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บทที่  2 
ความหมายและความสาํคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ 
 

2.1 ความหมายและความสําคัญ 
2.1.1 โบราณสถาน 

1) ความหมาย 
 โบราณสถานโดยทั่วไป หมายถึง อาคารหรือส่ิงกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น    

ที่มีความเกาแก มีประวัติความเปนมาที่ เปนประโยชนทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี และยังรวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือมีรองรอย
กิจกรรมของมนุษยปรากฏอยู 

2) ความสําคัญ 
 ในเชิงวิชาการนั้นเปนที่ประจักษชัดเจนวา เราสามารถเรียนรูเร่ืองภูมิปญญา

ของมนุษยสมัยอดีตไดจากโบราณสถาน  โบราณวัตถุ และแหลงโบราณคดีประเภทตางๆ 
นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียนรูถึงวิธีการ ดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวของมนุษยเพื่อการอยูรอด 
เพื่อการดํารงสังคมใหคงอยู จึงเปนที่ยอมรับกันวาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงโบราณคดีนั้น 
ก็เปรียบไดเสมือนเปนภาชนะที่บรรจุความรูนานาประการอยูมากมายนับไมถวน ซ่ึงคนในปจจุบัน
สามารถลอกเลียนหรือประยุกตเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางไมส้ินสุด ดวยเหตุนี้ 
โบราณวัตถุ โบราณสถาน และแหลงโบราณคดีจึงถูกจัดไวเปน “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” หรือ 
“ทรัพยสินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของแตละชาติ 

 ในกรณีของประเทศไทยนั้น ก็เห็นความสําคัญนี้และเห็นวาจําเปนตอง
อนุรักษแหลงโบราณคดี ดังนั้น จึงระบุไวในกฎหมายวา 

 “หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปล่ียนแปลงโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใดๆ 
ภายในโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดี หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใด ก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย” 
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 นอกจากนี้ โบราณสถาน อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงคาของชาติ ยังมี
ความสําคัญและมีประโยชนตอชุมชนทองถ่ินในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เปนเอกลักษณของทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมา 
ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจริญของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง รวมไปถึงของชาติ 

2. เปนแหลงเรียนรูที่สะทอนเร่ืองราวในอดีตของทองถ่ิน อีกทั้งยังให
ขอมูลในการศึกษาทางวิชาการดานตางๆ เชน ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปกรรม สถาปตยกรรม 
ความสัมพันธกับดินแดนอื่นๆ 

3. เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนและของประเทศชาติ  
ที่สามารถกอใหเกิดรายไดทั้งทางตรงและทางออม 

4. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
5. เปนศูนยรวมจิตใจของคนในสังคม 

3) ประเภทของโบราณสถาน 
 ประเภทของโบราณสถาน ตามที่ระบุไวใน “สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535” อาจแยกได 2 วิธีคือ 

(1) แบงแยกโดยพิจารณาตามหลักกรรมสิทธิ์ คือ แบงเปน 
(1.1) โบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
(1.2) โบราณสถานที่ไมมีเจาของ หรือผูครอบครองโดยชอบดวย

กฎหมาย 
(2) แบงโดยพิจารณาจากหลักการขึ้นทะเบียน คือ แบงเปน 

(2.1) โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
(2.2) โบราณสถานที่มิไดขึ้นทะเบียน 

   อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง กรมศิลปากร ยังแบงประเภทโบราณสถาน
โดยการใชเงื่อนไขอื่นๆ อีก เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการโบราณสถาน ดังนี้ 
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(1) แบงตามคุณคาและความสําคัญ 
1.1 โบราณสถานระดับชาติ ไดแก 

- โบราณสถานที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 
ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคมหรือชาติพันธุวิทยา ฯลฯ ซ่ึงมีความสําคัญไมเฉพาะตอชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง 

- โบราณสถานที่มีประวัติความเปนมาเกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและราชสํานัก โดยมีหลักฐานบงชี้อยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน พระราชวังโบราณ
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

- โบราณสถานซึ่งมีลักษณะเดน เปนตัวแทนขององคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม หรือ ศิลปกรรมที่มีคุณคาทางสุนทรียภาพเยี่ยมยอด หรือสามารถบงชี้ไดถึง
พัฒนาการทางศิลปะ สถาปตยกรรม 

- โบราณสถานที่มีลักษณะที่หาไดยาก และมีเหลืออยูนอยแหลง 
เปนตัวแทนของรูปแบบใดๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ 

- โบราณสถานที่ยังมิไดมีการสํารวจ ดําเนินการขุดคน ขุดแตง
ทางโบราณคดี หรือขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

- ซากโบราณสถานซึ่งเปนโบราณสถานรางที่มีความเกาแก 
และไมมีการใชงานในลักษณะที่สืบเนื่องจากประโยชนใชสอยดั้งเดิมของโบราณสถาน 

1.2 โบราณสถานระดับทองถ่ิน ไดแก 
- โบราณสถานที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคม หรือชาติพันธุวิทยา ซ่ึงมีความสําคัญผูกพันเปนพิเศษเฉพาะ
ตอชุมชนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งเทานั้น 

- โบราณสถานซึ่งมีลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่บงชี้ไดถึง
ความเปนโบราณสถานระดับชาติ 
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ภาพตัวอยางคเูมืองลําพูน 

(2) แบงตามลักษณะที่ปรากฏ 
2.1 โบราณสถานที่เห็นรูปทรงชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ซากโบราณสถาน หมายถึง สิ่งกอสรางหรือสถาปตยกรรม
ที่เคยมีรูปทรงและใชประโยชนมาแตอดีต แตปจจุบันได
เสื่อมสภาพลงจนไมเห็นรูปทรงที่ชัดเจน แตยังมีคุณคาใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ตัวอยางเชน 

- คูเมือง กําแพงเมืองโบราณ เปนแนวเขตเมือง
ในสมัยโบราณที่ใชปองกันบานเมือง ในขณะเดียวกัน
ก็อาจใชประโยชนในการกักเก็บน้ําไวใช คูเมืองและ
กําแพงเมืองนี้ในสภาพปจจุบันอาจเปลี่ยนสภาพไปแลว 
แตเราสามารถเห็นรองรอยไดอยางชัดเจนในภาพถาย
ทางอากาศ 

 
 

 
 
 
 

องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
ตัวอยางโบราณสถานที่เห็นรูปทรงชัดเจน 
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- ถนนโบราณ 
- เนินดินที่ปกคลุมซากโบราณสถานตางๆ ตัวอยางเชน เนนิดนิ

ที่ปกคลุมซากเจดีย วิหาร สมัยอยุธยาที่ปรักหักพังไปแลว เมื่อทําการขุดแตงลอกดินที่ทับถมออก
ดวยหลักวิชาทางโบราณคดี (ขุดแตง) ก็จะปรากฏซากสถาปตยกรรมที่ถูกดินปกคลุมอยูได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนินดินที่มีรองรอยการอยูอาศัยมากอนในอดีต หรืออาจเปน
แหลงฝงศพ หรือ แหลงผลิตเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เชน แหลงเตาเผา ภาชนะโบราณ แหลงผลิต
เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เปนตน หรือที่เรียกโดยรวมวา แหลงโบราณคดี  ตัวอยางไดแก แหลงที่อยู

วัดปากลวย เมืองกาํแพงเพชร ภายหลังการขุดแตง วัดปากลวย เมืองกาํแพงเพชร กอนการขุดแตง 

ตัวอยางภาพถายทางอากาศซึ่งเห็นรองรอยคูลอมรอบเมืองโบราณซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 
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คันดินเมืองเชยีงใหม 

เจดียวัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยอิฐ 

อาศัยสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, แหลงโบราณคดี
โคกพนมดี อันเปนเนินดินขนาดใหญที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงไดพบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัยของคนกอนประวัติศาสตร ตั้งแตราว 2,000 – 4,000 ป
มาแลว หรือแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนแหลงฝงศพ
ของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร อายุประมาณ 2,300 – 3,500 ปมาแลว 

- แหลงประวัติศาสตร ไดแก สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณสําคัญ
ในอดีต และเกี่ยวของกับเรื่องราวในประวัติศาสตรที่ควรแกการจดจําและรักษาไว เชน ทุงสัมฤทธิ์  
จังหวัดนครราชสีมา คายโพธิ์สามตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

(3) แบงตามวัสดุกอสราง 
3.1 โบราณสถานที่สราง   

ดวยดิน ไดแก กําแพง
เมือง คันดิน คูเมือง 

 
 
 
 

3.2 โบราณสถานที่สรางดวยอิฐ ไดแก โบสถ วิหาร เจดีย ปรางค 
กําแพงเมือง ประตูเมือง เปนตน 
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ปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมย 
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยหินทราย 

3.3 โบราณสถานที่สรางดวยหินและศิลาแลง ไดแก ปราสาทหรือ
สถาปตยกรรมที่ไดอิทธิพลเขมร เชน เจดียและโบสถวิหารใน
จังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 โบราณสถานที่สรางดวยไม  ไดแก บาน กฏิุ ศาลาการเปรียญ    
หอไตร หอระฆัง โบสถ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

(4) แบงตามประโยชนการใชสอย  
4.1 โบราณสถานราง (Dead Monument) หมายถึง ส่ิงกอสราง อาคาร 

สถาปตยกรรมฯ ที่เปนโบราณสถาน ที่ปจจุบันถูกทิ้งราง ไมได
ใชประโยชนตามหนาที่ใชงานดั้งเดิมดังในอดีต จนกลายเปน
หลักฐานทางโบราณคดี ตัวอยางเชน วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี 

 

วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยไม 
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4.2 โบราณสถานที่ ยั ง ใชประโยชน  (Living Monument) เปน

โบราณสถานที่ยังคงมีการใชประโยชนตามหนาที่ดั้งเดิมจนถึง
ทุกวันนี้ เชน โบสถ วิหาร เจดีย ปอมปราการ หรือคูคลอง เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.2 โบราณวัตถุ 
1) ความหมาย 

“โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปน
ส่ิงประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน    
ซากมนุษยหรือซากสัตวซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี” 

ทั้งนี้ คําวา “โดยอายุ” นั้น กฎหมายมิไดกําหนดไวเปนจํานวนปที่ชัดเจน          
แตในทางปฏิบัติมักกําหนดวามีอายุตั้งแต 100 ปขึ้นไปจึงจัดวาเปนโบราณวัตถุ 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี 
ซึ่งไมไดเปนวัดของสมัยปจจุบันแลว 

วิหารลายคํา วัดพระสิงห จ.เชียงใหม 
ตัวอยางหนึ่งของโบราณสถาน 
ที่ยังใชประโยชนเปนวิหารของวัดในปจจุบัน 
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2) ความสําคัญ 
โบราณวัตถุ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการใชศึกษาถึงเรื่องราวและ

พฤติกรรมของคนในอดีต เราอาจทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในอดีตไดจากสิ่งของ
เหลานี้ นั่นหมายความวา โบราณวัตถุสามารถเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรอันยาวไกลของผูคน
ในอดีต (ตั้งแตกอนที่จะมีการบันทึกเลาเรื่องราวเปนลายลักษณอักษร) ใหเราไดรู ตัวอยางเชน 
เศษเครื่องปนดินเผา สามารถเลาเรื่องราวของมนุษยในอดีตไดมาก ตั้งแตการแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิต รูปแบบภาชนะซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงความนิยมในกลุมชน
ที่แตกตางกัน แมกระทั่งสามารถบอกถึงการติดตอสัมพันธของคนในทองถ่ินตางๆ และบอก
เสนทางการคาหรือการคมนาคมกับดินแดนอื่นๆ ไดอีกดวย 

3) ประเภท 
การแบงประเภทโบราณวัตถุนั้น ตามหลักวิชาการโบราณคดี อาจแบงได

เปน 2 ประเภทใหญคือ 
(1) โบราณศิลปวัตถุ หรือ โบราณวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น (Artifacts) ไดแก 

ส่ิงของเครื่องมือ เครื่องใชที่มนุษยสรางขึ้นดวยวัสดุประเภทตางๆ เชน เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผา 
เครื่องประดับ ประติมากรรม จิตรกรรม จารึก เปนตน 

(2) นิเวศวัตถุ หรือโบราณวัตถุที่เปนของตามธรรมชาติหรือสภาพแวดลอม 
(Ecofacts) ที่ไมใชส่ิงที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นโดยตรง แตเกี่ยวของกับมนุษยและสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยในอดีต หรือมีรองรอยท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมของมนษุย 
เชน กระดูกสัตว เมล็ดพืช ซ่ึงเราสามารถนําไปศึกษาถึงสภาพแวดลอมในอดีตได 
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เพื่อเปนการงายในทางปฏิบัติ เราอาจแยกประเภทของโบราณวัตถุไดเปน
กลุมตางๆ ดังนี้ 

1. แบงตามวัสดุที่ใช เชน 
- โบราณวัตถุประเภทไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธรูปไม 
พบในเขตจังหวัดนาน 

ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียง จ.อุดรธานี
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- โบราณวัตถุประเภทโลหะ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบงตามการใชงาน เชน 
- เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องปนดินเผา  
- เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ เชน เครื่องมือลาสัตว 

เครื่องมือหาปลา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองมือทําดวยโลหะสําริด 
พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียง จ.อุดรธานี 

เคร่ืองมือลาสัตว ทาํดวยกระดูกสัตว 
พบที่แหลงโบราณคดีบานเกา จ.กาญจนบุรี 
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- เครื่องประดับ เชน ลูกปด กําไล เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นการแบงประเภทของโบราณวัตถุจึงไมไดกําหนดตายตัว ขึ้นอยูกับ

ความสะดวกในการแยกแยะจัดกลุมโบราณวัตถุในแตละแหง 
2.1.3 ศิลปวัตถุ 

1) ความหมาย 
“ศิลปวัตถุ มีความหมายแยกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
ก. ความหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 หมายความวา ส่ิงที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคา
สูงทางศิลปะ” 

ข. ความหมายในเชิงวิชาการสากล หมายความวา วัตถุที่คนประดิษฐหรือ
ดัดแปลงขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ 

2) ความสําคัญ 
ศิลปวัตถุ มีความสําคัญในลักษณะเดียวกับโบราณศิลปวัตถุ คือ มีประโยชน

สําหรับใชศึกษาถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของคน โดยเราอาจทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของคน ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งของเครื่องมือใชสอย ความนิยมรูปแบบศิลปะ
ของกลุมชนที่แตกตางกัน รวมทั้งสามารถบอกถึงการติดตอสัมพันธของคนในทองถ่ินตางๆ และ
บอกเสนทางการคาหรือการคมนาคมกับดินแดนอื่นๆ ได 

ลูกปดทําดวยหิน
พบที่แหลงโบราณคดีดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี
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ความแตกตางระหวางศิลปวัตถุและโบราณศิลปวัตถุ คือ ศิลปวัตถุเปนคํา
กวางๆ ที่ใชเรียกวัตถุที่ทําโดยคนในทุกยุคสมัย ในขณะที่โบราณศิลปวัตถุใชเรียกสิ่งที่ทําโดยคน
สมัยโบราณตั้งแต 100 ปขึ้นไป 

3) ประเภท 
การแบงประเภทศิลปวัตถุ สามารถทําไดในลักษณะเดียวกับการแบง

ประเภทโบราณศิลปวัตถุ คือ แบงตามวัสดุที่ใชทํา และแบงตามหนาที่หรือประเภทการใชงาน 
ทั้งนี้การแบงประเภทก็ไมมีกฎเกณฑกําหนดตายตัว แตขึ้นอยูกับความสะดวกในการแยกแยะจัด
กลุมโบราณวัตถุในแตละแหง 

2.1.4 พิพิธภัณฑประจําทองถิ่น 
1) ความหมาย 

พิพิธภัณฑ ในความหมายกวางๆ หมายถึง สถานที่ๆ จัดแสดงสิ่งของตางๆ 
อันเปนหลักฐานที่ เกี่ยวของกับมนุษยและส่ิงแวดลอมของมนุษย เพื่อใหความรูและความ
เพลิดเพลินแกผูเขาชม เปนสถานที่ที่ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม นอกจากนี้
พิพิธภัณฑยังควรมีการดูแลรักษา ศึกษาคนควา เผยแพรและจัดแสดงวัตถุเหลานั้น 

2) ความสําคัญ 
พิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับคนและธรรมชาติ สําหรับพิพิธภัณฑทองถ่ินก็จะเปนแหลงปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ทองถ่ินใหกับคนในชุมชนของตนและเพื่อแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติ และภูมิปญญาหรือวัฒนธรรม
ประจําถ่ินนั้นๆ ไดอีกดวย 

ในบางแหงพิพิธภัณฑทองถ่ินถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของแผนสงเสริม
การทองเที่ยว 

3) ประเภท 
พิพิธภัณฑแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
(1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หมายถึง “สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน” และเปน “สถานที่ที่รัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนพิพิธภัณฑสถานซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากร” 
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(2) พิพิธภัณฑสําหรับทองถ่ิน หมายถึง สถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ เชนกันแตเนนเปาหมายหลักคือ จัดแสดงสิ่งของตางๆ อันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
มนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษยในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อใหคนในทองถิ่นไดรูจักตนเองมากขึ้น 
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
เยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาในภายภาคหนา พิพิธภัณฑทองถ่ินจึงเปรียบเสมือนสถานที่ที่
สามารถเลาประวัติความเปนมาของผูคนในชุมชนนั้นไดอยางชัดเจน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และ
อาจรวมถึงแนวโนมที่จะเปนในอนาคตดวย เรื่องราวในพิพิธภัณฑประจําทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง 
ก็ควรจะตองสัมพันธกับเรื่องราวประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคม และชีวิตความ
เปนอยูของผูคนในทองถ่ินนั้น หรือกลาวงายๆ ก็คือ เนื้อหาในการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ
ประจําทองถ่ิน ควรจะตองแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของทองถ่ินนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 

พิพิธภัณฑสถานชมุชนบานโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม       
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

เปนตัวอยางหนึ่งของพิพิธภัณฑทองถิน่ 
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จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตามมาตรา 46 ที่ให
สิทธิแกทองถ่ินในการจัดการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถ่ินดวยตนเอง ทําใหการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑขึ้นในแตละทองถ่ินเปนสิ่งที่กระทําไดงายขึ้น 

2.1.5 จดหมายเหตุ และหอจดหมายเหตุประจําทองถิ่น 
1) ความหมาย 

ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับจดหมายเหตุตามหลักวิชาสากล มี 3 
ประการ คือ 

1. เอกสารตนฉบับ (Original) ที่ไมไดใชงานแลวของหนวยงานราชการ
หรือสถาบันเอกชน ที่มีคุณคาสมควรเก็บรักษาไว เอกสารประเภทนี้เรียกวาเอกสารจดหมายเหตุ 
(Archival) 

2. หนวยงานที่มีหนาที่รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและใหบริการเอกสาร
จดหมายเหตุเรียกวา หนวยงานจดหมายเหตุ ( Archival Agency ) 

3. อาคารหรือสวนของอาคารที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เรียกวา  
หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) 

แตหากจะกลาวใหเขาใจไดงายขึ้นอาจกลาวไดวา จดหมายเหตุ หมายถึง 
เอกสารตนฉบับที่มีคุณคา และ/หรือมีความสําคัญตอสังคม หรือประเทศชาติ ที่สมควรอนุรักษ
หรือเก็บรักษาไวใหคงอยูตลอดไป ยกตัวอยางเชน ตํารายาพื้นบาน เอกสารใบบอก บันทึก
เหตุการณสําคัญ หรือแมแตจดหมาย หรือบันทึกสวนบุคคลที่ใหขอมูลหรือบอกเรื่องราวท่ีสําคัญ
หรือเปนประโยชนตอสังคม ก็จัดเปนจดหมายเหตุไดเชนกัน  

2) ความสําคัญ 
เอกสารจดหมายเหตุ จัดเปนขอมูลสารนิเทศซึ่งเก็บความทรงจํา และการ

ดําเนินงานของเจาของเอกสารซึ่งเปนสวนหนึ่งของชาติใหคงอยูตลอดไป เอกสารจดหมายเหตุ
จึงเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดานประวัติศาสตรทุกดาน 

3) ประเภท 
(1) ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุจําแนกไดดังนี้ 
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(1.1) เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร คือ เอกสารที่ส่ือ
ขอความเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะเขียนดวยมือหรือพิมพลงบนวัสดุรูปแบบตางๆ เชน ใบบอก 
สารตรา หนังสือโตตอบ เอกสารการประชุม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

(1.2) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่ือโดยเสียงหรือภาพ 
เชน ภาพถาย โปสเตอร 
 
 
 
 
 
 
 

(1.3) เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการประชุม 

เอกสารที่เปนลายลกัษณอักษร 

แผนผัง แผนที่ 

อัลบั้มภาพจดหมายเหตุ สไลดเหตุการณสําคัญ 
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(1.4) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 
(2) ประเภทของหอจดหมายเหตุ สําหรับหอจดหมายเหตุ หรือสถานที่เก็บ

จดหมายเหตุนั้น อาจแบงไดอยางงายๆ เปน 2 ประเภทคือ 
(2.1) หอจดหมายเหตุระดับทองถ่ิน 
(2.2) หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

ในสวนของทองถิ่นนั้น ในขั้นตนอาจยังไมมีความจําเปนในการจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุ เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุของทองถ่ินนั้นๆ อาจดําเนินการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ
ของทองถ่ินได 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 คุณคาและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุหรือจดหมายเหตุทองถ่ิน        

เปนมรดกที่สําคัญทางวัฒนธรรมและมีคุณคาตอประเทศในดานตางๆ ทั้งความสําคัญในแงของ
การศึกษาเชิงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานประวัติศาสตร-โบราณคดี รวมถึงคุณคาที่มีผลทางดาน
จิตใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินดวย ซ่ึงคุณคาและความสําคัญที่วานั้นมีดังนี้  

2.2.1 มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาของ
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศและของโลก หมายความวา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ที่มีอายุในทองถ่ินเปนหลักฐานสําคัญยืนยันวาบรรพบุรุษของเราที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินนี้มีความ
เปนอยูอยางไร ทํามาหากินกันอยางไร มีความเชื่อในศาสนาเชนใด มีการสืบตอลงมาจนถึงสมัย
ของเราไดอยางไร ซ่ึงนับเปนหลักฐานบงบอกความเปนมาของประเทศไทยไดเปนอยางดี ทําใหเรา
ไดรับประวัติศาสตรของชาติทั้งดานการเมือง การปกครอง การศาสนา การคาขาย การทํามาหากิน 

หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ลําลูกกา จ.ปทุมธานี หอจดหมายเหตุแหงชาติ จ.ตรัง 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

28 บทที่ 2  ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ  

2.2.2 มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งแสดงถึงเกียรติ ความภาคภูมิใจของคนในทองถิน่และ
ในชาติ หมายความวา ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอยูไมวาจะเปนสิ่งกอสรางที่สวยงามตามลักษณะไทย 
เชน โบสถ วิหาร ศาลา พระราชวัง บานไทยภาคตางๆ หรือรูปปูนปน รูปหลอ รูปแกะสลัก ซ่ึงสวนมาก
เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป ลวดลายปูนปนประดับเจดีย วิหาร ลายแกะสลกัไม
แบบไทยสมัยตางๆ ลวนเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนเลิศทางฝมือในงานศิลปะในแตละยุคแตละสมัย 
และจะเห็นไดวางานฝมือดังกลาวไดสืบทอดตอเนื่องมาอยางไมขาดสาย  แสดงใหเห็นถึง
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเปนเกียรติภูมิสูงของเราที่ควรแกการทํานุบํารุงรักษาไมใหสูญหาย 

2.2.3 มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งกอใหเกิดความรูสึก ความสามัคคี เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในหมูประชาชนระดับตางๆ ตั้งแตในครอบครัว หมูบาน ทองถิ่น และระดับประเทศ 
กลาวคือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เนื่องในศาสนาไดเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเปนที่สักการะบูชาของ
ประชาชนจํานวนมากทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานและศาสน
วัตถุในสถานที่ อ่ืนๆ อีกมากมายที่ประชาชนในแตละทองถ่ินมีความศรัทธาเชื่อถือรวมกัน 
กอใหเกิดประเพณีตางๆ ในทองถ่ินตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยที่สามารถกอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียว
ในหมูประชาชนทองถ่ินได 

2.2.4 มรดกทางวัฒนธรรมเปนหลักฐานที่เปนประโยชนตอการศึกษา คนควาและวิจัย 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของมนุษย ความเปนอยู เทคโนโลยี ศาสนา ความเชื่อ     
การปกครอง การคาขาย การเดินทาง ตลอดจนการประดิษฐคิดคน ฯลฯ 

2.2.5 มรดกทางวัฒนธรรมมีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
ในปจจุบัน เพราะในที่แหงใดมีโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี ก็จะมีการขุดคน อนุรักษ บูรณะ 
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงใหเปนแหลงศึกษาและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หากมีการ
วางแผนสรางระบบอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เชน ระบบไฟฟา ประปา และถนนหนทางเขาสู
โบราณสถานและหมูบานใกลเคียง ก็จะมีนักเรียน และนักทองเที่ยวตางถ่ินเขาไปเที่ยวชม 
กอใหเกิดรายไดแกหมูบานทั้งโดยตรงและโดยออม ซ่ึงหากโบราณสถานทุกแหงไดรับการพัฒนา
ควบคูไปกับหมูบานก็จะสงผลใหประชาชนสวนใหญมีอาชีพความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม 
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2.3 ปญหาในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
โดยทั่วไปแลว โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี รวมทั้งบันทึกประวัติศาสตร

และจดหมายเหตุ  ซ่ึงถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมนั้น  จัดเปนสิ่งสูงคาทํานองเดียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแรธาตุและน้ํามันปโตรเลียมซึ่งหากใชอยางไมระมัดระวังแลวก็จะ
หมดไปอยางสิ้นเชิงโดยไมมีวิธีการใดจะสรางขึ้นมาทดแทนใหมได จึงเปนหนาที่ของทุกคน
ที่จะตองชวยกันอยางเต็มกําลังในการอนุรักษและสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมใหเปนสมบัติ
ตกทอดแกรุนลูกหลานสืบไป 

อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันดีวา ในทุกประเทศกําลังประสบปญหาเรื่องการเสื่อม
สลาย หรือปญหาในการดําเนินการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุและแหลงโบราณคดี 

หากจะกลาวอยางกวางๆ แลว การเสื่อมสลายของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
มักเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การเสื่อมสลายไปเนื่องจากกระบวนการทางธรรมชาติและกาลเวลา 
กรณีนี้ไดแก การพังทลายของดิน การชะลางดิน เนื่องจากการกระทําของน้ําฝน  

น้ําทวม แผนดินยุบตัว แผนดินไหว รวมทั้งจากการกระทําของลมและภูมิอากาศ รวมทั้งความชื้น 
ความรอน อุณหภูมิ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเกิดเนื่องจากเปนกฎของธรรมชาติที่เมื่อกาลเวลาผานไป
วัตถุตางๆ ยอมผุพังเสื่อมสลายรูปลักษณเดิม แตโดยทั่วไปแลวการเสื่อมสลายเนื่องจากกาลเวลา
มักเปนไปอยางชาๆ 

แมวากระบวนการทางธรรมชาติสามารถทําใหมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภท
ตองเส่ือมสลายไปในที่สุด แตก็สามารถใชความรูทางวิชาการมาดําเนินการเพื่อชะลอการเสื่อม
สลายหรือปองกันการเสื่อมสลายไปกอนเวลาที่สมควรได 

2. การเสื่อมสลายเนื่องจากการกระทําของคน 
การเสื่อมสลายของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลง

โบราณคดี บันทึกประวัติศาสตรและจดหมายเหตุ เนื่องจากการกระทําของคน นับเปนปญหาใหญ
และมีผลในการทําลายมากที่สุดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้การกระทําที่นําไปสูการทําลายนั้น
ก็มีทั้งทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ เชน การกอสรางสิ่งใหมๆ ทับแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถาน 
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การขุดดินบริเวณโบราณสถานเพื่อใชในการกอสราง หรือการพยายามซอมแซมโบราณสถาน-
โบราณวัตถุโดยขาดความรู เปนตน และที่ทําไปโดยจงใจ เชน การลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ
เพื่อนําไปขายหรือเก็บเปนของสวนตัว เปนตน 

3. การเสื่อมสลายเนื่องจากการกระทําของพืชและสัตว 
รากของพืชที่ขึ้นอยูตามแหลงโบราณคดี โบราณสถาน หรือส่ิงกอสรางที่มีความ

งดงามทางศิลปะ สามารถชอนไชไปตามชองวางและรอยตอสวนตางๆของสิ่งกอสรางได เมื่อพืช
เหลานี้เติบโตมีรากใหญขึ้นก็จะดันใหส่ิงกอสรางเกิดรอยแยกจนกระทั่งราวและแตกหักหลุด
ออกไป 

สวนสัตวประเภทมด ปลวก มอด ก็สามารถทําลายสวนประกอบของโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่เปนไมและอินทรียวัตถุใหสูญสลายไปไดอยางรวดเร็วมาก รวมทั้งสามารถ
ทําลายบันทึกประวัติศาสตรและจดหมายเหตุที่ทําดวยกระดาษ 

ในบรรดาสาเหตุเหลานี้ กลาวไดวาในปจจุบัน การเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ
กระทําของคนมีมากที่สุด หรือกอใหเกิดการทําลายรุนแรงที่สุดตอมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภท 

2.4 แนวทางในการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
การอนุรักษ หมายถึง การรักษาใหคงอยูตามเดิม ในที่นี้หมายรวมถึงการดูแล ซอมแซม 

สืบทอด คุมครอง ปองกันไมใหเสียหาย การอนุรักษโบราณสถานที่ดําเนินการกันเปนสากล      
อาจแบงออกไดเปน 2 แนวทาง คือ 

2.4.1 การอนุรักษดวยแนวทางดานกฎหมาย 
ประเทศตางๆ ทั่วโลกลวนมีกฎหมายดานการปกปอง คุมครอง และอนุรักษ

โบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งสิ้น โดยในประเทศไทยนั้น มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ซ่ึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2535  

มาตรการสําคัญประการหนึ่งในการปกปอง คุมครอง และอนุรักษ ตามกฎหมายนี้ 
ไดแกการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
ของชาติ 
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2.4.1.1 การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
ในประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ .ศ .  2504 ซ่ึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 
ไดกําหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไววา “เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคมุ
โบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่
เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถานโดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้
อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังที่กลาวขางตนนั้น ถาโบราณสถานนั้น
มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย อธิบดีกรมศิลปากรตองแจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีกรมศิลปากรระงับ
การขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือ        
ผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือ                 
ผูครอบครองใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได 

จากบทกฎหมายมาตรา 7 ดังกลาวขางตนหากสรุปเปนหลักเกณฑการ   
ขึ้นทะเบียนไดดังนี้ 

1) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
(1) อสังหาริมทรัพยที่จะขึ้นทะเบียนตองเปนโบราณสถานตามบท

นิยามของกฎหมายของคําวา “โบราณสถาน” 
(2) อธิบดีกรมศิลปากรเปนผูมี อํานาจประกาศขึ้นทะเบียน

โบราณสถานและมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน ซ่ึงเขตของ
โบราณสถานนี้ใหถือเปนโบราณสถานดวย 

(3) หากโบราณสถานใดที่อธิบดีกรมศิลปากรจะประกาศขึ้น
ทะเบียนมีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย อธิบดีกรมศิลปากรตองแจงเปนหนังสือ
ใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ หากเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจก็ใหใชสิทธิรองตอศาล
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ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่อธิบดีกรมศิลปากรแจงใหทราบ หากศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการ
ขึ้นทะเบียนและหรือกําหนดเขตที่ดินใหเปนโบราณสถาน ก็ใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนหรือ
การกําหนดเขตที่ดิน 

หากเจาของหรือผูครอบครองไมไดรองขอตอศาลหรือศาลมีคําสั่งคดี
ถึงที่สุดใหยกคํารองของเจาของหรือผูครอบครอง อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจขึ้นทะเบียนได 

ดังนั้น หากเจาของหรือผูครอบครองไมยื่นคํารองตอศาลภายใน 30 วัน 
ก็ถือวาสละสิทธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรจะประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตอไป 

(4) อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
หรือแกไขเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

(5) การประกาศขึ้นทะเบียนหรือประกาศเพิกถอนหรือประกาศ
แกไขเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(6) โบราณสถานที่อธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กอนวันที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ใชบังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

2) การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไมมีเจาของหรือผูครอบครอง 
โบราณสถานที่ไมมีเจาของหรือผูครอบครองซึ่งถูกทิ้งรางไว ยังพบ

เห็นไดอยูทั่วไปตามปาเขา เมื่อไดมีการตรวจสอบแลวเห็นวาสมควรจะขึ้นทะเบียนเพื่อประโยชน
ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานก็ใหอํานาจอธิบดีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนได 

นอกจากประกาศขึ้นทะเบียนตามที่กลาวขางตนแลว กฎหมายยังให
อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือ
วาเปนโบราณสถานดวยก็ได 

2.4.1.2 การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ 
มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กําหนดกรณีการขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุไว สรุปสาระไดวา หากอธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใด
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ซ่ึงมิไดอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร มีคุณคาในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดีเปนพิเศษ อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น และเมื่อไดมีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดแลว ผูใดจะ
ซอมแซมแกไข หรือเปล่ียนแปลงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมศิลปากรเปนลายลักษณอักษร 

กรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ขึ้นทะเบียนนั้นชํารุด หักพัง เสียหาย 
หรือสูญหาย หรือมีการยายสถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจงเปน
หนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแตวันชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหายหรือมีการ
ยายสถานที่เก็บรักษา (มาตรา 16) 

โดยปรกติแลว การขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุนั้น ตอง
ดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ที่ตองการขึ้นทะเบียนให
สมบูรณกอน จึงเปนกระบวนการประกอบดวยหลายขั้นตอนที่ตองใชเวลา และงบประมาณ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนและชวยเหลือการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ  ไดในขั้นตอนการจัดทําขอมูลและรายละเอียดประกอบ
กระบวนการดําเนินการเพื่อขึ้นทะเบียน ซ่ึงสามารถสรุปงานที่สามารถมีสวนรวมไดดังนี้ 

 
กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ 

กระทําไดโดยจัดทําแผนผังโบราณสถานโดย
ละเอียดตามรปูแบบที่กรมศลิปากรกําหนด 
แลวนําเสนอกรมศิลปากรพิจารณาดําเนินการ
เพื่อประกาศขึน้ทะเบยีนตอไป 
 

กระทําไดโดยจัดทําบัญชีหรือเอกสารแสดง
รายละเอียดของโบราณวัตถุประการตางๆ 
ตามที่กรมศิลปากรกําหนด แลวนําเสนอกรม
ศิลปากรพิจารณาดําเนินการเพื่อประกาศขึน้
ทะเบียนตอไป 

 
2.4.2 การอนุรักษดวยแนวทางดานวัฒนธรรม 

การอนุรักษ โบราณสถานและโบราณวัตถุดวยแนวทางวัฒนธรรมเปนกิจกรรมที่
มีการดําเนินการในทุกประเทศเนื่องจากสามารถชวยใหลดทอนปญหาการทําใหโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเสื่อมสภาพได 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

34 บทที่ 2  ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ  

โดยทั่วไปแลว การอนุรักษดวยแนวทางวัฒนธรรมไดแก การใชวิธีการและสื่อ
ตางๆ เพื่อเผยแพรและใหความรูความเขาใจแกประชาชนถึงความเปนมา ความสําคัญ และ
ประโยชนของโบราณสถานและโบราณวัตถุ กิจกรรมเหลานี้ เปนกิจกรรมที่องคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นสามารถขอดําเนินการได และเปนกิจกรรมที่ควรทําหรือสนับสนุนใหมีการทํา
มากที่สุด เพื่อสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุในทองถ่ิน 

2.5 แนวทางการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงปฏิบัติ 
1) สงเสริมใหการศึกษาเกี่ยวกับประเภท ความสําคัญ คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม

ในระบบโรงเรียนทุกระดับ 
2) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย เรียนรูและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ   

ที่เปนแบบอยางเฉพาะทองถ่ินตางๆ โดยเนนใหมีการสืบทอดความรูอยางไมขาดสาย 
3) สงเสริมใหมีการนําเอาประเพณีสําคัญๆ ของชาติและของทองถ่ินมาปฏิบัติในวาระ

อันสมควรอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 
4) เปดโอกาสใหประชาชน องคกรเอกชน ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา บูรณะ 

ปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุสําคัญๆ ในทองถ่ิน หรือโบราณสถานสําคัญระดับชาติ และ
สนับสนุนใหมีการเผยแพรช่ือเสียงของประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน รวมทั้งพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

5) ดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทางสื่อมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
โทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออ่ืนๆ เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรมและใหความรวมมือในการอนุรักษ 

6) ดําเนินการอนุรักษบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุ ตามหลักวิชาการ ภายใตความเห็นชอบจากกรมศิลปากร 


