
หลายแห่งในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน

ยุโรป ล้วนมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่า ที่มี 

ความโดดเด ่นและมีความสำ าคัญทั้ ง ในด ้ าน 

ของอารยธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและความสามารถ 

ของคนในอดีตที่สามารถคิดและถ ่ายทอดจินตนาการ 

ออกมา สามารถคิดคำานวณสิ่งก่อสร้างทั้งอาคารและปราสาท 

ราชวังต่างๆ ได้อย่างวิจิตรพิสดาร งดงามอลังการ โดยที่ 

ผลงานหลายชิ้นแม้ในยุคที่วิวัฒนาการต่างๆ มีความก้าวหน้า 

อย่างในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถทำาได้ยิ่งใหญ่อลังการเท่า 

สถาปัตยกรรมจึงเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรือง 

ในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางและ

วิธีการในการอนุรักษ์หรือเก็บรักษาสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป สถาปัตยกรรมใน 

ซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนานั้น  

มีส่วนน้อยมากที่จะได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู ่ในสภาพ

ใกล้เคียงกับของเดิม และส่วนใหญ่มักถูกกันไว้เป็นสถานที่ 

หวงห้าม อันเป็นผลมาจากนโยบายหรือมาตรการต่างๆ  

ที่กำาหนดให้แยกพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร ์ออก

จากชุมชน ในขณะที่แนวทางอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ

ประเทศในกลุ่มซีกโลกตะวันตกจะกำาหนดให้ชุมชนสามารถ

อยู ่ ร ่ วมกันกับสถานที่หรื อสิ่ งก ่ อสร ้ างที่ มี คุณค ่ าทาง

สถาปัตยกรรมได้ โดยมุ ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการ 

ปลูกฝังให้ชุมชนมีจิตสำานึกรักและ 

ภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู ่  เห็นคุณค่า

ในสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้างไว้ และ 

เก็บรักษาไว้ให้คนรุ ่นหลังได้

ศกึษาและภาคภมูใิจต่อไป ตลอดจนความใส่ใจของภาครฐัใน

การตระหนกัถงึคณุค่า รวมไปจนถงึหน่วยงานซึง่มหีน้าทีก่ำากบั

ดูแลและบูรณะสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้มีความคงทนถาวร  

จงึจำาเป็นต้องมวีธิกีารและกระบวนการในการเกบ็รกัษาเพือ่ให้

มสีภาพใกล้เคยีงกบัของเดมิมากทีส่ดุ 

 มีการตั้งข้อสงสัยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

โบราณสถานหลายแห่งในประเทศไทย การมีข้อจำากัดต่างๆ 

ทั้งในด้านการศึกษารวบรวมข้อมูลและเทคนิควิธีการที่ไม่

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านช่างเพียงพอที่จะเข้าใจถึง

กรรมวธิแีละการเลอืกใช้วสัดทุีเ่ป็นภมูปัิญญาของคนสมยัก่อน 

ซึง่อาจเป็นผลมาจากความไม่พร้อมทางด้านบคุลากรทีม่คีวาม

รูค้วามเข้าใจในศาสตร์ของการอนรุกัษ์ หรอือาจมข้ีอจำากดัด้าน

งบประมาณ อนัจะเหน็ได้จากปฏกิริยิาเชงิลบในแวดวงวชิาการ

ตามมามากมายภายหลังจากการเข้าไปดำาเนินการปรับปรุง

ซ่อมแซมแล้ว สิ่งที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งของแนวทาง

การอนุรักษ์คือ จิตสำานึกของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน

ต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมาของตน  

ตระหนักถึงคุณค่าและรู ้สึกหวงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้

ความเป็นมาและความส�าคัญของการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
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นายภานุวัฒน์  โทนุบล

สถำปนิกช�ำนำญกำร  ส�ำนักสถำปัตยกรรม



รังสรรไว้ให้ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

โดยการปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ 

มีความภาคภูมิใจในชาติและประวัติศาสตร์ของชุมชนดั้งเดิม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอันเป็นวิถี

ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมให้เป็น

รูปธรรมแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมเกีย่วกบัวถิชีวีติความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชพี

ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำาคัญที่บ่งชี้ถึงเหตุและปัจจัยที่

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอีกด้วย 

 จากที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้เห็นความเป็นมาและ 

ความสำาคัญของ “การอนุรักษ์” มรดกทางสถาปัตยกรรม  

ในแต่ละประเทศนัน้ จะให้ค�านยิามหรอืมคีวามหมายแตกต่าง 

กันออกไป ขึ้นอยู ่กับนโยบาย แนวทาง และวิธีการของ 

ประเทศนั้นๆ ซึ่งการอนุรักษ์ (Conservation) โดยทั่วไปจะ

หมายถึง “การกระท�าเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และจัดการ

กับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอันอาจส่งผลต่อมรดก

ทางวัฒนธรรมนั้น” ในเชิงสถาปัตยกรรม จะเป็นการปฏิบัติ

ทุกวิถีทางเพื่อเก็บรักษาอาคารนั้นให้คงอยู ่ ป้องกันการ 

ผุกร่อน เสียหาย หรือสูญสลายไปตามกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่น

หลังได้ใช้ประโยชน์และประจักษ์ในคุณค่าทั้งทางด้านความ

งดงาม และความหมายต่างๆ ที่อาคารนั้นต้องการสื่อออกมา  

ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์

คือการรบกวนตัวอาคารให้

น้อยที่สุด กล่าวคือ สามารถ

นำาเอาวัสดุที่นำามาซ่อมแซม

นั้นออก หรือสามารถปรับ

เปลี่ยนวิธีการ กรณีพบวัสดุ

หรือวิธีการที่ดีกว ่าในการ

บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมใน

อนาคต โดยไม่ส ่งผลกระ

ทบต่อตัวอาคารเดิม และ

ไม่ส่งผลให้การซ่อมแซมใน

อนาคตมีปัญหายุ ่งยากขึ้น 

โดยมาตรการที่ดีที่สุดสำาหรับ

การอนุรักษ์คือการบังคับใช้

เป็นกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการ
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จดัทำาบญัชรีายชือ่หรอืแผนงานการอนรุกัษ์โบราณสถาน ต้อง

มีแผนงานในการตรวจสอบ และมีการทบทวนเอกสารเกี่ยว

กับอาคารเหล่านี้อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงการนำามาตรการทาง

ด้านผังเมืองมาใช้ในการกำาหนดเขตอนุรักษ์ด้วย (Feilden, 

๒๐๐๓, ๑๘)



ความเคลื่อนไหวของอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศ
ยุโรปตะวันตก
 แม้องค์กรระหว่างประเทศเพือ่การอนรุกัษ์จะมจีดุเริม่

ต้นมาจากจากประเทศยุโรปตะวันตกภายหลังสงครามโลก 

ครัง้ทีส่อง เชน่ องค์การการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม
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 การปรับเปลี่ยนโรงผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ คือ Tate Modern 
ซึ่งมีผู้เข้าชมเฉลี่ย ๕ ล้านคนต่อปี (เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ)

แห ่งสหประชาชาติ  (Uni ted  

Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) หรือ  

ยู เ น ส โ ก  ( U N E S C O )  แ ล ะ  

สภาการโบราณสถานระหว่าง

ประเทศ (International Council 

on Monuments and Sites) หรือ 

อิโคโมส (ICOMOS) ซึ่งเกิดจาก

การรวมตัวกันของนักวิชาการใน

ศาสตร์ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์ แต่องค์กรเหล่านี้ก็เกิด

ขึ้นภายหลังจากประเทศแต่ละ

ประเทศในยุโรปได้ดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ 



 ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที๒่๐ ความท้าทายใหม่ 

ก็คือ การอนุรักษ์ของสถาปัตยกรรมที่ถูกทำาลายหรือเสียหาย

อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงสงครามโลกทัง้สองครัง้ ภายหลงั 

สงครามการกระทำาทีอ่าจเรยีกได้ว่าเป็นการทำาลายให้เลวร้าย

ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการรีบบูรณะ ซ่อมแซมสถาปัตยกรรมเหล่านี้  

หรือการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ขึ้นทดแทน ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากการทำาลายและการเข้าสู่ยุค

สมัยใหม่นี้ ทำาให้เกิดการตระหนักว่าสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น 

ทดแทนของเดมินัน้ ด้อยกว่าทัง้ฝีมอืทางช่าง ประโยชน์ใช้สอย 

และยังไม่ถึงซึ่งสุนทรียภาพและความงาม ในช่วงกลาง

ทศวรรษที่ ๑๙๖๐s ได้เกิดการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาต่อต้าน

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่เหล่านีไ้ปทัว่ทัง้ยโุรปตะวนัตก ซึง่บ่งบอก 

ถึงความล้มเหลวต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทาง

ประวัติศาสตร์ 

 ในประเทศอติาล ีฝรัง่เศส สเปน และโปรตเุกส ซึง่พึง่พา 

งบประมาณของรัฐบาลเป็นหลักในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

ในทีส่ดุภาคเอกชน ชมุชนในสถานทีป่ระวตัศิาสตร์ รวมถงึกลุม่ 

NGOs ต่างๆ กไ็ด้เข้ามามบีทบาทอย่างมาก ได้มรีวมตวักนัเป็น

สมาคมหรอืมลูนธิเิพือ่รกัษาหรอืป้องกนัไม่ให้โบราณสถานถกู

ทดแทนโดยอาคารสมยัใหม่ หลายครัง้ทีม่คีวามขดัแย้งเกดิขึน้ 

ระหว่างนักผังเมือง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก 

เจ้าของอาคาร และสาธารณะชนทั่วไป หลายประเทศ 

ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาดังกล่าวซึ่งผลลัพธ์มักจะออกมา 

ในรูปแบบของการประนีประนอม บางประเทศก็ประสบ 

ความสำาเร็จมากกว่าในอีกหลายประเทศ ปรากฏอย่างเช่น

ที่เห็นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามประเทศทางยุโรปตะวันตกก็ 

ล้วนแล้วแต่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทางด้านกฎหมาย 

และกระบวนการ รวมถงึการสร้างความตระหนกัรูแ้ละการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆในการอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม

การอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมในสหราช
อาณาจักรฯ
 เพื่อให้เห็นภาพของแนวทางในการอนุรักษ์โดยมี

กระบวนการ กลไก และการดำาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนที่

ชัดเจน ในบทความนี้ จึงจะขอกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์

ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็น
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ไปแล้วมากกว่าศตวรรษ จากประสบการณ์ของประเทศใน

ยุโรป แต่ละประเทศก็จะมีมาตรการ และแนวทางในการ

อนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน เช่น ในอิตาลีและเยอรมันนั้น 

การบำารุงดูแลรักษาอาคารสำาคัญๆ ฝังรากลึกอยู่ในจิตสำานึก

ของคน เป็นความภาคภูมิใจทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น

แรงผลกัดนัในการรวมชาตใิห้เป็นหนึง่เดยีว ในขณะทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศสและอังกฤษกลับมีแนวคิดในทางอนุรักษ์ที่สะท้อนให้

เห็นถึงการต่อต้านผลกระทบทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากกระแสของทุนนิยมและก้าวเข้า

สู่ยุคสมัยใหม่ ทำาให้ส่งผลโดยตรงต่อการอนุรักษ์อาคารในยุค

กลางซึ่งเป็นยุคแห่งรัฐอิสระและศาสนจักร เป็นการแสวงหา

รากเหง้าของสองประเทศนี้ด้วย นอกจากนี้ อิตาลีในฐานะ

ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ก็ได้พยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อ

รักษาสถาปัตยกรรมทั้งในยุคโรมันและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา 

(Renaissance) ซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของตัวเองตลอดช่วง

ปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐

 ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ นี้ ความเคลื่อนไหว

ที่เรียกว่า Unity of Style เป็นความคิดหลักโดยจุดเริ่มต้น

มาจากฝรั่งเศสโดย Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc  

(๑๘๑๔-๑๘๗๙) ซึ่งความคิดนี้ได้รวมเอาสุนทรียภาพเข้า

กับคุณค่าของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อีกทั้ง 

ยั งยกระดับเป ็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์และวิธีการ

ในทางปฏิบัติอีกด ้วย ความคิดนี้ ได ้แผ ่ขยายออกไป  

สถาปนกิ ศาสนจกัร หน่วยงานราชการ ต่างกร็บัเอาความคดินี้ 

ไปใช ้ ในการบูรณะปฏิสั งขรณ ์  แก ้ ไข  และปรับปรุ ง

โบราณสถาน วิธีนี้นับว่าเป็นวิธีการที่ดีมากในแง่ของการ

ซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับความเสียหายร้ายแรง 

หรืองานที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ แพร่หลายทั้งยุโรปตะวันตก  

โดยเห็นได้ชัดในเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ แต่แนวคิด 

ในการอนุรักษ์แบบนี้ก็มีข้อเสียคืออาจเกิดความเสียหาย 

ต ่อโบราณสถานนั้นได ้  เพราะแนวคิดนี้สถาปนิกใช ้ 

ความเป็นอุดมคติทางสุนทรียภาพในการอนุรักษ์ (Stylistic 

Restoration) โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของรูปแบบ ทำาให้ 

ประวัติศาสตร์อาจถูกละเลย ในขณะที่ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยในอิตาลีและสหราช

อาณาจกัร ซึง่แม้จะยงัคงยดึถอืแนวคดิข้างต้นอยู ่แต่จะมคีวาม

เป็นอนุรักษ์นิยม (Conservative) มากกว่า และมุ่งหวังในการ 

ทบทวนปรชัญาของการอนรุกัษ์ในทวปียโุรปเองหรอืทีอ่ืน่ๆ ด้วย



ประเทศแรก เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่แบบ

ของประชาธิปไตย แต่ยังเป็นแม่แบบของการอนุรักษ์อีกด้วย 

ความเคลื่อนไหวทางด ้านการอนุรักษ ์สถาป ัตยกรรม

ในประเทศสหราชอาณาจักร  เ ริ่ มต ้นมาจากนักคิด  

นักวิจารณ์ศิลปะ John Ruskin (๑๘๑๙-๑๙๐๐) กับศิลปิน  

นักวิพากย์สังคม William Morris (๑๘๓๔-๑๘๙๖) ในยุค

ปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยWilliam Morris ได้ตั้งสมาคมเพื่อ

การคุม้ครองอาคารโบราณสถาน (Society for the Protection  

of Ancient Buildings: SPAB) ในปี ค.ศ. ๑๘๗๗ ซึ่งเป็น

สมาคมที่เก ่าแก่ที่สุดในโลกด้านการอนุรักษ์ สมาคมฯ 

ส่งเสริมให้เกิดความคิดที่หลากหลายในด้านวิชาการอนุรักษ์ 

โดยเน้นไปทีก่ารสงวนรกัษาไว้ (Preservation) ต่อต้านการฟ้ืนฟู 

(Restoration) ทีไ่ม่ถกูต้อง โดยมกีลไกและวธิกีารต่างๆ ทำาให้

เกดิจติสำานกึ มคีวามภาคภมูใิจในรากเหง้าทางประวตัศิาสตร์ 

แม้จะมีข้อเสียก็คือมาตรการในการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม

ไม่ชัดเจน ซึ่งนักวิชาการหลายสำานักมองว่าความคิดนี้เปิด

โอกาสให้คนรุ ่นหลังได้นำาเสนอวิธีการในการอนุรักษ์ได้ 

หลากหลายโดยไม่ยึดติด ทำาให้ส่งผลต่อความเคลื่อนไหว 

ในการปกป้องมรดกทางสถาปัตยกรรมต่อเนื่องมาหลาย 

ชั่วอายุคน หลังจากนั้น National Trust for Places of 

Historic Interest or Natural Beauty ก็ได้ถูกตั้งขึ้นใน

ปี ค.ศ. ๑๘๙๕ องค์กรการกุศลนี้มีความเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุด

ในการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ก็คือการเป็นเจ้าของโบราณ

สถานนั้นเอง เพื่อจะได้ควบคุมในทุกๆ ขั้นตอนของการ

อนุรักษ์ ในปัจจุบัน National Trust มีอสังหาริมทรัพย์ใน 

สหราชอาณาจักรเป็นรองเพียงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์

เท่านั้น กล่าวคือ National Trust เป็นเจ้าของชายฝั่งทะเล

มรดกโลก Stonehenge ถูกคุกคามโดยการพัฒนาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับนักท่องเที่ยว
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ช่องแสงStained Glass กว้างที่สุดในโลก

ยาว ๗๐๐ ไมล์ ที่ดิน ๖๑๐,๐๐๐ เอเคอร์ (ประมาณ ๑.๕๔ 

ล้านไร่) โบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๕,๐๐๐ แห่ง 

และอาคารโบราณสถานอีก ๑,๑๐๐ แห่ง เป็นเจ้าของแม้

กระทั่งมรดกโลกหรือบางส่วนของมรดกโลกถึง ๘ แห่ง  

รวมถึงกำาแพงโรมันโบราณ (Hadrian’s Wall)  และ  

สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ทั้งนี้ National Trust มีการ

บริหารจัดการที่ เป ็นระบบ มีการผสมผสานการจัดการ

จำาหน ่ายบัตรเข ้าชมโบราณสถาน ของที่ ระลึก  การ

ประชาสัมพันธ์ และแปลเป็นหลายภาษาเพื่อนักท่องเที่ยว

ต่างชาติอีกด้วย อีกองค์กรเอกชนที่แม้จะยกเลิกไปแล้ว 



มหาวิหารนอริช ที่ได้รับการบูรณะยอดวิหาร
ด้วยการใช้ลวดเคเบิ้ล

มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ 
โบสถ์โกธิคที่ใหญ่เป็นที่สองในยุโรปเหนือ
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ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ หลังจากก่อตั้งมาเกือบ ๕๐ ปีในอังกฤษ  

แต่ส่งผลต่อนโยบายของรัฐ ทัศนคติของสังคม รวมถึงความ

เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ไปสู่การยกระดับมาตรฐาน

การอนุรักษ์ ก็คือ English Civic Trust เป็นองค์กรหลัก

ในการจัดการความร่วมมือกับอีก ๘๕๐ หน่วยงานอาสา

สมัครท้องถิ่น โดยมุ ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู ้  

การแก้ปัญหาในท้องถิ่น การฟื้นฟูอาคาร และช่วยเฝ้าดู

โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกไป

แล้วก็ตาม แต่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาสังคมยังคง

มีความแข็งแกร่ง และเคลื่อนไหวในด้านการอนุรักษ์อยู่อย่าง

สมำา่เสมอ นอกจากนีย้งัมกีารรวมตวักนัเป็นสมาคมของมลูนธิิ

ในการอนุรักษ์ที่เรียกว่า UK Association of Preservation 

Trusts (APT) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เป็นความพยายามร่วมมอืกนั 

ในการแสวงหาแนวทาง และการจัดการ ให้คำาปรึกษา ให้การ

สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์ภายในสหราช

อาณาจักรฯ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหลักๆ มาจาก 

Architectural Heritage Fund (AHF) และบางส่วนจากทาง

ภาครัฐ 

 ในสกอตแลนด์ ก็มีมูลนิธิคือ Scottish Civic Trust 

ซึง่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ทำางานในลกัษณะเดยีวกนักบั English  

Civic Trust โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการโบราณสถานซึ่ง

ถูกขึ้นบัญชีอยู่ในภาวะเสี่ยง ถึง ๒,๐๐๐ แห่ง ในสกอตแลนด์ 

นอกจากนี้ยังมีอีกสองหน่วยงานหลักที่สำาคัญในด้านการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมคือ สมาคมโบราณสถาน (Ancient  

Monument Society: AMS) ทีก่่อตัง้ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ เพือ่ศกึษา

ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโดยเฉพาะในอังกฤษและเวลส์ 

รวมถึงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางด้านประวัติศาสตร์

ของสถาปัตยกรรมเพื่อป ้องกันโบราณสถานไม่ให ้เกิด 

ความเสียหายหรือถูกทำาลาย และ SAVE Britain’s Heritage  

ซึ่งก่อตั้งในปีค.ศ. ๑๙๗๕ ซึ่งมูลนิธินี้แตกต่างจากหน่วยงาน

หลายๆ หน่วยงานที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นคุณค่าของความงามและ

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่จะมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันหรือ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาปัตยกรรมกับชุมชน นอกจาก

นี้ยังมีหน่วยงานที่คล้ายกันทำาหน้าที่นี้ในไอร์แลนด์เหนือ คือ 

Ulster Architectural Heritage Society (UAHS) ที่ก่อตั้ง 

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ 

 นอกจากสมาคมและมูลนิธิตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว  

ยังมีองค์กรขนาดเล็กอีกมาก ที่ทำาหน้าที่ในการส่งเสริม

และสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเฉพาะด้านหรือยุค

ต่างๆ เช่น the Council for British Archaeology ซึ่งเน้นการ

อนุรักษ์แหล่งโบราณคดี the Georgian Group ซึ่งเน้นการ

อนุรักษ์อาคารในยุค Georgian (อาคารที่สร้างหลังปี ค.ศ. 

๑๗๑๔ เป็นต้นมา) the Victorian Group ที่เน้นการอนุรักษ์

อาคารในยุค Victorian และ Edwardian (อาคารที่สร้างหลัง

ปี ค.ศ. ๑๗๑๔ เป็นต้นมา) the Twentieth Century Society  

ที่มุ ่งอนุรักษ์อาคารที่สร้างหลังจากปี ค.ศ. ๑๙๑๔ เป็นต้น 

และสมาคมที่มุ่งอนุรักษ์อาคารทางศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ 

สหราชอาณาจักรยังเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้ง NGOs ระหว่าง

ประเทศเพื่อการอนุรักษ์โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 

อากาศอกี โดยทำางานอยูใ่นหลายแห่งทัง่โลก ทัง้ในทวปียโุรปเอง  

ทวปีเอเชยี และทวปีอืน่ๆ อกีด้วย ต่อฉบับหน้า (๕๒/๒๕๕๗)




