
ระเบยีบกรมศลิปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528

เนื่องดวยกรมศิลปากรเปนหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุม ดแูล รักษา โบราณสถานอันเปนสมบัติ
และหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ ดังนั้น เพื่อใหการอนุรักษโบราณสถานเปนไปดวยความถูกตองทั้ง
ทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี รวมท้ังใหมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเพณีและวัฒนธรรม

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณ
วตัถ ุศลิปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบยีบกรมศิลปากร วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528”
ขอ  2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ  3 ในระเบียบนี้

(1)  “การอนุรักษ”  หมายความวา  การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และใหหมายรวมถึงการ
ปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย

ก. การสงวนรักษา  หมายถึง  การดแูล  รักษาไวตามสภาพของเดิมเทาที่เปนอยู และปองกันมิ
ใหเสียหายตอไป

ข. การปฏิสังขรณ  หมายถึง  การทํ าใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา
ค. การบรูณะ  หมายถึง  การซอมแซม และปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนของ

เดิมมากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิม และสิ่งที่ทํ าขึ้นใหม

(2)  “โบราณสถาน”  หมายความวา  อสังหาริมทรัพย  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอ
สรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และ
โบราณคดี  และใหหมายรวมถึง  ศิลปวัตถุที่ติดตั้งประจํ ากับอสังหาริมทรัพยนั้นดวย

(3)  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหทํ าหนาที่พิจารณา ควบ
คมุ ดูแล การอนุรักษโบราณสถาน

ขอ  4   กอนที่จะดํ าเนินการอนุรักษโบราณสถานใด ๆ ตองปฏิบัติดังนี้
(4.1)  ทํ าการสํ ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปจจุบันของโบราณสถานทั้งดานประวัติการกอสราง 

และการอนุรักษซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปตยกรรม การใชวัสดุ และสภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู โดยการทํ าเปน
เอกสาร บันทึกภาพ และทํ าแผนผังเขียนรูปแบบไวโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับนํ ามาประกอบพิจารณาทํ า
โครงการอนุรักษ และเปนเอกสารสํ าคัญทางประวัติศาสตร ตอไป

(4.2)  ทํ าโครงการอนุรักษโบราณสถาน โดยพิจารณาวาโบราณสถานนั้นมีคุณคาและลักษณะความ
เดนในดานใดบาง อาทิเชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปตยกรรม ฯลฯ เปนตน 
แลววางแผนรักษาคุณคา และความสํ าคัญที่เดนที่สุดเปนหลักไว แตทั้งนี้ตองคํ านึงถึงคุณคาและความสํ าคัญในดานที่
รองลงมาดวย



(4.3)  พิจารณากอนวาโบราณสถานนั้น ๆ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวหรือไม เพียงใด หากไดถูกแก
ไขและสวนแกไขเพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นทํ าใหคุณคาของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อส่ิงที่แกไขเพิ่มเติมออก และบูรณะให
เหมือนเดิม

ขอ  5 การอนุรักษโบราณสถานใด ๆ ก็ตาม  จะตองคํ านึงถึงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม โดยรอบ
โบราณสถานนั้นดวย  ส่ิงใดที่จะทํ าลายคุณคาของโบราณสถานนั้น ๆ ใหดํ าเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมดวย

ขอ  6 โบราณสถานที่มีการอนุรักษโดยมีการเปล่ียนแกไขมากอนแลว จะตองพิจารณาศึกษา
ใหละเอียดวา ไดบูรณะแกไขมาแลวกี่ครั้ง ผิดถูกอยางไร ระยะเวลานานเทาใด การอนุรักษใหมที่จะนี้ไมจํ าเปน
จะตองใชแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป แตใหพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด เปนหลักในการอนุรักษ เพื่อให
โบราณสถานนั้นมีคุณคาและความสํ าคัญมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองทํ าเปนหลักฐานแสดงใหปรากฏถึงการเปลี่ยน
แปลงแกไขจะดวยวิธีการบันทึกเปนเอกสาร เขียนแบบไวทํ าหุนจํ าลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษก็ได

ขอ  7 โบราณสถานที่มีคุณคาความสํ าคัญเยี่ยมยอด ควรทํ าแตเพียงเพิ่มความมั่นคง แข็งแรง 
หรือสงวนรักษาไวเทานั้น

ขอ  8 การน ําวิธีการและเทคนิคฉบับใหมมาใชงานในงานอนุรักษ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงจะ
ตองมีการศึกษาและทดลองจนไดผลเปนที่พอใจแลว จึงจะนํ ามาใชได โดยไมทํ าใหโบราณสถานนั้นเสื่อมคุณ
คาไป

ขอ  9 การตอเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโบราณสถาน ควรทํ าเทาที่จํ าเปนใหดูเรียบงาย 
และมีลักษณะกลมกลืนกับของเดิม

ขอ 10 ในกรณีที่จํ าเปนจะตองทํ าชิ้นสวนของโบราณสถาน ที่ขาดหายไปขึ้นใหม เพื่อรักษา
คณุคาทางสถาปตยกรรม และใหการอนุรักษโบราณสถานนั้นสามารถดํ าเนินการไดตอไป การทํ าชิ้นสวนขึ้น
ใหมนั้นอาจทํ าไดโดยวิธีการออกแบบที่แสดงใหไดอยางชัดเจนวาเปนการทํ าขึ้นใหม  จะดวยวิธีการใชวัสดุตาง 
ๆ กัน การใชสีตางกัน หรือการทํ าพื้นผิวใหตางกันกับของเดิมก็ได แตตองเปนไปในลักษณะที่มีความผสมกลม
กลืนกับของเดิม

ขอ  11 การอนุรักษชิ้นสวนที่มีคุณคาเยี่ยมยอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณวัตถุ 
ซึง่ตดิหรืออยูประจํ าโบราณสถานนั้น ๆ ทํ าไดแตเพียงการสงวนรักษา หรือเพิ่มความมั่นคงแข็งขึ้นเทานั้น  ทั้งนี้  
เพือ่คุณคาของเดิมใหปรากฏเดนชัดมากที่สุด  ยกเวนปูชนียวัตถุที่มีการเคารพบูชาสืบเนื่องมาโดยตลอด และ
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว

ขอ  12 ซากโบราณสถานควรอนุรักษโดยการรวบรวมชิ้นสวนตาง ๆ  ทีม่ผูีมาประกอบขึ้นไวให
เหมอืนเดิม หรืออาจจะเปนเพียงการรวบรวมชิ้นสวนตาง ๆ มาประกอบขึ้นไวเปนบางสวน สํ าหรับชิ้นสวนที่
ขาดหายไป ซึ่งจํ าเปนในการสงวนรักษานั้น ก็อาจทํ าเพิ่มขึ้นใหมได



ขอ 13 การอนุรักษซากโบราณสถาน ซึ่งมีคุณคาทางประวัติ และโบราณคดีนั้น ทํ าไดโดย
รักษาไวตามสภาพเดิมหลังการขุดแตง แตตองปองกันมิใหเสียหายตอไปดวยวิธีที่ไมทํ าใหโบราณสถานเสีย
คุณคา

ขอ  14 โบราณสถานที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา  ซึ่งเปนที่รูจักคุนเคยกันดีของ
ประชาชนโดยทั่วไป  จะตองบูรณะไวโดยไมมีการแกไข เปล่ียนแปลง ลักษณะสีและทรวดทรง ซึ่งจะทํ าให
โบราณสถานนั้นหมดคุณคา หรือเส่ือมความศักดิ์สิทธิ์ไป

ขอ  15 เพื่อปองกนัมิใหชิ้นสวนของโบราณสถานที่มีคุณคาทางศิลปะ ซึ่งรวมถึงประติมากรรม 
จติรกรรม และศิลปกรรม เกิดการชํ ารุดเสียหาย หรือถูกโจรกรรม จะตองนํ าชิ้นสวนนั้นมาเก็บรักษาไวในสถาน
ทีอ่นัปลอดภัยและถูกตองตามกฏหมาย พรอมท้ังทํ าแบบจํ าลองใหเหมือนนของเดิมไปประกอบไวในที่โบราณ
สถานนั้นแทน ซึ่งวิธีการนี้จะปฏิบัติไดก็เมื่อไมสามารถรักษาไดโดยวิธีอื่นแลว

ขอ  16 โบราณสถานใดที่ยังมีประโยชนใชสอยอยู  จะกระทํ าการอนุรักษโดยการเสริมสราง
หรอืตอเติมส่ิงที่จํ าเปนขึ้นใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้  ไมจํ าเปนที่จะตองทํ าใหเหมือนของเดิม ทีเดียว 
แตส่ิงที่เพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นจะตองลักษณะกลมกลืนและไมทํ าลายคุณคาของโบราณสถานนั้น ๆ

ขอ  17 โบราณสถานตาง ๆ ทั้งนี้ขึ้นทะเบียนแลว และยังไมขึ้นทะเบียน จํ าตองมีมาตรการใน
การบํ ารุงรักษาไวใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง สวยงามอยูเสมอ

ขอ  18 กรณีทีโ่บราณสถานใดมีสภาพชํ ารุดทรุดโทรม อาจจะเปนอันตราย การดํ าเนินการใน
เบื้องตนควรใชมาตรการอันเหมาะสม  ท ําการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไวกอนที่จะดํ าเนินการอนุรักษ เพื่อปอง
กันมิใหเสียหายตอไป

ขอ  19 ในบางกรณีจะตองดํ าเนินการติดตอขอความรวมมือกับหนวยราชการอื่นหรือสถาบัน
เอกชนซึง่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการอนุรักษ
สมบัติวัฒนธรรมของชาติ

ขอ  20 งานทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษหรือการขุดคน จะตองทํ ารายงานในรูปของการ
วิเคราะหและวิจัย  โดยมภีาพประกอบซึ่งเปนภาพลายเสนและภาพถาย  และตองรายงานสิ่งที่ไดปฏิบัติทุกขั้น
ตอนโดยละเอียด  เชน  งานแผวถาง  การจัดบริเวณ  งานเสริมความมั่นคงชิ้นสวนตาง ๆ ฯลฯ เปนตน  และ
การบันทึกรายงานนี้จะตองเก็บรักษาไว  ณ  หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ขอ  21  ใหอธิบดีกรมศิลปากรรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  2528

ทวีศักดิ์  เสนาณรงค

อธิบดีกรมศิลปากร


