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บทนํา 

ประเทศไทยมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานนับเนื่องมาแตสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปหลาย

หมื่นปมาแลว มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏหลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เปนรูปธรรม 

และนามธรรม ลวนค้ําจุน จรรโลงสังคมไทยใหพัฒนาอยางมั่นคงมาจนปจจุบัน 

มรดกวัฒนธรรมของไทยมีความหลากหลาย สรางสรรขึ้นมาบนพื้นฐานความเชื่อ ศาสนา และกลุม

ชาติพันธุที่ตางกัน  แตสามารถอยูรวมกันอยางผสมผสานกลมกลืน แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติ ซึ่งคน

ในชาติตองรวมกันรับผิดชอบในการปกปอง คุมครอง อนุรักษ สืบทอด มรดกวัฒนธรรมของชาติเหลานี้ไวเปน

แหลงเรียนรูสูอนุชนรุนหลังสืบไป 

แตทามกลางกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของโลกปจจุบัน ทําใหมรดกวัฒนธรรมของ

ชาติอยูในสภาวะเสี่ยงตอการถูกทําลายทั้งในดานกายภาพ และคุณคา ที่ผานมาคนทั่วไปเขาใจวางานดานการ

อนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมเปนเรื่องของราชการ ไดแกกรมศิลปากร กรมการศาสนา สํานักงานวัฒนธรรม

แหงชาติ สํานักศิลปะรวมสมัย สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีสถาบันการศึกษาและกลุมผูสนใจ เขามามี

สวนรวมเฉพาะในบางเรื่อง แตก็ยังไมสามารถอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมไดครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งยังไมมี

มาตรการใด ๆ ที่จะเปนแรงจูงใจใหผูที่ครอบครองมรดกศิลปวัฒนธรรมไดใหความสําคัญตอการอนุรักษมรดก

ศิลปวัฒนธรรมอยางจริงจัง 

อิโคโมสไทยเปนตัวแทนประเทศไทย ในสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ(ICOMOS) ซึ่งเปน

องคกรอิสระที่ดําเนินงานดานการการอนุรักษโบราณสถาน จึงจัดทํากฎบัตรอิโคโมสไทยวาดวยการอนุรักษและ

บริหารจัดการโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของขึ้น สําหรับหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เอกชน ประชาชนชาวไทย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวของ ไดใช

เปนกรอบแนวทางมาตรฐานในการอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมกัน 

 
หมวดที่ ๑ หลักการและเหตุผล 

๑.๑  การอนุรักษและบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของเปนเรื่องของทุกคนในชาติ 

จึงตองคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตทั้งนี้

ตองสอดคลองกับจารีต ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ และกฎหมายของประเทศไทย 

๑.๒  กฎบัตรอิโคโมสไทยเปนหลักการอยางกวาง ๆ เพื่อใหหนวยงาน หรือสวนที่เกี่ยวของนําไปประยุกตใช

ในการอนุรักษและบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยใหความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

๑.๓  กฎบัตรอิโคโมสไทยวาดวยการอนุรักษและบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ 

มีเนื้อหาครอบคลุมมรดกวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม และมรดกวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม 
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หมวดที่ ๒ คําจํากัดความ 

โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรฉบับนี้  
๒.๑ การอนุรักษ (Conservation) 

หมายถึง ทุกวิธีการของการดูแลรักษาโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรม ดวยเปาหมายที่จะรักษาไวซึ่ง

ความสําคัญทางวัฒนธรรม สามารถรวมความถึงการสืบทอด หรือประยุกตปรับเปลี่ยนการใชสอย การ

รักษาไวซึ่งความทรงจํา และความหมาย การบํารุงรักษา การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ 

และการประยุกตการใชสอย อาจจะเปนการใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือใชหลายวิธีรวมกัน 
๒.๒ ความสําคัญทางวัฒนธรรม (Cultural significance)  

คือ คุณคาทางสุนทรียภาพ ทางประวัติศาสตร ทางวิชาการ หรือทางสังคม เพื่ออดีต ปจจุบันและ

อนาคต ความสําคัญทางวัฒนธรรมนี้ส่ือไดจากตัวโบราณสถานเอง หรือดวยผิวสัมผัสการตกแตง การ

ใชสอย ความทรงจํา สถานที่ และวัตถุที่เกี่ยวของ 
๒.๓ การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural Management) 

หมายถึง กระบวนการคุมครองและการจัดการองคประกอบที่หลากหลายของมรดกวัฒนธรรม ใหดํารง

คุณคาไวเพื่อสรางความเขาใจและทําใหเกิดความตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยมีการ

คํานึงถึงความสอดคลองกับสังคมปจจุบันที่มีการขยายตัวของจํานวนประชากรและความจําเปนที่

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมีความสมดุลกับสภาพที่เปนอยู 
๒.๔ โบราณสถาน (Monuments and Sites) 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย ทั้งที่เปนสิ่งกอสราง และ แหลง ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร 

โบราณคดี ทางวิชาการหรือทางสังคม และใหหมายรวมถึง ศิลปวัตถุที่ติดตั้งประจํากับอสังหาริมทรัพย

นั้นดวย 
๒.๕ มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage)  

หมายถึง ทรัพยสมบัติทางวัฒนธรรมซึ่งตกทอดมาจากคนรุนกอน อันเปนประจักษพยานของ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร เปนผลผลิตที่เกิดจากการประดิษฐคิดคน คัดเลือก ปรับปรุง สรางสรรค 

ของบรรพชนที่ยึดถือ เรียนรู หรือสืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงในวิถีชีวิตรวมสมัยที่สาธารณชนเขาถึง 

และรับรู ได  ประกอบดวยมรดกวัฒนธรรมทางวัตถุที่ เปนรูปธรรม  (Tangible Heritage) เชน 

โบราณสถาน และมรดกวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม (Intangible Heritage) เชน ความเชื่อ คานิยม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความทรงจํา เอกลักษณ ตลอดจน การแตงกาย อาหาร และการละเลน 
๒.๖ มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ (Related Cultural Heritage)   
มรดกวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม (Intangible Heritage)  
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หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติ ความเปนตัวแทน การแสดงออก ตลอดจนภูมิปญญาและทักษะ ซึ่ง

ชุมชนหรือกลุมทางสังคมยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมของตน และมีความผูกพัน

เชื่อมโยงกับคุณคาของโบราณสถาน หรือชวยสงเสริมในส่ิงที่เปนประโยชนในการอนุรักษโบราณสถาน  

สภาพโดยรอบ (Setting)  

หมายถึง สภาพแวดลอมที่ใกลชิดและแผขยายอกไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือเปนสวนสนับสนุน

ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของมรดกนั้นๆ ทั้งดานกายภาพ ทัศนียภาพ และรูปแบบวัฒนธรรมที่

เปนนามธรรมอื่นๆ 

ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape)  

 หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยมนุษยรวมกัน 

แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐานที่ผานชวงเวลา ภายใตอิทธิพลของ

ขอจํากัดทางกายภาพและ/หรือส่ิงที่เปนอยูของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมไปถึงแรงผลักดันทาง

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทั้งจากภายนอกและภายใน ความหลากหลายของกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยชาติและธรรมชาติ ที่หลอหลอมเปนมรดกภูมิทัศนวัฒนธรรม มักจะสะทอน

เทคนิคเฉพาะของการใชที่ดินอยางยั่งยืน ตามคุณลักษณะและขอจํากัดของสภาพแวดลอมธรรมชาติที่

มนุษยต้ังถิ่นฐานอยู และความสัมพันธของจิตวิญญานกับธรรมชาติ 

 
หมวดที่ ๓ คุณคาและการประเมินคุณคา 

๓.๑  โบราณสถานเปนสิ่งที่มีคุณคา ดังนั้นการประเมินคุณคาโบราณสถานจึงเปนขั้นตอนสําคัญใน

กระบวนการอนุรักษโบราณสถาน เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญ  และนํามาใชพิจารณาเลือกใช

วิธีการในการอนุรักษและบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดคอสังคม 

๓.๒  ในการอนุรักษโบราณสถานตองพิจารณาวาโบราณสถานนั้นมีคุณคาโดดเดนในดานใดบาง เชนดาน

สุนทรียภาพ ดานโบราณคดี ดานประวัติศาสตร ดานศิลปกรรม ดานสังคม  เปนตน เพื่อวางแผนรักษา

คุณคาความสําคัญที่เดนที่สุดเอาไว  แตตองคํานึงถึงคุณคาความสําคัญในดานที่รองลงมาดวยตาม

ความเหมาะสม  

 
หมวดที่ ๔ การปกปองคุมครอง 

๔.๑  โบราณสถานไดรับการปกปองคุมครองโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ผูใดจะบุกรุก ทําลาย 

หรือทําใหเสื่อมคาแหงโบราณสถานนั้นมิได  โบราณสถานหากประเมินคุณคาแลวมีความสําคัญ

ระดับชาติควรจะใหกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 
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๔.๒  โบราณสถานเปนหลักฐานที่แสดงถึงประวัติความเปนมา และความเจริญรุงเรืองของพื้นที่ จึงเปน

หนาที่ของทุกภาคสวนในการที่จะปกปองคุมครองใหคงอยูสืบไป  จึงเสนอใหหนวยงานระดับกระทรวง  

ทบวง  กรม  ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดตราหรือปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของให

เอื้อประโยชนตอการอนุรักษโบราณสถานดวย เชนกฎมายเกี่ยวกับการผังเมือง  กฎหมายเกี่ยวกับการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เปนตน 

๔.๓  โบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของเปนสมบัติของประชาชนทุกคนในชาติ ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในการปกปองคุมครองใหคงอยู  โดยหนวยงานของรัฐ

ทุกภาคสวนมีหนาที่สรางความรูความเขาใจ  สรางจิตสํานึกรับผิดชอบ  ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีตอ

การอนุรักษแหลงโบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ  ควรสนับสนุนใหมีเครือขาย

เพื่อการอนุรักษแหลงโบราณสถานและมรดกศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของในทุกพื้นที่ เพื่อเฝาระวัง 

ติดตาม ตรวจสอบมิใหมีการบุกรุก ทําลาย หรือทําใหเสื่อมคาตอมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

๔.๔ โบราณสภานประเภทแหลงโบราณคดี ที่ยังมิไดมีการขุดคนศึกษา ใหถือวามีความสําคัญระดับชาติ 

ควรจัดใหมีมาตรการในการปกปองคุมครองอยางเครงครัด จนกวาจะมีการขุดคนศึกษา และประเมิน

คุณคา 

 
หมวดที่ ๕ การบริหารจัดการ 

๕.๑  การกระทําใด ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตอโบราณสถาน และมรดกวัฒนธรรมที่

เกี่ยวของ ตองทําหลักฐานแสดงไวใหปรากฏ เชนบันทึกเปนเอกสาร รูปถาย เขียนแบบ หุนจําลอง ฯลฯ  

๕.๒  โบราณสถาน โบราณวัตถุ จิตรกรรม ประติมากรรม ที่มีคุณคาความสําคัญยอดเยี่ยม และหาไดยาก 

ตองดําเนินการอนุรักษโดยไมมีการแกไข เพื่อรักษาคุณคาและความเปนของแทไว ไดแกรูปแบบ วัสดุ 

ฝมือชาง และสภาพโดยรอบ ดังนั้นควรจะเลือกอนุรักษดวยวิธีปองกันการเสื่อมสภาพ  วิธีการสงวน

รักษา  วิธีการเสริมความมั่นคงแข็งแรงเทานั้น 

๕.๓  โบราณสถานที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา  ซึ่งเปนที่รูจักคุนเคยกันดีของของประชาชน

โดยทั่วไป จะตองบูรณะไวโดยไมมีการแกไข เปลี่ยนแปลงลักษณะ สี และทรวดทรง ซึ่งจะทําให

โบราณสถานนั้นหมดคุณคา หรือเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไป  

๕.๔  จุดมุงหมายของการอนุรักษโบราณสถานคือการใชประโยชน และการรักษาโบราณสถานไว ณ บริเวณ

ที่คนพบ อยางยั่งยืนและเหมาะสม การเคลื่อนยายโบราณสถาน หรือชิ้นสวนของโบราณสถานไปยัง

ที่ต้ังใหม ถือเปนการฝาฝนหลักการอนุรักษโบราณสถาน ยกเวนพิจารณาอยางรอบคอบแลวเหน็วาเปน

วิธีการสุดทายในการปองกันการชํารุดเสียหาย หรือการถูกโจรกรรม แตจะตองนําโบราณสถาน หรือ
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ชิ้นสวนของโบราณสถานนั้นมารักษาไวในสถานที่ปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย  โดยตองจําลอง

แบบชิ้นสวนโบราณสถานที่ถอดยายมาไปประกอบไวที่โบราณสถานนั้นแทน 

๕.๕  การบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอและการใชสอยอยางตอเนื่องคือการอนุรักษข้ันพื้นฐานของมรดก

วัฒนธรรมที่ดีที่สุด 

๕.๖  โบราณสถานที่มีการอนุรักษโดยมีการแกไขมากอนแลว จะตองพิจารณาศึกษาใหละเอียดวาไดบูรณะ

แกไขมาแลวกี่คร้ัง ผิดถูกอยางไร ระยะเวลานานเทาไร การอนุรักษใหมที่จะทํานี้ไมจําเปนจะตองใช

แบบใดแบบหนึ่งเสมอไป แตใหพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเปนหลักในการอนุรักษ เพื่อให

โบราณสถานนั้นมีคุณคาและความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้จะตองทําเปนหลักฐานแสดงใหปรากฏถึงการ

เปลี่ยนแปลงแกไขจะดวยวิธีการบันทึกเปนเอกสาร เขียนแบบไว ทําหุนจําลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษก็

ได 

๕.๗  ในการรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษแหลงโบราณสถานที่ยังไมมีการคุกคาม จะตองไมทําลาย

หลักฐานมากไปกวาความจําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายทางวิชาการควรเหลือสวนที่ไมมีการรบกวนไว

เพื่อการวิจัยตอไปในอนาคต  การขุดคนอยางเต็มพื้นที่ควรดําเนินการตามแผนงานที่ผานการไตรตรอง

อยางถี่ถวน ภายหลังการประเมินความสําคัญของแหลงเปนอยางดีแลว 

๕.๘  โบราณสถานที่ยังมีประโยชนใชสอยอยูอยางตอเนื่อง อาจจะทําการอนุรักษโดยการเสริมสราง หรือตอ

เติมส่ิงที่จําเปนขึ้นใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสมในการใชงาน  ทั้งนี้ไมจําเปนตองสรางใหเหมอืนของเดมิ

ทีเดียว  แตส่ิงที่เพิ่มข้ึนใหมนั้นจะตองกลมกลืน และไมทําลายโบราณสถานนั้นใหดอยคาลงไป 

๕.๙  การอนุรักษโบราณสถานโดยวิธีการปฏิสังขรณเพื่อประโยชนในการอธิบายสื่อความหมายนั้น  ควร

เปนไปตามขอมูลหลักฐานที่ผานการศึกษาวิเคราะหตีความอยางมีเหตุผล และเปนที่ยอมรับ  โดยให

คํานึงถึงการที่จะสามารถปรับเปลี่ยน แกไขไดในอนาคต ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการรบกวนหลักฐาน

ด้ังเดิมที่ยังหลงเหลืออยู ไมควรกอสรางทับลงบนซากโบราณเลยทันที และควรใหสังเกตไดถึงความ

แตกตางจากซากเดิม 

๕.๑๐  มรดกวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมถือเปนสวนหนึ่งที่สรางคุณคาและความหมายใหกับลักษณะที่เปน

รูปธรรมของโบราณสถาน จึงจะตองพิจารณารวมกันเปนหนึ่งเดียวและคิดถึงมาตรการในการอนุรักษ

ไวดวย  

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 
๕.๑๑  การศึกษาวิจัยเปนกระบวนการที่จะตองดําเนินการในทุกขั้นตอนของการอนุรักษโบราณสถานและ

มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจโบราณสถานใหถองแท และกวางขวาง ดังนั้นงาน

อนุรักษโบราณสถานเปนงานในลักษณะสหวิชาการ  ที่จะตองบูรณาการมาตรฐานทางวิชาการของทุก

วิชาชีพที่เกี่ยวของมาใชในการอนุรักษใหเหมาะสมกับโบราณสถานนั้น 
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เกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท 
๕.๑๒  การอนุรักษโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของใด ๆ ควรจะดําเนินการศึกษาขอมูลที่

เกี่ยวของโดยรอบดาน เพื่อจัดทําแผนแมบทไวเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการอนุรักษ  โดย

แผนแมบทควรจะมีสาระประกอบดวยวัตถุประสงค  เปาหมาย แนวทางและวิธีการอนุรักษ  ตลอดจน

กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  มีแผนงานเกี่ยวกับงานโบราณคดีประวัติศาสตร  งานบูรณะ  

การใชประโยชนที่ดิน  การสื่อความหมาย การใหการศึกษา  การงบประมาณ  การบริหารจัดการ ฯลฯ 

ทั้งนี้แผนแมบทที่ดีควรจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเมือง หรือทองถิ่น  ซึ่งถือเปนขอกําหนดใช

ทางกระบวนการทางกฎหมายแลว และใหมีการทบทวนแผนแมบทการอนุรักษเปนครั้งคราวเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน 

๕.๑๓  แผนปฏิบัติการตองมีความชัดเจน และเปนไปได  ทั้งนี้ตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบันกอนลงมือปฏิบัติจริง  

เกี่ยวกับมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น  
๕.๑๔  การอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่นตองคํานึงถึงการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  

และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาของชุมชน โดยงานรวมสมัยที่ตอเติมบนส่ิงกอสราง 

หรือในบริเวณชุมชนพื้นถิ่นควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิมที่ผสาน

กลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แนวทางในการปฏิบัติประกอบดวย การ

วิจัยบันทึกจัดเก็บขอมูล สงเสริมใหมีการสืบสานระบบการกอสรางและทักษะฝมือชางพื้นถิ่นในทุก

ระดับ อาจใชวัสดุใหมที่ไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของภาพลักษณ ผิวสัมผัส รูปทรง ไปจาก

โครงสรางและวัสดุของเดิมที่สืบเนื่องมา  

เกี่ยวกับยาน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร  
๕.๑๕  การอนุรักษโบราณสถานประเภทยาน ชุมชนและเมืองประวัติศาสตร  มีความจําเปนที่จะตองพัฒนา

และปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูรวมสมัย โดยยึดหลักใหมีความกลมกลืนเขากันได 

และตองผสานเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการวางผังเมืองในทุก

ระดับ 

๕.๑๖  การอนุรักษโบราณสถานประเภทยาน ชุมชนและเมืองประวัติศาสตรจะตองคํานึงถึงความดั้งเดิมของ

คุณลักษณะตางๆ ประกอบดวย รูปแบบแผนผังของเมือง การแบงพื้นที่ดิน และโครงขายการคมนาคม 

ความสัมพันธระหวางสิ่งกอสราง พื้นที่โลง และพื้นที่สีเขียวทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น 

รูปลักษณของสิ่งกอสราง และการใชสอยเดิมที่มีความหลากหลาย  โดยไมละเลยการตรวจสอบดาน

โบราณคดีเพื่อเปนความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของยาน ชุมชนและเมืองประวัติศาสตร 
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เกี่ยวกับแหลงโบราณคดี และแหลงประวัติศาสตร 
๕.๑๗  การอนุรักษซากโบราณสถาน ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดีนั้น ทําไดโดยรักษาไวตาม

สภาพเดิมหลังการขุดแตง แตตองปองกันมิใหเสียหายตอไปดวยวิธีที่ไมทําใหโบราณสถานเสียคุณคา 

๕.๑๘  ในโครงการพัฒนาใด ๆ ใหถือเปนหนาที่ของผูลงทุนที่จะตองจัดใหมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะมีตอ

โบราณสถานและแหลงโบราณคดี  โดยแผนพัฒนาจะตองเปนไปในแนวทางที่จะลดผลกระทบตอ

โบราณสถานและแหลงโบราณคดีใหมีนอยที่สุด ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองร้ือถอน รบกวน หรือ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโบราณสถานและแหลงโบราณคดี จะตองมีการสํารวจขุดคน เก็บขอมูล

ทางโบราณคดีอยางเต็มรูปแบบและจัดทําเปนรายงานไวอยางเรียบรอยกอนดําเนินการพัฒนา  

เกี่ยวกับภูมิทัศนประวัติศาสตร สภาพโดยรอบและภูมิทัศนวัฒนธรรม 
๕.๑๙  เนื่องจากภูมิทัศนประวัติศาสตรเปนโบราณสถานที่ประกอบดวยพืชพันธุที่มีชีวิต การบํารุงรักษาอยาง

ตอเนื่องมีความสําคัญอยางยิ่ง ควรสงวนรักษาสภาพไวไมใหเปลี่ยนแปลงดวยการปลูกทดแทนโดย

ทันทีเมื่อจําเปน และวางแผนการดูแลในระยะยาวไว ในการฟนฟูปฏิสังขรณจะตองมีการศึกษาวิจัย

เบื้องตนจากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู จากการตรวจสอบทางโบราณคดี หรือจากเอกสารหลักฐานที่

เชื่อถือได โดยผานการตรวจสอบรับรองผลจากผูเชี่ยวชาญแลว และเคารพตอพัฒนาการในลําดับ

ตางๆที่ตอเนื่องมาของแหลงนั้นๆ การปฏิสังขรณอาจดําเนินการเฉพาะในบางสวนที่อยูใกลเคียงกับ

อาคารโบราณในพื้นที่เพื่อเผยใหเห็นความตั้งใจของการออกแบบที่สัมพันธกันของภูมิทัศนและ

ส่ิงกอสรางนั้น 

๕.๒๐  การอนุรักษโบราณสถานใดๆก็ตามจะตองคํานึงถึงสภาพโดยรอบ และภูมิทัศนวัฒนธรรม ในฐานะที่

เปนสวนประกอบสําคัญที่มีผลตอการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงในคุณคา และลักษณะเฉพาะของ

โบราณสถาน 

๕.๒๑  การอนุรักษสภาพโดยรอบ และภูมิทัศนวัฒนธรรม ควรดําเนินการตั้งแตการจัดใหมีระเบียบกฎหมาย

เฉพาะ มีแผนการอนุรักษ  แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การกําหนดเขตกันชนรอบบริเวณ

มรดกวัฒนธรรม หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อรักษาคุณคาทางวัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของมรดก

วัฒนธรรมนั้น  ตลอดจนการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ 

 
หมวดที่ ๖ องคความรู การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

๖.๑  การรวบรวมองคความรูเพื่อส่ือความหมาย ควรไดรับความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลที่เปนองค

ความรู และแหลงขอมูลดังกลาว ตองเปนขอมูลที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ไดรับการตรวจสอบและ

รับรอง ในแงวิชาการจากผูรูแลว 
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๖.๒  สนับสนุนใหมีการรวบรวม เรียบเรียงองคความรูเดิม อยางมีระบบ ในลักษณะการจัดทําฐานขอมูล 

การศึกษา การวิจัย โดยใหมีการเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู

เสมอ 

๖.๓  มีมาตรการการรักษา คุมครอง องคความรู และกลไกที่ทําใหเกิดองคความรู พรอมมีมาตรการในการ

ใหรางวัล ยกยองเชิดชู 

๖.๔  สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม และประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหมีเวทีสาธารณะ

ในการสัมมนา อภิปราย เพื่อส่ือความหมายและนําเสนอ 

๖.๕  ผลักดันใหโบราณสถานทุกแหลงมีการสื่อความหมายและนําเสนอ โดยใหถือเปนกระบวนการหนึ่งใน

การอนุรักษโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

๖.๖  ใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลเฉพาะของการอนุรักษโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

 
หมวดที่ ๗ การมีสวนรวม 

๗.๑  ชุมชนและประชาชนในทองถิ่น มีความเกี่ยวของสัมพันธกับโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่

เกี่ยวของในฐานะที่เปนผูสราง ผูใชประโยชน ผูบํารุงรักษา ผูสืบทอด เปนผูที่ไดรับผลกระทบ หรือมี

สวนได สวนเสียโดยตรง จึงมีสิทธิ และหนาที่ ในการมีสวนรวมอนุรักษและบริหารจัดการโบราณสถาน

และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของตลอดกระบวนการ 

๗.๒  โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของสรางสรรขึ้นดวยความเชื่อ ศรัทธา ของชุมชน 

หรือกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะเฉพาะ  การอนุรักษและพัฒนาตองเคารพในภูมิปญญาและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมเหลานั้น บนหลักการมีสวนรวม 

๗.๓  ความสําเร็จของการอนุรักษโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับการเขามามีสวน

รวมและใหการสนับสนุนของผูที่อาศัยในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งความพรอมที่

จะรับดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่องสืบไป  จึงควรจัดใหมีแผนงานเผยแพรขอมูลแกประชาชนในพื้นที่ 

และมาตรการชวยเหลือทางการเงินในการอนุรักษและพัฒนา 

๗.๔  รัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบตองสํานึกในสิทธิของชุมชนในอันที่จะดํารงไวซึ่งประเพณีที่สืบทอด

กันมาของตน และปกปองประเพณีเหลานี้โดยผานทางกฏหมายที่มีอยู โดยวิธีการบริหารจัดการ

การเงิน และสงมอบใหกับคนรุนตอไปในอนาคต 
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ภาคผนวก 
คําจํากัดความ 

 
๑. ประเภทของโบราณสถาน  

๑.๑ สิ่งกอสรางเด่ียว (Buildings) หมายถึง งานสถาปตยกรรมที่เปนสิ่งกอสรางโดด ๑ หลังรวมถึงที่ต้ัง 

องคประกอบศิลปกรรม โครงสราง และอุปกรณที่ติดกับที่ ที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคม หรือชาติพันธุวิทยา 

๑.๒ กลุมของสิ่งกอสราง (Groups of Buildings) หมายถึง ส่ิงกอสรางเดี่ยวหลายหลังที่มีสวนเชื่อมตอกัน 

หรือที่ต้ังอยูรวมกันเปนกลุมรวมทั้งบริเวณทั้งหมดที่ลอมรอบอยู ประกอบดวย ลักษณะสถาปตยกรรม 

ที่มีเนื้อหาเดียวกัน เกี่ยวเนื่องกัน ตําแหนงที่ ต้ังในพื้นที่นํามาซึ่งคุณคาทางดานประวัติศาสตร

โบราณคดี ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคม หรือชาติพันธุวิทยา 

๑.๓ มรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น (Built Vernacular Heritage) หมายถึง ส่ิงกอสรางซึ่งเปนที่ใชสอยรวมกันของ

ชุมชน มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นหรือภูมิภาคที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น มีความ

เชื่อมโยงกันไดของรูปแบบ รูปทรงและรูปลักษณะ หรือการใชสอยกับประเภทตางๆของอาคาร

ประเพณีนั้น มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการกอสรางซึ่งไดรับถายทอดกันมาอยางไมเปน

ทางการ มีการตอบสนองตอขอจํากัด ทางดานการใชสอยทางสังคมและทางดานสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือ มีการประยุกตใชระบบการกอสรางและงานฝมือแบบดั้งเดิมอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ ยาน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร (Historic Area, Community, and Town) หมายถึง ยานหรือ

เมืองที่ประกอบดวย โบราณสถาน รองรอยหลักฐานของเมือง เชน พื้นที่คูเมือง กําแพงเมือง หรือพื้น

ที่ต้ังสถาปตยกรรมที่มีลักษณะกลมกลืนกัน มีความเกาแกตอเนื่องมาแตอดีตจนถึงชวงเวลาหนึ่ง และ

มีเร่ืองราวสืบตอกันมาเปนรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และพัฒนาการของสังคมในทองถิ่นนั้น 

ๆ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่และขอบเขตกวางกวากลุมของสิ่งกอสราง 

๑.๕ แหลงโบราณคดี (Archaeological Sites) หมายถึง บริเวณหรือแหลงทั้งที่อยูบนดิน ใตดิน และใตน้ํา ที่

พบหลักฐานผลงานที่เกิดจากการกระทําของมนุษย หรือที่เกิดจากการกระทําของมนุษยกับธรรมชาติ

รวมกัน อันมีคุณคาในดานประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปะ ชาติพันธุวิทยา หรือมานุษยวิทยา รวมถึง

ซากของสิ่งกอสรางที่ยังไมปรากฏขอมูลชัดเจน เนื่องจากยังมิไดมีการขุดคน ขุดแตง หรือไดถูกทําลาย

ไป ตลอดจนผลงานทางประติมากรรม จิตรกรรม  จารึกบนแผนหินธรรมชาติติดที่ เชน ถ้ํา เพิงผา ที่

มนุษยเขาไปอยูอาศัยแลวประกอบกิจกรรมใด ๆ จําแนกเปน 

  ๑.๕.๑ แหลงโบราณคดีที่ขุดคนแลว 

  ๑.๕.๒ แหลงโบราณคดีที่ยังไมไดขุดคน 
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 ๑.๕.๓ แหลงศิลปะถ้ํา 

๑.๖ แหลงประวัติศาสตร (Historic Sites) หมายถึง บริเวณหรือแหลงที่เกี่ยวของ หรือไดรับการกลาวอางถึง

ในหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร ทั้งที่ เปนภาพหรือเปนพจน มีผลใหมีคุณคาทางดาน

ประวัติศาสตร สังคม หรือชาติพันธุวิทยา 

๑.๗ ภูมิทัศนประวัติศาสตร (Historic Landscape) หมายถึง โบราณสถานที่เปนองคประกอบทางภูมิ

สถาปตยกรรม ไดแก สวน ที่โลง ผืนน้ําและพืชพันธุที่เปนประโยชนตอสาธารณะในมุมมองดาน

ประวัติศาสตรหรือศิลปะ มักประกอบดวยพันธุไมมาแตด้ังเดิมจึงถือวาเปนสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งหมายความ

วาสามารถที่จะเสื่อมสลายและฟนฟูข้ึนใหมได รูปลักษณของภูมิทัศนประวัติศาสตรสะทอนถึงความ

สมดุลอยางยั่งยืนระหวางวัฏจักรแหงฤดูกาลกับการเจริญเติบโตและเสื่อมสลายของธรรมชาติ และ

ความปรารถนาของศิลปนและชางฝมือในอันที่จะรักษาสภาพเดิมของภูมิทัศนใหคงไวตลอดไป ทั้งนี้

สามารถใชเรียกไดทั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ ไมวาจะเปนแหลงที่มีระเบียบแบบ

แผนหรือเปนสภาพภูมิทัศนแบบธรรมชาติ ตลอดจนผลงานการออกแบบพื้นที่เปดโลงในลักษณะอื่นๆ

ดวย 

๒. วิธีการอนุรักษ (Conservation Methods) 

  การอนุรักษโบราณสถานแตละแหลงนั้นอาจมีวิธีการในระดับตาง ๆ กัน แลวแตสถานการณและปจจัย

อ่ืน ๆ ในแตละกรณี โดยอาจจะใชวิธีการใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี้ 

  ๒.๑ การปองกันการเสื่อมสภาพ (Prevention Of Deterioration) เปนการปองกันโดยการควบคุม

สภาพแวดลอม เพื่อปองกันการผุพังและความเสียหายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมความชื้น 

อุณหภูมิ แสงสวาง การปองกันไฟ อีกทั้งการลดมลภาวะอันจะมีผลกระทบใหโบราณสถานเสื่อมสภาพ 

๒.๒ การสงวนรักษา (Preservation) ไดแก การดูแลรักษาใหส่ิงกอสรางของโบราณสถานคงอยูใน

สภาพที่ปรากฏอยูและชลอการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ปองกันมิใหเสียหายตอไป โดยอาจมี

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของดวย 

  ๒.๓ การเสริมความมั่นคงแข็งแรง (Consolidation) เปนการเสริมทางกายภาพ หรือใชวัสดุเชื่อม

หรือชวยค้ํายัน เสริมเขาไปในเนื้อวัสดุเพื่อทําใหแนใจวามีความมั่นคงมีโครงสรางที่แข็งแรงตอไปหรือ

เปนการดําเนินการเฉพาะหนา รอการดําเนินการในระดับอ่ืน ๆ ตอไป ในกรณีที่โบราณสถานมีสภาพ

ชํารุดทรุดโทรมจนอาจจะเปนอันตราย 

  ๒.๔ การจําลองแบบ (Reproduction) เปนการลอกเลียนแบบงานศิลปะสวนตกแตงหรือ

องคประกอบสถาปตยกรรมของโบราณสถานที่มีคุณคา และถูกรบกวนหรือคุกคามใหเสื่อมสภาพที่

จําเปนจะตองเคลื่อนยายไปไวในที่ที่มีการควบคุมใหปลอดภัยจากปจจัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมสภาพ

เชน ในพิพิธภัณฑ แลวนําแบบจําลองนี้มาไวแทนที่ เพื่อรักษาเอกภาพของสถานที่เดิมไว 
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  ๒.๕ การบูรณะ (Restoration) เปนการซอมแซมโบราณสถานเพื่อฟนฟูแนวความคิด หรือลักษณะ

เดิมของโบราณสถานนั้น ๆ ที่คํานึงถึงวัสดุด้ังเดิม หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่

จําเปนตองสรางเสริมสวนที่ขาดหายไป ตองทําใหกลมกลืนกับของเดิม ในขณะเดียวกันก็ตองแสดงถึง

ความแตกตางแยกจากวัสดุเดิมได 

 ๒.๖ การปฏิสังขรณ(Reconstruction) เปนการนําโบราณสถานกลับไปสูสภาพเดิมใหใกลเคียงที่สุด

เทาที่จะทําได โดยการกอสรางขึ้นมาใหมบนพื้นฐานความถูกตอง และความเปนจริงของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรโบราณคดีไมบิดเบือนลักษณะดั้งเดิม ไมวาจะใชวัสดุด้ังเดิมหรือวัสดุใหม 

 ๒.๗ การประกอบคืนสภาพ (Anastylosis) เปนการสรางขึ้นใหม โดยใชวัสดุด้ังเดิมของโบราณสถาน 

นํามาประกอบใหม ณ ตําแหนงเดิม ดวยวิธีการกอสรางแบบเดิม หากเปนการยายไปยังที่ต้ังใหม เรียก 

การยายสิ่งกอสรางของโบราณสถาน (Relocation) 

 ๒.๘ การประยุกตการใชสอย (Rehabilitation/Renovation) เปนการปรับโบราณสถาน เพื่อประโยชน

ใชสอยใหมที่เหมาะสม จากพื้นฐานแนวคิดที่วา วิธีการอนุรักษส่ิงกอสรางที่ดีที่สุด คือ การยังคงใช

ประโยชนจากอาคารนั้นอยู โดยประโยชนใชสอยใหมจะไมเปลี่ยนแปลง องคประกอบของสิ่งกอสรางที่

มีคุณคา แตหากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแกไขกลับคืนสภาพเดิมได หรือเปนการเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบนอยที่สุด 

๓. การปกปองคุมครอง (Protection) 

   ไดแก การเฝาระวังดูแลโบราณสถานมิใหมีการบุกรุกทําลาย หรือเสื่อมสภาพโดยปจจัยอื่น ๆ เชน การ

จัดยามรักษาการณ หรือ การแจงตอพนักงานเจาหนาที่เมื่อมีเหตุอันจะเปนอันตรายตอโบราณสถาน 

รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโบราณสถาน และ

ควบคุมมิใหเกิดกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายขึ้นในเขตโบราณสถานดวย 

๔. การขึ้นทะเบียน การขึ้นบัญชีโบราณสถาน (Registration, Listing) 

 การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเปนมาตรการคุมครองโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเปนผูประกาศไวใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยความตามมาตราที่ ๗ แหง พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 สวนการขึ้นบัญชีโบราณสถาน คือการจัดทํารายการโบราณสถาน ตามคํานิยามโบราณสถาน ทั้งที่ 

ประกาศขึ้นทะเบียนแลว และที่ยังไมไดข้ึนทะเบียน  

 ทั้งการขึ้นทะเบียน และการขึ้นบัญชีโบราณสถาน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหการรับรองวาสถานที่กอสราง

หรือส่ิงกอสรางนั้นมีความสําคัญ มีคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร  โบราณคดี และเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ  
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๕.    การจัดลําดับความสําคัญโบราณสถาน (Ranking)  

  เปนมาตรการในการประเมินคุณคาและศักยภาพในการอนุรักษของโบราณสถานโดยจําแนกเปนระดับ

และประเภทตางๆ ตามคุณคาลักษณะเดนในดานตางๆ ปจจัย และความตองการในการดูแลรักษาที่

โบราณสถานแตละแหงมีแตกตางกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการขึ้นทะเบียนหรือบัญชีโบราณสถาน การ

กําหนดนโยบาย วางแผนดําเนินการ และการปฏิบัติการอนุรักษโบราณสถาน   

๖.  การบํารุงรักษา (Maintenance)  
คือ งานระวังรักษาที่กระทําอยางตอเนื่อง ตอโบราณสถาน เพื่อหยุดหรือบรรเทาเหตุแหงการ

เสื่อมสภาพของโบราณสถาน โดยไมมีการดําเนินการที่มีผลใหลักษณะทางกายภาพของโบราณสถาน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจเปนการดําเนินงานเพื่อรอการอนุรักษที่เหมาะสมในลําดับตอไป เชน การ

รักษาความสะอาดถากถางวัชพืช การกําจัดสิ่งกีดขวาง ดูแลรักษาสภาพแวดลอม การซอมแซม

เบื้องตน การค้ํายัน 

๗. การสื่อความหมายความ(Interpretation)  

 หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่มีเจตนาเพื่อสงเสริมการรับรูของสาธารณชนและเสริมสรางความเขาใจตอ

แหลงมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้รวมถึงสิ่งพิมพทางวิชาการและทั่วไป การบรรยายสาธารณะ อุปกรณที่

ติดตั้งในแหลง โปรแกรมการศึกษาทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ กิจกรรมชุมชน และ

การศึกษาคนควา การฝกอบรม และการประเมินกระบวนการสื่อความหมายนั้นๆ  

 

 


