ จึงจาเป็นต้ องมี ก ารส ารวจ หรือ จัดท าข้อมูล ของสิ่งแวดล้ อมแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ที่สาคัญของประเทศ
ด้วยความตระหนั ก ในความเสื่อ มโทรมของสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม
ศิลปกรรมและความสูญ เสี ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อาจทาให้แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ได้รับ
ผลกระทบ ยากต่อการป้องกันและแก้ไข หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
(จังหวัดของท่าน) ได้เหจนความสาคัญและคานึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เหจนควรจัดทาข้อมูล
สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ( ชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
หรือแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ) ตามโครงการมรดกแห่งชาติ โดยการสารวจและรวบรวมข้อ มูลแหล่ ง

ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่น และมีความสาคัญในระดับท้องถิ่นขึ้น
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ นได้ ต ระหนั ก และเหจ นคุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของแหล่ งธรรมชาติแ ละแหล่ ง
ศิลปกรรม และคัดเลือกแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่มีความสาคัญ มีคุณ ค่าแก่การอนุรักษ์
ประกาศเป็นมรดกจังหวัดและมรดกแห่งชาติต่อไป
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๐

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้รายชื่อแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
2.2 เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการมรดก
แห่งชาติ
2.4 เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
อันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ได้รับ การประเมินและคัดเลือก เพื่อการ
ประกาศให้เป็นมรดกจังหวัด และมรดกแห่งชาติตอ่ ไป
๓.๒ มีแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
๓.๓ มีข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ที่สามารถนามาประกอบการวาง
แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และระดับชาติ
4. ผลผลิต/ตัวชี้วัด
4.1 รายชื่อแหล่ งธรรมชาติแ ละแหล่ งศิ ลปกรรมที่ จะน าเสนอ ( ชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติหรือแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม) เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด

4.2 แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับ
การประกาศเป็นมรดกจังหวัด
5. ผลลัพธ์
5.1 คณะกรรมการดาเนินงานศึกษาสารวจข้อมูลแหล่งมรดกทางธรรมชาติ และ
แหล่งศิลปกรรมของจังหวัด (จังหวัดของท่าน) เพื่อนาเสนอเป็นมรดกจังหวัดและมรดกแห่งชาติ
5.2 รายชื่อแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่จะนาเสนอ เพื่อประกาศเป็นมรดก
จังหวัด (จังหวัดของท่าน)

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๑

6. ขอบเขตการดาเนินงาน
6.๑ สารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของ
ท้องถิ่น
6.2 จั ด ประชุม สั มมนาเพื่ อ ชี้แจงรายละเอีย ดโครงการ เกณฑ์ ที่ ใช้พิ จ ารณาฯ การ
บันทึ ก ข้อมูล ในแบบฟอร์มที่ ก าหนด และทดลองบั นทึก ข้อมู ล (ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณามรดก
แห่งชาติ และแบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดและมรดกแห่งชาติ)
6.3 รวบรวมและจัดทารายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ประเภทแหล่งฯ
(แหล่งธรรมชาติ/แหล่งศิลปกรรม) ที่ตั้ง (ระบบ UTM) เส้นทางการคมนาคม หน่วยงานรับผิดชอบ/ดูแล
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คุณค่าและความสาคัญของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอัน
ควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น (ประวัติ/ความเป็นมา) ตามหลักเกณฑ์แต่ละด้าน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อย ๑ เกณฑ์ จาก ๑1 เกณฑ์
6.4 เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด
6.5 จัดสัมมนาประกาศมรดกจังหวัด (จังหวัดของท่าน) เพื่อสร้างความภูมิใจและความ
ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่ง
6.6 สรุปผลการดาเนินงานการอบรมเป็นรูปเล่ม
7. พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย
ระบุพืน้ ที่เป้าหมาย (จังหวัดของท่าน)
กลุ่มเป้าหมาย......................
8. เงื่อนไขการดาเนินงาน
8.๑ ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม – 15 สิงหาคม
8.๒ การเสนอผลงาน
หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอสานักงานฯ ภายในเดือนกันยายน

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๒

แผนงานที่ ๓ การอบรมสั ม มนาเผยแพร่ความรู้เรื่อ งการอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่สวยงาม
ของท้องถิ่นอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งกระจัดกระจายทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งน้า แก่ง เกาะ ชายหาด
ภูเขา ถ้า น้าตก โป่งพุร้อน ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา รวมถึงแหล่งศิลปกรรม
ที่สาคัญ เช่น วัดเก่า เจดีย์เก่า โบสถ์ หรือวิหาร สถูป ย่านชุมชนเก่า ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง-คูเมือง
เป็นต้น สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและรักษาคุณค่าตลอดจน
คุ ณ ภาพของศิ ล ปกรรมให้ ด ารงอยู่แ ละมี ค วามหมายมากยิ่งขึ้น จากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและการ
เจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ไม่ได้มีการคานึงถึงขีดความสามารถของการ
รองรับ ของพื้นที่ มีการจัดทาแผนแต่ขาดการนาแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ ขาดการดูแลรักษาที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับการมุ่งหวังรายได้ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็น
หลัก ทาให้ทั้งตัวแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม รวมถึงสิ่ง แวดล้อมบริเวณโดยรอบของแหล่งถูก
คุกคาม สถานการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึน้ ในหลายพื้นที่ ทาให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบ หากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมถูกทาลายหรือ
เสื่อมโทรมลงไป ย่อมส่งผลกระทบให้คุณภาพและคุณค่า ของศิลปกรรมด้อยล จนหมดความหมายในทึ่
สุด และเพื่อให้การบริหารจัด การ หรือการป้องกั นสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
สานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับ ผิดชอบงานด้านอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการเอาใจใส่
ดูแลรักษา และอนุรักษ์อย่างถู กต้องเหมาะสม รวมทั้งให้การอบรมสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท้องถิ่นเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด.........................................
เหจน ความส าคั ญ ของการเสริมสร้างความรู้ค วามเข้าใจ และความตระหนั ก ในการอนุรัก ษ์ คุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงมุ่งหวังให้ท้องถิ่น ได้เหจนคุณค่าความสาคัญและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของท้ องถิ่น พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายบุคลากรการ
ดาเนินงานอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๓

กันในทุกภาคส่วน เกิดความสะดวก รวดเรจว และสามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ
จึงได้จัดทาโครงการ…………………………….….
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ สร้างจิต ส านึก และความตระหนั ก และความรู้ ความเข้าใจในการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
2.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ของท้องถิ่น
๓. เป้าหมาย
เกิ ด แนวร่วมด้านการอนุรัก ษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นที่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้การดาเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยั่งยืน
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
(อธิบายลักษณะงานที่จะดาเนินการ)
5. กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุประเภทกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น)
6. กิจกรรม ประกอบด้วย
6.1………………………………………………………………………………………………………………………..
6.2………………………………………………………………………………………………………………………..
6.3……………………………………………………………………………………………………………………….
.

7. วัน เวลา สถานที่
..................................อาเภอ..........................จังหวัด................
8. งบประมาณ
…………………………………. บาท

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๔

9. ระยะเวลาดาเนินการ
…………….……………… วัน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด.................
โทร……………………………………………
โทรสาร…………………………………….
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ กลุ่ ม เป้ าหมายในพื้ น ที่ ได้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรม และมีการดาเนินงานร่วมกันเกิดเป็นเครื อข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น
10.2 ได้ ท ะเบี ย นเครื อ ข่ า ยบุ ค ลากรในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมของท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๕

แผนงานที่ ๔ การพั ฒ นาระบบข้อ มู ล เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติ และศิล ปกรรม
ท้องถิ่น
กิจกรรม 1. การพัฒนาระบบจัดการข้อมู ลและการสื่อสารทางระบบ Social Media
ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
๑. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม จาเป็นต้องมีข้อมูลรายงาน
สถานการณ์และการสื่อสารที่มีความรวดเรจวทันต่อเหตุการณ์ และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบใน
การตัดสินใจ การวางแผนเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและยั่งยืน สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ
(ศปน.) อยู่ ที่ ส านั ก จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม มี ห น้ า ที่ ในการขั บ เคลื่ อ นติ ด ต่ อ
ประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยนานโยบายจากคณะอนุกรรมการ
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่าน สานักงานฯ ไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้น การประสานงานระหว่าง ศปน. กับหน่วยอนุรักษ์ฯ จึงต้องมีความรวดเรจว ทันต่อ
สถานการณ์ และเผยแพร่ข้อมูล ให้ได้รับ รู้ได้พ ร้อ มๆ กั น ในคราวเดีย ว จึงเหจ นควรให้มี ก ารนา Social
Media อาทิ Facebook, Line, Youtube มาใช้ในการดาเนินงาน ประสานงาน เพื่อรายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัด ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งเพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน่วยอนุรักษ์
จังหวัดต่างๆ รวมทั้ง ศปน. ด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่ นทุกหน่วย มีการ
จัดทา Facebook ของหน่วยเอง เพื่อจัดทาข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
และรายงานสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยต่างๆ ได้อย่างรวดเรจว
๒.๒ เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ด้ านสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มศิล ปกรรมของแหล่ ง
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ในแต่ละชุมชน มีการจัดเกจบข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ทันสมัยของข้อมูล ความรวดเรจวในการใช้งานและการค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย รองรับการให้บริการ
๒.3 เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีการพัฒ นา
ข้อมูล ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนอนุรักษ์คุ้มครอง และ
ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ จั งหวั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจน
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๖

๓. เป้าหมาย
มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทุกในจังหวัด ที่สามารถปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลาม
เกินกว่าจะแก้ไขได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเรจว ทั่วถึง
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน
๔.๑ เปิด Facebook ในนาม “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติและศิล ปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัด........................”
๔.๒ จัดทาเนื้อหา ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัด และ ศปน. เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลใน Facebook
4.3 เชื่อมโยงกั บ เครือข่ายของหน่ วยอนุ รักษ์ ที่ อื่ น และ Facebook ของ ศปน. “ภาคี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”
๕. เงื่อนไขการดาเนินงาน
๕.๑ ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕7 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕8
๕.๒ การเสนอผลงาน (การส่งมอบผลงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ)
หน่วยอนุรักษ์ฯ จะต้องทางานให้แล้วเสรจจภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน โดย
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ที่แสดงเนื้อหา ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่าน Facebook หรือ Social Media อื่นๆ ส่งให้สผ. ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ
ของทุกปี
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด มีการนา
Social Media อาทิ Facebook, Twitter, Youtube มาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน ประสานงาน เพื่ อ รายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัด ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งเพื่อประสานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่าย
คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๗

๒.๒ มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการจัดเกจบ
ข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยของข้อมูล มีความรวดเรจวในการใช้งานและการค้นหาข้อมูล ใช้งาน
ง่าย รองรับการให้บ ริการ รวมทั้งสามารถพัฒ นาข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์
และสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการจั ด ท าแผนอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง และฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่
ชัดเจน

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๘

กิจกรรม 2. การสารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม Cultural Environment Conservation System: (CECS)
๑. หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น งานอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม จ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล รายงาน
สถานการณ์ และการสื่อสารที่มีความรวดเรจวทันต่อเหตุการณ์ และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบใน
การตัดสินใจ การวางแผนเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและยั่งยืน สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศก์
(ศปน.) อยู่ที่สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์
หน่วยอนุรักษ์.................... จึงเหจนควรให้มีการศึกษาแหล่งศิลปกรรมใน..................จังหวัด
......................... เพื่อสารวจ ทาเป็นข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การวางแผนอนุ รัก ษ์ และพั ฒ นาท้อ งถิ่ น และเป็ น เครื่องมือ ในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง พั ฒ นา และ
เปลี่ยนแปลงที่อาจทาลายคุณค่าความสาคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทุกหน่วยมีระบบ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒.๒ เพื่ อ ให้ข้ อมู ล ด้ านสิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มศิ ล ปกรรมของแหล่ ง
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ในแต่ละชุมชนมีการจัดเกจบข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน และมีความละเอียด
๒.๓ เพื่อให้ระบบจัด ท าข้อมูลตามระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒ นธรรม
Cultural Environment Conservation System : (CECS) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการเผยแพร่ค วามรู้ด้ านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรมสู่สาธารณชน ท้องถิ่น และจังหวัด อีก ทั้งมีการนาไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีการพัฒนา
ข้อมูล ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนอนุรักษ์คุ้มครอง และ

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๓๙

ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ จั งหวั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจน
๓) ข้อมูลดังกล่าว จะนาไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม และใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม รวมทั้งใช้ประโยชน์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานต่างๆ ประสานขอความร่วมมือ
๔) ให้นาส่งในรูปแบบของเอกสาร และซีดีรอมอย่างน้อย ๒ ชุด ทุกปีที่เสนอโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การรายงานผลการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนินงาน เป็นขั้นตอนที่สาคัญหนึ่งในวงจรของการดาเนินงาน โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทราบผลการดาเนินดาเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนด
หรือไม่ และ เพื่อทราบปัญ หาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น จากขั้นตอนการดาเนินโครงการ จะได้สามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที
ในการติดตามผลการดาเนินงานแบ่งการดาเนินการได้ดังนี้
๑.๑ รายงานแผน และผลการปฏิ บั ติ งาน/และการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรค จากขั้นตอนการดาเนินโครงการ
๑.๒ รายงานการดาเนินงานตรวจสอบ ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
ท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๐

ภาพกิจกรรมการดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะที่ผ่านมา

การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๑

การศึกษาสารวจพืน้ ที่แหล่งสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การสร้างเครือข่ายการดาเนินงาน

การศึกษาสารวจพืน้ ที่เพื่อประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๒

การรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

หนังสือแผนทีส่ ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม แผนที่ชมุ ชน แผ่นพับ แผนทีส่ ิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพืน้ ที่
ต่างๆ

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๓

ภาพการติดตามผลการดาเนินโครงการ ของหน่วยอนุรักษ์ฯ ๗6 จังหวัด

อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติประเภทซากดึกดาบรรพ์ และธรณีสัณฐาน
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

การศึกษาจัดเกจบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และอาคาร
บ้านเรือนโบราณเขตเมืองเก่าน่าน

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๔

การจัดทาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในกาแพงเมือง คูเมือง เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาแหล่งศิลปกรรมภายในวัด จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดน้าตก อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การส่งเสริมการสร้างและขยายเครือข่ายอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดทา
Facebook ของตนเอง โดยใช้ช่อื “หน่วยอนุรักษ์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด......”

คู่มอื การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น | หน้า ๔๕

๔๖

ภาคผนวก
ผนวก ๑ คาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ผนวก 2 ประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงาน/กิจกรรมโครงการ
ผนวก ๓ ทาเนียบหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (ปี 2558 – ปัจจุบัน)

๔๗

ผนวก ๑
คาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจา
จังหวัด

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

ผนวก ๒
ประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงาน/กิจกรรมโครงการ
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด และคณะกรรมการ
ประจาหน่วยอนุรักษ์ฯ รายละเอียดงบประมาณ มีดังนี้
๑) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมประจาจังหวัด
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์ ฯ
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
รวมทั้งสิ้น

บาท

๒. สารวจ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานการจัดตั้งภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
จังหวัด และรายงานสถานภาพแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม จานวน …………………… บาท
๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
คน x
บาท x
วัน
๒) ค่าที่พัก
คน x
บาท x
คืน
3) ค่าพาหนะ
คน x
บาท
รวมทั้งสิ้น

บาท

3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 255๘
และเข้าร่วมประชุมอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปร่วมประชุม จานวน ………………………. บาท
4. ค่าวัสดุ จานวน …………………………… บาท
- วัสดุสานักงาน ……………………………บาท
รวมทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท
ถัวจ่ายทุกรายการ

๕๓
ตัวอย่าง (สาหรับตัวแทนกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด)
ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนด
๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด และคณะกรรมการ
ประจาหน่วยอนุรักษ์ฯ รายละเอียดงบประมาณ มีดังนี้
๑) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
๒) ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม ประชุ มคณะอนุ กรรมการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมประจา จังหวัด
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์ ฯ
ครั้ง x
คน x
บาท รวมเป็นเงิน
บาท
รวมทั้งสิ้น

บาท

๒. สารวจ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานการจัดตั้งภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
จังหวัด และรายงานสถานภาพแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม จานวน …………………… บาท
๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
คน x
บาท x
วัน
๒) ค่าที่พัก
คน x
บาท x
คืน
3) ค่าพาหนะ
คน x
บาท
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 255๘
และเข้าร่วมประชุมอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปร่วมประชุม จานวน ………………………. บาท
4. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
- ค่าเดินทางมาเข้าร่วมประชุมตัวแทน จานวน ………………………. บาท
5. การบริหารงานภายในกลุ่ม
- ค่าประสานงานภายในกลุ่ม จานวน ………………………. บาท
6. ค่าวัสดุ จานวน …………………………… บาท
- วัสดุสานักงาน ……………………………บาท
รวมทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท
ถัวจ่ายทุกรายการ

๕๔
แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม เตรียมการประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกแห่งชาติ
ประมาณค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการสารวจแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
- (…………. คน x ………….. วัน x………. บาท)
1.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ค่าจ้างรถยนต์
- (…………. วัน x ……………….. บาท)

= …………………. บาท
= …………………. บาท

๒. ค่าจัดทารายละเอียดข้อมูล
2.1 ค่าจัดทารายละเอียดข้อมูล และแผนที่แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
- (…… คน x ………. วัน x ………… บาท)
= …………………. บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- (…….. คน x ………. ชั่วโมง X ……… บาท)
3.2 ค่าอาหาร
- (……… คน x ……… คน x ………. มื้อ)
3.3 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
- (…….. คน x ……… บาท x …….มื้อ)
3.4 ค่าเดินทาง
- (………. คน x ………… บาท)

= ………………… บาท
= ………………… บาท
= ………………บาท
= …………………. บาท

3.5 ค่าสถานที่

= …………………. บาท

3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์

= …………………. บาท

3.7 ค่าเอกสารรายงานโครงการ

= …………………. บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเพื่อประกาศมรดกจังหวัด
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- (……. คน x ……. ชั่วโมง X ………… บาท)

= ………………… บาท

4.2 ค่าโล่ห์ และวัสดุอุปกรณ์
- (……… อัน x ………… บาท)

=…………………. บาท

4.3 ค่าอาหาร
- (…….. คน x ………. บาท x ….. มื้อ)

= ……………. บาท

4.4 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

๕๕
- (…….. คน x ………. บาท x …… มื้อ)

= ……………. บาท

4.5 ค่าเดินทาง
- (…… คน x …………. บาท)

= ……………. บาท

4.6 ค่าสถานที่

= ……………. บาท

4.7 ค่าเอกสารสรุปโครงการ

= ……………. บาท

4.8 ค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์มรดกจังหวัด

= ……………. บาท

รวม ……………………..…………. บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

๕๖

หลักเกณฑ์การพิจารณามรดกชาติอันควรอนุรักษ์
๑) หลักเกณฑ์ด้านแหล่งศิลปกรรม
เกณฑ์ข้อที่ ๑ เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์
เกณฑ์ข้อที่ ๒ เป็นการแสดงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์
ตามกาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี
ศิลป สถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
เกณฑ์ข้อที่ ๓ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้
เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
เกณฑ์ข้อที่ ๔
เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่สาคัญในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ
เกณฑ์ข้อที่ ๕
เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
เกณฑ์ข้อที่ ๖ เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออย่างเป็นรูปธรรม กับ
เหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังดารงอยู่ แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรม ที่มีความสาคัญมาก
(การใช้เกณฑ์ข้อนี้ควรใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นอีกอย่างน้อย ๑ ข้อ)
๒) หลักเกณฑ์ด้านแหล่งธรรมชาติ
เกณฑ์ข้อที่ ๑ เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สุดยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่มี
ความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นและมีความสาคัญด้านสุนทรียภาพ
เกณฑ์ข้อที่ ๒ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสาคัญในประวัติศาสตร์
ของโลก (earth history) รวมถึงบันทึกของชีวิต (record of life) กระบวนการสาคัญทางธรณีวิทยาที่ยัง
ดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในพัฒนาการของภูมิลักษณ์ (landforms) หรือ ลักษณะสาคัญทางธรณีสัณฐานหรือภูมิ
ลักษณวรรณา (geomorphic or physiographic features)
เกณฑ์ข้อที่ ๓ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา
และชีววิทยาที่สาคัญในวิวัฒนาการและพัฒนาการของพื้นแผ่นดิน น้าจืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทาง
ทะเล และ ชุมชนของพืชและสัตว์
เกณฑ์ข้อที่ ๔ เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่สาคัญ และมีคุณค่าที่สุดสาหรับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง (in situ conservation) รวมถึงถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ถูก
คุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์

๕๗
เกณฑ์ข้อที่ ๕ เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออย่างเป็นรูปธรรม กับ
เหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังดารงอยู่ แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรม ที่มีความสาคัญมาก
(การใช้เกณฑ์ข้อนี้ควรใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นอีกอย่างน้อย ๑ ข้อ)

แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด
เลขที่/รหัส
ชื่อแหล่งมรดก
ระดับที่เสนอขึ้นทะเบียน
ชนิด
ประเภท

จังหวัด
 มรดกชาติ
 มรดกจังหวัด
 มรดกทางวัฒนธรรม
 มรดกทางธรรมชาติ
 เมือง/ชุมชน/ย่าน
 ศาสนสถาน
 แหล่งโบราณคดี
 ซากดึกดาบรรพ์
 อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
 น้าตก
 ภูเขา/ถ้า
 ชายทะเล/ชายหาด
 ทะเลสาบ/หนอง/บึง/พรุ
 ธรณีสณ
ั ฐาน/ภูมิลักษณวรรณา
 อื่นๆ (ระบุ)

ที่ตั้ง
พิกัด (UTM)
ชื่อเจ้าของ/ผู้ถือครอง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์/E-mail
แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งมรดกและพื้นที่กันชน

ขนาดพื้นที่ (ไร่)

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 สถาปัตยกรรม/สิ่งก่อสร้าง
 ป่าไม้/ป่าชุมชน
 เกาะ/แก่ง
 ป่าชายเลน

๕๘

แผนที่แสดงขอบเขตและองค์ประกอบสาคัญของแหล่งมรดก

ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบสาคัญของแหล่งมรดก

๕๙

การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

คุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกชาติ
 เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์
 เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมหรือแนวคิดที่สาคัญในด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์ศลิ ป์ การวางผัง
เมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
 เป็นผลงานที่เป็นประจักษ์พยานที่สาคัญยิ่ง หรือที่โดดเด่น ของประเพณีวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังคงอยู่ หรือที่สิ้นสุดไปแล้ว
 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร งานสถาปัตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่
สาคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน หรือการใช้ทะเลตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม หรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออย่างเป็นรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังดารงอยู่ แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือ
วรรณกรรมที่มีความสาคัญมาก
 เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สดุ ยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น และมีความสาคัญด้านสุนทรียภาพ
 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงให้เห็นขั้นตอนสาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงบันทึกของชีวิต กระบวนการสาคัญทางธรณีวิทยา ที่
ยังดาเนินอย่างต่อเนื่องในพัฒนาการของภูมิลักษณ์ หรือ ลักษณะสาคัญทางธรณีสัณฐานหรือภูมิลักษณวรรณา
 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่สาคัญในวิวัฒนาการและพัฒนาการของพื้นแผ่นดิน น้า
จืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล และ ชุมชนของพืชและสัตว์
 เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติทสี่ าคัญทีส่ ุด และมีคณ
ุ ค่าทีส่ ุดสาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง รวมถึงถิ่นที่อยู่
ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์
คุณค่าโดยรวม
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
รายละเอียดและเหตุผล :

๖๐

ความสมบูรณ์ครบถ้วน (ประเมินทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม)
- ความเป็นองค์รวม
 มาก
 ปานกลาง
- ความสมบูรณ์
 มาก
 ปานกลาง
- การปราศจากสิ่งคุกคาม
 มาก
 ปานกลาง
ความสมบูรณ์ครบถ้วนโดยรวม
 มาก
 ปานกลาง
รายละเอียดและเหตุผล :

ความแท้ (ประเมินเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมหรือประเด็นทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกแบบผสม)
- รูปร่างและการออกแบบ
 มาก
 ปานกลาง
- วัสดุและเนื้อหา

 ปานกลาง
- การใช้ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอย
มาก
 ปานกลาง
- ประเพณี เทคนิค และระบบการบริหารจัดการ  มาก
 ปานกลาง
- ตาแหน่งที่ตั้งและบริบทโดยรอบ
 มาก
 ปานกลาง
- ภาษาและรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอื่นๆ
 มาก
 ปานกลาง
- จิตวิญญาณและความรูส้ ึก
 มาก
 ปานกลาง
- อื่น ๆ (ระบุ)
 มาก
 ปานกลาง
 มาก
ความแท้โดยรวม
 มาก
 ปานกลาง
รายละเอียดและเหตุผล :






น้อย
น้อย
น้อย
น้อย










น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

 น้อย

๖๑

สภาพปัญหาในปัจจุบัน
- ขาดการดูแลรักษา/ถูกทิ้งร้าง
- เสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ
- ถูกบุกรุกหรือทาลายโดยประชาชนหรือ
นักลงทุน
- ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ
- ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาคเอกชน
- การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
- ขาดการจัดระเบียบในพื้นที่แหล่งมรดก
- ขาดการจัดระเบียบพื้นที่รอบนอกแหล่งมรดก
- อื่น ๆ (ระบุ)
สภาพปัญหาโดยรวม
รายละเอียดและเหตุผล :

 มาก
 มาก
 มาก

 ปานกลาง
 ปานกลาง
 ปานกลาง

 น้อย
 น้อย
 น้อย

 มาก

 ปานกลาง

 น้อย






















แผนการบริหารจัดการ
ระบุแผนงานและโครงการที่จะดาเนินการในระยะ 5 ปี

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

๖๒

ภาพประกอบสาคัญ (ขนาด 4 x 6 นิ้ว จานวน 2 ภาพ)

๖๓

แหล่งข้อมูลสาคัญ (เอกสารและบุคคล)

รายการเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ
ผู้เสนอ
ตาแหน่ง

๖๔
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์/E-mail

แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร (………..บาท x ……….. คน x …………ชั่วโมง x ….วัน)
- ค่าที่พัก และค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าอาหาร (…………… คน x ………… บาท x ……มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (……………… คน x ……..บาท x……. มื้อ)
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าวัสดุ
- ค่าทาเอกสารสรุปผลการประเมิน
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามัน

= ………...…….…. บาท
= ………...…….… บาท
= ………...…….… บาท
= ………...…….… บาท
= ………...…….… บาท
= ………...…….….บาท
= ………...…….… บาท
= ………...…….… บาท
รวม ……………………….บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม 1. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
กิจกรรม 2. การสารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม Cultural Environment Conservation System: (CECS)
ประมาณค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพื่อจัดทาข้อมูล
( ………….คน x …………. วัน x /……. บาท)
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าจัดทาเอกสารข้อมูล

= ……………
= ……………
= ……………

บาท
บาท
บาท

รวม ……………………. บาท

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

๖๕
กิจกรรม 3. ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
ของประเทศ ภายใต้เว็บไซต์ของ สผ.
- ไม่มีค่าใช้จ่าย1. www.onep.go.th/cultural_environment/index.php
2. เชื่อมโยงผ่านเวจบไซต์ของ สผ. http://www.onep.go.th

๖๖

คู่มือการดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับท้องถิ่น
พิมพ์เมื่อ
จานวนพิมพ์

ปี พ.ศ. ๒๕60
เล่ม

ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
นางรวีวรรณ ภูรเิ ดช
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้จัดทา
นางอินทิรา เอือ้ มลฉัตร
นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์
นางสาวมัณฑนา ศิรวิ รรณ
นางสาวสุนิสา ประดับราช
นางสาวนิลุบล ผ่องศรี
นางสาวปทิดา แสงน้อย
นางสาวพิชญ์ศุภร วิสุทธิ
นางสาวชนินาถ สุขเจริญ
นายธนไชย ปานเจริญ

จัดทาโดย

ผูอ้ านวยการสานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ประสานงานอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0-2265-6500 ต่อ 6755, ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๑-๒
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๗๘
http://www.onep.go.th/nced/

