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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี� มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาประว ัติ  แนวคิด เกี�ยวกับมรดกโลกทาง

วฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ รวมถึงศึกษาปัญหาในการขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรมใน

ประเทศไทย  ทั�งนี�  ไดศึ้กษากฏหมายหลายฉบบั กล่าวคือ กฏหมายเกี�ยวกบัโบราณสถาน กฏหมายผงัเมือง 

กฏหมายสิ�งแวดลอ้ม กฏหมายควบคุมอาคาร กฏหมายโรงแรม เป็นตน้ โดยพบว่ากฏหมายที�บงัคบัใชเ้ป็น

หลกัก็คือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) 

ดงันั�น เมื�อประเทศไทยมีมรดกทางวฒันธรรมอยูห่ลายสถานที�ที�เขา้หลกัเกณฑ์ที�จะขึ�นทะเบียน

มรดกโลก แต่ก็มีปัญหาดา้นกฏหมายที�มีผลกระทบกบัมรดกโลกทางวฒันธรรมหลายประการ ไม่วา่จะเป็น

ปัญหาการขอขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรม ปัญหาที�เกี�ยวกบัพื�นที�มรดกโลกของประเทศไทยที�เสี�ยง

ต่อการถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ปัญหาอ�านาจทบัซ้อนของเจ้าหน้าที�รัฐ ปัญหาทาง

กฏหมายในการประกอบธุรกิจเยี�ยงโรงแรมบริเวณโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย ปัญหา

การฝ่าฝืนกฏหมายและมาตรการการก�าหนดโทษเพื�อคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย  

และปัญหาการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ� งจึงได้ท �าการวิเคราะห์ปัญหาเปรียบเทียบกฏหมายของ

ประเทศไทยกบัอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติรวมถึงกฏหมาย

ต่างประเทศ 

ผู้เขียนจึงมีความเห็นควรที�ปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) ที�เกี�ยวกบัมรดกโลก

ทางวฒันธรรม และควรมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที�ของเจา้พนกังานอย่างชดัเจนไม่ให้เกิดการทบัซ้อนโดย

แบ่งอ�านาจของเจา้หน้าที�กรมศิลปากรกบัเจา้พนกังานทอ้งถิ�น และรัฐควรให้การสนบัสนุนทั�งดา้นวิชาการ 

                                                 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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งบประมาณ แก่ชุมชนโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรมเพื�อเป็นการอนุรักษ์โดยชุมชนโดยรอบอยา่งย ั�งยืน 

ทั�งยงัตระหนกัถึงความส�าคญัของการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกด้วย 

 

ABSTRACT 

The objective of this thesis is to study the background and concepts of cultural heritage, 

ancient monuments, and antiques as well as problems found in registration of cultural heritage in 

Thailand. In this regard, many laws have been examined, including those applicable to 

archaeological sites, town planning, environment, building control, hotels, etc. It is found that the main 

law enforced is the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, B.E. 

2504 (A.D. 1961) (as amended by the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National 

Museums, No. 2, B.E. 2535 (A.D 1992)). 

Thailand has many cultural heritage sites that meet the world heritage criteria, but there are 

many law-related problems affecting their status as world cultural heritage, such as application for world 

cultural heritage status, the risk of Thailand’s world heritage sites being removed from the cultural 

heritage list, redundancy of power of government officials, hotel operations in the areas close to cultural 

heritage sites in Thailand, violation of laws and imposition of punishments for protection of Thailand’s 

cultural heritage sites, and lack of support from the public sector. Thus, a comparison between Thai laws 

and the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage as well as 

concerned international laws was analyzed. 

It is recommended that the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National 

Museums, B.E. 2504 (A.D. 1961) (as amended by the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of 

Art and National Museums, No. 2, B.E. 2535 (A.D 1992)), in relation to world cultural heritage should be 

revised and amended. Furthermore, the power of concerned officials should also be clearly determined to 

avoid any redundancy by separating between the powers of officials of the Departments of Fine Arts and 

local officials. Moreover, the government should provide academic and financial support for the 

communities around the world cultural heritage sites to promote sustainable conservation by the local 

communities and to make local people realize the importance of being the world cultural heritage. 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื�อศึกษาประวติั แนวคิด เกี�ยวกบัมรดกโลกทางวฒันธรรมและพื�นที�เอกชนโดยรอบ 

2. เพื�อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการบริหารจดัการมรดกโลกทางวฒันธรรมของ

ประเทศไทยและกฏหมายต่างประเทศ 

3. เพื�อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี�ยวกับการบริหารจดัการมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในประเทศไทยและพื�นที�เอกชนโดยรอบ 

4. เพื�อศึกษาเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายที�เกี�ยวข้องกับมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในประเทศไทยและพื�นที�เอกชนโดยรอบ 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน อนัเป็นที�ภาคภูมิใจของคนในชาติ ในแต่

ละช่วงเวลาในอาณาจกัรต่างๆ โดยมีความรุ่งเรือง ทั�งดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคมอนัเป็นเอกลกัษณ์

ของแต่ละสมยั อนัเป็นมรดกโลก โดยที�เป็นมรดกทางวฒันธรรมให้แก่ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและซึมซับวิถี

ชีวิต ความเป็นอยู่อีกทั�งยงัมีโบราณสถาน โบราณวตัถุ อนัทรงคุณค่าอนัไม่อาจประเมินค่าได ้ไม่ว่าจะเป็น

อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรล้านนา หรืออาณาจกัรอยุธยา เป็นตน้ 

มรดกทางวฒันธรรมต่างๆ ที�บรรพชนไดส่้งผ่านมาให้ ท �าให้เกิดมรดกทางวฒันธรรมที�ส�าคญั 

ใหแ้ก่ประเทศไทยไม่วา่จะเป็น 

1. เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร ไดรั้บการประกาศขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ.2534 โดยมีโบราณสถานที�ส�าคญัอยู่ 3 แห่ง ก็คือ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั อุทยานประวติัศาสตร์

ศรีสัชนาลยั อุทยานประวติัศาสตร์ก�าแพงเพชร ซึ� งทั�ง 3 แห่งนี�แสดงให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมโบราณที�

เป็นเสน่ห์อนังดงามและทรงคุณค่าของอาณาจกัรสุโขทยัไทยในอดีต เริ� มต้นจากอุทยานประวติัศาสตร์

สุโขทยั 

อุทยานประว ัติศาสตร์สุโขทัย เป็นโบราณสถานที�มีศิลปะในยุคสุโขทัย ภายในยังคงเหลือ

ร่องรอยพระราชวงัและวดัอีก 26 แห่ง ซึ� งวดัที�ใหญ่และส�าคญัที�สุด ก็คือ “วดัมหาธาตุ” ซึ� งมีพระเจดีย์

มหาธาตุทรงดอกบวัตูมหรือทรงพุม่ขา้วบิณฑที์�เป็นศิลปะงดงามแบบสุโขทยัแท ้รวมไปถึงวดัตระพงัเงิน วดั

สระศรี วดัศรีสวาย ฯลฯ ที�ต ั�งอยู่ในเขตก�าแพงเมืองเก่าชั�นใน ส่วนนอกก�าแพงเมืองดา้นเหนือก็มีอีกหลาย

สถานที�ที�นบัว่าน่าสนใจไม่แพก้นั เช่น วดัศรีชุม วดัพระพายหลวง และแหล่งโบราณคดีเครื�องปั� นดินเผา

สุโขทยั (เตาทุเรียง) รวมไปถึงบริเวณนอกก�าแพงเมืองดา้นตะวนัตก ดา้นใต ้และดา้นตะวนัออก ก็มีแหล่ง

โบราณสถานอีกมากมาย 
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อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั แหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ�งในเขตก�าแพงเมืองเก่า ตั�งอยูใ่น

อ�าเภอศรีสัชนาลัย บริเวณที�เรียกวา่ "แก่งหลวง" ห่างจากตวัเมืองไปประมาณ 50 กิโลเมตร เดิมชื�อว่า "เมือง

เชลียง" แลว้ภายหลงัเปลี�ยนชื�อเป็น "ศรีสัชนาลยั" ในสมยักษตัริยร์าชวงศพ์ระร่วงขึ�นครองกรุงสุโขทยั และ

ไดส้ร้างเมืองขึ�นใหม่เป็นศูนยก์ลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ซึ� งภายในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์มี

โบราณสถานและโบราณวตัถุทั�งหมดมากมาย 215 แห่ง ส�ารวจคน้พบแล้ว 204 แห่ง ซึ� งมีวดัที�ส�าคญัที�สุดก็

คือ "วดัชา้งลอ้ม" ที�มีเจดียป์ระธานทรงลงักา และที�ฐานเจดียมี์ชา้งปูนปั� นยนืหนัหลงัชนผนงัเจดียอ์ยูโ่ดยรอบ

จ�านวน 39 เชือก ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที�สวยงดงามมาก ๆ นอกจากนี� ยงัมีจุดท่องเที�ยวที�ส�าคญัอีก

หลายจุด เช่น วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดัเขาพนมเพลิง วดัเขาสุวรรณคีรี วดัสวนแก้วอุทยานใหญ่ วดัสวนแก้ว

อุทยานน้อย วดันางพญา รวมไปถึงวดัชมชื�นอีกด้วย 

สุดท้ายคือ อุทยานประวติัศาสตร์ก�าแพงเพชร ตั�งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จงัหวดั

ก�าแพงเพชร ห่างจากจงัหวดัสุโขทยัไม่มากเท่าไรนกั มีศิลปะและสถาปัตยกรรมลกัษณะเดียวกบัที�ปรากฏอยู่

ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั มีเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น ทั�งในด้านการใช้วสัดุศิลาแลงเป็นวสัดุก่อสร้าง 

รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นของแทแ้ต่ดั�งเดิมที�แสดงถึงฝีมือและความเชื�อของบรรพชนในอดีต ตลอดจน

โบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ� งยงัคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดงัเช่นใน

อดีตไดอ้ยา่งงดงาม โดยสถานที�ที�น่าสนใจในเขต    อุทยานก็มีให้เที�ยวชมมากมาย เช่น “วดัพระแกว้” เป็น

วดัที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของกลุ่มโบราณสถานในอุทยานและส�าคญัมากในอดีต วดัพระธาตุ เป็นวดัหลวง

โบราณประจ�าเมืองก�าแพงเพชร วงัโบราณหรือสระมน ศาลพระอิศวร วดัพระนอน วดัพระสี� อิริยาบถ 

ตลอดจนวดัช้างรอบ ฯลฯ  

2. นครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั� งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมือง

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยถือเป็นราชธานีเก่าแก่อนัยิ�งใหญ่ที�สืบเนืองยาวนานมากวา่ 

417 ปี และมีความเจริญรุ่งเรืองที�สุดแห่งหนึ� งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์โดยมีศิลปวฒันธรรมอนัยิ�งใหญ่ 

งดงาม และทรงคุณค่า ทั�งวดัวาอารามหรือแมแ้ต่ความสง่างามของปราสาทราชวงั ป้อมปราการ บ้านเรือนที�

อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต ตลอดจนผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม ประณีตศิลป์ และวรรณกรรม ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ� งที�สะทอ้นให้เห็นไดถึ้งอารยธรรมและ

ความเจริญรุ่งเรือง โดยราชธานีแห่งนี� ไดรั้บการเชิดชูคุณค่าไวใ้นบญัชีรายชื�อแหล่งมรดกโลกขององคก์าร

ยูเนสโกในปี พ.ศ.2534 

3. แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง ตั�งอยูท่ี�บา้นเชียง ต�าบลบา้นเชียง อ�าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 

โดยไดรั้บการขึ�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2535 เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์แห่งแรก

ที�มีความส�าคัญในแถบเอเชียอาคเนยแ์ละมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัไปทั�วโลกเป็นแหล่งที�พบว่ามีการท�าส�าริด 

เหล็ก และเครื�องประดบัโลหะบา้นเชียงรุ่นแรกที�แสดงให้เห็นถึงการพฒันาเทคโนโลยีระดบัทอ้งถิ�น พบ
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ภาชนะทั�งลายขดูขีดขดัมนั ลายเขียนสีแดงอนัเลื�องลือจ�านวนมาก และหลกัฐานการปลูกพืชและเลี� ยงสัตว์

เก่าแก่แห่งหนึ�ง 

ในปัจจุบนันี�  ทั�ง 3 แห่งไดขึ้�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรม แต่ก็ยงัมีมรดกทางวฒันธรรม

หลายแห่งที�มีสิทธิในการขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยอยู่ในบญัชีรายชื�อเบื�องตน้ ก่อนเสนอชื�อจด

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ดงันี�  

1. เชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนา ได้ขึ�นทะเบียนบญัชีรายชื�อเบื�องตน้ประเภทมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม เมื�อปี พ.ศ.2558 โดยเสนอเป็นแบบกลุ่ม 6 กลุ่ม โดยสถานที�ทั�ง6 ชุดนี� มีความสัมพนัธ์และ

เกี�ยวขอ้งกนั แสดงถึงคุณค่ายอดเยี�ยมในระดบัสากลของเชียงใหม่ ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนา 

ซึ� งสถาปนาและคงอยูย่าวนานผา่นประวติัศาสตร์จนถึงทุกวนันี�กวา่ 700 ปีสถานที�ส�าคญั 6 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่ม 1 พื�นที�ทางวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่เก่า ประกอบดว้ย วดัพระธาตุดอยสุเทพ 

อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย เวยีงเจ็ดลิน แม่น��าปิง ล�าน��าแม่ข่า 

กลุ่ม 2 ประกอบดว้ย ซุม้ประตูเมืองทั�ง 5 ประตู และ 4แจ่ง ประกอบไปดว้ย 

1) ประตูเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ประตูสวนปรุง ประตูชา้งเผอืก ประตูสวนดอก 

2) แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต��าหรือแจ่งขะต��า แจ่งกู่เฮือง แจ่งหวัลิน 

 กลุ่ม 3 มีก �าแพงเมืองชั�นนอก ซึ�งเรียกวา่ "ก�าแพงดิน" 

 กลุ่ม 4 วดัและโบราณสถานต่างๆ ในก�าแพงเมืองชั�นใน เช่น วดัเจดียห์ลวง 

 กลุ่ม 5 วดันอกก�าแพงเมือง เช่น วดัโลกโมฬี วดัเจ็ดยอด และสถานที�นอกตวัเมืองเชียงใหม่ 

อยา่งเวยีงกุมกาม ปัจจุบนัเป็นอุทยานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี 

 กลุ่ม 6 อนุสรณ์สถานร่วมสมยั แสดงให้เห็นการเผยแพร่ศาสนาเขา้มาในเชียงใหม่ตั�งแต่

สมัยรัชกาลที� 5 อาทิ อาคารเรียนแห่งแรกของปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั โบสถ์ซิกข์แห่งแรก วดัศาลเจา้ใน

ชุมชนจีนแห่งแรก 

2. เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต��า อยู่ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์

นครราชสีมา และสุรินทร์ ขึ�นทะเบียนประเภทมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื�อปี พ.ศ.2547 โดยในเส้นทางนี�

ประกอบด้วยปราสาทหินส�าคญั 3 แห่ง คือ 

ปราสาทหินพิมาย อยูใ่นอุทยานประวติัศาสตรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สร้างขึ�นราวพุทธ

ศตวรรษที� 16 - 17 ดว้ยศิลปะแบบปาปวน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ลานชั�นใน โดดเด่นไปดว้ยปรางค์ประธานหิน

ทรายสีขาวหน้าบนัและทบัหลงัส่วนใหญ่สลกัเป็นภาพเล่าเรื�องรามายณะและกฤษณาวตาร ลานชั�นนอก 

ประกอบดว้ยบรรณาลยัสองหลงัมีสระน�� าอยู่ทั�งสี� มุม และก�าแพงลอ้มรอบลานชั�นนอก ถดัจากก�าแพงดา้น

นอกออกไปมีก�าแพงลอ้มรอบอีกชั�นหนึ�ง ปราสาทหินพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ์ตั�งอยูบ่นยอดเขา

พนมรุ้งสูงอดีตภูเขาไฟที�ดบัสนิท สร้างขึ�นจากหินทรายสีชมพู เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไศวนิกาย 
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เริ�มสร้างในราวพุทธศตวรรษที� 15 และมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื�องกนัมาหลายสมยั ปราสาทหินพนมรุ้ง 

โดนเด่นไปดว้ยตวัปราสาทที�ตั�งอยูบ่นยอดเขาตามคติจกัรวาล มี “ทบัหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” อนัโด่งดงั

สวยงามเป็นหนึ� งในสิ�งชูโรง พร้อมดว้ยลวดลายสลกัหินอนัวิจิตรสวยงามอีกมากมาย นอกจากนี� ทุกๆ ปี

ในช่วงวนัขึ�น 15 ค��า เดือน 5 ปราสาทหินพนมรุ้งจะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตยส่์องตรงลอดทะลุประตูทั�ง 

15 ช่อง ที�มีคนเดินทางไปรอชมกนัอยา่งเนืองแน่น 

ปราสาทเมืองต��า ตั� งอยู่ที�  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สร้างขึ�นราวพุทธศตวรรษที� 16-17 เป็น

ปราสาทอิฐศิลปะขอมแบบบาปวน มีเนินปราสาทเป็นรูปสี� เหลี�ยม มีสระน��าลอ้มรอบ ความเด่นของปราสาท 

คือ มีการจ�าหลกัส่วนต่าง ๆ ดว้ยลวดลายอนัประณีตสวยงาม อยู่ใกลก้บัโบราณสถานที�ส�าคญัหลายอย่าง 

เช่น สระน��าขนาดใหญ่ ขอบสระกรุดว้ยศิลาแลงสอบลงไปถึงพื�นดินเดิม สระนี� มีน�� าขงัอยูต่ลอดปี 

3. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช อยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช ขึ�นทะเบียน

บญัชีรายชื�อเบื�องตน้ประเภทมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื�อปี พ.ศ.2555 โดยภายในวดัประดิษฐานพระบรม

ธาตุเมืองนคร หรือ “พระมหาธาตุเมืองนคร” หรือ “พระบรมธาตุเจดีย ”์ ตามต�านานเล่าวา่ สร้างขึ�นครั� งแรก

ประมาณ ปี พ.ศ. 854 ดว้ยศิลปะแบบศรีวิชยั ภายในบรรจุพระทนัตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจา้)พระบรม

ธาตุเมืองนคร ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็น “พระธาตุทองค�า” เนื�องจากปลียอดหุ้มด้วยทองค�าเหลืองอร่าม 

ขณะที�ยามแสงแดดตกตอ้งองคพ์ระธาตุ เหลื�อมเงากลบัทาบทอดไม่ถึงพื�นจนดูเหมือนพระธาตุไม่มีเงา จึงท�า

ให้ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็น “พระธาตุไร้เงา” อีกฉายาหนึ�งพระบรมธาตุเมืองนคร ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวนครศรีธรรมราช เป็นสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ส�าคญัของภาคใต ้และของพุทธศาสนิกชนทั�วไป ซึ� งไม่เฉพาะแค่

ชาวไทยเท่านั�น หากแต่เป็นที�เคารพศรัทธาของชาวจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ที�นิยมเดินทางมาสักการะบูชากนั

อยา่งต่อเนื�อง 

4. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ขึ�นทะเบียนบญัชีรายชื�อเบื�องตน้ประเภทมรดกโลกทาง

วฒันธรรม เมื�อปี พ.ศ.2547 ตั�งอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานี เป็นสถานที�อนัแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย ์และการ

เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ� งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที�ถูกขดัเกลาจากขบวนการกดั

กร่อนทางธรรมชาติ ท�าใหเ้กิดเป็นโขดหินนอ้ยใหญ่รูปร่างต่างๆ กนั ปรากฏเป็นหลกัฐานเกี�ยวกบั ชีวิตผูค้น

ในอดีตที�น่าสนใจหลายแห่ง พระพุทธบาทบวับก เป็นบริเวณที�พบรอยพระพุทธบาทนี� มีผกัหนอกหรือ

บวับกขึ�นอยูม่าก พระพุทธบาทหลงัเต่า อยูใ่กลก้บัเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคลา้ยเต่าจึงเป็นที�มาของชื�อ พระ

พุทธบาทบวับาน เป็นที�ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลองอนัเก่าแก่ และมีการขุดคน้พบใบเสมาที�ท �าด้วยหิน

เป็นจ�านวนมาก ใบเสมาเหล่านี�สลกัเป็นรูปบุคคล ศิลปะสมยัทวารวดี 

5. พระธาตุพนม และสิ�งก่อสร้างทางประวตัิศาสตร์และภูมิทศัน์ที�เกี�ยวข้อง ขึ�นทะเบียนประเภท

มรดกโลกทางวฒันธรรม เมื�อปี พ.ศ.2560 พระธาตุพนมตั�งอยู่บริเวณวดัพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม  

อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่น�� าโขงมีระยะห่าง 600 เมตร ตามความเชื�อพื�นถิ�นเชื�อว่าพระธาตุสร้าง โดยพระ
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มหากสัสปะ พระอคัรสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพื�อประดิษฐาน พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วน

หน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากปรินิพพานแล้ว 8 ปี โดยเป็นพระธาตุที�เก่าแก่ที�สุด

แห่งหนึ�งในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยและในลุ่มแม่น�� าโขงตอนกลาง ซึ� งพระธาตุไดรั้บการบูรณะ

และสักการะบูชาจากประชาชนหลากหลายเชื�อชาติและภูมิภาคต่างๆ มาตลอดระยะหลายพนัปี จึงถือว่า

เป็นศาสนสถานที�มีคุณค่าโดดเด่น เป็นสากลมีคุณสมบติัในการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยเูนสโก 

ประเทศไทยมีมรดกทางวฒันธรรมอยูห่ลายสถานที�ที�เขา้หลกัเกณฑ์ที�จะขึ�นทะเบียนมรดกโลก 

แต่ก็มีปัญหาดา้นกฏหมายที�มีผลกระทบกบัมรดกโลกทางวฒันธรรมหลายประการ 

ปัญหาประการที�หนึ� ง เป็นปัญหาการขอขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรม จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทย มีโบราณสถาน และวฒันธรรมที�สามารถขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรมไทยหลาย

สถานที� แต่การขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรรมมีขั�นตอนและหลกัการตามอนุสัญญาอนุสัญญาวา่ดว้ย

การคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ.����(Convention Concerning the Protection 

of the World Cultural and Natural Heritage ����) ซึ� งไม่ใช่วา่มีการขึ�นทะเบียนอยูใ่นบญัชีรายชื�อเบื�องตน้

แลว้จะไดขึ้�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทุกสถานที� ตอ้งเขา้เงื�อนไขหลกัเกณฑ์ตามอนุสัญญาฯ 

แต่ประเทศไทยกลับพบปัญหาในการขึ� นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับพื�นที�เอกชน

โดยรอบ รวมถึงปัญหาทางกฎหมายที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

รอบๆมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึ� งส่งผลท�าให้เอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ต่างๆผิดเพี� ยนไม่เข้า

หลกัเกณฑใ์นอนุสัญญาฯ ท�าให้การขึ�นทะเบียนเกิดปัญหาและยากขึ�น 

ปัญหาประการที�สอง เป็นปัญหาที� เกี�ยวกบัพื�นที�มรดกโลกของประเทศไทย ที�เสี�ยงต่อการถูก

ถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็น เมืองประวติัศาสตร์สุโขทัยและบริวาร  นคร

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง แมว้า่ประเทศไทยจะไดขึ้�นทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรมแลว้ แต่ก็ไม่สามารถนิ�งนอนใจวา่เมื�อขึ�นทะเบียนแลว้จะไม่ถูกถอดถอน แต่หากมีปัญหา

ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามอนุสัญญาฯ ย่อมส่งผลให้อาจท�าให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ถอดถอนได้ โดย

ปัญหาประการส�าคญัของประเทศไทย คงหนีไม่พน้ปัญหาการบุกรุกของเอกชน ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม เช่น ขยะ 

น��าท่วม เป็นตน้ 

ปัญหาประการที�สาม ในปัจจุบันแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมที�ได้กล่าวมานั� นได้รับ

ผลกระทบจากภยัคุกคามเพิ�มมากขึ�น  กฎหมายจึงเป็นเครื�องมือในการเขา้มาช่วยดูแล รักษาป้องปราม ในการ

คุ้มครองโบราณสถานที�เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม แต่ก็มีปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัอ�านาจหน่วยงาน

ของรัฐและเจา้หนา้ที�รัฐที�ตอ้งบงัคบัใชก้ฏหมาย จะพบวา่มีความทบัซอ้นระหวา่งหน่วยงานของกรมศิลปากร 

และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยไม่มีการแบ่งอ�านาจหนา้ที�อยา่งชดัเจน ท�าให้การบริหารจดัการมรดก

โลกทางวฒันธรรมในประเทศไทยไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
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ปัญหาประการที�สี�  เมื�อมีการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม หรืออยู่ในบญัชีรายชื�อ

เบื�องตน้ ท�าให้การท่องเที�ยวที�มายงัสถานที�ดงักล่าวนกัท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ�น เพราะการขึ�นทะเบียนมรดก

โลกท�าให้สถานที�เหล่านั�นน่าสนใจและน่าท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ�น  นกัท่องเที�ยวเมื�อมาเที�ยวยอ่มมีการเข้าพกั

โรงแรม ท�าให้เกิดโรงแรมเพิ�มมากขึ�น เหตุนี� ท �าให้ธุรกิจที�พกัอาศยัเยี�ยงโรงแรมเกิดขึ�นมากมายและเป็นที�

นิยมกบันกัท่องเที�ยวมากขึ�น โดยเฉพาะธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์แต่ธุรกิจเยี�ยงโรงแรมประเภทนี� เป็นกรณี

ที�อาศยัช่องวา่งทางกฎหมายโรงแรม และท�าใหก้ารคุม้ครองนกัท่องเที�ยวเกิดความไม่ครอบคลุมชดัเจน หาก

เกิดปัญหาทางกฎหมายยอ่มส่งผลต่อ 

ภาพลกัษณ์เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 

ปัญหาประการที�ห้า เมื�อมีการกระท�าความผิดต่อโบราณสถานและโบราณวตัถุท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อมรดกทางวฒันธรรมของประเทศไทย อนัส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาที�แมโ้ทษจะสูงทั�งทางอาญาและ

ทางแพ่ง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในการป้องปรามปัญหาดงักล่าวให้ลดลงท�าให้โบราณสถาน โบราณวตัถุของ

ประเทศไทย ถูกท�าลายและสูญหายไป จึงตอ้งท�าการศึกษาถึงการลงโทษในทางแพ่งเพื�อเป็นการป้องปราม

ไม่ให้เกิดความเสียหายกบัมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึ� งหากเกิดความเสียหายจะเป็นความเสียหายที�ยากจะ

ฟื� นฟู 

ปัญหาประการสุดทา้ยจากการให้สัตยาบนัเพื�อเขา้เป็นรัฐภาคีสมาชิกในอนุสัญญาคุ ้มครองมรดก

โลก และมีการขึ�นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย จะพบปัญหาการขาดการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ โดยไม่เป็นไปตามอนุสัญญาฯไม่วา่จะการขาดการสนบัสนุนทางดา้นวิชาการอยา่งเพียงพอ หรือการ

เขา้ถึงของภาคประชาชน ท�าใหก้ารอนุรักษโ์บราณสถาน และการมีจิตส�านึกของประชาชนมีไม่มากพอ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงความส�าคัญ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารจดัการมรดกโลก

ทางวฒันธรรมรวมถึงบญัชีรายชื�อเบื�องตน้ของโบราณสถานที�ส�าคญัในประเทศไทย จึงได้มีการประมวล

เป็นขอ้เสนอแนะที�ส�าคญั ดงันี�  

1) ควรที�ปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) โดยเพิ�มในส่วนเกี�ยวกบัการจดัการ

มรดกโลกทางวฒันธรรมเป็นการเฉพาะ 

โดยจากการขึ� นทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศไทยมีปัญหาพื�นที�ทับซ้อน

ระหว่างเอกชนกบัมรดกโลกทางวฒันธรรม เพราะการก�าหนดขอบเขตที�เป็นป้ายก�าหนดเขตอาจไม่มีความ

ชดัเจน ส่งผลใหมี้ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐ การที�รัฐจะใชม้าตรการเด็ดขาดก็ตอ้งเป็น

กรณีการที�เอกชนบุกรุกท�าลายอนัส่งผลกบัมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยตรง แต่หากอาคารของเอกชนใน
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พื�นที�โดยรอบไม่ส่งผลโดยตรงทางภาครัฐควรให้ชุมชนอยู่ไดโ้ดยโดยการก�าหนดแบบผงัเมืองไม่ให้มีการ

ก่อสร้างที�ท �าให้มีผลกระทบต่อมรดกโลกทางวฒันธรรม และเมื�อรัฐได้จดัการประสานผลประโยชน์กบั

เอกชนแล้วรัฐควรมาตรการสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์อาคารเพื�อให้สอดคลอ้งกบัมรดกโลกทาง

วฒันธรรม เพื�อให้ชุมชนโดยรอบอยูก่บัมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยไม่ท�าลายอตัลกัษณ์ของมรดกโลกทาง

วฒันธรรมนั�น 

และจากการศึกษาควรมีการก�าหนดผงัเมืองแบบก�าหนดโซนแบบแบ่งเขต ตามที�ศึกษาจาก

โบราณสถานเมืองฮอยอนั ประเทศเวยีดนาม มีรายละเอียดดงันี�  

เขตที�  1 เขตป้องกันไม่ให้มีการรบกวน ในเขตนี� จะประกอบไปด้วยสิ� งก่อสร้างทาง

สถาปัตยกรรม อาคาร บา้นเรือนในเขตเมืองเก่าทั�งหมด ซึ�งจะตอ้งปกป้องดูแลใหมี้สภาพเหมือนเดิม 

เขตที�  2 เขตสิ� งแวดล้อมทางนิเวศ ในเขตนี� จะประกอบไปด้วยพื�นที� ที�อยู่รอบเขต  

1 อาจมีสิ�งก่อสร้างใหม่เกิดขึ�นได ้แต่ตอ้งไม่กระทบต่อโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิม ตอ้งไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มทางนิเวศ ในเขตที� 2 นี�  ไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็น เขต 2A และเขต 2B 

อีกเพื�อสะดวกต่อการควบคุมและอนุรักษเ์มือง 

ในการจดัท�าผงัเมืองของภาครัฐควรมีการก�าหนดให้มีการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชนในชุนชนโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรมเพื�อก�าหนดผงัเมืองในบริเวณมรดกโลกทาง

วฒันธรรม รัฐตอ้งแยกเขตเศรษฐกิจใหม่ให้ออกไปจากเขตเมืองเก่า การก�าหนดโซนดงักล่าวเพื�อเป็นการ

ก�าหนดขอบเขตชดัเจนและง่ายต่อการอนุรักษแ์ละการบงัคบัใชก้ฏหมายวา่จะใชอ้ยา่งไรให้เกิดประโยชน์ต่อ

มรดกโลกทางวฒันธรรมและท�าใหชุ้มชนมีส่วนร่วมกบัมรดกโลกทางวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง 

2) ควรมีการใชอ้ �านาจหนา้ที�ของเจา้หน้าที�ในทอ้งถิ�นอยา่งเขม้งวดไม่วา่จะเป็นตามอ�านาจตาม

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม 

ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ� งกฏหมายแต่ละฉบบัไดใ้หอ้ �านาจเจา้หนา้ที�ในการดูแลมรดกโลกทางวฒันธรรมในการ

เข้าไปคุ้มครองอนุรักษ์มรดกโลกทางวฒันธรรมไม่ให้เสี�ยงต่อการถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรม 

ในส่วนที�เกี�ยวกับสิ� งแวดล้อมในมรดกโลกทางวฒันธรรมรวมถึงบญัชีรายชื�อเบื�องต้นของ

โบราณสถานที�ส�าคญัในประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาเรื�องป้ายโฆษณา ขยะ ซึ� งส่งผลต่อภาพลกัษ์และ

ส่งผลให้เกิดภูมิทศัน์ที�ไม่สวยงามในบริเวณมรดกโลกทางวฒันธรรม หากไม่สามารถบงัคบัใชก้ฏหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการตราเทศบญัญติัเพื�อเป็นการดูแลปัญหาป้ายโฆษณา ขยะ อาคารที�มีการ
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ดดัแปลงหรือสร้างอยา่งไม่ค �านึงถึงมรดกโลกทางวฒันธรรม เช่น ในเรื�องป้ายโฆษณาควรก�าหนดโทษปรับ

ใหสู้งมากขึ�นและควรก�าหนดโทษเป็นรายวนัหากมีการฝ่าฝืนกฏหมาย เป็นตน้ 

และปัญหาขยะมูลฝอยในบริเวณโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรมเป็นอ�านาจหน้าที�ของเจ้าหน้า

ส่วนทอ้งถิ�น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรผลกัภาระไปให้เจา้หน้าที�เพียงอย่างเดียวควรมีการก�าหนดหน้าที�ของ

ประชาชน รวมถึงสิทธิของชุมชนในบริเวณโดยรอบในการดูแลขยะในบริเวณพื�นที�มรดกโลกทาง

วฒันธรรมโดยชุมชน 

3) ควรมีการก�าหนดอ�านาจหนา้ที�ของเจา้พนกังานอยา่งชดัเจนไม่ให้เกิดการทบัซ้อนโดยแบ่ง

อ�านาจของเจ้าหน้าที�กรมศิลปากรกบัเจา้พนักงานทอ้งถิ�น โดยก�าหนดไวพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) โดยเพิ�ม

อยูใ่นหมวดเฉพาะในส่วนเกี�ยวกบัมรดกโลกทางวฒันธรรม ทั�งนี� โดยการน�าเอากฏหมายของประเทศอิตาลี 

ที�มีการบริหาร ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ภาค (Region) จงัหวดั (Province) และเทศบาล (Commune) โดยมี 

การแบ่งอ�านาจหนา้ที�และการปฏิบติังานที�แบ่งออกเป็นหลายชั�น 

ในงานของเทศบาลจะดูแลการก่อสร้างในทอ้งถิ�น การวางระบบผงัเมือง  การบริการสาธารณะ 

การรักษาสิ�งแวดลอ้มบริเวณโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

ในงานของจังหวดั จะดูแลเกี�ยวกับสิ� งแวดล้อมในเรื� องการบ�ารุงดิน น�� า เสียง สัตว์และพืช 

บริเวณโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรม 

ในงานของภาค จะก�ากับในเรื� องผงัเมืองทั�วไปซึ� งเป็นภาคใหญ่ขึ�นมาอีกที� รวมถึงการคอย

ควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�เกี�ยวกบัการอนุรักษดู์แลมรดกโลกทางวฒันธรรม 

เมื�อมีการก�าหนดอ�านาจหนา้ที�ของเจา้พนกังานในการดูแลมรดกโลกทางวฒันธรรมอยา่งชดัเจน

ปัญหาการทับซ้อนของอ�านาจเจ้าหน้าที� จึงมีความชัดเจนและสามารถบังคับใช้กฏหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4) ควรน�ากฏหมายเดิมที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงแรมมีอยูบ่งัคบัใชก้ฏหมายกบัเซอร์วิสอพาทเมน้ตที์�มี

การประกอบธุรกิจเยี�ยงโรงแรมในบริเวณมรดกโลกทางวฒันธรรมอย่างเขม้งวด โดยตอ้งมีการตรวจสอบ

และจบักุมอย่างจริงจงั เช่น การที�ผูป้ระกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาทเมนต์ไม่ไดด้�าเนินการขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจโรงแรม จากนายทะเบียนก่อนด�าเนินการประกอบธุรกิจ ทั�งนี�  ตาม พระราชบญัญติัโรงแรม 

พ.ศ.2547 มาตรา 59ได้บญัญติัโทษไวว้่าหากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษ 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือ  

ทั�งจ �าทั�งปรับ และปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อวนัตลอดเวลาที�ท �าการฝ่าฝืน  โดยเจา้หนา้ที�ตอ้งด�าเนินการตาม

กฏหมายอย่างจริงจงั จึงจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ใช้วิธีการบงัคบัใช้กฏหมายแลว้ปัญหายงัไม่

ลดลงหรือยงัไม่หมดสิ�นไป ก็ต้องใช้การบญัญติักฏหมายเป็นการเฉพาะส�าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเซอร์วิส 

อพาทเมนต์ โดยท�าการก�าหนดหลกัเกณฑ์การขออนุญาตเพื�อเป็นมาตรฐานทั�งในเรื�องความปลอดภยั ความ
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สะอาด เป็นตน้ เพื�อให้ช่องว่างทางกฏหมายนี� บรรเทาลงไปและท�าให้ไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลกัษ์ของ

มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทยจากนกัท่องเที�ยวซึ�งจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง 

5) ควรมีการแก้ไขในส่วนการก�าหนดโทษในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2535) ในส่วนแพ่งและอาญา

โดยต้องมีการก�าหนดโทษให้สูงขึ� น หากเจ้าหน้าที� มีความรับผิดชอบโดยตรงต้องได้รับโทษใน

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม 

ฉบับที�  2 พ.ศ. 2535)และต้องบัญญัติโทษให้สูงกว่ากฏหมายทั�วไปเพื�อเป็นการป้องปรามและเพื�อให้

เจา้หน้าที�ตระหนกัถึงหน้าที�ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ  และควรก�าหนดให้สิทธิแก่ประชาชน หรือ 

ชุมชนที�ใกลเ้คียงมรดกโลกทางวฒันธรรมมีสิทธิฟ้องร้องด�าเนินคดีแก่ผูท้ �าให้เกิดความเสียหายท�าลายมรดก

โลกทางวฒันธรรม เพื�อเป็นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็พร้อมดูแลอนุรักษโ์บราณสถานใหค้งอยูต่่อไป 

6) ควรมีการสนับสนุนจากรัฐให้กับชุมชนโดยรอบมรดกโลกทางวฒันธรรมหรือโบราณ

สถานที�อยู่ในบญัชีรายชื�อเบื�องตน้ โดยมีการจดัตั�งหน่วยงานของภาคประชาชนซึ� งเป็นชุมชนใกล้เคียง ใน

การดูแลดา้นการอนุรักษ ์การท่องเที�ยว ความปลอดภยั ความสะอาด รวมถึงองค์ความรู้เพื�อเป็นการปลูกฝัง

ความส�าคญัของโบราณสถานเหล่านั�นให้กบัเยาวชนไดต้ระหนักถึงความส�าคญัและประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาของสถานที�ดงักล่าว โดยก�าหนดไวใ้นหมวดเฉพาะมรดกโลกทางวฒันธรรมในพระราชบญัญติั

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ. 

2535) 

ควรมีการจดัให้มีกองทุนส่งเสริมคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย เป็นการ

บริหารจัดการมรดกโลกทางว ัฒนธรรมและบัญชีรายชื� อเบื� องต้นไม่ว่าจะ เรื� องการดูแลสถานที�  

แผนประชาสัมพนัธ์ อัตราเงินเดือน เพื�อให้มีการดูแล ปกป้องคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและบัญชี

รายชื�อเบื�องตน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 และควรมีก�าหนดสิทธิประโยชน์ในทางภาษี ในการลดหย่อนภาษีเงินได ้ส�าหรับบุคคล หรือ 

นิติบุคคลที�บริจาคเงิน ในการช่วยอนุรักษ์มรดกโลกทางวฒันธรรมให้กบัภาครัฐ หรือ กองทุนส�าหรับมรดก

โลกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะ โดยท�าการเพิ�มเติมลงในส่วนพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ���� (แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ����) หมวดเฉพาะมรดก

โลกทางวฒันธรรม ทั�งนี�หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขเป็นไปตามที�ก �าหนดไวใ้นประมวลรัษฏากร 
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