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บทที่  3 
กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ 
 

มาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุนั้น 
จัดเปนมาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) ซ่ึงหมายถึง ขอกําหนดหรือ
ขั้นตอนในการบริหาร กระบวนการทํางานตางๆ ขององคกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

3.1 ภารกิจดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ 
ในเอกสาร “คูมือการดูแลรักษาโบราณสถาน สําหรับการมีสวนรวมของทองถ่ิน”        

ซ่ึงกรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร เมื่อ พ.ศ. 2548 ไดสรุปภารกิจและกิจกรรมที่กรมศิลปากร
ดําเนินการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนตารางการถายโอนภารกิจ (ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน) เฉพาะในสวนของงานปกปอง คุมครอง 
ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
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ลําดับ
ท่ี ภารกิจ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(ปท่ี 
ถายโอน) 

ทองถิ่นที่ไดรับ 
การถายโอน 

โบราณ 
สถาน 
ในระดับ
ชุมชน
ทองถิ่น 

โบราณ 
สถาน 
ในระดับ 
ชาติ 

1. การบํารุงรักษา
โบราณสถาน
ขั้นพื้นฐานโดย
รัฐเปนผูใหการ
สนับสนุน 
กํากับ ดูแล         
ใหคําแนะนํา 

1. การรักษาความ
สะอาด เชน การ
ถากถางวัชพืช และ
การกําจัดสิ่งกีด
ขวาง 

2. การปกปอง
คุมครอง/รักษา
ความปลอดภัย 

2546 - องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

- เทศบาล 
- องคการบริหาร
สวนตําบล 

- กรุงเทพมหานคร 
- เมืองพัทยา 
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

  

2. การใหบริการ
ในพื้นที่
โบราณสถาน 

1. การใหบริการ
ขอมูลทางวิชาการ 

2. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

3. การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ  

4. การจัดกิจกรรม
ทางดานการศึกษา
อื่นๆ  
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ลําดับ
ท่ี ภารกิจ กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(ปท่ี 
ถายโอน) 

ทองถิ่นที่ไดรับ 
การถายโอน 

โบราณ 
สถาน 
ในระดับ
ชุมชน
ทองถิ่น 

โบราณ 
สถาน 
ในระดับ 
ชาติ 

3. การดูแลรักษา
โบราณสถาน
ในระดับ
ทองถิ่น ตาม
หลักเกณฑ
วิธีการและ 
เงื่อนไขที่ 
กรมศิลปากร
กําหนด 

1. การซอมแซม
เบื้องตนตาม
รูปแบบ วัสดุ และ
วิธีการดั้งเดิม 

2. การค้ํายัน
โบราณสถาน 

3. การสงวนรักษา 
4. การเสริมความ

มั่นคงแข็งแรง 
5. การบูรณะ 
6. การปฏิสังขรณ 

(การสรางรูปแบบ
ขึ้นใหม) สวนที่
ขาดหายไปให
สมบูรณ 

7. การประกอบคืน
สภาพ หรืออนัส
ติโลซิส 

8. การประยุกตการ
ใชสอย 

2546 - องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

- เทศบาล 
- องคการบริหาร
สวนตําบล 

- กรุงเทพมหานคร 
- เมืองพัทยา 
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้ง 
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จากตารางขางตน สามารถสรุปไดวา ภารกิจทางดานการดูแลโบราณสถาน ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับถายโอนจากกรมศิลปากร มี 3 ภารกิจ ดังนี้ 

1) การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานโดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน กํากับ ดูแล 
และใหคําแนะนํา 

2) การใหบริการในพื้นที่โบราณสถาน 
3) การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กรมศิลปากรกําหนด 
อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมการดูแลรักษาโบราณวัตถุในทองถ่ิน 

และการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เปนภารกิจที่สามารถทํารวมกับการดูแลโบราณสถานได 
ทั้งนี้ คําอธิบาย ความหมายและลักษณะของภารกิจตางๆ และกิจกรรมตางๆ ในแตละ

ภารกิจที่กรมศิลปากรถายโอน รวมทั้งภารกิจเรื่องการดูแลรักษาโบราณวัตถุระดับทองถ่ิน         
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานโดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน กํากับ ดูแล 
ใหคําแนะนํา 

ภารกิจการบํารุงรักษาโบราณสถาน คือ การระวังรักษาโบราณสถานไมให
เสื่อมสภาพ หรือหยุดยั้งการเสื่อมสภาพ โดยไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปรางของ
โบราณสถาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดย           
กรมศิลปากรกอน จึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได โดยอาจสามารถ
ดําเนินการไดกับโบราณสถานระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทั้งนี้ตองอยูภายใตการกํากับดูแล และ
สนับสนุนจากหนวยงานรัฐโดยกรมศิลปากร กิจกรรมที่จัดอยูภายใตภารกิจการบํารุงรักษา
โบราณสถาน ไดแก 

1) การรักษาความสะอาด การถากถางวัชพืชและการกําจัดสิ่งกีดขวางในเขต
โบราณสถาน เพื่อใหมีความสะอาดเรียบรอยและปองกันความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากวัชพืชและสิ่งกีดขวางตางๆ  
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 กิจกรรมในการถากถางและกําจัดวัชพืช 
- หญาและวัชพืชขนาดเล็กที่ขึ้นติดอยูกับโบราณสถานควรกําจัด โดยการถอน

ดวยมือหรือใชเครื่องมือขนาดเล็ก เชน กรรไกรตัดหญา 
 
 
 
 
 
 

 
- สําหรับวัชพืชที่ขึ้นบนพื้นดินในเขตพื้นที่โบราณสถาน อาจใชมีด พรา เสียม 

จอบ เครื่องตัดหญาหรือรถตัดหญา ทําการถากถางดวยความระมัดระวัง
ไมใหเกิดความพลาดพลั้งหรือเกิดความเสียหายขึ้นแกโบราณสถาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- การกําจัดตะไครที่ขึ้นบนโบราณสถานใหใชแปรงขนออนหรือแปรง
พลาสติกและน้ําสะอาด 

- ในกรณีที่เปนตนไม พิจารณาไดใน 3 กรณี คือ 

กรรไกรตัดหญา กรรไกรตัดกิ่งไม 

รถตัดหญา 
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• ตนไมที่ขึ้นบนโบราณสถาน หากเปนตนไมที่มีประโยชนอาจขุด
เคลื่อนยายออกไปได แตถาเปนตนไมที่ไมมีประโยชนจําเปนตอง
ตัดโคน ใหใชมีดหรือขวานหรือเล่ือย ตัดโคนใหชิดสวนโคนมากที่สุด 
หากเปนตนไมขนาดใหญใหทําการตัดลิดกิ่งจากสวนยอดลงมา พึงระวัง
ไมใหโบราณสถานเสียหาย หามใชวิธีฉุด ดึง ถอน เพราะรากตนไมที่
ยึดติดกับโบราณสถานอาจทําความเสียหายใหแกโบราณสถานได 

• ตนไมที่ขึ้นบริเวณโบราณสถาน ใหพิจารณาวาตนไมนั้นเปนอันตราย
ตอโบราณสถานหรือไม หากเปนอันตรายใหทําการตัดตน หรือลิดกิ่งกาน
เพื่อปองกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานได 

• อนึ่ง หากเปนตนไมหวงหาม เชน ตนสัก ตนเต็ง ตนรัง ตนชิงชัน ตนยาง 
ซ่ึงกฎหมายหามตัดโคน ตองขออนุญาตจากปาไมจังหวัดหรือปาไม
อําเภอเสียกอน 

กิจกรรมในการกําจัดสิ่งกีดขวาง 
- ช้ินสวนโบราณสถานที่แตกหักหลุดรวงลงมาอยูบนพื้น ตองบันทึกรายการ

และจุดที่รวงหลนกอนที่จะรวบรวมเคลื่อนยายไปจัดเก็บในบริเวณใกลเคียง
ที่เหมาะสมและเปนระเบียบ 

- ส่ิงของที่ไมเปนประโยชนใหเคลื่อนยายออกจากโบราณสถาน 
- จัดเตรียมถังขยะที่มีรูปลักษณที่เหมาะสมใหพอเหมาะ และมีตําแหนงที่ตั้งที่

เหมาะสม 
2) การปกปองคุมครอง / รักษาความปลอดภัย เปนการเฝาระวังดูแลโบราณสถาน

มิใหมีการบุกรุกทําลาย หรือ เสื่อมสภาพ 
กิจกรรม  
- จัดใหมีเวรยาม เฝาดูแลโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อไมใหมีการ

กระทําใดๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายใหแกโบราณสถานและพื้นที่     
ทั้งจากการกระทําของมนุษยและสัตว 

- เพิ่มมาตรการพิเศษในการรักษาความปลอดภัย เชน 
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• ติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณปองกันอัคคีภัย 
• ทําร้ัวและเหล็กดัดรอบโบราณสถาน 

3.1.2 การใหบริการในพื้นท่ีโบราณสถาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรม

ศิลปากรกอน จึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได โดยอาจสามารถดําเนินการได
กับโบราณสถานระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทั้งนี้ตองอยูภายใตการกํากับดูแล รวมทั้งตองเปนไป
ตามระเบียบและขอแนะนําของกรมศิลปากร 

กรมศิลปากรไดกําหนดไววา  ภารกิจการใหบริการในพื้นที่โบราณสถาน 
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
  1) การใหบริการขอมูลทางวิชาการ  

หมายถึง การนําเสนอขอมูลทางวิชาการแกสาธารณชน เพื่อความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง รวมถึงการนําชมโบราณสถาน และการจัดทําปายสื่อความหมายตางๆ ทั้งนี้        
กรมศิลปากรไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไข เกี่ยวกับการใหบริการดานขอมูลขาวสาร
ในพื้นที่โบราณสถานไว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1) การนําเสนอขอมูลทางวิชาการแกสาธารณชนจะตองอยูบนพื้นฐาน
แหงความถูกตองไมขัดแยงกับขอมูลที่เปนทางการของกรมศิลปากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ของโบราณสถานระดับชาติ ขอมูลทางวิชาการของโบราณสถานจะตองมีการรับรองจากกรม
ศิลปากรเทานั้น 

(2) การจัดทําปายสื่อความหมาย จะตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
ในแผนแมบทการอนุรักษโบราณสถานนั้นๆ หากไมมีแผนแมบทควรเรงรัดใหมีการกําหนด
แนวทางไวเปนหลักปฏิบัติ เนื่องดวยการจัดทําปายสื่อความหมาย นอกจากจะตองมีใจความที่มี
ความถูกตอง อานเขาใจงายและสื่อสารไดชัดเจนแลว ยังจะตองพิจารณาในเรื่องรูปแบบของปาย 
ขนาดของปาย และตําแหนงที่ตั้ง ที่จะมีความเหมาะสม แตกตางกันไปในแตละแหลงที่จะตอง
พิจารณาเปนกรณีไป ทั้งนี้จะตองอยูในหลักการที่จะไมสรางปญหากีดขวาง หรือบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถาน ควรใหมีความกลมกลืนโดยภาพรวมไมเดนขมโบราณสถาน ไมตั้งอยูบน
แนวแกนสําคัญ หรือสรางทับลงบนซากโบราณสถาน 
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(3) คอยควบคุมไมใหมีการติดตั้งปายที่เกินความจําเปน ซํ้าซอน อันจะเปน
เหตุใหเกิดความรกรุงรัง กีดขวางทัศนียภาพที่งดงาม และอาจใหขอมูลที่ขัดแยงกัน เมื่อมีการ
ปรับปรุงขอมูล จัดทําปายใหม ใหถอดถอนปายเดิมออกทุกครั้ง 

(4) ควรออกแบบปายสื่อความหมายใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
และที่ตั้งของปายเพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการดานขอมูล ขาวสาร 
  2) การเผยแพรประชาสัมพันธ 
   หมายถึง  การประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับ
โบราณสถาน เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคา เกิดความรูสึกหวงแหน และรวมกันอนุรักษ ตลอดจน
เพื่อใหรับทราบและเขาใจการทํางานอนุรักษโบราณสถาน 
  3) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
   หมายถึง การกอสราง และการบริหารจัดการ ดูแลสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ที่จะใหมีขึ้นตามแผนแมบทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมกับโบราณสถานแตละแหง 
เชน อาคารศูนยขอมูล รานคาของที่ระลึก สุขา รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน การจัดแตงบริเวณ     
สวนไมประดับ ทางเทา หรือทางสัญจร เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม 
  4) การจัดกิจกรรมทางดานการศึกษาอื่นๆ  
   หมายถึง การจัดใหมีกิจกรรมทางดานการศึกษาเพื่อสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย 
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษา การสนับสนุนงานดานพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ 
 3.1.3 การดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
กรมศิลปากรกําหนด 
  ภารกิจดานการดูแลรักษาโบราณสถาน หมายถึง การทํานุบํารุง คุมครองปองกัน 
บํารุงรักษา ตลอดจนซอมแซมบูรณะโบราณสถานใหอยูในสภาพที่ดีและมั่นคงแข็งแรง ยับยั้งการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ และยืดอายุใหยืนยาวโดยยังคงคุณคาไวไดตอไป 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรม
ศิลปากรกอน จึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได โดยสามารถดําเนินการไดกับ
โบราณสถานระดับทองถิ่นเทานั้น ทั้งนี้ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กรมศิลปากรกําหนด 
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  กิจกรรมที่จัดวาอยูในภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด มีดังนี้ 
  1) การซอมแซมเบื้องตน ตามรูปแบบวัสดุและวิธีการดั้งเดิม 
   เปนการแกปญหาเฉพาะหนา ที่สามารถแกไขใหสวนที่ชํารุดเสียหาย
เล็กๆ  นอยๆ  กลับสูสภาพที่ดีใชสอยตอไปได  โดยไมกระทบตอคุณคาลักษณะเดนของ
โบราณสถานนั้นๆ รวมถึงดําเนินการซอมแซมเพื่อบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น รอการอนุรักษ       
ที่เหมาะสมซึ่งตองการความชํานาญในลําดับตอไป ควรดําเนินการ ดังนี้ 

- กอนการดําเนินการใดๆ ตองทําความเขาใจถึงความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อจะไดแกปญหาไดอยางตรงจุด อีกทั้งจะตองพิจารณาถึง
คุณคาของโบราณสถานนั้นๆ ที่จะไมเสื่อมคาลงเมื่อดําเนินการแลวดวย 

- เมื่อจําเปนตองทาสีโบราณสถานใหม เนื่องจากสีเดิมเสื่อมหมดสภาพ
ใหเลือกใชสีที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับความเปนโบราณสถานและ
สภาพแวดลอม โดยทั่วไปใหยึดถือความกลมกลืนเปนสําคัญ ตองมี
การตรวจสอบสีดั้งเดิมกอนและถาเปนไปไดควรเลือกใชสีดั้งเดิมนั้น 
โดยกรรมวิธีในการขูดลอกสี และสีที่ใชตองมั่นใจวาไมมีผลเสียตอ
วัสดุของโบราณสถาน 

- การซอมแซมสวนที่สึกหรอ ใหเลือกใชรูปแบบ วัสดุและเทคนิคการ
กอสรางตามชนิดสวนผสม ลักษณะ และวิธีการตามแบบดั้งเดิม     
หากไมสามารถทําไดใหใชวัสดุวิธีการในปจจุบันเขาชวยชะลอการ
เสื่อมสภาพไวเพื่อรอการดําเนินการอนุรักษที่เหมาะสมในลําดับตอไป 
โดยวัสดุและวิธีการที่ใชนั้นจะตองมีลักษณะที่สามารถแกไขไดโดย   
ไมทําใหโบราณสถานเสียหาย พรอมดวยการเก็บหลักฐานภาพถาย
กอนและหลังการดําเนินการไว 

- ไมใชปูนซีเมนตในการซอมแซม ปูนฉาบ ปูนสอ หรือปูนยาแนวของ
โบราณสถาน เพราะอาจจะทําใหเกิดผลเสียรุนแรงมาก ควรใชปูนขาว
หมัก ซ่ึงเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติไมทําลายเนื้อวัสดุของโบราณสถาน
และยังเปนเทคนิคแบบโบราณ 
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- การรั่วซึมของหลังคาควรไดรับการปองกันเปนการชั่วคราว กอนที่จะ
ซอมแซมดวยวิธีการที่เหมาะสมตอไป เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
ลุกลามไปมาก 

- ควรหมั่นตรวจสภาพโบราณสถาน หากพบรองรอยของปลวกใหรีบ
กําจัดซอมเปลี่ยนไมที่เสื่อมสภาพตามรูปแบบดั้งเดิม ทาน้ํายารักษาเนื้อไม 
ยอมสีเนื้อไม และทาสีใหกลมกลืนกับวัสดุดั้งเดิม 

- ไมควรกระทําการใดๆ ที่นอกเหนือไปจากงานซอมแซมเล็กๆ นอยๆ 
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโบราณสถาน 

2) การค้ํายันโบราณสถาน 
   เปนวิธีการบรรเทาปญหาเสื่อมสภาพหรือการพังทลายของโบราณสถานที่
เกิดขึ้น กอนที่จะดําเนินการอนุรักษที่เหมาะสมในกรณีนั้นๆ ตอไป จึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

- เมื่อพบวาโบราณสถานอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการพังทลาย และอาจเปน
อันตรายตอประชาชนโดยทั่วไป ระหวางรอการอนุรักษที่เหมาะสม
ควรที่จะตองทําการค้ํายันไวช่ัวคราวกอนโดยเร็ว เพื่อปองกันมิให
ช้ินสวนของโบราณสถานหักพังลงมา 

- วัสดุที่ใชอาจเปนไมหรือเหล็ก ซ่ึงออกแบบอยางเหมาะสมใหสามารถ
ประทังหรือยับยั้งการเสื่อมสภาพไวไดช่ัวคราว โดยไมสรางความ
เสียหายตอโบราณสถาน 

- ควรใชรูปแบบของค้ํายันที่จะไมสรางปญหาการกีดขวางหรือบดบัง
โบราณสถาน 

3) การสงวนรักษา 
   หมายถึง การดูแลรักษาใหโบราณสถานคงอยูในสภาพที่ปรากฏอยูและ
ชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนยับยั้งความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นมิใหเสียหายตอไป     
โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ 
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   การสงวนรักษาโบราณสถาน งานประติมากรรม และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในโบราณสถาน เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและปองกันมิใหเสียหายตอไปนั้น ผูดําเนินการ
จะตองตระหนักถึงวิธีการสงวนรักษาที่ไมมีผลกระทบใดๆ ดังนั้นการใชวัสดุทางเคมีเพื่อกําจัด
วัชพืช รา ตะไครน้ํา กับโบราณสถาน งานประติมากรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกลาว  จงึตอง
ระมัดระวังถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้การกําจัดปลวกหรือแมลงที่กินเนื้อไมที่ตองใช
วัสดุทางเคมีในการกําจัดก็ตองพึงระวังเปนพิเศษอีกดวย ทางที่ดีควรปรึกษานักวิทยาศาสตรผูมี
ความรูในเรื่องนี้กอน  
   ในกิจกรรมที่ 1)-3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบุคลากรตามท่ีกรม
ศิลปากร (หนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย) กําหนดไว เชน นักโบราณคดี สถาปนิก วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร นักวิชาการชางศิลป และบุคลากรกลุมชางเทคนิค การขออนุญาตดําเนินการตอง
จัดสงรายงานสรุปขอมูลเบื้องตน รายงานภาพถาย และแบบสภาพโบราณสถานกอนการอนุรักษ 
ตอกรมศิลปากรเพื่อขออนุมัติดําเนินการทุกคร้ัง 

4) การเสริมความมั่นคงแข็งแรง 
 เปนการใชวัสดุเสริมหรือเพิ่มเขาไปในเนื้อวัสดุ หรือชวยคํ้ายันเพื่อใหแนใจ

วามีความมั่นคงเพียงพอ 
5) การบูรณะ 
 หมายถึง การซอมแซมโบราณสถานโดยคํานึงถึงรูปแบบวัสดุและฝมือชาง

ดั้งเดิม รวมท้ังหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่จําเปนตองเสริมสรางสวนที่
ขาดหายไปตองทําใหกลมกลืนกับของเดิม ในขณะเดียวกันก็ตองแสดงถึงความแตกตางจากวัสดุ
ของเดิมได 

6) การปฏิสังขรณ 
 หมายถึง การทําใหโบราณสถานที่เสียรูปรางคืนสูสภาพเดิมใหใกลเคียง

ที่สุดเทาที่จะทําได โดยกอสรางขึ้นมาใหมบนพื้นฐานความถูกตอง และความเปนจริงของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรไมบิดเบือนลักษณะดั้งเดิม ไมวาจะใชวัสดุดั้งเดิมหรือวัสดุใหม 
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7) การประกอบคืนสภาพ 
 หรือ “อนัสติโลซิส” (Anastylosis) หมายถึง การสรางขึ้นใหม โดยใชวัสดุ

ดั้งเดิมของโบราณสถานนํามาประกอบใหม ณ ตําแหนงเดิมดวยวิธีการกอสรางแบบเดิม เชน 
การดําเนินการที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 

8) การประยุกตการใชสอย 
 เปนการปรับเปลี่ยนโบราณสถานเพื่อประโยชนใชสอยใหมที่เหมาะสม    

จากพื้นฐานแนวคิดที่วา วิธีการอนุรักษส่ิงกอสรางที่ดีที่สุดคือ การยังคงใชประโยชนจากอาคารนั้นอยู
โดยประโยชนใชสอยจะไมเปลี่ยนแปลงสิ่งกอสรางที่มีคุณคาหากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถ
แกไขกลับคืนสภาพเดิมได หรือเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบนอยที่สุด 

 ในกิจกรรมที่ 4)-8) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมศิลปากรกําหนดไว ไดแก การมีบุคลากรที่กําหนดและการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการอนุรักษ ดังนั้นกอนการดําเนินการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสงรายงานสรุป
ขอมูลเบื้องตน รายงานสรุปขอมูลทางโบราณคดี แบบสภาพโบราณสถานกอนการอนุรักษและ
หลังการขุดแตง แบบวิเคราะหโบราณสถานและรายงานอางอิงประกอบการวิเคราะหรูปแบบ 
แบบอนุรักษ และรายการประกอบแบบ เพื่อขออนุมัติดําเนินการจากกรมศิลปากร 

3.1.4 การดูแลรักษาโบราณวัตถุระดับทองถิ่น 
โบราณวัตถุ ถือเปนทรัพยแผนดิน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาไวในพิพิธ

ภัณฑสถานแหงชาติเทานั้น ทั้งนี้การดูแลรักษาโบราณวัตถุตองดําเนินการตามที่กฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
กําหนดไว 

ในปจจุบัน ยังไมมีขอกฎหมายกําหนดวาวัตถุที่มีประวัติความเปนมาที่เปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ตองมีอายุเทาใด จึงจัดวาเปนโบราณวัตถุ อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติแลวมักพิจารณากําหนดวาวัตถุที่เคยถูกทอดทิ้งอยู ซ่ึงไมมีหลักฐานแสดงวาเปน
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีอายุไมต่ํากวา 100 ป และมีประวัติความเปนมาที่เปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี จึงจัดวาเปนโบราณวัตถุ ซึ่งเปนทรัพยแผนดิน 
ซ่ึงผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ของกรมศิลปากร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ 
ตํารวจ 
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  1) การพบโบราณวัตถุ 
ในกรณีที่ประชาชนไดพบโบราณวัตถุในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงตองดําเนินการตามที่กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ    
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กําหนดไว และองคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ระงับ หรือ หาม หรือ ดําเนินการปองกัน การขุดหาและเก็บรวบรวม
โบราณวัตถุ โดยไมไดรับอนุญาตจากทางรัฐโดยกรมศิลปากร 

(2) ใหผูที่เก็บโบราณวัตถุสงมอบโบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดินแกพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมศิลปากร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ ตํารวจ 

(3) แจงหนวยงานของกรมศิลปากรที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดําเนินการหรือ
พิจารณาดําเนินการ 

(4) ดําเนินการเพื่อสงมอบโบราณวัตถุที่พบใหแกพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หรือหนวยงานของกรมศิลปากรที่รับผิดชอบพื้นที่ หรือที่อยูใกลที่สุด 

เนื่องจากโบราณวัตถุ จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญประเภทหนึ่ง      
ซ่ึงสามารถสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาของคนในอดีต ซ่ึงเปนความรูที่สามารถ
ประยุกตมาใชในปจจุบันไดเปนอยางดี จึงจําเปนตองมีการปฏิบัติงานดานการจัดการและการดูแล
รักษาที่ถูกตองและเหมาะสม 
  2) การรวบรวมโบราณวัตถุจากโบราณสถาน-แหลงโบราณคดี ควรดําเนินการ
ดังนี้ 
   (1) โบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดินตองเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ในกรณีที่จําเปนตองรวบรวมโบราณวัตถุออกจากโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี 
ควรบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุกอน โดยบันทึกขอมูลประการตางๆ เกี่ยวกับแหลง
โบราณคดี หรือโบราณสถานที่พบโบราณวัตถุนั้นๆ อยางนอย ดังนี้ 
    1. ช่ือแหลงโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุ 
    2. ตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดี ตามเขตการปกครอง 
    3. ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของแหลงโบราณคดี 
    4. ช่ือผูครอบครองพื้นที่แหลงโบราณคดี 
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    5. ประวัติ-นิทาน-ตํานาน-คําบอกเลาเกี่ยวกับพื้นที่แหลงโบราณคดี
หรือหมูบาน 

    6. ประเภทของแหลงโบราณคดี 
    7. สภาพพื้นที่-ภูมิประเทศ-ส่ิงแวดลอม-พืชพันธุ บริเวณแหลง

โบราณคดี 
    8. ขนาดและรูปรางลักษณะของแหลงโบราณคดี 
    9. ประวัติการคนพบแหลงโบราณคดี-โบราณวัตถุ 
    10. สภาพความสมบูรณ หรือการรบกวน-ทําลายแหลงโบราณคดี 
    11. ประเภทของโบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ที่พบ 
    12.  สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบที่แหลงโบราณคดีนี้ 
    13. บัญชีแสดงรายละเอียดและระบุตําแหนงที่พบของโบราณวัตถุ 

แตละชิ้นที่เก็บมา 
    14. แผนที่-แผนผัง-ภาพถายของแหลงโบราณคดี 
    15. ภาพถาย-ภาพวาดของโบราณวัตถุที่พบ 
    16. ช่ือและที่ติดตอของผูสํารวจรวบรวมโบราณวัตถุและบันทึก

ขอมูล 
   (2) การทําทะเบียนโบราณวัตถุ 
    โบราณวัตถุที่รวบรวมมาจากโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี ตอง
จัดทําทะเบียนที่แสดงประวัติความเปนมาและสถานที่ที่พบ รวมทั้งแสดงขอมูลที่เปนรายละเอียด
ประการตางๆ ของโบราณวัตถุนั้นดวย เชน หมายเลขทะเบียน วัสดุที่ใชทํา ขนาด ตําแหนง
ในแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานที่พบโบราณวัตถุ อายุสมัยของโบราณวัตถุ ภาพถายของ
โบราณวัตถุ ช่ือผูที่รวบรวมโบราณวัตถุมาจากแหลงโบราณคดี ฯลฯ 
   (3) การดูแลรักษาโบราณวัตถุ 
    โบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายออกจากแหลงโบราณคดี ควรเก็บรักษาไว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงควรเปนพิพิธภัณฑสถานที่มีเจาหนาที่
ดูแลรักษาอยูประจํา ทั้งนี้ ในกรณีของพิพิธภัณฑสถานทองถ่ิน หรือพิพิธภัณฑสถานชุมชนนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีเจาหนาที่นี้ 
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    โบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ ยังจําเปนตองไดรับการปฏิบัติงาน
สงวนรักษาและดูแลรักษา เพื่อใหคงสภาพอยูไดนานที่สุดเทาที่จะทําได ไมเสื่อมสภาพไปกอน
เวลาอันควร แมวาการสงวนรักษาโบราณวัตถุตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ แตบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็สามารถปฏิบัติงานสงวนรักษาเบื้องตนและการดูแลรักษา
พื้นฐานได เชน การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในพิพิธภัณฑ การทําความสะอาดโบราณวัตถุ 
การเฝาระวังการเสื่อมสภาพโบราณวัตถุ ฯลฯ 
   (4) การศึกษาโบราณวัตถุและเผยแพรความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุ 
    การศึกษาหาความรูดานตางๆ เกี่ยวกับโบราณวัตถุเปนสิ่งจําเปน และ
การนําความรูนั้นมาเผยแพรโดยจัดทําเปนสื่อเผยแพรขอมูลและความรูรูปแบบตางๆ สามารถชวย
ใหประชาชนทั้งในทองถ่ินและในชุมชนอื่นๆ เกิดความรูความเขาใจถึงความสําคัญและ
คุณประโยชนของโบราณวัตถุตอชุมชนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการเกิดความรวมมือและเครือขายใน
การดูแลรักษาโบราณวัตถุ รวมทั้งโบราณสถานและแหลงโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุเหลานั้น
ตอไป 
 3.1.5 การจัดตั้งพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
  ดังที่เราทราบแลววาพิพิธภัณฑซ่ึงเปนสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุนั้น เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเปนอยูของมนุษยในอดีต ดังนั้นการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินจึงเปน
ประโยชนในอันที่จะเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนในทองถ่ินที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาในภายภาคหนา
ใหเขาใจถึงความเปนมาของบรรพบุรุษของตน เนื่องจากพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการศึกษาที่
สามารถเลาประวัติความเปนมาของผูคนในชุมชนนั้นไดอยางชัดเจน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และ
อาจรวมถึงแนวโนมที่จะเปนในอนาคตดวย พิพิธภัณฑทองถ่ินสามารถปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ทองถ่ินใหกับคนในชุมชน อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมประจําถ่ินนั้นๆ ได 
  จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ที่ใหสิทธิแก
ทองถ่ินในการจัดการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถ่ินดวยตนเอง ทําใหการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ขึ้นในแตละทองถ่ินเปนสิ่งที่กระทําไดงายขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนพิพิธภัณฑที่ไมไดจัดแสดง
โบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการจัดตั้งได 
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  เร่ืองราวในพิพิธภัณฑประจําทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง ก็ควรจะตองสัมพันธกับ
เร่ืองราวประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคม และชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
ทองถ่ินนั้น หรือกลาวงายๆ ก็คือ เนื้อหาในการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑประจําทองถ่ิน      
ควรจะตองแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของทองถ่ินนั้น 
  สวนหอจดหมายเหตุทองถ่ินนั้น ในขั้นตนอาจยังไมมีความจําเปนในการจัดตั้ง 
เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุของแตละทองถ่ินอาจมีจํานวนไมมากนัก อาจดําเนินการจัดเก็บใน
พิพิธภัณฑทองถ่ินได หรืออาจมีการรวบรวมไวในสวนของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

หากกลาวโดยสรุปแลว พิพิธภัณฑทองถ่ิน ควรมีภารกิจหลักดังนี้ 
1. จัดแสดงสิ่งของตางๆ อันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม

ของมนุษยในทองถ่ินนั้นๆ  
2. จัดทําระบบทะเบียนและฐานขอมูลของสิ่งของที่จัดแสดง รวมทั้งโบราณสถาน

โบราณวัตถุ และแหลงวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. เผยแพรเร่ืองราวและความรูเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง 
4. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑและการเผยแพรความรูนั้นในรูปแบบตางๆ  
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จากภารกิจทั้ง 5 ดานดังกลาวสามารถสรุปไดจากตาราง ดงัตอไปนี ้
ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 

1.  การบํารุงรักษา
โบราณสถานขั้น
พ้ืนฐาน โดยรัฐ 
เปนผูใหการ
สนับสนุน กํากับ 
ดูแล และให
คําแนะนํา 

 

1.1 การรักษาความสะอาด 
1.1.1 การถากถางและ

กําจัดวัชพืช 
: หญาและวัชพืช
ขนาดเล็กที่ติดกับ
โบราณสถาน 

 
 
 
: วัชพืชที่ขึ้นบน
พ้ืนดินในเขตพื้นที่
โบราณสถาน 

: ตะไครที่ขึ้นบน
โบราณสถาน 

 
: ตนไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
: กําจัดโดยการถอน
ดวยมือ หรือ
เครื่องมือตัดหญา
ขนาดเล็ก เชน
กรรไกรตัดหญา 
หรือมีดดายหญา 

: ถากถางดวยความ
ระมัดระวังไมให 
เกิดความเสียหาย 

: ขัดโดยแปรงขนออน
หรือแปรงพลาสติก 
และน้ําสะอาด 

: หากเปนตนไมที่มี
ประโยชนอาจขุด
เคลื่อนยายออกไปได 
ถาไมมีประโยชน 
ใหตัดโคนใหชิด
สวนโคนมากที่สุด 
หากเปนตนไมใหญ
ใหตัดริดกิ่งสวนยอด  
หามใชวิธีฉุด ดึง 
ถอน รากตนไมที่ยึด
ติดกับโบราณสถาน 

1.1 ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูขั้นพื้นฐาน   
ในการดูแลรักษา
โบราณสถาน ทั้งนี้
สามารถใชอุปกรณ
หลากหลายชนิด          
ที่เหมาะสมกับงาน 
เชน 
: กรรไกรตัดหญา 
: มีด พรา เสียม จอบ 
เครื่องตัดหญาหรือ
รถตัดหญา 

: แปรงขนออนหรือ
แปรงพลาสติก 
และน้ําสะอาด 

: มีด ขวาน เลื่อย 
: ถังขยะ 
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ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.2 การกําจัดสิ่งกีดขวาง 
: ช้ินสวน
โบราณสถาน
แตกหักรวงลงมา
อยูบนพื้น 

 
 
: สิ่งของที่ไมเปน
ประโยชน 

: การจัดเตรียม            
ถังขยะ 

 
 

 
 

: ตนไมที่ขึ้นบริเวณ
โบราณสถาน และ
เปนอันตรายตอ
โบราณสถาน             
ใหตัดตน หรือริดกิ่ง
กานเพื่อปองกัน
อันตราย 

: หากเปนตนไม          
หวงหาม ซึ่งกฎหมาย
หามตัดโคน ตอง  
ขออนุญาตจากปาไม
จังหวัดหรือปาไม
อําเภอกอน 

 
: ใหบันทึกรายการและ
จุดที่ช้ินสวน
โบราณสถานรวงหลน
กอนที่จะรวบรวม
เคลื่อนยายไปจัดเก็บ
ในบริเวณที่เหมาะสม 

: ใหเคลื่อนยายออก
จากโบราณสถาน 

: จัดเตรียมถังขยะที่มี
รูปลักษณเหมาะสม 
พอเหมาะ และมี
ตําแหนงที่ต้ังที่
เหมาะสม 
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ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 
 1.2 การปกปองคุมครอง/รักษา

ความปลอดภัย 
1.2.1 การจัดเวรยาม 
 
 
 
 
 
1.2.2 เพิ่มมาตรการพิเศษ 

 
 
: จัดเวรยามเฝาดูแล
โบราณสถานและ
พ้ืนที่โดยรอบ เพื่อ
ปองกันความเสียหาย
ทั้งจากการกระทํา
ของมนุษยและสัตว 

: ติดตั้งสัญญาณกัน
ขโมยหรือสัญญาณ
ปองกันอัคคีภัย 

: ทํารั้วและเหล็กดัด
รอบโบราณสถาน 

1.2 ควรมีบุคลากรที่
สามารถเฝาดูแล และ
ปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับ
โบราณสถานได          
ในบางกรณีที่จําเปน
อาจติดตั้งสัญญาณ
กันขโมย 

2.  การใหบริการ         
ในพื้นที่
โบราณสถาน 

 

2.1 การใหบริการขอมูลทาง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
2.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 

: จัดทําเอกสารและ
สื่อนําเสนอขอมูล
ทางวิชาการ             
ที่เปนทางการและ
ไดรับการรับรองจาก
กรมศิลปากรแลว 

 
: จัดทําปายสื่อ
ความหมายที่เปนไป
ตามแนวทางที่
กําหนดไวในแผน
แมบท หรือแผนการ
บริหารจัดการ
โบราณสถานแหง
นั้นๆ  

ควรมีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาการที่เกี่ยวของ
กับโบราณสถาน เชน 
นักเรียนในทองถิ่นที่
ผานการอบรมความรู
ทางวิชาการ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น        
จัดขึ้นโดยไดรับความ
รวมมือดานขอมูลและ
ความรูทางวิชาการจาก      
กรมศิลปากร 
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ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 
  

 
 
 
 
 
2.3 การจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การจัดกิจกรรมทางดาน

การศึกษาอื่นๆ  

: จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและขอมูล   
ที่เปนทางการและ
ไดรับการรับรองจาก
กรมศิลปากรแลว 

: จัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ และ
การจัดตั้งสิ่ง             
ปลูกสรางใดๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวก
ในพื้นที่โบราณสถาน
จะตองทําแบบพรอม
รายละเอียดประกอบ
แบบเพื่อขออนุมัติ
จากกรมศิลปากร
กอนและดําเนินการ
ไดเมื่อไดรับอนุมัติ
แลวเทานั้น 

 
: การจัดกิจกรรมตางๆ 
ในโบราณสถานตอง
พิจารณาดวยวาจะไม
สรางความเสียหาย
ใหกับโบราณสถาน
และตองไดรับอนุมัติ
จากกรมศิลปากร
กอน 
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ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 
3. การดูแลรักษา
โบราณสถาน           
ในระดับทองถิ่น
ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และ
เงื่อนไขที่                
กรมศิลปากร
กําหนด 

 

3.1 การซอมแซมเบื้องตน          
ตามรูปแบบวัสดุและ
วิธีการดั้งเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก
กรมศิลปากรกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 - 3.3  
-  บุคลากร : หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จะดําเนินการเองหรือ
เปนผูจัดจางใหเอกชน
ดําเนินการ ตองมีหรือ
กําหนดใหมีบุคลากรที่
มีความรูในการ
ซอมแซมดูแลรกัษา
โบราณสถาน เชน    
นักโบราณคดี สถาปนิก 
นักวิทยาศาสตร ฯลฯ  
มารวมในการ
ดําเนินการดวย ทั้งนี้ 
ในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีบุคลากรประจํา      
ที่มีคุณสมบัติดังกลาว 
ใหขอรับการสนับสนุน
จากกรมศิลปากรหรือ
สถาบันการศึกษา 

 
-  วัสดุอุปกรณ                  
ที่สามารถใชได             
มีหลากหลายประเภท
และลักษณะ โดย
สามารถเลือกใชให
เหมาะสมกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ 
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 : การทาสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: การซอมแซมสวน            
ที่สึกหรอ หรือการชะลอ
การเสื่อมสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: เมื่อจําเปนตองทาสี
โบราณสถานใหม 
ใหเลือกใชสีที่มี
คุณภาพดี เหมาะสม
กับความเปน
โบราณสถานและ
สภาพแวดลอม และ
สีที่ใชตองไมมี
ผลเสียตอวัสดุของ
โบราณสถาน 

 
: การซอมแซมสวนที่
สึกหรอ ใหเลือกใช
รูปแบบ วัสดุและ
เทคนิคการกอสราง
ตามชนิดสวนผสม 
ลักษณะ และวิธีการ
ดั้งเดิม หากไม
สามารถทําไดใหใช
วัสดุวิธีการใน
ปจจุบันเขาชวย
ชะลอการ
เสื่อมสภาพเพื่อ       
รอการอนุรักษที่
เหมาะสม โดยวัสดุ
และวิธีการที่ใช
จะตองมีลักษณะที่
สามารถแกไขได 
โดยไมทําให 

: สี แปรงทาสี 
ลูกกลิ้ง 
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ภารกิจ กิจกรรม วิธีการ บุคลากร / วัสดุอุปกรณ 
  

 
 

 
 

: การซอมแซมโดยการ
ฉาบ สอ หรือยาแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
: การตรวจสอบสภาพ
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
3.2 การค้ํายันโบราณสถาน 
 
 
 
 

โบราณสถานเสียหาย 
และเก็บหลักฐาน
ภาพถายกอน-หลัง 
การดําเนินการไว 

 
: ควรใชปูนขาวหมัก
ในการซอมแซม 
ฉาบ สอ หรือยาแนว
โบราณสถาน เพราะ
มีคุณสมบัติที่ไม
ทําลายเนื้อวัสดุของ
โบราณสถาน 

: หากหลังคารั่วซึม
ควรปองกันเปนการ
ช่ัวคราวกอน 

 
: หมั่นตรวจสภาพ
โบราณสถาน และ
ไมกระทําการใดๆ ที่
อาจมีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโบราณสถาน 

 
: เมื่อพบวา
โบราณสถานเสี่ยง
ตอการพังทลาย 
จะตองทําการค้ํายัน
ไวช่ัวคราวกอนการ
อนุรักษที่เหมาะสม  

 
 
 
 
 

: ปูนขาวหมัก  
: ถังปูน 
: เกรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  ควรมีบุคลากรที่         
มีความรูเกี่ยวกับ     
การค้ํายัน
โบราณสถาน เชน 
สถาปนิก วิศวกร 
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3.3 การสงวนรักษา 
 
 
 
3.4 การเสริมความมั่นคง

แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ควรใชวัสดุค้ํายันที่
ไมสรางความ
เสียหายตอ
โบราณสถาน 

: การค้ํายันจะตอง         
ไมกีดขวางหรือ         
บดบังโบราณสถาน 

: ศึกษาและดูแลรักษา
โบราณสถานตาม
วิธีการที่ถูกตองและ
เหมาะสม 

: ใชวัสดุเสริมหรือ
เพิ่มเขาไปในเนื้อ
วัสดุ หรือชวยค้ํายัน
เพื่อใหโบราณสถาน
มีความมั่นคง
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: วัสดุค้ํายัน เชน ไม  
เหล็ก ฯลฯ 

 
 
 
 
 
: ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูในการสงวน
รักษาโบราณสถาน 
เชน นักวิทยาศาสตร 

3.4 - 3.8  
- บุคลากร : หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จะดําเนินการเองหรือ
เปนผูจัดจางใหเอกชน
ดําเนินการ ตองมีหรือ
กําหนดใหมีบุคลากรที่
มีความรูในการ
อนุรักษโบราณสถาน 
เชน นักโบราณคดี 
สถาปนิก ฯลฯ  มารวม
ในการดําเนินการดวย 
ทั้งนี้ในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีบุคลากรประจําที่
มีคุณสมบัติดังกลาว 
ใหขอรับการ
สนับสนุนจาก 
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3.5 การบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 การปฏิสังขรณ 
 
 
 
 
 
 
3.7 การประกอบคืนสภาพ 

(อนัสติโลซิส) 
 
 
 
3.8 การประยุกตการใชสอย 
 

 
 
: ซอมแซมหรือ
เสริมสรางสวนที่
ชํารุดหรือขาด
หายไปของ
โบราณสถานโดย
ตองทําใหกลมกลืน
กับของเดิม และ
แสดงความแตกตาง
จากวัสดุเดิมดวย 

: หากจําเปนตอง
ปฏิสังขรณ
โบราณสถาน จะตอง
กอสรางขึ้นมาใหม
ใหใกลเคียงกับ
สภาพเดิมมากที่สุด
เทาที่จะทําได 

: การสรางหรือ
ประกอบชิ้นสวน
ของโบราณสถาน 
ขึ้นใหมโดยใชวัสดุ
ดั้งเดิม 

: ปรับเปลี่ยน
โบราณสถานเพื่อ
ประโยชนใชสอย
ดานอื่นๆ ที่
เหมาะสม 

 
 

กรมศิลปากรหรือ
สถาบันการศึกษา 

:  ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูในการบูรณะ
โบราณสถาน เชน นัก
โบราณคดี นักวิชาการ
ชางศิลป 

 
 
 
 
:  ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูในการ
ปฏิสังขรณ
โบราณสถาน เชน นัก
โบราณคดี นักวิชาการ
ชางศิลป  

 
:  ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูในการทําอนัส
ติโลซิสโบราณสถาน 
เชน วิศวกร สถาปนิก 

 
:  ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูเกี่ยวกับ
โบราณสถาน เชน         
นักโบราณคดี 
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4.  การดูแลรักษา
โบราณวัตถุระดับ
ทองถิ่น 

4.1 การรวบรวมโบราณวัตถุ
จากโบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี 

 
 
 
4.2 การจัดทําทะเบียน

โบราณวัตถุ 
 
 
 
4.3 การดูแลรักษาโบราณวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
4.4 การศึกษาโบราณวัตถุและ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุ 

 

: การสํารวจและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
โบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี และ
โบราณวัตถุ 

 
: การจัดทําระบบ
ทะเบียน หรือ
ฐานขอมูล
โบราณวัตถุ 

 
: การตรวจสอบ ดูแล
รักษา และดูแล
สงวนรักษา
โบราณวัตถุระดับ
เบื้องตน 

 
 
: ใหการสนับสนุน
การศึกษา
โบราณวัตถุและ
เผยแพรความรูจาก
การศึกษา 

:  แบบบันทึกการสํารวจ
โบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี 

 
 
 
:  แบบทะเบียน
โบราณวัตถุ 

 
 
 
:  เจาหนาที่พิพิธภัณฑ
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
:  เครื่องคอมพิวเตอร 
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5.  การจัดตั้ง

พิพิธภัณฑและ 
หอจดหมายเหตุ
ทองถิ่น 

5.1 จัดแสดงสิ่งของตางๆ อัน
เปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
มนุษยและสิ่งแวดลอมของ
มนุษยในทองถิ่น 

 
5.2 จัดทําระบบทะเบียนและ

ฐานขอมูลของสิ่งของ         
ที่จัดแสดง รวมท้ัง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 
 
 
5.3 เผยแพรเรื่องราวและความรู

เกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง 
 
 
 
5.4 สงเสริมและสนับสนุน

การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ ประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น และ
การเผยแพรความรูนั้นใน
รูปแบบตางๆ 

: ออกแบบตูจัดแสดง
และแทนฐานรองรับ
วัตถุและสิ่งของ
ตางๆ ที่จะจัดแสดง 

 
: จัดทําระบบทะเบียน
และฐานขอมูลของ
สิ่งของที่จัดแสดง 
รวมทั้งทะเบียน
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และ
แหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 
: จัดทําภาพและคํา
บรรยายความรู
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัด
แสดง 

 
: สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
สื่อรูปแบบตางๆ 
เพื่อเผยแพรเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ  

:  เจาหนาที่พิพิธภัณฑ
ทองถิ่น 

 
 
 
:  เครื่องคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑสามัญประจํา
สํานักงาน 
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3.2 มาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน  โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น 

การกําหนดมาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถ่ิน จําเปนตองคํานึงถึงภารกิจที่องคกรสามารถทําได ภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายและระเบียบที่กรมศิลปากร ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายไดกําหนดไว 

นอกจากนี้ การดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการปกปอง คุมครอง ดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 
ทุกกิจกรรม ในทุกมาตรฐานนั้น ควรมีแนวทางดําเนินการ เปนขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการรวมกับกรมศิลปากรโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
3. ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม 
4. นําผลการดําเนินการมาปรับปรุง หรือพัฒนาเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
ทั้งนี้ การดําเนินการกิจกรรมดานการปกปอง คุมครอง  ดูแลรักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ินนั้น ควรดําเนินการ
ใน 4 มาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับการถายโอนและภารกิจที่สามารถปฏิบัติไดภายใต
การกํากับดูแล การใหคําแนะนํา และเปนไปตามกฎระเบียบของกรมศิลปากร ดังนี้ 
 3.2.1 ดานการใหความรู ความเขาใจ 

การดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑและ 
จดหมายเหตุประจําทองถ่ิน เปนภารกิจที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายในชุมชนจึงจะเปนไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดเมื่อทุกฝายมีความ
เขาใจในความสําคัญและประโยชนของมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้ การสรางความรูความเขาใจ     
จึงเปนสิ่งจําเปนและตองดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมในแตละทองถ่ิน 
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ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจตองดําเนินการ
และริเร่ิมการปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน มาตรฐานนี้จึงมีจุดมุงหมายใหมีกิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจ
แกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลดาน
การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถ่ิน และสามารถเผยแพรความรูที่จําเปนไดตอไป 

ตัวอยางกิจกรรมพื้นฐานสําหรับใหความรูเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
ไดแก การจัดบรรยาย อบรม สัมมนา หัวขอที่เกี่ยวของ เชน 

- ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
- ความรูเร่ืองโบราณสถานแหงตางๆ ของทองถ่ิน 
- วิธีการดูแลรักษาโบราณวัตถุ-โบราณสถานของทองถ่ิน โดยผูทรงคุณวุฒิ    

ในทองถ่ิน หรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังสามารถสรางความรูความเขาใจแก

บุคลากรในองคกรและประชาชนทั่วไปไดดวย ซ่ึงกิจกรรมสําหรับการนําความรูไปประยุกตใช
หรือใชประโยชน ไดแก 

- การจัดทําแหลงเรียนรูทองถ่ิน ศูนยขอมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ 
และจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน และเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- การจัดทําสื่อเพื่อการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับโบราณสถาน และ
ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน เชน หนังสือ วีดีทัศน การเผยแพรทางวิทยุ  
(วิทยุชุมชน) หอกระจายขาว โทรทัศน การจัดทําเว็บไซด เปนตน 

 3.2.2 ดานการปฏิบัติ 
  การปฏิบัติงานดานการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน นอกจากตองอาศัยความรู ความ
เขาใจแลว ยังควรดําเนินการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ เพื่อที่จะสามารถดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการไดทันทวงที มาตรฐานดานการ
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ปฏิบัติจึงเปนมาตรฐานที่เนนดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ
ปฏิบัติ หรือสามารถจัดหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมกับกิจกรรมดานการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 

 ตัวอยางกิจกรรมพื้นฐานดานการปฏิบัติ ไดแก 
 - โครงการ / กิจกรรมการรักษาความสะอาดโบราณสถาน หรือกิจกรรมการปองกัน
ความเสียหายแกโบราณสถาน เชน 
  1. โครงการถากถาง  กําจัดและควบคุมวัชพืชในโบราณสถาน 
  2. โครงการกําจัดสิ่งกีดขวางในโบราณสถาน 
 - โครงการ / กิจกรรม อนุรักษ / ปกปองคุมครอง / รักษาความปลอดภัยโบราณสถาน 
และการจัดทําโครงการ / กิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถานอยางตอเนื่อง เชน 

1. โครงการดูแลรักษาโบราณสถานในทองถ่ิน 
2. โครงการสํารวจสภาพและปญหาโบราณสถาน 
3. โครงการสํารวจสภาพและปญหาแวดลอมของโบราณสถาน 
4. โครงการเสริมความมั่นคงใหกับโบราณสถาน 

 3.2.3 ดานการเผยแพร 
  การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมจะสําเร็จไดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในสังคมวงกวาง ทั้งที่เปนองคกร และตัวบุคคล รวมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ความรวมมือเชนนี้
จะเกิดไดเมื่อทุกฝายดังกลาวมีความเขาใจและตระหนักวาตนมีหนาที่อนุรักษมรดกวัฒนธรรมไว
ใหคนรุนตอไปสามารถใชเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน
ตอสวนรวมได การเผยแพรความรูหรือสนับสนุนการเผยแพรความรู จึงเปนสิ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตางๆ ตองทําและรวมมือกัน เพื่อสรางความเขาใจและความตระหนักดังกลาว
แกสาธารณชนทั่วไป 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเผยแพรความรูแกประชาชนทั่วไปไดโดย
การจัดกิจกรรมใหความรู เชน 

- โครงการ/กิจกรรม จัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทํา หรือการปรับปรุง ปายสื่อ
ความหมายโบราณสถานในทองถ่ิน 
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- โครงการ / กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ / ส่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
โบราณสถานในทองถ่ิน 

- โครงการ / กิจกรรมการจัดโครงการ / การเสวนา หรือประชุม หรือสัมมนา 
โดยใหประชาชนทองถ่ินและประชาชนทั่วไป มีสวนรวมเสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ เชน การดูแลรักษาโบราณสถานในทองถ่ิน ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
โบราณสถานแตละแหงในทองถ่ิน ฯลฯ 

- โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรูระหวางทองถ่ิน ในดานการดูแล
โบราณสถาน 

- โครงการสรางเครือขายฐานขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล ดานการดูแลรักษา
โบราณสถานระหวางทองถ่ิน 

- โครงการสนับสนุนการวิจัยทองถ่ินศึกษา 
 3.2.4 ดานการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ นับเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการภารกิจตางๆ ของทุก
องคกร รวมทั้งในดานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่บริหารจัดการงานดานนี้ไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมของทองถ่ิน จะสามารถนําไปสูการไดรับประโยชนอยางยั่งยืนจากมรดกทาง
วัฒนธรรมเหลานี้ 

การบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรมประเภทตางๆ ดังกลาวขางตน ควรเนน
กิจกรรมสําหรับการปรับปรุงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน รวมทั้งกิจกรรมสําหรับการสรางเครือขายของแหลงเรียนรู
ทองถ่ินระดับตางๆ ตั้งแต ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ ตัวอยาง
กิจกรรม ไดแก 

- การจัดทําแผนแมบทโบราณสถานแตละแหง 
- การจัดทําแหลงเรียนรูประวัติความเปนมาของทองถิ่นที่โบราณสถาน

ตั้งอยู  
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- การจัดเจาหนาที่/อาสาสมัครเฝาระวังและประชาสัมพันธโบราณสถาน / 
แหลงโบราณคดี / โบราณวัตถุในทองถ่ิน 

- การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือหอจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 
- การสงเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
- การจัดทําแผนที่แหลงโบราณคดี 
- การจัดตั้งกลุม/ชมรม เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 


