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สมบัตินานาชาติ หรือมรดกโลก ซึ่งทุกประเทศจะมีมรดกดังกลาว ซึ่งแบงออกเปน 2
ประเภทใหญๆ คือ มรดกทางธรรมชาติ หรือมรดกที่มนุษยสรางขึ้น มรดกดังกลาวเปนที่ภาคภูมิใจของ
เจาของประเทศเปนอยางยิ่ง ประเทศยิ่งมีอายุยาวนานเทาไหรยอมมีมรดกโลกทั้งจํานวนและความสวยงาม
ตามเปนลําดับ นอกจากเจาของประเทศไดหนาไดตาแลว ยังเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสมรดก
เชนวานั้นอีกดวย เชน กําแพงเมืองจีน พระราชวังเกาของประเทศตางๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป สําหรับ
ประเทศไทย สมบัตนิ านาชาติดังกลาวทีไ่ ดรับการยกยองใหขึ้นทะเบียนมรดกโลกไดแก เขตรักษาพันธุ
สัตวปาหวยขาแขง อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอยุธยา เปนตน มรดก
โลกมียูเนสโก (UNESCO) หรือองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เปน
ผูดูแลและจัดการ สมบัตนิ านาชาติ หรือมรดกโลกนี้ ไมวามรดกทางวัฒนธรรม (World Cultural
Heritage) หรือมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage) ไมวาจะตั้งอยูในขอบเขต
ดินแดนของประเทศใดถือไดวา เปนมรดกของมนุษยชาติทั้งของในโลก วัตถุประสงคขององคกรนี้ เพื่อ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครอง และอนุรักษมรดกในทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ใหดํารงคุณคา เปนมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปจจุบนั และอนาคตตลอดไป
ปลายป 2534 สมัยทีผมดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ผูไดรับแตงตั้งโดย
ครม. ใหเปนผูแทนไทยรวมกับศาสตราจารย อดุลย วิเชียรเจริญ เปนผูแทนไทย เขาประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ประจําป เพราะมีการประชุมทุกๆ ป สําหรับ
ปนี้มีความสําคัญยิ่งแกประเทศไทย เพราะประเทศไทยโดยมีการประชุมที่เมืองยูนสิ
ประเทศตูนีเซีย
(Tunesia) ในทวีปแอฟริกา โดยรัฐบาลไทยไดนําเสนอเขตรักษาพันธุสัตวปาขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
วาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแตละปจะเนนเรื่องสําคัญคือ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อีกประการหนึ่ง ทําการถอดถอนมรดกโลกทีข่ ึ้นทะเบียนแลวออกจากบัญชี
มรดกโลก
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ในปดังกลาว ไดมมี ติขึ้นทะเบียนใหเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขงเปนมรดกโลกตั้งแตป 2534 (Huny Khakhang wildlife Sanctuary : HKK)
เปนแหงแรกโดยมีองคประกอบที่เดนคือ เปนแหลงตนน้ําที่สําคัญ เปนลําหวยผากลางเขตรักษาพันธุ
สัตว มีพื้นที่ราว 1.4 ลานไร เปนที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด เชน เสือ ลิงปา ควายปา ยกยูง และ
สัตวปา อีกจํานวนมาก และสัตวปาเหลานีเ้ ดินทางมาจากหลายทิศทาง เชน จากอินโดจีน จาก
อินโดนีเซีย , มาเลเซีย และจากจีน สัตวปาเหลานี้หลายชนิดใกลสญ
ู พันธุ ซึ่งมีความเรงดวนทีต่ องมี
มาตรการในการอนุรักษ และดูแลเปนพิเศษ

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปนี้ นอกจากที่ประชุมจะไดมติขึ้นทะเบียนเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเปนมรดกโลกแลว ในดอกาสนี้ที่ประชํายังไดชื่นชมกับประเทศไทยทีไ่ ดเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดเจาของพื้นที่เขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง และเพื่อที่จะไดมีความ
ผูกพัน ที่จะรับไปจัดทําแผนจัดการตอไป (Commitment) และดูแลตลอดไป ซึ่งที่ประชุมยอมรับวา
ตอไปทุกประเทศจะใชรปู แบบประเทศไทย ในการนําผูบริหารพื้นที่เขารวมประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกดวย ในที่ประชุมดังกลาวคณะผูแทนไทยมีความดีใจและภูมิใจที่แหลงธรรมชาติของเราไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก แตภาระที่จะตองดําเนินการตอไปก็เปนเรื่องใหญเชนกัน แมตามกฎหมายเขต
รักษาพันธุสัตวปาดังกลาวขึน้ ตรงตอกรมปาไม แตในฐานะผูวาราชการจัดหวัดในพื้นที่ ก็ยอมมีความ
รับผิดชอบไมนอย ในโอกาสที่ผมจะไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเห็นความสําคัญของการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกแลว ยังไดตระหนักถึงการถอดถอนมรดกโลกออกจากทะเบียนดวย จากประสบการณ
ของประเทศตางๆ ที่กลาวถึงในที่ประชุม จากเหตุผลดังกลาวทําใหผมริเริ่มเตรียมงานการจัดมรดกโลก
แหงนี้ ตั้งแตอยูในตางประเทศ โดยตัดสินใจกอนหนาวา สิ่งแรกจะจัดใหมีวันเฉลิมฉลองวันมรดกโลกใน
เดือนธันวาคม ซึ่งเปนวันที่เราไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ประการถัดไป คือ การจัดทําแผนจัดการ
ดูแลมรดกโลก งานแรกเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผมก็ไดเรียกประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดวันและกิจกรรมฉลองมรดกโลกที่จําได มีทั้งนิทรรศการ วิชาการสัมมนา การแสดง การวิ่งมินิ
มาราธอนขึ้นหวยขาแขง และตอมาในเดือนธันวาคมก็ไดจัดงานทุกๆ ป เพื่อวัตถุประสงคเฉลิมฉลองการ
เปนมรดกโลกและการสรางจิตสํานึก โดยรณรงคใหคนทั่วไปอนุรกั ษและรักษาปาและสัตวปาทั้งในระดับ
พื้นที่ และทั่วประเทศ การจัดงานดังกลาวนี้ ตอเนื่องมานานกวา 20 ปแลว และเมื่อป พ.ศ. 2554 ผม
ไดรบั เชิญจากผูว าราชการจังหวัดอุทัยธานีเขาไปรับโลประกาศเกียรติคุณที่ไดริเริ่มการจัดงาน จัดการ
ดูแลเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงมรดกโลกมาครบ 20 ป
สําหรับมิติการจัดการ ผมไดริเริ่มจัดทําแผนการจัดการโดยริเริ่มขอความชวยเหลือจาก
องคกรระหวางประเทศ กองทุนสัตวปาโลก (W.W.F) เพื่อมาจัดทําแผนการจัดการ โดยขอความรวมมือ
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อมาเก็บขอมูลและจัดทําขอเสนอแนะ และสรุปไดวาทําแผนพัฒนาเขต
กันใน 5 ป (2535 - 2541) หรือ Butter Zone Management Plan (โครงการนุงผาขาวมาเฝาเพชร)
โดยตอมา ครม. ไดมีมติอนุมัตแิ ผนดังกลาว ผมภูมิใจที่ครม. ไดมีมติและริเริ่มจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ตลอดจน องคกรระหวางประเทศจํานวนมากไดสนับสนุนโครงการตามแผนตางๆ
ทั้งเรื่อง การปลูกปา การอนุรักษ และมีหลายหนวยงานชวยในดานสงเสริมอาชีพแกราษฎรในเขตพื้นที่
สรปไดวา ความอุดมสมบูรณและการเอาใจใสดูแลในการจัดการมรดกโลกแหงนี้เปนไปดวยดี ดวยความ
รวมมือทั้งองคกรระหวางประเทศ หนวยราชการตางๆ และประชาชนในพื้นที่
ในดานการรณรงคและเผยแพรใหบุคคลทั่วไปมีใจอนุรักษหรือสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การอนุรักษปาไมและสัตวปา ไดพยายามทําทุกรูปแบบนอกจากการจัดงานแลว การทํากิจกรรมและ
การเฝาระวังดูแลสัตวปาอยางมีระบบ ผมไดริเริ่มใหมีการจัดตั้งมูลนิธิหวยขาแขงขึน้ เพื่อทําหนาที่ควบคู
ไปกับทางราชการ โดยทุน 200,000 แรกริเริ่มโดยผูวา ราชการจังหวัดอุทัยธานีเปนผูกอนและเชิญชวน
ประชาชนทั้งในจังหวัด และนอกจังหวัด ไดมีสว นรวมซึ่งก็ไดมีผูสนใจเปนจํานวนมากที่ใหความรวมมือ

งานรณรงคการสรางจิตสํานึก โดยเฉพาะแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆ ทั้งในระดับพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ
รวมทั้งประชาชนดวยไดทําอยางกวางขวาง และแทรกไปยังกิจกรรมตางๆ อยางมากมาย
ในสวนที่เกี่ยวกับประสบการณที่ถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก ปรากฎวามรดกโลก
จํานวนมากถูกถอดถอนดวยสาเหตุหลัก 2 ประเภทคือ มรดกโลกแหงนั้นๆ ถูกทําลายเพราะน้ํามือ
ประชาชน เชน ชาวบานบุกรุกสถานที่ เพื่ออยูอ าศัยและใชพื้นที่ทํามาหากิน อีกประการหนึ่งเสียหาย
เพราะการริเริ่มจากหนวยราชการ เชน การตัดถนนเขาไปยังพื้นที่เพื่อความสะดวกแกทางราชการ กรณี
สรางอาคารที่พัก หรือสรางที่ทําการ เปนตน กรณีประเทศไทยมีหลายกรณีที่ชาวบานเขาไปกอสราง
อาคารเพื่อคาขาย การสรางที่ทําการหรือหลายเรื่องทางราชการถือความสะดวกของทางราชการเปน
สําคัญ
สมบัตินานาชาติ หรือมรดกโลก นอกจากจะเปนสถานที่ ที่ทุกประเทศจะภูมิใจ ประวัติ
ของตัวเองแลว ทุกคนและประชาชนโดยทัว่ ไปยอมหวงแหนที่จะปกปกรักาแลว เจาของประเทศยังใช
มรดกโลกนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ทัง้ ในแงเปนแหลงรายไดของประเทศที่สําคัญและเปนแหลงจาง
งานที่หลากหลาย ถึงมีผูรกู ลาววา นักทองเที่ยว 1 คน จะสรางงานใหแกพื้นที่อีก 8 คนนักทองเที่ยวที่
เดินทางไปยังประเทศตางๆ เชน อเมริกา ยุโรป จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ นักทองเที่ยวจะไดรับเชิญ
ใหไปชมเหลงทองเที่ยวทั้งทีเ่ ปนมรดกโลก วัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยเฉพาะประเทศ
เกาๆ ก็จะพาไปชมพระราชวังตางๆ อันเกาแกและมีชื่อเสียง และหลายประเทศไดสรางอาคารขึ้นมาใหม
เพื่อรื้นฟนพระราชวังเกาซึ่งผุพังไปหมดแลว เชน จีนและเกาหลี ซึ่งสรางขึน้ มาใหมดกี วาเกาดวยซ้ํา
เพราะไดตระหนักถึง ผลที่จะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง
การพิจารณามรดกโลกในมติตางๆ ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร และการ
ดูแลจัดการเปนเรื่องที่ทุกคนทั้งในประเทศและชาวตางประเทศตองมีจิตสํานึกในการดูแล อนุรกั ษ และ
รักษาไวทั้งนี้เพราะเปนมรดกหรือสมบัติทางราชการที่สาํ คัญ ทัง้ ในแงการทองเยว การจางงาน ดดยทุก
คนตองใหความรวมมือและมีสวนรวมอยางใกลชดิ ทัง้ ในฐานะพลเมืองของพื้นที่และพลเมืองโลกที่ตอง
ดูแลเอาใจใสสมบัติดังกลาว ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อยังคงไวซึ่งมรดกดังกลาว เพื่อตกเปน
สมบัติของลูกหลานตอไป

