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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดหลักการเกี่ยวกับแนวทางคุ้มครองมรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ในลักษณะการด าเนินงานแบบ “บูรณาการองค์รวม”  จากการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยของผู้เขียน “เรื่องการบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” และจากการศึกษาเอกสาร
ข้อมูลหลักฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิดส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองมรดกโลกให้เกิดผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมาย คือ การด าเนินงานในลักษณะ “บูรณาการองค์รวม” โดยการท าให้หน่วยงานท่ีสัมพันธ์กันรวมทั้งทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม แนวคิดนี้มีแนวทางในการคุ้มครองมรดกโลก ประกอบด้วย 
3 หลักการ คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และการคุ้มครอง ดังนี้ (1) การบริหารจัดการมรดกโลก ต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ท้ังร่วมมือระหว่างองค์กรและภายนอกองค์กร กระท าโดยพหุวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Value) เพือ่ให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ร่วม
แสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา วางแผน สนับสนุน ด าเนินการ ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายงานสู่ท้องถิ่นอาจจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ใน
เขตพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและตัวแทนจากชุมชนร่วม
ด าเนินการ (2) การอนุรักษ์มรดกโลก มีกระบวนการและแนวทางหลากหลายวิธีในการดูแลรักษาโบราณสถานและมรดก
ทางวัฒนธรรมได้แก่ การป้องกันทาง กฎหมายการสงวนรักษา การบูรณะปฏิสังขรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ การบรรจุ
เนื้อหาในหลักสูตร การจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกัน  โดยด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง และให้แต่ละภาคส่วนมีส่วน
ร่วมกันท างาน เพื่อสร้างความตระหนักรับผิดชอบร่วม สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คงสภาพในรูปแบบเดิม และจัดสภาพแวดล้อมให้
กลมกลืนหรือบูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตามอนุสัญญามรดกโลก กฎบัตรสากล (3) การคุ้มครองมรดกโลก 
โดยใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎบัตรสากล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  การออกกฎหมายรับรองสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น ร่างกฎบัตรอิโคโมส
ไทย (ICOMOS) และมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ส าหรับการอนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทัน
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สถานการณ์ ภายใต้การบูรณาการแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน  โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ทางผังเมืองและทางสังคม โดยอาจจะก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างหรืออาจก าหนด
พื้นที่นั้นให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์ เช่นก าหนดให้เป็นเขต
หมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการท าจักรสาน อาจเป็นวิสาหกิจชุมชน มีแหล่งสาธิตและจ าหน่ายสินค้า นอกจากเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการสนับสนุนแล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ: แนวทางคุ้มครองมรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, บูรณาการองค์รวม 

 
Abstract 

This academic paper aims to introduce important concepts of world heritage protection 
with Ayutthaya and its satellite towns being the case study.  The concept is based on “ holistic 
integration derived from our own research entitled “ World Heritage Management with Legal 
Measures in Preserving Cultural World Heritage Sites – Case Study of Phranakhon Sri Ayutthaya and 
Its Satellite Towns”. Based on documentary research including related researches, the fundamental 
concept of successful world heritage protection is called “ holistic integration” , which means a 
complete integration of all agencies involved with the issue.  The concept is composed of three 
principles – management, preservation and protection.  Details are as follows:  (1)  World heritage 
management is based on both internal and external cooperation among related agencies.  The 
participation is based on multi-discipline, network creation and value sharing. The main objective is 
to promote integrated cooperation as well as real participation, for example, discussion, counseling, 
planning, support, operation, evaluation and reasonability sharing, etc.  There should be studies, 
researches, training workshops and evaluation on a regular basis. Some works should be assigned to 
local agencies.  A conservation unit should be established in communities, and its management 
should be under the supervision of special committee comprising experts, administrative officials, 
Fine Art Department officials and community representatives.  ( 2)  Preservation of world heritage. 
There are many possible ways to preserve ancient sites and cultural heritage, for example, legal 
protection, conservation, restoration, training workshops, integration into school curriculum, project 
or activity organization.  All of them should be organized on a consistent basis and promote 
participation of all parties or agencies involved. The ultimate goal is to promote public awareness 
and sense of belonging.  Experts should be encouraged to get involved with world heritage 
preservation to ensure that the ancient sites or cultural heritage are in valuable original forms and 
the environmental conditions are in accordance with the provisions of World Heritage Convention 
and international charter. (3) World Heritage Protection could be done with strict law enforcement or 
appropriate application of Ancient Site Act, international charter and conventions, many other 
related statues.  There should be domestic laws to support the world heritage protection such as 
ICOMOS drafting.  Moreover there should be special inspiration measures to ensure preservation in 
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line with environment and dynamic situation under the integration of planning and activities.  The 
inspirational measures can be legal, economic, city planning and social. One possible measure is to 
identify appropriate compensation for building or land owners who are affected by zoning policy. For 
example, a village may be declared a handicraft center with handicraft production being a major 
livelihood of the villagers.  Additional attractions in the handicraft village may be a handicraft 
production demonstration center together with a souvenir shop.  In addition to inspirational for 
parties involved to dedicate for world heritage protection, this kind of project can create pleasant 
environment in the community as well as general income for community members.  In short, the 
environmental and lifestyle management is exactly in line with the tourism attraction development. 
Keywords: World Heritage Management, Phranakhon Sri Ayutthaya and Its Satellite Towns 
 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบของแหล่ง
มรดกโลก“อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร” มีสภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่บริเวณโดยรอบมี
ภูมิทัศน์ไม่สวยงามเหมือนครั้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
สาเหตุส าคัญเกิดจากการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโต
ทางสังคมเศรษฐกิจของจังหวัด มีการสร้างอาคารที่อยู่
อาศัยและร้านค้าอย่างต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย เกิดปัญหาการรุกล้ าพื้ นที่ และท าลาย
โบราณสถาน ความขัดแย้งกันทางกฎหมายกฎระเบียบ
ของคณะกรรมการมรดกโลกมุ่งเน้นการอนุรักษ์สภาพ
ดั้งเดิมของแหล่งโบราณสถานให้คงอยู่ตามสภาพจริง 
ในขณะที่กฎหมายของหน่วยงานในพื้นที่มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาพื้นที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่ อจัดบริการ
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึง
เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข จนกระทั่งกลายเป็นความ
ขัดแย้ง และน าไปสู่การถอดถอนเมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาออกจากการขึ้นทะเบียนการเป็นแหล่ง
มรดกโลก  ดังนั้นแนวทางการบูรณาการแบบองค์รวม จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของความ
เป็นเจ้าของมรดกโลก 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัติ
ล้ าค่าทางวัฒนธรรม ท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น 
“มรดกโลก” โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) 
จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ 

กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 
2534 โดยมี คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตาม
หลัก เกณ ฑ์  คือ  “ เป็นสิ่ งที่ ยื นยันถึ งหลักฐานของ
วัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว” [1] เป็นดินแดนประวัติศาสตร์
ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมตั้งแต่
อดีตตระการที่เป็นสมบัติอันล้ าค่าทางวัฒนธรรม เมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในฐานะทรัพยากรการ
ท่องเที่ ยวทางโบราณสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติหรือที่รู้จักแพร่หลายว่า “อนุสัญญามรดกโลก” 
(World Heritage Convention)  
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการ
ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีกรมศิลปากรสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลและมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เมื อ งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 1,810 
ไร่ ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมื อง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไป
ทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ระยะทางประมาณ 75 
กิโลเมตร [2] อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นมรดกโลกที่ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญ 
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รุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมอันยิ่ งใหญ่  งดงาม และ
ทรงคุณค่า สะท้อนให้ร าลึกถึงภาพความสง่างามและ
ความเป็นเอกลักษณ์ ไทยของปราสาท ราชวัง วัดวา
อาราม ป้อมปราการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถี
ชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต นับเป็นต้นทุนทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ
และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส าคัญของประเทศ   
 ปัจจุบันประชาชนยังคงมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
รุกล้ ามรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในพ้ืนท่ีของวัดร้าง การบุกรุกพื้นท่ี 
การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธ์ิของตนใน
ที่ดินภายในเขตบริเวณโบราณสถาน สภาพปัญหาจากการ
เจริญ เติบโตของเศรษฐกิจและสั งคม สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ไม่สวยงามเนื่องจากมีการสร้างอาคาร
ร้านค้าบดบังทัศนียภาพของแหล่งมรดกโลก การทิ้งขยะใน
บริเวณมรดกโลก รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการและการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นมรดกโลกแห่งนี้ก าลังตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงท่ีจะถูกองค์การยูเนสโกถอดออกจากมรดกโลก 
ด้วยสภาพความเสื่อมโทรมของโบราณสถาน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง 
ภาคเอกชนและประชาชน ต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟู
บูรณะอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งมรดกโลกนี ้โดยใช้การมีส่วนร่วม
หรือท างานร่วมกันในลักษณะเชิงบูรณาการแบบองค์รวม 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้
บรรพชนคนรุ่นหลังไว้ได้ศึกษาช่ืนชม ร าลึกถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันงดงามแห่งนี ้
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิด
และหลักการในการบริหารจั ดการมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ซึ ่ง
เรียบเรียงเป็นบทความเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
การท างาน โดยยึดหลักการท างานลักษณะ“บูรณาการ
องค์รวม” โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันท างาน ระบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวารให้คงอยู่สืบไป  
 
 
 

3. การบริหารจัดการมรดกโลก 
 ปีพุทธศักราช 2478 กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ 
ได้ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมือง
อยุธยาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และนับจากนั้นเป็น
ต้นมา การสงวนรักษาและคุ้มครองนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าก็ได้ เริ่มขึ้น
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 น ค รป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธย าแ ล ะ
โบ ร าณ ส ถ าน โด ย รอ บ ได้ รั บ ก า รคุ้ ม ค รอ งต าม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 โดยกรม
ศิลปากรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 
2520 ให้ด าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการนคร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ห่ งนี้ ภ า ย ใต้ แ ผ น งา น อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2520  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเฉพาะในส่วนของการบูรณะ
โบราณสถานในขอบเขตพื้นที่ ในเกาะเมืองอยุธยาที่
ก าหนดเท่ านั้ น  แต่หลั งจากที่ นครประวัติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลกเมื่อปีพุทธศักราช 2534 แล้ว กรมศิลปากรได้
ปรับปรุงแผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้มี
ขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวางและครอบคลุมมาก
ยิ่ งขึ้ น ใน รู ป ขอ งแผน แม่ บ ท น ค รป ระ วั ติ ศ าส ต ร์
พ ระนครศรี อยุ ธยา  ซึ่ งได้ รับ ค วาม เห็ นชอบ จาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ภายใต้แผนแม่บทฯ 
ฉบับนี้ กรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เป็ นแผนงานหลัก 5 แผน ดั งนี้  คื อ  (1 ) แผนงาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน (2) แผนงาน
พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หลัก (3) แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ (4)แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน และ (5) 
แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งนี้  
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา ด ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ อันโดด
เด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้
ตลอดไป [1]                  
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 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ภายใต้การดูแลและ
รับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ เน้นนโยบายการเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์ใน
การอนุรักษ์มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบ
สานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่ งวิถี ชีวิตเป็น
เอกลักษณ์ทางสังคมไทย มุ่งสร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง [3]  
 อ า น า จ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ตามที่ประเทศไทยได้
ร่วมเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ.1972  
โดยวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวคือ การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ด ารงคุณค่า
ความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติคงอยู่ตลอดไป 
และในฐานะเดียวกันอนุสัญญาฯ จะก าหนดหน้าที่เป็น
กรอบกติกาและเครื่องมือคอยเตือนใจให้นานาชาติพึง
ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ซึ่งระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม รวมทั้ งความจ า เป็น ใน
การศึกษาความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอีก
ด้ วย  จากการด า เนิ น งานตามแผนแม่ บทอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การบูรณะปรับปรุง
โบราณสถานได้ส าเร็จลุล่วงไปเป็นอันมากโดยพบว่า การ
ด าเนินการตามแผนงานในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์
ทั้งในส่วนของโบราณสถาน วัด ก าแพงเมือง และคูเมือง
นั้นถือว่าประสบผลส าเร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ตั้งเอาไว้ รวมทั้งการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไป
ตั้งยังพื้นที่อื่นที่จัดไว้ให้ก็เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในเกาะเมืองอยุธยา
มีความกลมกลืนกัน แต่ในส่วนของการโยกย้ายบ้านเรือน
ที่รุกล้ าเขตโบราณสถานรวมทั้งการพัฒนา บุคลากรและ
การสนับสนุนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นกลับไม่ ได้ผล
เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนในพื้นที่ยังไม่

ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานที่อยู่ในท้องถิ่น
ของตนเองเท่าที่ควร รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และผู้ที่สนใจทางด้านโบราณคดีเองก็มีอยู่ไม่มาก จึงไม่
เพียงพอที่จะท าให้การอนุรักษ์โบราณสถานด าเนินต่อไป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก 
 
4. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก 
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
มีดังนี ้
 4.1 การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม : 
ปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก าลังมีการ
ขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก มีการขยายเมือง โดยมี
การสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ซึ่งท าให้มีการบดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นการท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาของถนนหนทางภายใน
เขตเมือง เพื่อรองรับการคมนาคมที่นักท่องเที่ยวต่างมา
เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ท าให้เขตพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างไร้ทิศทางซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม เช่น การสร้างเสาไฟรูปนางหงส์ ที่
กระจายอยู่โดยทั่วของใจกลางเมือง ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร อยู่
โดยรอบโบราณสถานและการถมคูคลองต่าง ๆ เป็นต้น 
[1] แม้ว่าจะเป็นเมืองเก่าและเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุม
สิ่งก่อสร้างภายในเมืองก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถห้ามการ
พัฒ นาและความ เจริญ ในท้ องถิ่ น ได้  เพราะเมื อง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เมืองใหม่ทับ
ซ้อนอยู่บนพื้นที่เมืองเก่า วิถีของผู้คนยังคงด าเนินไปใน
พื้นที่อนุรักษ์นี้ ท าให้บางครั้งมุมมองของคนท้องถิ่นใน
เรื่องการพัฒนาเมืองอาจขัดแย้งกับแนวทางในการ
อนุรักษ์โบราณสถานตามที่กฎหมายและอนุสัญญามรดกโลก
ก าหนดเอาไว้ ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก 
โดยมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในพื้นที่ของวัดร้าง การ
บุกรุกพื้นที่  การท าลายโบราณสถาน และการอ้าง
กรรมสิทธิ์ของตนในที่ดินภายในเขตบริเวณโบราณสถาน 
มีการน าขยะมาทิ้งในเขตโบราณสถาน และปี 2553 -
2554 แหล่งโบราณสถานถูกน้ าท่วมเกิดน้ ากัดเซาะ
พังทลาย มีความเสียหายหนัก [4] [5] นอกจากนี้พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวมากเกินศักยภาพของพื้นที่จะ
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รองรับได้  นักท่องเที่ ยวและประชาชนที่อยู่บริ เวณ
ใกล้เคียง ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งอันควร
อนุรักษ์ทางธรณี วิทยา [6] จึ งท าให้ โบราณ สถาน 
โบราณวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่มรดกโลก
ถูกท าลายเกิดความเสื่อมโทรม ทัศนียภาพไม่สวยงาม 
 4.2 การบริหารจัดการ : การบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกในแต่ ละพื้ นที่ มี หน่ วยงานรับผิดชอบที่
หลากหลาย และแต่ละแหล่งมีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มี
รูปแบบในการดูแลอย่างเหมาะสม ประกอบกับการ
บริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยู่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ หน่วยงานที่มีอ านาจใน
การบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นไม่ใช่
เป็นอ านาจของกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวโดย
อาศั ยอ าน าจต ามพระราชบั ญ ญั ติ โบ ราณ สถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2535) แต่ยังมี
กฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 , 17 และ
มาตรา 21 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  ๆ [4] [5] เมื่อมี
กฎ ห มาย ให้ อ าน าจห น้ าที่ ใน ก ารบ ริห ารจั ด ก าร
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลาย
หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างใช้อ านาจหน้าที่ของตน 
จึงเกิดปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่ทับซ้อนกัน 
กล่าวคือ พื้นที่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประมาณ 1,810 ไร่ 
นั้นเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้
ตั้ งอยู่ ในพื ้นที ่แหล ่งมรดกโลก เช ่น  กรมศ ิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
โดยเฉพาะในเขต Core Zone ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่
อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครศรีอยุธยา เป็นต้น จึงท าให้
การจัดการพื้นที่และดูแลพื้นที่เป็นไปตามที่หน่วยงาน

แต่ละแห่งก าหนด ไม่มีรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมท าให้
พื้นที่บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ไม่สวยงามเหมือนครั้งขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ขัดกับหลักการอนุรักษ์มรดกโลก 
 4.3 การบังคับใช้กฎหมาย : เนื่องจากประเทศไทยไม่
มีกฎหมายทางบริหารมรดกทางวัฒนธรรมโดยตรง แต่
อาศัยกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยอนุวัติการตามสนธิสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ค.ศ.1972 จึงมี
ปัญ หาในเชิงการบั งคับ ใช้กฎหมาย ขณ ะที่ หลาย
หน่วยงาน/หลายฝ่าย ต่างก็มีอ านาจในการบังคับใช้ของ
ตัวเอง ท าให้ด าเนินงานขาดเอกภาพ ขาดบูรณาการ
ท างานร่วมกัน โดยการบริหารจัดการมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมศิลปากร สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เมื อ งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ 
[1] ขณะที่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ก็มีอ านาจหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในการอนุญาต/อนุมัติให้มี
สิ่ งปลูกสร้าง/ก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ ในเขตพื้นที่  แต่
ขณะเดียวกันกรมศิลปากรก็มีอ านาจที่จะเพิกถอนหรือ 
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่มรดกโลก ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ [4] และต่าง
ฝ่ายได้ใช้อ านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ทับซ้อนกัน [5] การควบคุมผังเมืองและสร้าง
อาคาร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง จึงเป็นปัญหาในการปฏิบัติและ
การบังคับใช้กฎหมาย  
 4.4 ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ : ปัญหา
เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บูรณะ ขาดการประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแล ขาดความรู้ความเข้าใจทางหลักวิชาการและ
นโยบายที่ชัดเจนในการบ ารุงรักษา เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
โดยไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้า เจ้าหน้าท่ีกรมที่ดิน
ไม่ ค่ อ ย ให้ ค วามสน ใจ ในการออก โฉน ดที่ ดิ นทั บ
โบราณสถานเพราะชาวบ้านอยู่มานาน [6] ขาดการ
ประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล [6] [7] 
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่ค่อยให้ความสนใจในการออกโฉนด
ที่ดินทับโบราณสถานเพราะชาวบ้านอยู่มานาน บางครั้ง
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พบเจ้าหน้าที่มีความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหา ความ
ร่วมมือและจิตส านึกของประชาชน/นักท่องเที่ยว ยังไม่
เห็นความส าคัญและคุณค่าของมรดกโลก ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรและส่วนราชการไม่
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่ องหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้
ชาวบ้านรับรู้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งอันควร
อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา [6] 
 จากสภาพสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น  เกิดปัญหา
ส าคัญได้แก่ การพัฒนาเมือง การบังคับใช้กฎหมาย การ
บริหารจั ดการ ความรู้ความเข้ าใจของประชาชน/
นักท่องเที่ ยว/เจ้าหน้าที่  ซึ่ งการบริหารจัดการ ไม่มี
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการบริหารพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์โดยตรง และประชาชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของมรดกโลก ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์
รักษามรดกโลก จึงเกิดปัญหาสร้ างที่ อยู่อาศัยบดบั ง
ทัศนียภาพโบราณสถาน การรุกล้ าพื้นที่ และการทิ้งขยะใน
เขตแหล่งมรดกโลก จึงอาจน าไปสู่การถอดถอนเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาออกจากการขึ้นทะเบียน
การเป็นแหล่งมรดกโลก  เมื่อทีมงานจากยูเนสโก ส านักงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (กรุงเทพฯ) ได้ออกส ารวจพื้ นที่ 
1,810 ไร่ ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
พบว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โบราณสถานบาง
แห่งเต็มไปด้วยร้านค้าจนส่งผลต่อทัศนียภาพ บริเวณลาน
หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่ยูเนสโกน าป้ายมรดกโลก
มาติดไว้ก็อยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม นอกจากนั้นพื้นที่
ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งตลาดนัดขายของทุกสัปดาห์จนบดบัง
ป้ายยูเนสโกกลืนหายไป  แน่นอนการถูกถอดถอนสถานะ
มรดกโลกจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศใน
ระดับนานาชาติ และยังส่งผลไปถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะ
ลดลงในอนาคตและส่งผลเช่ือมโยงถึงรายได้และเศรษฐกิจ
ของชุมชนด้วย ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาจึงเป็น
เรื่องของคนทั้งชาติ จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็น
องค์รวม แล้วสร้างระบบอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืน 
เพื่อเป็นสมบัติชาติต่อไป 
 
5. การบูรณาการท างานร่วมกัน 
 ในระดับสากล แนวคิดการบริการภาครัฐด้ วย
เครือข่ายการท างาน (Government by Network)  น้ัน 
ได้ถูกยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนา

แล้ว ว่าเป็นแนวโน้มการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่จะ
เกิดขึ้น [8] ภายหลังจากที่พบว่ารูปแบบเดิมของการ
บ ริ ห าร จั ด ก ารต าม ล าดั บ ขั้ น  ห รื อ  Hierarchical 
Government ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก
ข้อจ ากัดในด้านการจัดสรรงบประมาณ ก าลังคนในการ
เข้าไปบริหารจัดการ รวมถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของ
ประชาชนต่อการให้บริการและแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ 
เป็นต้น ดั งนั้น ในช่วงแรกของการน าแนวคิดเรื่อง
เครือข่ายการท างานเข้ามาประยุกต์ใช้ ในภารกิจของ
หน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการจ้าง
บริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาให้บริการบางประเภทเพื่อ
ความรวดเร็วและทันสมัยในการให้บริการเหล่านั้น 
รวมทั้ง การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับ
ประชาชน เป็นต้น 
 รูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป สามารถเรียงล าดับตาม
ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐจากมากไปน้อย ดัง
แผนภูมิที่ 1 มีดังน้ี [9] 
 1. เครือข่ายแบบจ้างเหมาด้วยสัญญาให้บริการ 
(Service Contract) ซึ่ งภ าครัฐเป็ นผู้ ท าสัญ ญ าการ
ให้บริการโดยมีผู้รับจ้างหรือผู้รับช่วงในการเชื่อมโยงงาน
บริการระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น การซื้อครุภัณฑ์ 
หรือการจัดพิมพ์ป้ายโฆษณาแผ่นพับต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. เครือข่ายของบริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนในสายการท างานหนึ่งๆ ให้กับหน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการแทนภาครัฐ เพื่อท าหน้าที่บูรณาการการ
ท างานของผู้เกี่ยวข้องหลักๆ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่
จะส่งมอบ เช่น การให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
และบริการ ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นต้น 
 3. เครือข่ายการท างานแบบเฉพาะกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า (Ad Hoc) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐ
ต้องการจัดหาหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์
พิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น หน่วย
ลงทะเบียนและให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นต้น 
 4. เครือข่ายแบบตัวแทนการให้บริการ (Channel 
Partnership) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐร่วมกับบริษัทเอกชน
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในฐานะตัวแทนภาครัฐ 
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เนื่ อ งจากหน่ วยงาน เหล่ านี้ มี ช่อ งทางที่ จะ เข้ าถึ ง
ผู้รับบริการได้ดีและทั่วถึงกว่าหน่วยงานรัฐ  
 5. เครือข่ายในการกระจายข้อมูล ( Information 
Dissemination) เป็นรูปแบบท่ีภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะให้กับประชาชนในวงกว้าง 
 6. เครือข่ายภาคประชาสังคม (Civic Switchboard) 
ภาครัฐด าเนินการในลักษณะเป็นชุมสาย การเช่ือมโยง
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยอาศัยความกว้างขวางเป็นตัว
เช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือกันของภาคประชาชนเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่สังคม เช่น การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 รูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

6. ภารกิจที่ต้องอาศัยการท างานแบบเครือข่าย 
 การร่วมมือท างานแบบเครือข่ายเป็นสิ่งที่ดีส าหรับ
งานแทบทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานบาง
ประเภทหรือบางลักษณะจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายใน
การท างานมากกว่างานประเภทอ่ืน ๆ [9] เช่น 
 1. งานประเภทที่มีกระบวนการท างานเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานมากกว่า 1 แห่ง 
 2. งานประเภทที่สร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ทุกฝ่าย หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย
ของทุกฝ่าย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการระดมสรรพก าลัง 
 3. งานประเภทที่หากต้องท างานภายใต้กฎระเบียบ
และกลไกภาครัฐ จะเกิดอุปสรรคส าคัญไม่สามารถ
เอื้ออ านวยให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
หรือไม่สามารถขยายบริการให้ครอบคลุมได้อย่างท่ัวถึง 
 4. งานประเภทที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบริการ หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงจากบริการนั้น ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระ
ต้นทุน และต้องการสร้างความเห็นพ้องร่วมกันมากกว่า
การสั่งการ 

 ส าหรับค าว่า “บูรณาการ” (Integration) หมายถึง 
ก ารท า ให้ ส ม บู รณ์  คื อ  ท า ให้ ห น่ วยย่ อ ย  ๆ  ที่ มี
ความสัมพันธ์กันร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็น
องค์รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง 
 อีกนัยหนึ่ง ค าว่า “องค์รวม” น่าจะสอดคล้องกับค า
ว่า ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งหมายถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันและต่างท าหน้าที่ของตนเองอย่างมี
ระเบียบ โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ความคิดเชิงระบบเป็นสิ่งที่มีมา
นานแล้วในธรรมชาติ เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ระบบ
นิเวศน์  ระบบร่างกายมนุษย์  เป็นต้น มนุษย์จึงเอา
ความคิดเรื่องระบบมาใช้ในการบริหารและการท างาน
โดยให้ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของระบบที่ครบวงจร
มากขึ้นทั้งนี้ได้ศึกษาจากงานเขียนของอรพิน สพโชคชัย 
[10] ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาจณ์ [11] และกัลยาณี   สูง
สมบัติ [12] สรุปได้ว่า การบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้น า
แนวคิดความเป็นองค์รวมมาเป็นแนวคิดในการบริหาร
และสร้างนวัตกรรมการบริหารมากมาย ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้
ดีจะเห็นได้ว่าต่างอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน จะ
ต่างกันก็ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการน าไปใช้
เท่านั้น ตัวอย่างแนวคิดและนวัตกรรมการบริหารที่มี
แนวคิดเป็นองค์รวมซึ่งพอคุ้นเคยกันบ้าง เช่น การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Participatory management) เป็น
หลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีทั้งการบริหารให้
มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วม
จากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ส่วน
ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable development) 
หมายถึงการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความ เป็นองค์รวมของ
ทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ดังนั้น “การบูรณาการแบบองค์รวม : แนวทาง
คุ้มครองมรดกโลก” ในบทความนี้ จึงหมายถึงการบริหาร
จัดการมรดกโลกแบบมีส่วนร่วม การจัดองคาพยพทุก
ส่วนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบอย่าง
ครบวงจร โดยทุกภาคส่วนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมท า
หน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืน การบริหารให้มีส่วนร่วมใน
รูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 

น้อย มาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ที่มา : Deloitte Research 

 

เครือข่ายแบบจ้างเหมา 
ด้วยสัญญาให้บริการ  

เครือข่ายของบริการ 
ในห่วงโซ่อุปทาน  

เครือข่ายการท างาน 
แบบเฉพาะกิจเพื่อ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

เครือข่ายแบบตัวแทน 
การให้บริการ  

เครือข่ายในการ
กระจายข้อมูล  

เครือข่ายภาค
ประชาสังคม  



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   85 
 

ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและ
การมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
7. แนวทางคุ้มครองมรดกโลกโดยการบูรณา
การแบบองค์รวม  
 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ คุ้ ม ค ร อ งแ ห ล่ ง ม ร ด ก โล ก น ค ร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้เกิด 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ทางเลือกแนวทางหนึ่งส าหรับ
การบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอาศัยหลักการท างานใน
ลักษณะ “บูรณาการแบบองค์รวม” เป็นการท างาน
ร่วมกันขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันเพื่อยังประโยชน์ 
“ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ” ต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติชาติ ส าหรับแนวคิด
“การอนุรักษ์ที่ดี ต้องรักษาคุณค่าดั้งเดิมของสิ่งนั้น พร้อม
ทั้งบ ารุงรักษาพัฒนาควบคู่กันไปตามกฎบัตรสากล 
อนุ สั ญ ญ าม รด ก โล ก  ซึ่ งพื้ น ฐ าน ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถาวร”  
ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกโลกจึงต้อง
พิจารณาความเช่ือมโยงเกื้อกูลกันในเชิงบูรณาการการ
ท างานร่วมกันจะส่งผลท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ จากการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยของผู้เขียน จึง
ขอน าเสนอแนวทางการคุ้มครองมรดกโลก โดยใช้
หลักการท างานแบบ “บูรณาการองค์รวม” มีแนวทางที่
ส าคัญ 3 หลักการ คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์
มรดกโลก และการคุ้มครองมรดกโลก ที่เช่ือมสัมพันธ์กัน 
ดังนี ้

 
 

รูปที่ 2 แนวคิดการบูรณาการองค์รวม “แนวทางการคุ้มครอง
มรดกโลก” 

 7.1 การบริหารจัดการมรดกโลก จากสภาพการ
บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในแต่ละพื้นที่มีหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ แ ต่ ล ะ แ ห ล่ ง มี
ลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีรูปแบบในการดูแลอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเภท 
จัดท ารายช่ือแหล่งที่มีศักยภาพสูงและที่ประสบปัญหา 
จัดท าแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ และก าหนดงบประมาณ
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งระดับการพัฒนา
ปรับปรุงมรดกโลกและพื้นที่รอบบริเวณ ออกเป็น 3 
ระดับ คือ 1) แหล่งที่มีความเสี่ยงสูง 2) แหล่งที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง และ 3) แหล่งที่มีความเสี่ยงน้อย ควรให้
องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ 
โดยค านึ งถึงความเหมาะสมของระดับการพัฒนา 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมีกลไกให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบการท างานร่วมด้วย  ต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่างองค์กรและ
ภายนอกองค์กร โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพ กระท าโดย
พหุวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง เช่น ร่วมแสดงความคิด เห็น ให้ค าปรึกษา 
วางแผน สนับสนุน ด าเนินการ ติดตามประเมินผลและ
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิจัย ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการ
กระจายงานสู่ท้องถิ่นอาจจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ในเขตพื้นที่
ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญตามหลัก
สากล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและ
ตัวแทนจากชุมชนร่วมด าเนินการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิชญา ตียะไพบูลย์ [13] และงานวิจัยของธาตรี 
มหันตรัตน์ และสิริพัฒถ์ ลาภจิตร [4] และพระมหา
เสถี ยร  ถาวรธมฺ โม  [6] นอกจากนี้ ควรส่ งเสริม ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี นักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและเสนอแนะแนวทางใน
การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับแหล่งนั้น  
 7.2 การอนุรักษ์มรดกโลก มีกระบวนการและ
แนวทางหลากหลายวิธีในการดูแลรักษาโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒนธรรมได้แก่ การป้องกันทาง กฎหมายการ
สงวนรักษา การบูรณปฏิสังขรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ 
การบรรจุ เนื้อหาในหลักสูตร การจัดโครงการและ
กิจกรรมร่วมกัน โดยด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง และให้
แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมกันท างาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักรับผิดชอบร่วม สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

       

                        

                           



86                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559         
 

ในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้า
มาช่วยด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คงสภาพ
ในรูปแบบเดิม และจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนหรือ
บูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตามอนุสัญญา
มรดกโลก กฎบัตรสากล สอดคล้องกับแนวทางของกรม
ศิลปากร [2] ในแนวทางการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญในทางสากลตามอนุสัญญามรดกโลก 
เน้นองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ประการ คือ ความเป็น
ของแท้ดั้งเดิม ความเป็นเอกลักษณ์ และความกลมกลืน
หรือบูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิชญา ตียะไพบูลย์ [13] การน าแนวทาง
ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ในแหล่งมรดกโลกมาใช้ 
โดยกระบวนการและแนวทางมีอยู่หลากหลายวิธี ได้แก่ 
การป้องกันทางกฎหมาย การสงวนรักษา วิทยาศาสตร์
การอนุรักษ์ การเสริมความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรม 
การบูรณะ การสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ การซ่อมแซม การ
ซ่อมบ ารุ ง และการรักษาซากโบราณ ส ถาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล และ
ล ายอง ปลั่งกลาง [14] ในเรื่องการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมควรเตรียมการอย่างรอบด้าน ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน มีการ
ประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังให้คนมีจิตสานึกในการหวง
แห น และอนุ รั กษ์ ม รดก โลกท างวัฒ น ธรรม และ
โบราณสถาน ควรมีการจัดตั้ งคณะกรรมการหรือ
จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติการร่วมกันใน
การดูแลรักษา ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส่วนที่ส าคัญ
ต้องอาศัยการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่าง
องค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้
การด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มี
เป้าหมายเดียวกัน มีผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้หลายศาสตร์มา
ร่วมกันท างาน สามารถช่วยลดจ านวนคนท างาน ลด
โครงการ ลดงบประมาณ ลดกระบวนการท างาน ทั้งนี้
โดยอาศัยกลุ่มคนในแต่ละศาสตร์แต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ ส าหรับการอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกกรณีที่จะมีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมศิลปากร หากจะต้องให้เฉพาะส่วน
กรมศิลปากรรับผิดชอบฝา่ยเดียว ก็จะเป็นภาระเกินก าลัง  
แต่หากมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันท างาน เช่น 
ด้านศิลปกรรมต้องอาศัยผู้มีความรู้ค วามเช่ียวชาญ
ทางด้านศิลปะและโบราณคดี  ด้านวิศวกรรมหรือกรม
โยธาธิการและผังเมืองมาช่วยในเรื่องการก่อสร้าง 

โครงสร้างโบราณสถานจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร
ที่จะรองรับได้กับสภาพแวดล้อมหรือบูรณภาพกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ ส่วนด้านกฎหมายก็มาช่วยดูว่ามี
กฎหมายใดบ้างที่ เปิด ช่องให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือ
ด าเนินการ มีการใดที่ ให้องค์กรที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ ง
ประชาชนมาร่วมด าเนินการได้ เป็นต้น นอกจากนี้ควร
จัดท าคู่มือการบริหารจัดการมรดกโลก เอกสารแนะน า 
แผ่นพับหรือซีดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกโลก จัด
บรรยายให้ความรู้กับทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ทั้งนักเรียน
นักศึกษาประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป  บรรจุ
เรื่องมรดกโลกไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและเกิดความตระหนักมีจิตส านึกรักและหวง
แหนมรดกโลก [4]  
 7.3 การคุ้มครองมรดกโลก โดยใช้กฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ กฎบัตรสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง การออกกฎหมายรับรองสนับสนุนการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน เช่น ร่างกฎบัตรอิโคโมสไทย 
(ICOMOS) และมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ส าหรับการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทัน
สถานการณ์ ภายใต้การบูรณาการแผนงานและกิจกรรม
ร่วมกัน โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทางผังเมืองและทางสังคม โดยอาจจะ
ก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างหรือ
อาจก าหนดพื้นที่นั้น ให้ เป็น เขตพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์ 
เช่นก าหนดให้เป็นเขตหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการท าจักรสาน 
อาจเป็นวิสาหกิจชุมชน มีแหล่งสาธิตและจ าหน่ายสินค้า 
นอกจากเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนแล้วยัง
เป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่
กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
8. บทสรุป 
 ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นเรื่องของคน
ทั้งชาติ จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม 
แล้วสร้างระบบจัดการที่ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน รวมถึงคนในอยุธยาเอง ซึ่ง
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ได้พูดคุยสังสรรค์กับสร้างกระบวนการให้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น เพื่อความตระหนักในปัญหาและเห็นพ้องกับ
ระบบที่จะเกิดขึ้น และมีงบประมาณพิ เศษส าหรับ
แก้ปัญหาอยุธยาโดยเฉพาะตัวอย่างของหน่วยงานกลางที่
อาจท างานได้ คือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมจ าเป็นที่ต้องผสานแนวความคิดของการ
อนุรักษ์แบบสากลให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น เพื่อท าให้
แนวความคิดในการอนุรักษ์สามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้จริง
และสอดคล้องกับพื้นที่ แม้ว่าดูเป็นเรื่องยาก แต่ก็จ าเป็น
ที่จะต้องเริ่มต้น มิฉะนั้นแล้ว มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมทั้งหลายจะต้องสูญสลายลง ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และความปรารถนาดี แต่ไม่ได้รับรู้ว่าผล
ของการปฏิบัตินั้นได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อมรดกของ
มนุษยชาติลงไปอย่างไม่อาจเรียกร้องให้กลับคืนมาได้อีก 
[15] การขับเคลื่อนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือ 
“การบูรณาการแบบองค์รวม”  เป็นหลักการบริหารอย่าง
หนึ่งในยุคใหม่ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วม
ระดมทรัพยากร มีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมี
ส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผดิชอบต่องาน ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักร่วมรับผิดชอบ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน
สร้างงานร่วมกัน 
 ในการอนุ รั กษ์ คุ้ ม ครองแห ล่ งม รดก โลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้เกิด 
ผลส าเร็จ  แนวทางการบริหารโดยอาศัยหลักการท างาน
ในลักษณะ “บูรณาการแบบองค์รวม” เป็นการท างาน
ร่วมกันขององค์กร หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อยังประโยชน์ “ส่วนรวม 
หรือประโยชน์สาธารณะ” จึงต้องยึดหลักการท างานแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ 
จะท าให้ได้รับความร่วมมือซึ่งจะท าให้งานนั้นบรรลุผล
ส าเร็จ แต่จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันยังคง
มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้ ามรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลง
ในพื้ นที่ ขอ งวั ด ร้ า ง ก ารบุ ก รุ กพื้ นที่  ก ารท าล าย
โบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในที่ดิ น

ภายในเขตบริเวณโบราณสถาน ความเสื่อมโทรมจากการ
ปล่อยให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยปราศจากแผนการ
บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งปัญหาการขาดความมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการมรดกโลก เป็นต้น ส่วน
ปัญหาเชิงการบริหารพบว่า หลายหน่วยงาน หลายฝ่าย 
ต่างก็มีอ านาจในการบังคับใช้ของตัวเองท าให้ด าเนินการ
ไปคนละทิศทาง ท างานแบบแยกส่วนกันท า ขาดบูรณา
การท างานร่วมกัน ปัญหาที่ตามมาคือ ความทับซ้อนของ
การท างาน อ านาจของการบริหารจัดการ การจัด
งบประมาณเพื่อจัดท าโครงการมีความซ้ าซ้อน ช่องโหว่
ของกฎหมาย เป็นต้น ในขณะเดียวกันกรมศิลปากร ซึ่งมี
อ านาจในการเพิกถอนหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างบนพื้นที่มรดกโลก แต่ปัจจุบันยังคงมีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนและร้านค้าอยู่ในบริเวณอุทยานมรดกโลก 
กรณีทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการอนุรักษ์
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ
เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลก ซึ่ งอาจจะท าให้มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถูกถอดถอนจาก
ทะเบียนมรดกโลก การท างาน “บูรณาการแบบองค์รวม” 
ในการคุ้มครองมรดกโลก  โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน วางแผน จัดท า
โครงการ ก าหนดงบประมาณร่วมกัน ร่วมสนับสนุน ร่วม
ก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากร มีทั้ง
การมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน 
 ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการมรดกโลก “บูรณาการ
องค์รวม” น่าจะเป็นทางออกส าหรับการอนุรักษ์คุ้มครอง
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของปัจจุบัน โดยหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน โดยอาศัยแนวคิดส าคัญทั้ง 3 หลักการ 
คือ (1) การบริหารจัดการ (2) การอนุรักษ์ และ (3) การ
คุ้มครองมรดกโลก  การด าเนินการในลักษณะองค์รวม
โดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม จะได้แนวทาง แผนงาน และ
โครงการในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
สามารถช่วยลดงบประมาณ ลดจ านวนคน มีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านร่วมด าเนินการ มีการกระจายงานสู่ท้องถิ่น 
จะเห็นปัญหาในส่วนท่ียังไม่ไดเ้ข้าไปแก้ไขพัฒนา และการ
ท างานบูรณาการแบบองค์รวมจะช่วยให้ทุกฝ่ายร่วมมือ
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กันท างานก่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทันสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ท าให้สามารถอนุรักษ์
คุ้ ม ค ร อ ง ม ร ด ก โ ล ก อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้ด ารงรักษาไว้ซึ่ง
คุณค่าของทรัพยากรหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมให้บรรพ
ชนคนรุ่นหลังไว้ได้ศึกษา ช่ืนชม ร าลึกถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันงดงามสืบไป 
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