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อิโคโมสไทย คือใคร 

สมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand) คือองค์กรวิชาการอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ของมรดกทางวัฒนธรรม 
ท าหน้าที่ประสานงานการท างานในฐานะคณะกรรมการระดับชาติตัวแทนของประเทศไทยในองค์กร ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานริเริ่มในการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในช่ือ “คณะกรรมการ
โบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ” ที่ต่อมาภายหลังได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกที่ไม่ได้จ ากัด
อยู่เฉพาะในส่วนราชการ และจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไปผู้มีความสนใจทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีภารกิจในการ
รวบรวม ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการ เทคนิค และนโยบายทางด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของ
โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ รณรงค์ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ปัญหา หรือสนับสนุน
โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของโบราณสถานทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 

กฎบัตร คืออะไร 

กฎบัตร หรือ Charter ไม่ใช่กฎหมาย ข้อบังคับ แต่เป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะน ามาใช้ในการ
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในแนวทางที่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุด เหมาะสม
ที่สุดที่จะน ามาถือปฏิบัติในช่วงระยะเวลานั้นๆ ในขอบเขตพื้นท่ีใดๆที่ก าหนด กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม จึงได้แก่ ธรรมนูญแนวทางในการปฏิบัติส าหรับนักอนุรักษ์ผู้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาปัจจุบันที่ถือว่าการอนุรักษ์ก็คือการบริหารจัดการ ทั้งเพื่อรักษาคุณค่าให้คงอยู่และเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ
ได้รับจากแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ที่ได้มีการพัฒนามาจากแนวคิดสากลตั้งแต่การประกาศ Venice Charter กฎบัตรระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ มาจนประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ICOMOS จึงได้
เกิดเป็น ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ขึ้น เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้กฎบัตรสากลให้ปรับเข้า
กับกรอบวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย และเมื่อแนวความคิดที่เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมได้วิวัฒน์มาถึงในปัจจุบันที่ก่อนหน้า
นี้ได้มีกฎบัตรระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มแนวคิดใหม่ให้ครบถ้วนอีกหลายฉบับ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในวาระของการฉลองสอง
ทศวรรษอิโคโมสไทย ได้มีการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการที่ถือเป็นการเริ่มต้นของเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศ
ไทย... น ามาสู่การยกร่างและปรับปรุงกฎบัตร อิโคโมสไทยจึงได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท ากฎบัตรล่าสุดส าหรับน ามาใช้กับ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมของไทยตามแนวคิดสากลที่ร่วมสมัยขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนเรื่องกระบวนการในการรับ
ฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน จากคณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เริ่มการเผยแพร่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

“เนื่องจากกฎบัตร ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลบังคับใช้ แต่มีความส าคัญในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมของชาติให้กับทุกภาคส่วน อย่างน้อยที่สุดหน่วยงานของรัฐควรใช้เป็นแนวทางในการอ้างองิเพ่ือประโยชน์ใน
การปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติ และสนับสนุนการด าเนินงานโดยภาคประชาชน” 

 

 



 

๒ 

 

กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม  

(Thailand Charter on Cultural Heritage Sites Management)  

 

หลักการและเหตุผล   

ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับเนื่องมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปีมาแล้ว และมีพัฒนาการ
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏหลักฐานมรดกวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่ล้วนช่วยค้ าจุนจรรโลงสังคมไทยให้
พัฒนาอย่างมั่นคงมาจนปัจจุบัน  

มรดกวัฒนธรรมของไทยมีความหลากหลาย ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาบนพื้นฐานความเช่ือศรัทธาในศาสนาและวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ต่างกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มชนต่างๆที่กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชีย สามารถอยู่ร่วมกันได้อยา่งผสมผสานกลมกลืน น ามา
ซึ่งเอกลักษณ์อารยธรรมของคนในชาติ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ของโลก
ปัจจุบัน ท าให้แหล่งมรดกวัฒนธรรมของชาติอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกท าลาย ทัง้ในด้านกายภาพและคุณค่าอันควรแก่การอนุรักษ์ 
ดังนั้นการมีกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยไว้ จึงเป็นความส าคัญระดับชาติ  

ที่ผ่านมาคนทั่วไปเข้าใจว่างานด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเป็นเรื่องของราชการ ได้แก่ กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้สนใจ
เข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมได้ครอบคลุมทั้งหมด อีกทัง้ยังไม่มีมาตรการใดๆที่จะ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ครอบครองมรดกวัฒนธรรมได้ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ท าให้มรดกวัฒนธรรม
หลายๆแหล่งถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงให้ด้อยคุณค่าลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยจะต้องมีแนวทางการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่อยู่ในแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ และเคารพถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีเท่าเทียมกัน คนในชาติต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป 
ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนนโยบายการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งการขยายขอบเขตของมรดกวัฒนธรรมที่กว้างขวางออกไปในทุกรูปแบบ 

 

หมวดที่ ๑ กรอบความคิด  

กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ บริหารจัดการแหล่งมรดก
วัฒนธรรมในประเทศไทยส าหรับทุกภาคส่วน โดยมีแนวความคิดดังต่อไปนี้  

๑.๑ มุ่งให้ความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาบนพ้ืนฐานความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืน เป็นหลักการพื้นฐานในการบริหาร
จัดการโดยมีการศึกษาอดีตและปัจจุบันในทุกมิติ  

๑.๒ เน้นที่กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ซึ่งแหล่งและมรดกวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ควรจัดให้มีการ ประชุมสัมมนาร่วมกันเสมอ   



 

๓ 

 

๑.๓ พิจารณาในแนวทางของการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ แต่ทั้งนี้ก็ให้ค านึงถงึคุณค่าของ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของสังคม นั้นๆโดยด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายของอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น   

๑.๔ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของมรดกวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 

 

หมวดที่ ๒ นิยามศัพท์ท่ีส าคัญ   

๒.๑ มรดกวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมอันมีคุณค่า ที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อนเปน็ 
ประจักษ์พยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น
และเอกลักษณ์ของพื้นที ่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและควรค่าแก่การสืบสานต่อไปในอนาคต  

มรดกวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

ก) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ 
โบราณสถาน อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม อาคารกลุ่มอาคาร ย่านชุมชนท้องถิ่น เมืองเก่า แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โบราณวัตถุและผลงานศิลปะแขนงต่างๆ เป็นต้น  

ข) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องหรือแสดงออกมา
ทางกายภาพได้ ได้แก่ ภูมิปัญญาความรู้ ความหมาย ความเชื่อ ความสามารถ ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่บุคคลหรือชุมชนได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตอยู่ และได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน  

ทั้งนี ้แหล่งมรดกวัฒนธรรม คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้อย่างแยกไม่ออก  

๒.๒ โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและสถานที่ ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือ 
โดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือเกี่ยวกับวัตถุที่พบอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ 
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิชาการ หรือสังคม  

 ๒.๓ การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่า่ไว้ โดยการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละแหล่งนั้นอาจ 
ท าได้ด้วย การป้องกัน การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ หรือการประยุกต์การใช้สอย การอนุรักษ์มีวิธีการในระดับที่
แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆในแต่ละกรณี โดยอาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน และให้หมาย
รวมถึงการอนุรักษ์เพื่อรื้อฟื้น ฟ้ืนฟู เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการสืบสานให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วย  

 ๒.๔ ความแท้ หมายถึง ความเป็นของแท้ซึ่งแสดงออกอย่างเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะเฉพาะตน เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เป็น
ตัวช้ีวัดคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม แสดงความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางวิชาการ โดยสามารถพิจารณาได้ในลักษณะความแท้ของการ
สร้างสรรค์ วัสดุ ฝีมือช่าง สภาพโดยรอบ และประโยชน์ใช้สอย  

๒.๕ บูรณภาพ หมายถึง ความครบถ้วนแห่งองค์ประกอบท้ังหมดของมรดกวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลนืกัน ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และ
องค์ประกอบของสภาพโดยรอบที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  



 

๔ 

 

๒.๖ ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบทางภูมสิถาปัตยกรรม ได้แก่ สวน ที่โล่ง ผืนน้ า และ
พืชพันธุ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในมุมมองด้านประวัติศาสตร์หรือศิลปะ มักประกอบด้วยพันธุ์ไม้มาแต่ดั้งเดิม จึงถือว่าเป็นสิ่ง
ที่มีชีวิต ซึ่งหมายความว่าสามารถที่จะเสื่อมสลายและฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ รูปลักษณ์ของภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์สะท้อนถึงความสมดุล
อย่างยั่งยืนระหว่างวัฏจักรแห่งฤดูกาลกับการเจริญเติบโตและเสื่อมสลายของธรรมชาติ และความปรารถนาของศิลปินและช่างฝีมือ 
ในอันที่จะรักษาสภาพเดิมของภูมิทัศน์ให้คงไว้ตลอดไป ทั้งนี้สามารถใช้เรียกได้ทั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งท่ีมีระเบียบแบบแผน หรือเป็นสภาพภูมิทัศน์แบบธรรมชาติ ตลอดจนผลงานการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งในลักษณะอื่นๆ
ด้วย  

๒.๗ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่มนุษย์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศที่เป็น
ธรรมชาติ  แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิต คติความเช่ือ หรือความศรัทธาในศาสนา จน
เกิดความเป็นเอกลักษณ์ที่ข้ามกาลเวลา   

๒.๘ มรดกสิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเช่ือและประโยชน์ใช้สอยที่มีลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่นหรือภูมิภาค แฝงไปด้วยความงามที่แสดงออกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับอาณาบริเวณที่ตั้งตาม
ลักษณะของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน มีการก่อสร้างที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา มี
การประยุกต์ใช้ระบบการก่อสร้างและงานฝีมือแบบดั้งเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๙ การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการคุ้มครองและการจัดการองค์ประกอบที่หลากหลายของมรดก
วัฒนธรรมให้ด ารงคุณค่าไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้เกิดความตระหนักในความส าคัญทางวัฒนธรรมโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

หมวดที่ ๓ คุณค่าและการประเมินคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม  

๓.๑ มรดกวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นการประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมจึงเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการอนุรักษ์ เพื่อ
น ามาจัดล าดับความส าคัญ และน ามาใช้พิจารณาเลือกใช้วิธีการในการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม  

๓.๒ ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมต้องพิจารณาว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าโดดเด่นในด้านใดบ้าง เช่น ด้านสุนทรียภาพ ด้าน
โบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ หรือด้านสังคม เพื่อวางแผนรักษาคุณค่าความส าคัญที่เด่นที่สุดเอาไว้ โดยยังคงคุณค่า
ความส าคัญในด้านที่รองลงมาด้วยตามความเหมาะสม  

๓.๓ มรดกวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีคุณค่า หรือที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายโดยเคร่งครัด   

๓.๔ มรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการประเมินคุณค่าแล้วว่ามีความส าคัญระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ควรได้รับการขึ้นทะเบียนหรือขึ้น
บัญชีเพื่อให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที ่

 

 

 



 

๕ 

 

หมวดที่ ๔ การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม   

๔.๑ หลักการทั่วไป  

๑. ให้นโยบายด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมมีความส าคัญในระดับนโยบายหลักของชาติ  

๒. ให้มีการวางแผนบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. รัฐต้องมีมาตรการทางการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
ในทุกระดับ  

๔.รัฐต้องมีมาตรการในการส่งเสริม ให้รางวัล ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม  

๕.ให้บูรณาการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์และการบ ารุงรักษา ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมิได้  

๖. ให้มกีารจัดการองค์ความรู้ดา้นมรดกวัฒนธรรม  

๗. ให้มีการอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนเพื่อความยั่งยืนของการอนุรักษ์   

๔.๒ หลักการในการจัดท าแผน  

ก) แผนแม่บท  

๑. ให้จัดท าแผนแม่บทไว้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ โดยจะต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ทั้งนี้แผนแม่บทควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง และวิธีการด าเนินการ ตลอดจนก าหนดหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ชัดเจน มีแผนงานท่ีครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด เช่น งานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ งานบูรณะ การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน การสื่อความหมาย การให้การศึกษา การจัดท าองค์ความรู้ งบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ   

๒. การจัดท าแผนแม่บทควรก าหนดระยะเวลา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยให้มีการทบทวนและประเมินแผนแม่บท
เป็นระยะๆ  

๓. ให้มีแผนแม่บทท่ีบูรณาการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเมืองหรือท้องถิ่น เพื่อก าหนดใช้ตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่
หากมีความบกพร่องในแผนพัฒนาเมืองหรือท้องถิ่น ให้ก าหนดไว้เป็นข้อเสนอแนะในการทบทวนปรับแก้ไขแผนพัฒนานั้น  

๔. ในการจัดท าแผนแม่บท หรือระบบการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ให้ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พื้นฐานควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ข) แผนปฏิบัติการ  

ต้องด้าเนินการตามแผนแม่บท มีความชัดเจนครบถ้วน และเป็นไปได้ ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
สภาพการณ์ปัจจุบันก่อนลงมือปฏิบัติจริง   

๔.๓ หลักการในการจัดการองค์ความรู้  

ก) การจัดท าข้อมูล  



 

๖ 

 

๑. จัดท าฐานข้อมูลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลที่มี
คุณภาพ โดยมีการตรวจสอบและรับรองจากผู้เช่ียวชาญแล้ว  

๒. สนับสนุนให้มีการรวบรวม เรียบเรียง องค์ความรู้เดิมอย่างเป็นระบบ ในลักษณะการจัดท าฐานข้อมูล การศึกษา การ
วิจัย โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

๓. จัดการประเมินคุณค่าและจัดล าดับความส าคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

๔. บันทึกหลักฐานแสดงการกระท าต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อมรดกวัฒนธรรม เช่น การบันทึก
เป็นเอกสารภาพถ่าย การเขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง เป็นต้น  

๕. ท าการศึกษาวิจัยในทุกข้ันตอนของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อท าความเข้าใจมรดกวัฒนธรรมให้ถ่องแท้และ
กว้างขวาง โดยงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเป็นงานในลักษณะสหวิชาการ ที่จะต้องบรูณาการมาตรฐานทางวิชาการของทุกวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับมรดกวัฒนธรรมนั้น  

๖.จัดท ารายงานรวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่ยังไม่มีการคุกคาม โดยการเก็บข้อมูลทางโบราณคดี 
ต้องไม่ท าลายหลักฐานมากเกินความจ าเป็น ควรเหลือส่วนท่ีไม่มีการรบกวนไว้เพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
ทางวิชาการ การขุดค้นอย่างเต็มพื้นที่ควรด าเนินการตามแผนงานที่ได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ความส าคัญเป็นอย่างดีแล้ว  

๗. จัดให้มีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะมีต่อมรดกวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดี โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนใน
โครงการพัฒนาใดๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องเป็นไปในแนวทางที่มีผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมน้อย
ที่สุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องรื้อถอน รบกวน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับมรดกวัฒนธรรม จะต้องมีการส ารวจ ขุดค้น เก็บข้อมูล
ทางโบราณคดีศึกษาผลกระทบ และน าเสนอแนวทางลดผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งจัดท าเป็นรายงานไว้อย่างเรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนด าเนินการพัฒนา  

๘. ให้มีมาตรการและกลไกการดูแลรักษา คุ้มครอง และพัฒนาองค์ความรู้   

ข) การเผยแพร่ข้อมูล การสื่อความหมาย และการน าเสนอ  

๑. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แพร่หลาย และทั่วถึงในทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกระดับอายุ และระดับความเข้าใจ  

๒. จัดให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้และแหล่งความรู้เป็นไปได้โดยสะดวก  

๓. ผลักดันให้มีการสื่อความหมายและน าเสนอมรดกวัฒนธรรมในทุกแหล่ง โดยให้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการ
มรดกวัฒนธรรม  

๔. เปิดโอกาสให้มีเวทีสาธารณะในการสัมมนาอภิปราย เพื่อสื่อความหมายและน าเสนอมรดกวัฒนธรรม  

 

 

 



 

๗ 

 

 ๔.๔ หลักการในการอนุรักษ์  

๑. การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความส าคัญระดับสูงและหาได้ยาก พึงรักษาความแท้ไว้โดย
แก้ไขน้อยที่สุด จึงควรอนุรักษ์ด้วยวิธีป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการสงวนรักษา วิธีการเสริมความมั่นคงแข็งแรง เท่านั้น ทั้งนี้ให้
หลีกเลี่ยงการรบกวนหลักฐานดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ และไม่ควรก่อสร้างทับลงบนซากสิ่งก่อสร้างเดิม  

๒. ให้ด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นปูชนียสถาน อันเป็นที่เคารพบูชาโดยไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ลักษณะ ส ีและทรวดทรง ซึ่งจะท าให้มรดกวัฒนธรรมนั้นด้อยคุณค่าหรือเสื่อมความศักดิ์สิทธ์ิไป  

๓. ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีประโยชน์ใช้สอยอยู่อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างหรือต่อเติมสิ่งที่จ าเป็นขึ้น
ใหม่สามารถท าได้เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างให้เหมือนส่วนของเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นใหม่นั้นจะต้อง
กลมกลืน และไม่ท าให้มรดกวัฒนธรรมนั้นด้อยค่าลงไป  

๔. ด าเนินการศึกษาโดยละเอียดว่า แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีการอนุรักษ์โดยมีการแก้ไขมาก่อนแล้ว บูรณะแก้ไขมาแล้วกี่
ครั้ง ผิดถูกอย่างไร ระยะเวลานานเท่าไร การอนุรักษ์ใหม่ที่จะท านี้ไม่จ าเป็นจะต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเสมอไป แต่ให้มีกระบวนการ
พิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเป็นหลัก เพื่อให้แหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้นคงคุณค่าและความส าคัญมากท่ีสุด  

๕. ไม่ควรเคลื่อนย้ายแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือช้ินส่วนของมรดกวัฒนธรรมไปยังสถานที่ตั้งใหม่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
หลักการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ยกเว้นพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นวิธีการสุดท้ายในการป้องกันการช ารุดเสียหาย หรือ
การโจรกรรม โดยจะต้องน ามรดกวัฒนธรรมหรือช้ินส่วนของมรดกวัฒนธรรมนั้น มารักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยให้จ าลองแบบช้ินส่วนของมรดกวัฒนธรรมที่ถอดย้ายมานั้น ไปประกอบไว้แทน ณ ที่ตั้งเดิม และต้องมีการสื่อ
ความหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมคือ การใช้ประโยชน์ และ
การรักษาแหล่งมรดก วัฒนธรรมไว้ ณ บริเวณที่ค้นพบอย่างยั่งยืนและเหมาะสม  

๖. การก่อสร้างหรือฟื้นฟูแหล่งมรดกวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ตามความต้องการในปัจจุบัน จะต้องมาจากการออกแบบและ
การตัดสินใจที่มีกระบวนการศึกษาข้อมูลรูปแบบและที่ตั้งดั้งเดิมอย่ างครบถ้วน ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ผิดและ
บิดเบือนข้อมูลคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม  

๗. การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมโดยวิธีการปฏิสังขรณ์ เพื่อประโยชน์ในการอธิบายสื่อความหมายควร
เป็นไปตามข้อมูลหลักฐาน ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ตีความอย่างมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับ โดยให้ค านึงถึงการที่จะสามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไขได้ในอนาคต  

๘. การด าเนินการอนุรักษม์รดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น ให้ค านึงถึงการพฒันาหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาของชุมชน โดยงานที่ต่อเติมบนสิ่งก่อสร้า งหรือในบริเวณชุมชนพื้นถิ่นนั้นควรเคารพ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิม ที่ผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แนวทางใน
การปฏิบัติ ได้แก่ การวิจัย บันทึกจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมให้มีการสืบสานระบบการก่อสร้างและทักษะฝีมือช่างพื้นถิ่นในทุ กระดับ 
อาจใช้วัสดุใหม่ท่ีไม่เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของภาพลักษณ์ ผิวสัมผัส รูปทรง ไปจากโครงสร้างและวัสดุของเดิมที่สืบเนื่องมา  

๙. การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทย่าน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร์ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ควรบูรณาการนโยบายของรัฐ และการวางผังเมืองในทุก
ระดับให้สอดคล้องกันด้วย  



 

๘ 

 

๑๐. การรักษาความดั้งเดิมของแหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทย่าน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร์ ต้องไม่ละเลยการ
ตรวจสอบด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของย่าน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร์ เช่น 
รูปแบบแผนผังของเมือง การแบ่งพื้นที่ดิน และโครงข่ายการคมนาคม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้าง พื้นที่โล่ง และพื้นที่สีเขียว 
ทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น รูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างและการใช้สอยเดิมที่มีความหลากหลาย  

๑๑. การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นซากสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี ให้รักษาไว้ตามสภาพเดิมหลังการขุดแต่ง แต่ต้องป้องกันมิให้มีความเสียหายต่อไป  

๑๒. เนื่องจากภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ยังประกอบด้วยพืชพันธุ์ที่มีชีวิต การบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องมีความส าคัญอย่างยิ่ง ควรรักษาสภาพไวไ้ม่ให้เปลี่ยนแปลง ด้วยการปลูกทดแทนโดยเร็ว และวางแผนการดูแลในระยะยาว
ไว้ ในการฟื้นฟูจะต้องมีการศึกษาวิจัยจากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ จากการตรวจสอบทางโบราณคดี หรือจากเอกสารหลักฐานที่
เช่ือถือได้ โดยผ่านการตรวจสอบรับรองผลจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว และเคารพต่อพัฒนาการในล าดับต่างๆที่ต่อเนื่องมาของแหล่งนั้นๆ 
การฟื้นฟูอาจด าเนินการ เฉพาะในบางส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อเผยให้เห็นความตั้งใจของการออกแบบที่สัมพันธ์
กันของภูมิทัศน์โดยรวมในพื้นที่น้ัน  

๑๓. การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใดๆก็ตามจะต้องค านึงถึงวิถีชีวิตชุมชน ที่สอดคล้องกับสภาพโดยรอบและภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบส าคัญที่มีผลต่อการด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงในคุณค่า และลักษณะเฉพาะของมรดก
วัฒนธรรม  

๑๔. การอนุรักษ์สภาพโดยรอบและภูมิทัศน์วัฒนธรรมควรด าเนินการตั้งแต่การจัดให้มีระเบียบ กฎหมาย และระเบียบ
เฉพาะ มีแผนการอนุรักษ์แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การก าหนดขอบเขตโบราณสถานต่อเนื่องและเขตกันชนรอบ
บริเวณแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้น 
ตลอดจนการจ ากัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่  

๑๕. มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคุณค่าและความหมาย รวมทั้งเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องได้ จึงจะต้องพิจารณาร่วมกันและค านึงถึงมาตรการในการอนุรักษ์ไว้ด้วย 

 

 หมวดที่ ๕ การมีส่วนร่วม  

๕.๑ แหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนในชาติ ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นจึงมีสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ มิให้แหล่งมรดกวัฒนธรรมถูก
บุกรุกท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  

๕.๒ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การเฝ้า
ระวัง การตัดสินใจ การตรวจสอบในการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกวัฒนธรรม เช่น การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้าง
ความเข้าใจ การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมในทุกพื้นที่  

๕.๓ กระบวนการการมีส่วนร่วมต้องเป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง  

๕.๔ กลไกส าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างความ
พร้อมในการมีส่วนร่วม โดยเคารพในภูมิปัญญาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านั้น 


