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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุ จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ของแตละประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนถึงภูมิปญญาในการปรับตัวเพื่อดํารงไวซ่ึงสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษยในอดีต อันเปนความรูที่สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดเปนอยางดี 
ทั่วโลกจึงไดพยายามอนุรักษ ปกปอง คุมครอง และดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุใหคงอยู 
ไมใหเสื่อมสลายไปกอนเวลาอันสมควร 
 ที่ผานมา แมวาในประเทศไทยจะใหความสําคัญกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ       
แตการขาดความรูความเขาใจของประชาชนสวนใหญ ทําใหการอนุรักษโบราณสถานและ
โบราณวัตถุยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลเต็มที่อยางที่ควรเปน เนื่องจาก
โบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก แตผูปฏิบัติงานและงบประมาณ    
มีไมเพียงพอ กรมศิลปากร ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐที่มีหนาที่และรับผิดชอบภารกิจการอนุรักษ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ยังตองการความสนับสนุนดานตางๆ จากองคกรอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  

ทั้งนี้  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไดถายโอนภารกิจ การบํารุงรักษาโบราณสถาน
ขั้นพื้นฐาน และการดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถ่ินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนที่มาของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542           
ไดกําหนดกรอบของสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนและองคกรทองถ่ิน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไว ดังตอไปนี้ 
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มาตรา 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา 69 “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ  รับราชการทหาร  เสียภาษีอากร 
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา 289 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน” 

ตามรายละเอียดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดกระจายอํานาจ 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวม และมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน นับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการ     
พลิกโฉมหนาของการอนุรักษและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่แตเดิมเปนหนาที่ของรัฐ
แตเพียงฝายเดียวในการดําเนินงาน แตตอไปในอนาคตนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเขา
มามีสวนรวมและมีบทบาทที่สําคัญตอไป ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภารกิจของภาครัฐลงไป และจะเปน
การปลูกฝงใหประชาชนเห็นความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ินดวย 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ 

 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน” 

มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริการสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

 (20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ” 
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  แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กําหนดใหกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการบํารุง ดูแล และรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน และโบราณสถานระดับ
ทองถ่ิน ซ่ึงมีขอบเขตการถายโอน ดังนี้ 

1. การดําเนินการในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
2. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน โดยรัฐเปนผูใหการ

สนับสนุน กํากับดูแล และใหคําแนะนํา 
3. รัฐใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดใหมีพิพิธภัณฑและ

หอจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 
4. การถายโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี

ความเกี่ยวของสัมพันธระดับทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีคณะกรรมการของ
สวนกลางที่มีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการรวมเปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดวาโบราณสถาน
และโบราณวัตถุใดมีระดับความเกี่ยวของสัมพันธในระดับชุมชน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ
ระดับโลก โดยใหถายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวของสัมพันธและ
ความสําคัญในระดับชุมชนและทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนภารกิจ ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึงภารกิจ
ดังกลาวจัดอยูในประเภทของกลุมงาน “หนาที่ที่ตองทํา” 

 ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตางๆ นั้น จะมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
และจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยูในเขตพื้นที่ของตน สําหรับองคการบริหาร         
สวนจังหวัดสามารถสนับสนุนการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุได โดยพิจารณาใหการ
สนับสนุนความตองการดานตางๆ ตามที่เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีโบราณสถาน
อยูในพื้นที่เสนอขอมา หรืออาจเปนผูเริ่มเสนอใหการสนับสนุนบุคลากรหรืองบประมาณ
เพื่อดําเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาและจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยูในเขตพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กระทรวงวัฒนธรรม
ไดมีคําสั่งที่  157/2547 เ ร่ือง  แตงตั้งเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยไดแตงตั้งผูบริหารและ
ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนพนักงานเจาหนาที่ ไดแก 

(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรี 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(4) นายกเมืองพัทยา 
(5) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
(6) ปลัดเทศบาล 
(7) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(8) ปลัดเมืองพัทยา 
โดยใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และ

มาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รายละเอียดของกฎหมายมาตราตางๆ ดังกลาว        
มีดังนี้ 

มาตรา 10 ทวิ “พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถาน เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ 
ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม 
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุ
ที่ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได 

การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงาน
ตออธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ” 
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มาตรา 21 “ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ทําการคา
สถานที่แสดง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
ส่ิงเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดูวามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
หรือส่ิงเทียมโบราณวัตถุหรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีส่ิงเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตาม มาตรา 18 ทวิ 
อยูในสถานที่นั้นหรือไม และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุหรือส่ิงเทียมโบราณวัตถุหรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุ
ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติ
ตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตาม มาตรา 18 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวตัถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือส่ิงเทียมโบราณวัตถุหรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได” 

มาตรา 21 ทวิ “ในการปฏิบัติหนาที่ อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน 
เจาหนาที่แลวแตกรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาต หรือผูที่ 
เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบ ตามมาตรา 14 ทวิ หรือ มาตรา 21 และใหเจาของผูครอบครอง
ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรฐานการดูแล
โบราณสถานในสวนที่เกี่ยวกับการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.2   วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการวางแผนกําหนดหลักเกณฑ 

และแผนปฏิบัติงาน สําหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุ 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

6 บทที่ 1   บทนํา 

1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร  และ
แผนปฏิบัติการสําหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุอันจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ 

1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรอบมาตรฐาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และ 
ขั้นพัฒนาในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ 

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแล

พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหาร        
สวนจังหวัด 

1.3.2 เปนการจัดทําตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ 

1.4   คํานิยาม 
1.4.1 โบราณสถาน∗ หมายความวา อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง

การกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร 
และอุทยานประวัติศาสตรดวย” 

1.4.2 โบราณวัตถุ∗ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่ เปนของโบราณ ไมวาจะเปน
ส่ิงประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน   
ซากมนุษยหรือซากสัตวซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ โบราณคดี” 

1.4.3 ศิลปวัตถุ∗ หมายความวา ส่ิงที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงทางศิลปะ” 

                                                 
∗

 ตามความหมายของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 4 
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1.4.4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เดิมมิไดมีการใหนิยามไว แตคนทั่วไปมักเขาใจวา
หมายถึง “สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน” เนื่องจากใน
มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ.2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ระบุไววา 

 มาตรา 25 “ใหมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนที่ เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือ 
ศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน” 

 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรมศิลปากรกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ 
ซ่ึงไดเพิ่มเติมนิยามของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยใหความหมายวา “สถานที่ท่ีรัฐมนตรีได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหเปนพิพิธภัณฑสถานซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
กรมศิลปากร” 

1.4.5 พิพิธภัณฑสถานประจําทองถิ่น หมายถึง สถานที่จัดแสดงเรื่องราวตางๆ และ
ส่ิงของตาง ๆ ที่สะทอนถึงเรื่องราวตางๆ ของทองถ่ินที่พิพิธภัณฑสถานนั้นๆ ตั้งอยู 

1.4.6 จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารตนฉบับของหนวยงานราชการหรือสถาบันเอกชน
ที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดาน
ประวัติศาสตรทุกดาน ซ่ึงสมควรเก็บรักษาไว 

1.4.7 จดหมายเหตุทองถิ่น เปนคําที่สามารถเลือกใชได เพื่อใหมีความหมายถึงเอกสาร
ตนฉบับของหนวยงานราชการหรือสถาบันเอกชนที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูล
สําคัญ ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดานประวัติศาสตรทุกดาน ที่เก็บรักษาอยูในทองถ่ิน 

1.4.8 หอจดหมายเหตุ หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่เก็บรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ 

1.4.9 หอจดหมายเหตุประจําทองถิ่น เปนคําที่สามารถเลือกใช เพื่อใหมีความหมายถึง
สถานที่ที่ตั้งอยูในทองถ่ิน ซ่ึงเก็บรักษาเอกสารตนฉบับของหนวยงานราชการ หรือสถาบันเอกชน
ที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดาน
ประวัติศาสตรทุกดาน ที่เก็บรักษาอยูในทองถ่ิน 
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1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ  
มาตรฐานเลมนี้ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศไทย 

รวมทั้งพิจารณาจากกฎบัตรและขอตกลงสากลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1.5.1 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ.2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ครอบคลุมถึง กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆ ที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้) 

1.5.2 ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528 
1.5.3 อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention 

Concerning Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 
1.5.4 กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะอนุสรณสถานและแหลงที่ตั้ง 

(International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964) (พ.ศ.2507) 
หรือที่นิยมเรียกกันวา กฎบัตรเวนิช (Venice Charter) 

1.5.5 กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร
(Washington Charter 1987) (พ.ศ.2530) 

1.5.6 กฎบัตรเพื่อการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990 
(พ.ศ.2533) (จัดทําโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเพื่อการจัดการมรดกทางโบราณคดี 
(ICAHM) และไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวาง
ประเทศ คร้ังที่ 9 ณ เมืองโลซานน ในป ค.ศ.1990) 

1.5.7 กฎบัตรวาดวยการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา      
ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) (รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ     
คร้ังที่ 11 ที่เมืองโซเฟย เดือนตุลาคม ค.ศ.1996) 

1.5.8 กฎบัตรเบอรราอิโคโมสออสเตรเลีย ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) 
1.5.9 กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเรื่องการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (International 

Cultural Tourism Charter) รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของ ICOMOS ที่ประเทศเม็กซิโก 
ตุลาคม ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) 
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1.5.10 กฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน ค.ศ.1999 รับรองโดยที่ประชุมสามัญของ
สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ คร้ังที่ 12 ณ ประเทศเม็กซิโก เดือนตุลาคม ค.ศ. 1999     
(พ.ศ. 2542) 

1.5.11 ระเบียบการอนุรักษโบราณสถานในประเทศจีน (Principles for the Conservation 
of Heritage Sites in China) 
 


