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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม และวิเคราะห์ปญ
ั หาเกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันว่าสามารถคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยท�ำการ
ศึกษาหลักการพืน้ ฐานและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายต่อไป จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีเพียงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมยังไม่สามารถน�ำมาใช้คุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือได้ จึงควรมีการ
ก�ำหนดสถานะทางกฎหมายให้แก่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วย
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม; นาเกลือ; มรดกทางวัฒนธรรม; โคกขาม
Abstract
The objectives of this research were to study the concept of cultural landscape and analyze legal
measures for protecting cultural landscape of sea salt farms in Thailand. An international comparative
examination was made of cultural landscape protection law and relevant guidelines to apply to the Thai
context. Results were that urban planning and environmental protection zones would not suffice to protect
cultural landscape of sea salt farms and Cultural Heritage Law cannot apply for protecting cultural landscape
in Thailand. These findings suggest that the legal status for cultural landscapes as part of cultural heritage
should be made to protect the cultural landscape of sea salt farms.
Keywords : Cultural landscape; Sea salt farm; Cultural heritage; Khok Kham
บทนำ�
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) เป็นแนวคิดที่เกิดจากการศึกษาด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์เพื่ออธิบายรูปแบบสภาพแวดล้อมที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการกระท�ำของมนุษย์ ต่อมาได้มีการพัฒนาและศึกษาเกี่ยวกับ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (อนุวัฒน์ การถัก และ ทรงยศ วีระทวีมาศ, 2558)
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โดยให้ความส�ำคัญกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมว่าเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึง่ สะท้อนรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ดังนั้น
การคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะสามารถช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้ (UNESCO, 2017)
เนือ่ งจากปัจจุบนั การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการใช้ทรัพยากร
จนเกินขีดความสามารถ ปัจจุบนั นาเกลือสมุทรประสบปัญหาการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เนือ่ งจากอาชีพนาเกลือ
ไม่เป็นทีน่ ยิ ม อีกทัง้ ราคาผลผลิตมีความผันผวนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจท�ำให้ผปู้ ระกอบอาชีพท�ำนาเกลือหันไปประกอบอาชีพ
อื่น เช่น การท�ำนากุ้ง หรือตักหน้าดินขาย และการทิ้งร้างที่ดินเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาของรัฐท�ำให้พื้นที่นาเกลือลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลให้ภูมิปัญญาการท�ำนาเกลือสมุทรที่สืบทอดกันมา
หลายชั่วอายุคนใกล้สูญหายไป
การศึกษาครั้งนี้ได้น�ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อ
ให้เห็นภาพตัวอย่างของภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีช่ ดั เจน โดยภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมนาเกลือ ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณริมชายฝัง่ ทะเลซึง่ มีการตัง้ ถิน่ ฐานและประกอบอาชีพท�ำนาเกลือสมุทรเป็นเวลานาน เนือ่ งด้วยสภาพภูมปิ ระเทศ
ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเหนียวและติดทะเลซึ่งไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และด้วยวัฒนธรรมของมนุษย์ในการบริโภคเกลือเพื่อ
ใช้ในการประกอบอาหารและถนอมอาหารจึงมีการท�ำนาเกลือขึน้ ในบริเวณดังกล่าว โดยการใช้ปจั จัยทางธรรมชาติ คือ น�ำ้ ทะเล
ลม และแสงอาทิตย์ในการผลิตเกลือเพื่อใช้ในการบริโภค การท�ำนาเกลือนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกิดจากการน�ำปัจจัยทาง
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และมีการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาจากรุน่ สูร่ นุ่ อีกทัง้ นาเกลือยังเป็นแหล่งอาหารของนกชายเลน ซึง่ ในแต่ละ
ปีจะมีนกชายเลนหายากอพยพมาจากไซบีเรียในช่วงหน้าหนาวเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมนกเป็นจ�ำนวนมาก (ภรณี
จ�ำปาทอง, 2555) นาเกลือโคกขามจึงเป็นพื้นที่ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ อันเป็นผลจากการกระท�ำของมนุษย์และข้อจ�ำกัดทางภูมิประเทศและภูมิ
อากาศ นาเกลือจึงเป็นภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีย่ งั คงมีผคู้ นด�ำรงชีวติ อยูแ่ ละมีววิ ฒ
ั นาการอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งจากอดีตถึงปัจจุบนั ดังนัน้
พื้นที่นาเกลือสมุทรนอกจากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร แต่นาเกลือสมุทรนั้นยังมีความส�ำคัญในด้าน
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจด้วย ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นแนวคิดในเชิงบูรณาการที่ให้ความส�ำคัญ
กับความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติซงึ่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ หากนาเกลือได้รบั การคุม้ ครองในฐานะ
ทีเ่ ป็นภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมซึง่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจะสามารถรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่นั้น และสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเริม่ แพร่หลายเมือ่ องค์การยูเนสโกได้รบั รองให้ภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเป็นมรดกโลกประเภท
หนึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรืออนุสัญญามรดกโลก ปี ค.ศ.1972 เพื่อ
ให้เกิดการคุ้มครองพื้นที่บางประเภทที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลแต่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นมรดกโลก (Aplin,
2007) คณะกรรมการมรดกโลกได้ก�ำหนดนิยามของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ในภาคผนวก 3 ของเอกสาร ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติ
การส�ำหรับการด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญามรดกโลกฯ โดยให้คำ� นิยามว่า “ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม คือ สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้อิทธิพลของข้อจ�ำกัดทางกายภาพ และ/หรือ โอกาสซึ่งปรากฏตาม
สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและจากแรงกดดันจากสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ งทัง้ จากภายในและภายนอก” และ
ได้แบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภูมิทัศน์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ภูมิทัศน์ที่เกิดจาก
วิวัฒนาการทางสังคม ซึ่งมีทั้งที่วิวัฒนาการได้หยุดลงแล้ว และที่ยังคงมีวิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่อง และภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงกับ
ความเชื่อทางศาสนา จิตวิญญาณ วัฒนธรรมประเพณี ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง (UNESCO, 2017) อนุสัญญามรดกโลกจึง
เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกทีใ่ ห้การรับรองและคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดดเด่นเป็นสากล
เพื่อเป็นการบูรณาการการอนุรักษ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติและก�ำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ที่สามารถเชื่อมโยง
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ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้ และเพือ่ เป็นการก�ำจัดอุปสรรคของการแบ่งแยกระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในการด�ำเนินการของอนุสัญญามรดกโลก (Rössler, 2003)
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมจึงอาจ หมายถึง พืน้ ทีห่ รือภูมทิ ศั น์ทแี่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติอนั มีววิ ฒ
ั นาการ
ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และด้วยการกระท�ำของมนุษย์ที่มีข้อจ�ำกัดจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท�ำให้เกิดผลเป็นสถานที่หรือภูมิทัศน์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายในท้อง
ถิน่ นัน้ เนือ่ งจากมนุษย์มกี ารปรับตัวตามสภาพแวดล้อมอันท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ อดได้ผา่ นกาลเวลาอย่างสอดคล้อง
กลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนัน้ การกระท�ำทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีน่ นั้ ถือเป็นองค์ความรูท้ ใี่ ช้ในการจัดการสิง่ แวดล้อมทาง
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนทีต่ อ้ งมีการรักษาองค์ความรูห้ รือวิธกี ารปฏิบตั นิ น้ั ไว้ให้คงอยู่ (Lennon & Taylor, 2012) ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
จึงอาจหมายความถึง ภูมิทัศน์ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์เมืองหรือภูมิทัศน์ชนบท
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมจึงอาจน�ำหลัก
การพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดการก�ำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1) หลักการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (United Nations, 2019)
2) หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นหลักการทีร่ ฐั ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการต่าง ๆ
ในการด�ำเนินกิจการสาธารณะซึง่ ประชาชนเป็นผูม้ สี ทิ ธิและเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ เนือ่ งจากภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมนัน้ เป็นส่วนหนึง่
ของวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชน ในการจัดการจึงจ�ำเป็นต้องให้ชมุ ชนผูอ้ ยูอ่ าศัยเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการ โดย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่ง
เสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (มาตรา 43(1)) และสิทธิในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ (มาตรา 43(2)) รวมถึงก�ำหนดให้รฐั มีหน้า
ที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
(มาตรา 57)
3) หลักการบูรณาการ ในการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้นในการน�ำ
วัตถุประสงค์ของคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมผนวกลงในแผนและนโยบายการพัฒนาในทุกด้านและทุกระดับจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
4) หลักกรรมสิทธิ์และสิทธิของเอกชน เนื่องจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมส่วนใหญ่อยู่ในครอบครองของเอกชน และในการ
คุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมอาจมีผลกระทบเป็นการจ�ำกัดสิทธิของเอกชน อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการของรัฐต้องค�ำนึงถึงสิทธิ
ดังกล่าว และเพื่อเป็นการชดเชยจึงควรมีการตอบแทนจากการกระทบสิทธิของเอกชนด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่ใช้ในการคุ้มครองภูมิทัศน์
วัฒนธรรม
2) เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ปญ
ั หามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกีย่ วกับการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะ
กรณีภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ ตามกฎหมายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและการคุ้มครองเชิงพื้นที่
3) เพือ่ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม และเสนอมาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทย
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการค้นคว้าวิจัยทางเอกสาร โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากบทความวิชาการ หนังสือ เอกสารการวิจัย
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย สือ่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยน�ำข้อมูล
มาศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับการน�ำแนวคิดภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมมาใช้ในการจัดการและการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม และท�ำการ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม นาเกลือ ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Legal Measures for the Protection of Cultural Heritage : A Case Study of Cultural Landscape of Sea Salt Farms in Khok Kham, Samut Sakhon

ศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมของภูมิภาคยุโรปและเอเชีย ได้แก่ อนุสัญญาแห่ง
สหภาพยุโรปว่าด้วยภูมิทัศน์ ค.ศ. 2000 กฎหมายของสาธารณรัฐคอซอวอ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพิธีสารฮอยอัน เพื่อการปฏิบัติ
การอนุรกั ษ์ทดี่ ใี นทวีปเอเชีย เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากกฎหมายของต่างประเทศและน�ำมาเป็นพืน้ ฐานในการก�ำหนดมาตรการ
ทางกฎหมาย และท�ำการวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยว่าสามารถน�ำมาปรับใช้ในการ
คุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมนาเกลือได้หรือไม่ และยังขาดมาตรการใดบ้างทีจ่ ำ� เป็นต่อการคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม เพือ่ เสนอ
แนะแนวทางที่เหมาะสมแก่การน�ำมาปรับใช้กับประเทศไทย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ
นับแต่ปี ค.ศ.1992 เมื่อองค์การยูเนสโกได้รับรองให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นประเภทหนึ่งของมรดกโลกและสามารถเสนอ
เพือ่ บรรจุในบัญชีรายการมรดกโลกได้ ทัว่ โลกได้มกี ารศึกษาและพัฒนามาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยในการศึกษานี้ผู้เขียนได้ท�ำการศึกษามาตรการทางกฎหมายของภูมิภาคยุโรปและเอเชียซึ่งมี
สาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
1) นิยามของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ตามอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยภูมิทัศน์ ค.ศ. 2000 แม้ว่าอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยภูมิทัศน์นั้นจะไม่ได้
ใช้คำ� ว่าภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมโดยตรง แต่นยิ ามของภูมทิ ศั น์ตามอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ได้แสดงความหมายของภูมทิ ศั น์วา่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่
รับรู้ได้โดยบุคคล ซึ่งโดยลักษณะเป็นผลจากการกระท�ำและความสัมพันธ์ของปัจจัยทางธรรมชาติและ/หรือมนุษย์ ซึ่งแสดงถึง
องค์ประกอบทั้งทางกายภาพของภูมิทัศน์รวมถึงองค์ประกอบที่มิใช่ทางกายภาพซึ่งก็คือ การกระท�ำและความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ เช่นเดียวกับนิยามของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ค.ศ. 2006 ของ
สาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งถือว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และเป็นการแสดงถึง
ความหลายหลายของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งมนุษย์มีร่วมกัน และเป็นรากฐานของอัตลักษณ์ของมนุษย์
พิธีสารฮอยอัน เพื่อการปฏิบัติการอนุรักษ์ที่ดีในทวีปเอเชีย เป็นแนวทางการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพส�ำหรับสร้างความ
เชือ่ มัน่ และการรักษาความจริงแท้ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทของวัฒนธรรมแห่งเอเชีย พิธสี ารฮอยอันได้ให้คำ� นิยาม
ว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์” ส�ำหรับนิยามของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950
ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ให้ค�ำนิยามว่า เป็นภูมิทัศน์ที่เกิดจากการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพรวมทั้งสภาพภูมิอากาศและ
จ�ำเป็นต่อการเข้าใจวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
จากนิยามดังกล่าว แสดงถึงให้เห็นถึงองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมือนกันซึ่งมีทั้งองค์ประกอบทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังแสดงถึงองค์ประกอบของสิ่งที่จับต้องได้ทางกายภาพคือพื้นที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้รับรู้ได้ และสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้คือ กิจกรรมของมนุษย์ผู้อยู่อาศัยภายในพื้นที่นั้น หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
2) สถานะทางกฎหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐคอซอวอ ได้กำ� หนดให้ภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมจะได้รบั การรวบรวมในบัญชี
มรดกทางวัฒนธรรมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดให้น�ำมาตรการเชิงพื้นที่มา
บังคับใช้คกู่ นั เช่นเดียวกับประเทศญีป่ นุ่ ได้กำ� หนดให้ภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมนัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมประเภทหนึง่ ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม ซึง่ การก�ำหนดสถานะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองนัน้ ก็ถอื เป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางหนึ่ง คือ เมื่อมีการก�ำหนดให้พื้นที่นั้นมีความส�ำคัญ ประชาชนย่อมมีความใส่ใจและ
กระตือรือร้นในการร่วมมือเพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ
3) การบูรณาการแผนและนโยบาย
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยภูมทิ ศั น์แห่งสหภาพยุโรป ค.ศ. 2000 ก�ำหนดให้ตอ้ งจัดท�ำนโยบายและบังคับใช้นโยบายเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์
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รวมทัง้ ต้องก�ำหนดให้ภมู ทิ ศั น์นนั้ รวมอยูใ่ นนโยบายการผังเมืองทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับเมือง รวมทัง้ นโยบายด้านวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และสาธารณรัฐ
คอซอวอก�ำหนดให้มีการวางแผนการคุ้มครองซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งจากการด�ำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเพือ่ ให้กระบวนการการตัดสินใจด�ำเนินนโยบาย
ของหน่วยงานรัฐสอดคล้องกันทุกด้าน ส่วนพิธสี ารฮอยอันเพือ่ ปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์ทดี่ สี ำ� หรับเอเชียก�ำหนดแนวทางในการวางแผน
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยให้น�ำเครื่องมือที่บังคับใช้ในท้องถิ่นมาก�ำหนดแผนในการจัดการ และการก�ำหนดแผนการ
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นต้องก�ำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายการผังเมืองและพื้นที่ตามแผนการจัดการภูมิ
ทัศน์โดยค�ำนึงถึงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยและแผนการพัฒนาการเกษตรภายในท้องถิ่นนั้นด้วย
4) มาตรการควบคุมโดยการก�ำหนดพื้นที่
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศพบว่า ในการคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมนัน้ ต้องมีการน�ำมาตรการ
เชิงพื้นที่เข้ามาบังคับใช้ในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมด้วย โดยการก�ำหนดเขตพื้นที่เพื่อการก�ำหนดแผนและนโยบายใน
การคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึงการก�ำหนดมาตรการเพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยกฎหมายว่าด้วย
มรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐคอซอวอได้กำ� หนดให้ภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมต้องได้รบั การก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการวางผัง เชิงพื้นที่ ค.ศ.2003 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวก็ก�ำหนดให้ต้องมีการจัดท�ำแผนส�ำหรับพื้นที่พิเศษโดยมีระยะ
เวลาบังคับใช้ 10 ปี เพื่อการบริหารจัดการภายในพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น ก�ำหนดให้ชุมชนหรือรัฐบาล
ท้องถิ่นสามารถเสนอชื่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ส�ำคัญ โดยก่อน
จะท�ำการเสนอนั้นจะต้องมีการก�ำหนดพื้นที่เป็นเขตจัดการภูมิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภูมิทัศน์ ค.ศ. 2004 เพื่อจัดท�ำแผนใน
การคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรม และต้องมีการท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัยและรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและบังคับใช้มาตรการที่จ�ำเป็นโดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติ ซึ่ง
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ส�ำคัญแล้วกฎหมายได้ก�ำหนดให้มีมาตรการในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
การท�ำการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม รวมถึงการแจ้งให้ทราบทันทีหากเกิดความเสียหายหรือถูกท�ำลาย และการรายงานสภาพ
ปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นระยะ โดยรัฐจะต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินการตามมาตรการในการซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาตามความจ�ำเป็นให้แก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วย
5) มาตรการในการป้องกันไว้ล่วงหน้า
พิธีสารฮอยอันได้ก�ำหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยแนะน�ำให้น�ำมาตรการทางกฎหมายในท้องถิ่นมาใช้
บังคับในการควบคุมรูปร่าง ขนาด รูปแบบของสิ่งปลูกสร้าง และอย่างน้อย จะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการท�ำการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอันตรายต่อภูมิทัศน์ วัฒนธรรม ส่วนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่นได้ก�ำหนดมาตรการ ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการท�ำการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม รวมถึงการแจ้งให้
ทราบทันทีหากเกิด ความเสียหายหรือถูกท�ำลาย และการรายงานสภาพปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นระยะ
6) การมีส่วนร่วมของประชาชน
อนุสัญญาว่าด้วยภูมิทัศน์แห่งสหภาพยุโรป ได้ก�ำหนดมาตรการเฉพาะในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจะต้อง
ก�ำหนดกระบวนการในการน�ำผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนดังกล่าว นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้รัฐมีหน้า
ที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนโดยการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมที่จ�ำเป็น พิธีสารฮอยอันก�ำหนดถึงหลักการ
อนุรักษ์โดยมีชุมชนเป็นฐาน การด�ำเนินการอนุรักษ์นั้นต้องเป็นหน้าที่ของชุมชนเป็นหลัก โดยรัฐมีหน้าที่ก�ำกับดูแล และมีหน้า
ที่ในการสนับสนุนทั้งการจัดการศึกษาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น มาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดให้ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่ต้องการรักษาภูมิทัศน์ในบ้านเมืองของตนสามารถก�ำหนด
มาตรการควบคุมโดยจัดท�ำข้อตกลงทางภูมิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภูมิทัศน์เพื่อก�ำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการ
ภูมิทัศน์ภายในชุมชนร่วมกัน เป็นการก�ำหนดให้ประชาชนหรือชุมชนเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินงาน โดยรัฐมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานและก�ำหนดนโยบายในภาพรวมเท่านั้น
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มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงนโยบายและแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมยังไม่มี
การรับรองและคุม้ ครองตามกฎหมาย โดยเฉพาะการคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมนัน้ มิได้ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรกั ษ์ในมิตดิ า้ น
วัฒนธรรมแต่อย่างใด อีกทั้งการด�ำเนินการในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐเป็นการด�ำเนินการโดยแยก
จากกันเด็ดขาดและมิได้มีการบูรณาการร่วมกัน
แม้ว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย
สามารถน�ำมาปรับใช้เพื่อการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ท�ำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่ายังมี
ข้อจ�ำกัดบางประการในการน�ำมาใช้บังคับ อีกทั้งยังขาดมาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์ซึ่งจ�ำเป็นต่อการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญตามกฎหมายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเชิงพื้นที่
ดังต่อไปนี้
1) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
การอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยนัน้ ยังจ�ำกัดอยูเ่ พียงไม่กปี่ ระเภท และมีการด�ำเนินการแยกส่วนกันตามมรดกทาง
วัฒนธรรมแต่ละประเภท มรดกทางวัฒนธรรมซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ได้แก่ โบราณสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ โบราณวัตถุ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. 2559 ซึง่ มีขอบเขตการคุม้ ครองทีจ่ ำ� กัด นิยามของโบราณสถานแม้จะหมายความรวมถึงแหล่งประวัตศิ าสตร์ แหล่งโบราณคดี
ด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถตีความให้ครอบคลุมถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อการรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งจบสิ้น
ไปแล้วในอดีต และมีแนวคิดในการเก็บรักษาอย่างพิพิธภัณฑ์ หรือการรักษาสภาพเดิมให้คงอยู่โดยมิให้ถูกแตะต้องเพื่อป้องกัน
ความเสียหายหรือความเสือ่ มโทรมของโบราณสถาน และการคุม้ ครองโบราณสถานเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐเป็นหลัก ชุมชน
จึงถูกกีดกันออกจากเขตโบราณสถานและมิได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ มาตรการที่ใช้ตามกฎหมายดังกล่าวเป็นมาตรการ
บังคับและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมโดยการก�ำหนดเขตโบราณสถานเป็นเขตอนุรักษ์และเน้นการรักษาโดยคงสภาพ
เดิมไว้โดยไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานตามยุคสมัยแต่อย่างใด ซึ่งไม่เหมาะสม
กับลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นวิวัฒนาการนั้นถือเป็น คุณค่าที่ส�ำคัญ
มาตรการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมต่อการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตและผู้คนที่อาศัยอยู่
และยังคงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในขณะทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 สามารถน�ำมาใช้เพือ่ การรักษา
ภูมิปัญญาการท�ำนาเกลือไว้ได้ แต่ก็เป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร รวมถึงข้อบังคับในการห้ามบิดเบือนหรือท�ำให้
เสื่อมเสียซึ่งมีบทลงโทษทางกฎหมาย และแม้ว่าจะมีการก�ำหนดให้ภูมิปัญญาการท�ำนาเกลือนั้นได้รับการคุ้มครองโดยการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แต่ในการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญานั้น หากไม่สามารถแสดงออกผ่านสถานที่ซึ่ง
สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ก็เสมือนเป็นการรักษาข้อมูลหรือรายละเอียดของภูมิปัญญาไว้เท่านั้นแต่ไม่สามารถสืบทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำนาเกลือนีใ้ ห้คงอยูต่ อ่ ไปในอนาคตได้ เนือ่ งจากภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำนาเกลือนัน้ แสดงออกผ่านภูมทิ ศั น์นาเกลือ ใน
การรักษาภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำนาเกลือให้คงอยูต่ อ่ ไปจึงจะต้องมีการรักษา ทัง้ มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ จึง
ควรมีการบูรณาการทั้งในการรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผนวกเข้ากับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วย ซึ่งการคุ้มครอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มมี าตรการในการจัดการหรือคุม้ ครองพืน้ ทีจ่ งึ ไม่สามารถใช้กฎหมายดังกล่าวเพียงล�ำพังในการคุม้ ครอง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ก�ำหนดเพื่อ
ต้องการคุม้ ครองมิให้เกิดการน�ำมรดกภูมปิ ญ
ั ญาไปใช้โดยไม่เหมาะสม โดยมีมาตรการในการสัง่ ระงับการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความ
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
14 วารสารร่
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

1

เสียหายซึ่งเป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีในการสั่งการ (มาตรา 24) มาตรการนี้เป็นการให้ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีในการพิจารณาว่าการ
กระท�ำนั้นเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับการพิจารณา การใช้อ�ำนาจดุลพินิจของเจ้าพนักงานตาม
บทบัญญัตินี้ยังมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลเสียจากการน�ำมรดกภูมิปัญญาไปต่อยอดหรือไม่ หากพิจารณาว่าการน�ำ ภูมิปัญญานั้นไป
ดัดแปลงหรือสร้างคุณค่าใหม่ขนึ้ มาจะเป็นการบิดเบือนหรือลดทอนคุณค่าดัง้ เดิมก็อาจถูกสัง่ ให้ระงับการกระท�ำนัน้ ได้ ด้วยเหตุ
ที่ภูมิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ยากแก่การคงสภาพเดิมและไม่ได้มีลักษณะที่สามารถเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้ จึงต้องอนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามยุคสมัยหรือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้วย การรักษาจึงควรเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมเหล่านั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากาลเวลาไม่สามารถท�ำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่แบบเดิมได้ตลอดไป แต่เหตุผลที่ยังคง
ต้องอนุรกั ษ์ไว้เนือ่ งจากเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเหมาะสมกับการด�ำรงชีวติ ทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
มาตรการที่ใช้จึงควรเป็นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม
กฎหมายในการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมทัง้ สองฉบับดังกล่าว จึงมีขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ม่สามารถน�ำมาใช้เพือ่ คุม้ ครองภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรมได้ทั้งหมด ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายและมาตรการที่ใช้ในการบังคับควบคุมนั้นไม่เหมาะสมที่
จะน�ำมาบังคับใช้กับภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือได้
2) มาตรการทางผังเมืองและการก�ำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการก�ำหนดเขตพื้นที่ มีกฎหมายที่ใช้เป็นหลักคือพระราชบัญญัติการ ผังเมือง พ.ศ. 2562
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการจัดท�ำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ระดับ
ประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด (มาตรา 8(1)) เพื่อเป็นการก�ำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และเป็นแนวทางการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐให้มคี วามสอดคล้องกันทุกระดับ (มาตรา 6) ซึง่ ถือว่าเป็นเครือ่ งมือในการบูรณาการแผนและนโยบาย
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ การอนุรกั ษ์และพัฒนาพืน้ ทีภ่ มู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมได้ และเพือ่ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างการอนุรกั ษ์
และพัฒนาที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาและโครงการต่าง ๆ ของรัฐ
พื้นที่นาเกลือบริเวณต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. 2560 มีการก�ำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม การอยูอ่ าศัย สถาบันการศึกษาและสถานทีร่ าชการ ศาสนสถาน ส่วนกิจการอืน่ ถูกก�ำหนดว่าสามารถด�ำเนินกิจการ
ในอาคารสูงไม่เกิน 12 เมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ขออนุญาต ก�ำหนดห้ามการประกอบกิจการ
บางประเภท และห้ามการประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีข้อยกเว้นส�ำหรับโรงงานบางจ�ำพวก ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ท�ำให้
สามารถด�ำเนินกิจการอืน่ ๆ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้ โดยผังเมืองรวมเป็นการก�ำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ไว้อย่างกว้างซึง่
ก�ำหนดเพียงการห้ามกระท�ำกิจการบางประเภทและการควบคุมการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการจัดท�ำผังเมืองรวมนั้นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้อย่างแท้จริง และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการรองรับการพัฒนาโดยอาศัยแนวโน้มของ
จ�ำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนัน้ การก�ำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ตามผังเมืองรวมเพียง
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม ส่วนผังเมืองเฉพาะซึง่ เป็นเครือ่ งมือในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจ
น�ำมาใช้ในการก�ำหนดมาตรการในรายละเอียดปลีกย่อยก็ไม่ถูกน�ำมาบังคับใช้เนื่องจากมีขั้นตอนการบัญญัติและการประกาศ
เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยุ่งยากซับซ้อน
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีมาตรการในการก�ำหนด
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 – 45 ก�ำหนดให้สามารถก�ำหนดให้พื้นที่ซึ่งมีปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่ซึ่ง
มีคณ
ุ ค่าทางธรรมชาติรวมทัง้ คุณค่าทางศิลปกรรมเป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมได้ โดยหากเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังไม่มกี ารก�ำหนดผังเมือง
รวมหรือเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งไม่ก�ำหนดระยะเวลาบังคับใช้ ตามมาตรา 43 ส่วนกรณีพื้นที่
ซึง่ ถูกก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือเป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตามกฎหมายอืน่ ให้ประกาศก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละบังคับใช้มาตรการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระยะเวลาการบังคับใช้ 5 ปี ตามมาตรา 45
การก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองโดยการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 นี้จะสามารถออกได้ก็ต่อเมื่อเกิดช่องว่างในระหว่างที่
ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองภายในพื้นที่ กล่าวคือเป็นกรณีที่ผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งก�ำหนดมีระยะ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม นาเกลือ ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Legal Measures for the Protection of Cultural Heritage : A Case Study of Cultural Landscape of Sea Salt Farms in Khok Kham, Samut Sakhon

เวลาการบังคับใช้ และระยะเวลาดังกล่าวสิน้ สุดลงโดยทีย่ งั ไม่มกี ารจัดท�ำผังเมืองรวมเพือ่ บังคับใช้ตอ่ ไป อย่างไรก็ตามหากมีการ
ก�ำหนดผังเมืองรวมเพื่อบังคับใช้อย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถด�ำเนินการตามมาตรานี้ได้เลย
ในกรณีที่พื้นที่ได้รับการก�ำหนดตามผังเมืองรวม หรือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายอื่นแล้ว รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมตั เิ ข้าด�ำเนินการเพือ่ ใช้มาตรการคุม้ ครองเพือ่ ควบคุมและ
แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีก่ ำ� หนดมาตรการเพือ่ ใช้ในการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมนัน้ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ก�ำหนดเงือ่ นไขว่า ต้องเป็นกรณีประสบปัญหาคุณภาพสิง่ แวดล้อมรุนแรงเข้าขัน้ วิกฤตทีต่ อ้ งเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไข และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องไม่มอี ำ� นาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถทีจ่ ะท�ำการแก้ไขปัญหาได้ และให้มกี ำ� หนด
ระยะเวลาในการบังคับใช้ ดังนั้นการก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมการด�ำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอื่น
ให้สามารถแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเมื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลับสู่
ภาวะปกติแล้วก็ให้ใช้กฎหมายเดิมคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
ดังนั้น เนื่องจากการเป็นมาตรการเสริม ซึ่งมีการก�ำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ แม้จะมีกลไกที่สามารถการก�ำหนดแผน
และมาตรการที่ใช้อย่างเฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่ กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เฉพาะหน้า แม้จะสามารถขยายระยะเวลาการบังคับใช้ได้ แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่
ควรได้รับการคุ้มครองต่อไปเพื่อสืบทอดไปยังชนรุ่นหลัง
พื้นที่นาเกลือบริเวณต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครนั้นได้รับการก�ำหนดไว้ตามผังเมืองรวมจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ.2560 จึงถือว่าเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายอืน่ อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงไม่สามารถก�ำหนดเป็นเขตพืน้ ที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535 ได้ อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 สิ้นสุดลงโดยที่ยังไม่มี
การประกาศบังคับใช้ผงั เมืองหรือมาตรการตามกฎหมายอืน่ เพือ่ ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีต่ ำ� บลโคกขาม ก็ถอื ว่าเป็นกรณี
ยังไม่ได้รบั การก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตามกฎหมายอืน่ และพืน้ ทีน่ าเกลือโคกขามมีคณ
ุ ค่าทางศิลปกรรม กล่าวคือ มีประวัติ
ความเป็นมาสืบเนื่องจากอดีตและมีการสืบทอดภูมิปัญญาการท�ำนาเกลือมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าทาง
ธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์เช่นกัน เนือ่ งจากเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกชายเลนหายากและมีความหลากหลายทางชีวภาพทีต่ อ้ ง
ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้ นาเกลือโคกขามก็จะสามารถได้รบั การก�ำหนดให้เป็นเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมตามกฎกระทรวงได้ โดยที่
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาการบังคับใช้
ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารก�ำหนดให้เป็นเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมตามมาตรา 43 แต่หากมีสภาพปัญหาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งหน่วยงานรัฐไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายและต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็สามารถก�ำหนดเขตพื้นที่
และบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามนาเกลือโคกขามอาจต้องได้รบั การประเมินถึงสถานการณ์ของภัยคุกคาม
และปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอาจไม่ปรากฏปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชดั เจนเข้าขั้นวิกฤตหรือได้รับภัยคุกคาม
หรือผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีไ่ ม่เหมาะสมจนถึงขัน้ วิกฤตทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขโดยทันที แต่เป็น
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการท�ำนาเกลือที่ค่อย ๆ สูญหายไป
ดังนั้นกรณีของนาเกลือโคกขามจึงอาจไม่เข้าเงื่อนไขในการก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 45
แต่หากเกิดเหตุการณ์ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น โครงการสร้างทางด่วน หรือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจ
กระทบต่อพื้นที่นาเกลือ ก็ถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่จะต้องมีการประกาศใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 45 ได้
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิรวมกันเพื่อขอให้
พิจารณาออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ได้ (มาตรา 4) เพือ่ ให้เกิดการก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็นบังคับใช้ภายในท้องถิน่ ของตน แต่เนือ่ งจาก
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตน การข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเท่าทีค่ วร นอกจากนีต้ ามกฎหมายผังเมืองนัน้ การมีสว่ นร่วมของประชาชนอยูใ่ นระดับรับฟังความคิดเห็นซึง่ หน่วยงาน
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ผู้จัดท�ำผังเมืองมิได้เข้าถึงข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงต้องส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการศึกษาและท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกในชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนต้องเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่หลักในการด�ำเนินการ
ในการคุ้ มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นมีห น่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ งกั บการคุ ้ม ครองภูมิ ทัศ น์ วัฒนธรรมเป็นจ� ำนวนมาก
ทั้งหน่วยงานในด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีภารกิจ
รับผิดชอบแตกต่างกันไปและด�ำเนินการตามภารกิจของตนอย่างต่างฝ่ายต่างท�ำ ท�ำให้เกิดปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่
ด้วยในพื้นที่หนึ่งอาจถูกควบคุมภายใต้กฎหมายหลายฉบับซึ่งต่างก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป เนื่องจากไม่มีการ
ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการด�ำเนินการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลาย
ภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการประสานงาน หรือศูนย์กลางประจ�ำชุมชนเพื่อเป็น
ศูนย์รวมในการร่วมมือการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยชุมชนจะต้องเป็นผู้มีบทบาทหลัก โดยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนท้องถิน่ หรือส่วนกลางควรมีหน้าทีใ่ นการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรูท้ างวิชาการ หรือการจัดงบประมาณสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมสามารถด�ำเนินต่อไปได้
อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการคุ้มครองภูมิทัศน์
วัฒนธรรมพบว่า ได้มกี ารน�ำแนวคิดภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมมาใช้ในการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ มืองและชนบทในฐานะทีเ่ ป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์องค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้อย่าง
เป็นองค์รวม โดยมีมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การบูรณาการแผนและนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึงก�ำหนดให้
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยน�ำมาตรการในการจัดการ
เชิงพืน้ ทีม่ าบังคับใช้เพือ่ ก�ำหนดแผนการบริหารจัดการภายในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองในทุกด้านและทุกระดับอันเป็นไปตาม
หลักการบูรณาการและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การก�ำหนดมาตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
เหมาะสมในพืน้ ที่ เช่น การก�ำหนดให้ตอ้ งมีการแจ้งให้ทราบก่อนการด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทีด่ นิ หรือการก่อสร้าง และ
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการของชุมชนภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้หรือการสนับสนุนงบ
ประมาณในการด�ำเนินการ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหลักสิทธิของเอกชนอันเป็นหลักการส�ำคัญที่
จะท�ำให้การคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือ่ พิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ในปัจจุบนั ของประเทศไทยแล้วพบว่า การก�ำหนดผังเมืองรวมเพือ่ ควบคุม
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
มาตรา 43 และ 45 นั้น อาจน�ำมาบังคับใช้ในการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือการ
คุ้มครองลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังคงมีช่องว่างที่ท�ำให้เกิดการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
และไม่เพียงพอกับการคุ้มครององค์ประกอบอื่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น องค์ประกอบที่มิใช่ทางกายภาพ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และการน�ำพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาบังคับใช้แก่การคุม้ ครองภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมนาเกลืออาจส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้น
การรักษาให้คงสภาพเดิมไว้โดยไม่อนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ขัดกับลักษณะของภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมซึง่ มีความเป็นพลวัตรที่
ควรอนุญาตให้มีการปรับปรุงการใช้งานหรือปรับเปลี่ยนสภาพให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยด้วย เนื่องจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีความ
หมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าการเป็นโบราณสถานหรือเป็นภูมิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงยังมีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้แก่การคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือได้
อย่างไรก็ตามการก�ำหนดผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 ที่แก้ไขใหม่นั้น
สามารถน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบูรณาการแผนและนโยบายตามหลักการ บูรณาการซึง่ จะท�ำให้มกี ารบูรณาการการคุม้ ครอง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแผนและนโยบายทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น โดยมาตรการควบคุมการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ควบคุมการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพพืน้ ทีน่ นั้ ยังคงจ�ำเป็นต่อการคุม้ ครอง
ลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ แต่เนื่องจากการด�ำรงอยู่ของวิถีชีวิตดั้งเดิมของมนุษย์ซึ่งจ�ำเป็นต่อการคง
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อยูข่ องนาเกลือนัน้ ไม่สามารถก�ำหนดมาตรการบังคับควบคุมวิถชี วี ติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้ จึงควรใช้มาตรการส่งเสริมเพือ่ ให้เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความสมัครใจในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการท�ำนาเกลือต่อไป อันเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึง่ เป็นหลักการส�ำคัญในการคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถด�ำเนินการจัดการภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของตนโดยรัฐให้การสนับสนุนและให้ความเคารพต่อกรรมสิทธิข์ องเอกชนซึง่ เป็นไปตามหลัก
สิทธิของเอกชนด้วย
การน�ำแนวคิดเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมมาใช้จะสามารถบูรณาการการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความส�ำคัญทัง้ ทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมโดยการก�ำหนดแนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมที่สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบได้ นอกจากนีก้ ารคุม้ ครองโดยมีแนวคิดอยูบ่ นพืน้ ฐานของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการคุ้มครองทั้งความหลายหลาย
ทางวัฒนธรรมของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการก�ำหนดบทบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดความตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมแก่ประชาชนรวมถึงเป็นการประกันว่าหน่วยงานรัฐจะไม่
ละเลยต่อการคุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2) ควรมีการก�ำหนดนโยบายและแผนทีส่ อดคล้องกันในทุกระดับ และทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องโดยให้มกี ารก�ำหนดพืน้ ทีภ่ มู ทิ ศั น์
วัฒนธรรมไว้ในแผนนโยบายการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ และให้มกี ารบูรณาการองค์ความรูจ้ ากสาขาต่าง ๆ ให้มกี ารประสานงานร่วม
กันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมการด�ำเนินงานโดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการก�ำหนดแผนและ
การปฏิบัติ
3) ก�ำหนดมาตรการในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น การก�ำหนดให้มีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนกระท�ำการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่คุ้มครองภูมิทัศน์วัฒนธรรม
4) ก�ำหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม รัฐให้การส่ง
เสริมด้านวิชาการ โดยการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมถึงก�ำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้เอกชนหันมาคุม้ ครองภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมซึง่ อยูใ่ นครอบครองของตน โดยการก�ำหนดมาตรการทางภาษี เช่น
การลดหย่อนภาษีที่ดิน หรือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นต้น
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